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2< KAMER. - 3 maart 1958 

REOHTEN VAN VERDEDIGING. 
STRAFZAKEN. - S'l'UKKEN BIJ HET DOSSIER 
GEVOEGD EN UIT DE RECHTSPLEGING NIET VER
WORPEN. - REGELMATIGHEID VAN DE NEER
LEGGING NIET VASTGESTELD. - 0NMOGELIJK
HEID VOOR HET HOF, DE WETTELIJKHEID VAN 
DE BESLISSING NA TE GAAN. 

ll' anneer stulclcen bij het dossier gevoegd 
zijn, en erin ge1·angsehikt t~tssen proees
sen-ve1·baal die de slttiting van de de
batten en de 1t.itsp1·aalc van de beslis
sing vaststellen, zonder dat de omstan
digheden van h~tn neerlegging besta
ti_qd wezen, verlcee1·t het hof in 'de onmo
geli.ilcheid zijn toezieht op rle wetteU.ik
heid van de beslissing ttit te oefenen, 
mits het niet voorkomt dat de reehter 
bedoelde stulclcen als vreemd aan · cle 
proeedmw verwie1·p (2). 

(MOLLET, 1'. NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
VAN BELGISCHE SPODRWEGEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vqnnis, op 2 mei 1957 in hoger beroep ge
wezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Nijvel; 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2, tweede lid, van 
het decreet van 20 juli 1831 op de druk
pers, 153, 154, 189 en 190 van het Wet
boek van strafvordering en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis 
niet als vreemd aan de debatten verwor
pen · heeft de stukken van een dossier 
(stuk 19) van de burgerlijke partij dat be
trekking heeft op de telastleggingen en 
de burgerlijke vordering, waarvan de voe
ging bij het dossier na het in beraadsla
ging brengen plaats gehad heeft of in 
elk geval niet daarv66r schijnt plaats 
gehad te hebben, en doordat het bestreden 
vonnis mitsdien de rechten van de ver
dediging en het openbaar en contradic
toir karakter van het onderzoek op de 
terechtzitting geschonden heeft en in ie
der geval het Hof van verbreking in de 
onmogelijkheid gestelcl heeft de regelma
tigheid' der rechtspleging en het inacht
nemen van de rechten der verdediging te 
controleren : 

(1) Bull. en PASIC., 1957, I, 615. 

Overwegende dat uit het dossier blijkt 
dat de debatten v66r de Oorrectionele 
Rechtbank te Nijvel gesloten zijn op de 
terechtzitting van 7 maart HJ57 en dat de 
uitspraak van het vonnis op 28 maart 
1957' vastgesteld is; dat het proces-ver
baal van de terechtzitting van 7 maart 
1957 (stuk 16) geen vaststelling inhoudt 
dat verweerster op die terechtzitting een 
dossier zou neergelegd hebben; dat het 
bestreden vonnis na onderscheiden ver
schuivingen op de terechtzitting van 2 mei 
1957 uitgesproken is ; 

Overwegende dat in het dossier der 
rechtspleging, onder rangnummer 19, een 
dossier van verweerster met het opschrift 
cc Rep. 93.219-0x Zaak Ets Masy l> voor
komt; 

Overwegencle clat dit dossier er gerang- · 
schikt is tussen het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 7 maart 1957 
(stuk 16) en dat van de terechtzitting 
van 2 mei 1957 (stuk 21) en dat in de
zelfcle rangorde zonder aanduiding van 
de datum der neerlegging vermeld is in 
de door de griflier der correctionele 
rechtbank opgemaakte en ondertekende 
inventaris; 

Overwegencle dat noch uit het be.stre
clen vonnis, noch uit enig ander stuk der 
rechtspleging blijkt dat het bestreclen 
vonnis bewust dossier uit de debatten 
verworpen heeft; dat het Hof mitsdien 
in de mogelijkheid verkeert zijn toezicht 
op de wettelijkheid van de bestreden be
slissing nit te oefenen ; 

Dat het middel gegrond is; 

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

Overwegende dat ·de verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering de 
verbreking met zich brengt van de beslis
sing over de burgerlijke vordering welke 
het gevolg ervan is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat van onderhavig 
arrest melding zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerster tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de correctionele recht
bank te Brussel, zetelende in hoger 
beroep. 

3 maart 1958. - 2< kamer. - Voorzitter; 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Gilmet. -
Gelijklttirlenrle eonelusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, eerste advocaat-gene
raal. 
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2• KAMER. - 3 maart 1958 

VERKEER.- GEllRUIK VAN DE LICHTEN.
ARTillEL 42-1 VAN DE WEGCODE. - ZIN VAN 

DEZE BEPALlNG. 

Al"tikel 42-1 van de Wegcode moet in iUe 
zin begrepen wonlen, dat het cle ve1·
pUchting oplegt, door gebruil,;. var: re
glementaire lichten, de aanweztghetd op 
de openba1·e ~veg te s'ignaleren, van de 
weggebrwilwrs, voert1tigen, ladingen en 
d·ieren doo·r deze bepaUng vermeld, tus
sen het vallen van .de avond en het aan
brelcen van de dag, of zodra het ten 
gevolge van de weeTgesteldheid niet 
meer mogelijk is, tot een afstand van 
200 mete1·, d1tirlelijk te zien. 

(DEHAEDT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 december 1957 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Charleroi; 

Over het enig miclclel, afgeleicl uit de 
schencling van artikel 42-1 van het konink
lijk besluit van 8 april 1954 houdencle 
algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, cloordat het bestreclen vonnis 
aanlegger bij toepassing van deze regle
mentsbepaling veroorcleelt ter zake van, 
tussen het vallen van de avond en het 
aanbreken van de clag, op de openbare 
weg gereden te hebben met een motorvoer
tuig met meer dan twee wielen clat van 
voren niet gesignaleercl was door witte 
of geelachtige lichten en van achteren 
door naar achter uitstralencle rode lich
ten clan wanneer op de plaats en het ogen
blik van het feit de openbare verlichting 
aanleggers voertuig gemakkelijk op 
200 meter zichtbaar maakte : 

Overwegencle clat lid 1 van artikel 42-1 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954 opgestelcl is als volgt : « Zoclra het, 
tussen het vall en van de a vond en het 
aanbreken van de dag of ten gevolge 
van de weersgesteldheicl, niet meer moge
lijk is duidelijk te zien tot op een afstancl 
van 200 meter, moet de aanwezigheicl op 
de open bare weg van de ... weggebruikers, 
voertuigen, . . . op de volgencle wijze ge
signaleerd worden ... ll ; 

Dat aanlegger uit deze tekst afleidt dat 
dergelijke verplichting niet bestaat wan
neer liet tussen het vallen van de avond 
en het aanbreken van de clag mogelijk 
is, onder meer wegens de openbare ver
lichting, duiclelijk te zien tot op een af
stancl van 200 meter; dat zijn stelling 

rust op de plaats welke het voegwoord 
« zoclra ll in de evenaangehaalcle zin 
inneemt; · 

Overwegende dat de rechter in boger 
beroep deze stelling terecht afwijst, steu
nencl hierop dat er moet geacht worden 
clat de opstellers van artikel 42-1 van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954, in 
welks inleiding verwezen is naar het in
ternationaal verclrag nopens het wegver
keer van 19 september 1949, goeclgekeurd 
door de wet van 1 april 1954, zich hebben 
willen schikken naar artikel 15 van dit 
verdrag hetwelk bepaalt clat vanaf het 
vallen van de avond en geclurencle de 
nacht of wanneer de weersgestelclheicl het 
vereist, elk voertuig clat zich op een weg 
bevinclt van voren en van achteren lichten 
moet voeren, hierop clat, in tegenstelling 
met cle artikelen 42-2, 43-1 en 43-2 van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954, 
artikel 42-1 geen rekening houdt met de 
kunstmatige lichtbronnen, hetgeen aan
toont dat deze voor de toepassing van clit 
laatste artikel uitgesloten zijn, hierop 
dat cle veiligheicl van het wegverkeer 
vergt dat de aanwezigheicl van voertuigen 
in beweging door lichten gesignaleerd zij, 
zelfs in ruimschoots verlichte bebouwde 
kommen; 

Overwegencle bovendien clat het konink
lijk besluit van 1 februari 1934 in arti
kel 85 bepaalcle dat de voertuigen die 
<< tussen het vallen van de avond en het 
aanbrelmn van de dag, alsmecle bij hevig 
mistwecler ll op een openbare weg in bewe
ging zijn door reglementaire lichten moe
ten worclen gesignaleercl; dat niets de me
ning rechtvaardigt dat het koninklijk 
besluit van 8 april 1954 de verplichting 
heeft willen wijzigen welke voormeld ar
tikel 85 oplegde voor de tijdsduur begre
pen tussen het vallen van de avond en 
het aanbreken van de dag; dat integen
deel moet , worden aangenomen dat het 
doel van de nieuwe reclactie enkel is in 
de plaats van de woorden << alsmede bij 
het hevig mistweder ll een tegelijkertijd 
meer algemene en nauwkeurige formule 

· te stellen ; 
Overwegende tenslotte dat, inclien de 

stelling van aanlegger juist was, de 
woorden « tussen het vallen van de avond 
en het aanbreken van de clag of ten ge
volge van de weersgesteldheid ll nutte
loos zouden zijn aangezien het volstaan 
zou hebben te zeggen : « zodra het niet 
meer mogelijk is duidelijk te zien tot op 
een afstand van 200 meter ll ; 

Overwegende dat artikel 42-1 van het· 
koninklijk besluit van 8 april 1954 in 
werkelijkheicl client te worden begrepen 
en toegepast alsof de tekst ervan luiclde : 
« tussen het vallen van de avond en het 
aanbreken van de dag of zoclra het ten 
gevolge van de weersgesteldheid niet 
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meer mogelijk is tot op een afstand van 
200 meter duidelijk te zien ... » ; 

Waaruit volgt dat het middel naar recht 
faalt; 

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

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

3 maart 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Daubresse. -
GeUjlcltddende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, eerste advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 3 maart 1958 

1° RECHTEN VAN VERDEDIGING. 
VEROORDELING UIT HOOFDE VAN ONVRIJWIL
LIGE VERWONDINGEN. -'ARREST, EEN IN DE 
DAGVAARDING NIEI" AANGEWEZEN OVERTREDING 
VAN DE WEGCODE, ALS ELEMENT VAN DIT MIS
DRIJF AANNEMEND. - NIET VERWITTIGDE 
BEKLAAGDE. - GEEN SCHENDING VAN DE 
RECHTEN VAN VERDEDIGING. 

2° KOSTEN. - STRAFZAKEN. - VEROOR
DELING VAN VERSCHEIDENE BEKLAAGDEN UIT 
HOO~'DE VAN VERSCHEIDENE INBREUKEN. -
SOLIDAIRE VERPLICHTING TOT DE KOSTEN 
TEGENOVER DE PUBLIEKE PARTIJ. - 0NWET
'rELIJKHEID. 

1° Schendt de 1·echten de·r verdediging 
niet, het arrest dat, uit hoofde van on
vrijwillige verwondingen veroordelend, 
als element van dit misdrijf, een in de 
dagvaarrZing niet aangewezen overtre
d·ing van de TVegcode aanneemt, zonder 
belclaa,qden er van te hebben verwit
tigd, wanneer het 1~it hoofde van deze 
inbrettlc, geen afzonderlijlce straf 
wijst (1). 

2° Is onwettelijlc de veroordeling die so
lidairl'ijlc tot de lcosten tegenover de 
publielce partij ve1·plicht, belclaagden 
tti.t hoojde van verscheidene inbreulcen 
veroordeeld (2). 

(BERGERET, T. LAFONTAINE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 juni 1957 in hoger beroep 

(1) Verbr., 13 februari 1956 (Bull. en PAsrc., 
1956, I, 613). 

(2) Verbr., 23 april 1957 (Bull. en PAsrc., 
1957, I, 1023). 

gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Namen; 

I. Over de voorziening van Bergeret, 
beklaagde : 

Over het eerste micldel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 26-2a, 21-3, 21-4 
en 21-1 van het koninklijk besluit van 
5 april 1954, houdencle algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer, 418 en 
420 van Iwt strafwetboek, en 97 van de 
Grondwet, doorclat, eerste onderdeel, het 
bestreclen vonnis aanlegger Bergeret 

· strafrechtelijk veroordeelt en hem de 
helft van de burgerlijke verantwoorde
lijkheid voor de gevolgen van het onge
val ten laste legt, door toepassing van de 
reglementsbepalingen betreffende de wijze 
waarop de gebrniker van elk voertuig 
client te rijclen vooraleer een inhaalma
ncenvre uit te voeren, dan wanneer het 
onbetwistbaar een botsing die zich voor
gedaan heeft en een manceuvre die uitge
voerd is door de ingehaalde weggebruiker 
in de loop van een inhaalmanceuvre be
treft; doordat, tweecle onclerdeel, het be
streden vonnis, zonder deze beoordeling te 
rechtvaardigen, beslist dat de uitgevoerde 
manceuvre en de rijwijze van de inge
haalde weggebruiker door aanlegger in 
verbreking konden voorzien worden; door
dat, derde onderdeel, de in het bestreden 
vonnis geuite opvatting zou leiden tot het 
verbieden van welke inllaalmanceuvre 
ook, welke de breedte van de weg zij, en 
artikel 26 van het reglement zou afschaf
fen lletwelk bepaalt dat iedere wegge
bruiker, om zijn snellleid te belleersen, 
enkel in staat belloeft te zijn tot het 
vermijden van de hindernissen die kunnen 
worden voorzien : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat nit de vaststellingen 

van het bestreden vonnis blijkt dat aan
legger het voertuig van verweerder inge
haald heefd toen deze om een stationerend 
voertuig reed; dat het vonnis erop wijst 
dat Bergeret « een gevaarlijke manceuvre 
uitgevoerd heefd )) en dat hij, gezien de 
rijwijze van Lafontaine, deze niet kon 
inhalen vermits de weg niet over een vol
doende uitgestrektheid vrij was )) ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis,· 
door als oorzaak van het ongeval de door 
aanlegger uitgevoerde inhaalmanceuvre te 
laten gelden, dan wanneer de weg niet 
over een voldoende uitgestrektheid vrij 
was, noodzakelijkerwijze beslist heeft 
dat aanleggers font begaan is v66r de in
haling en niet tijdens een inhaling waar
van de uitvoering aan de gang was, zoals 
het middel stelt ; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
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door erop te WIJzen << dat aanlegger, ge
zien de rijwijze van Lafontaine, deze niet 
kon inhalen, vermits de weg niet over een 
voldoende uitg·estrektheid vrij was)), 
noodzakelijkerwijze vastgesteld heeft dat 
aanlegger zich rekenschap heeft kunnen 
geven van de ongewoonheid van de door 
verweerder uitgevoerde manamvre; 

Dat het aldus de voorzienbaarheid voor 
aanlegger welke het aan deze manamvre 
toeschrijft rechtvaardigt; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat het derde onderdeel 

van het middel aan het bestreden vonnis 
een draagwij dte toeschrijft welke het 
niet heeft; 

Dat niets het inderdaad mogelijk maakt 
uit de bewoordingen van het vonnis af 
te leiclen {lat iedere inhaalmanoouvre zou 
verboden zijn, welke de breedte van de 
weg zou zijn, noch clat cle weggebruiker 
steeds in staat client te wezen om stil te 
houden v66r een hinclernis die niet kan 
worden voorzien ; 

Overwegende dat alle onderdelen van 
het middel feitelijke grondslag missen; 

Over het tweede middel, afgeleicl uit de 
schencling van de rechten der verdediging, 
doordat het bestreden vonnis de telast
legging gewijzigd heeft welke door het 
openbaar ministerie tegen aanlegger in 
aanmerking was genomen, zonder hem 
hiervan vooraf te verwittigen en zonder 
aanlegger te verzoeken verweer te voeren 
omtrent de aldus gewijzigde overtreding 
van het reglement : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
beslist dat de tegen aanlegger voorge
brachte telastlegging van onvrijwillige 
verwondingen bewezen gebleven is, doch 
dat de font welke een element van deze 
telastlegging uitmaakt bestaat in het 
overtreden, niet van artikel 21-3, doch 
van artikel 21-2a, van de Wegcode; dat 
het uit hoofde van deze inbreuk geen 
afzonderlijke straf wijst; 

Overwegende dat de rechter over de 
groncl zodoende de qualificatie van {le 
feiten wegens welke aanlegger terecht
stond niet gewijzigd heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het mi{ldel van ambtswege afge
leid uit de schending van artikel 50 van 
het strafwetboek : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, bij bevestiging in clit opzicht van het 
beroepen vonnis, aanlegger hoofdelijk met 
verweerder tot de kosten van de v66r de 
rechtbank van politie ingestelcle publieke 
vordering veroordeelt ; 

Overwegende dat luidens artikel 50 
van het strafwetboek alleen diegenen die 

wegens eenzelfde misdrijf veroordeeld 
ZIJn door hetzelfde vonnis of arrest 
hoofdelijk tot de kosten der publieke vor
dering verplicht zijn; 
'Overwegende dat het bestreden vonnis 

aanlegger veroordeelt uit hoofde van on
vrijwillige verwondingen en verweerder 
nit hoofde van overtrecling van arti
kel 21-4 van de W egcode ; 

Dat het bestreden vonnis, door de be
slissing van de rechtbank van politie te 
bevestigen in zover deze hen hoofdelijk 
tot de kosten der publieke vordering heeft 
veroordeeld, voormelde wetsbepaling ge
schonden heeft; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de st1bstantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing gewezen over de door ver
weerder ingestelde burgerlijke vordering : 

Overwegende dat aanlegger geen mid-
del doet geld en; · 

I!. Over de voorziening van Bergeret, 
lmrgerlijke partij : 

Overwegende dat aanlegger geen middel 
doet gelden ; 

Om clie redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis enkel voor zoveel het, bij bevesti
ging van de beslissing van de eerste rech
ter, aanlegger hoofclelijk met verweerder 
verool'{leeld heeft tot de kosten van de 
v66r de eerste rechter ing·estelde publieke 
vordering; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat van onderhavig 
arrest melding zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing ; veroordeelt aanlegger tot vier
vijfde der kosten, laat het blijvende vijfde 
de Staat ten laste; verwijst de alclus be
perkte zaak naar de cori·ectionele recht
bank te Dinant, in hoger beroep zetelende. 

3 maart 1958. - 2° kamer. - Voorzite1·, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslnggeve1·, H. Gilmet. -
Gel'ijMniclende conclnsie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, eerste advocaat-gene
raal. 

2" KAMER. - 3 maart 1958 

ONTUOHT EN PROSTITUTIE. 
0PENBARE AANZETTING TOT ONTUCHT. - BE
STANDDELEN VAN RET MISDRIJF. 

Voor het bestaa:n 1>nn het rnisd?"ijf vwn 
openbare aanzettvn,q ·tot ont1tcht, doo1· 
het eerste lid vnn artilcel 380qnater van 
het stn~fwetboelc voo1·zien, volstaa,t da,t 
rle woorden, gebaren of telcens, voo1· 
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doel gehad hebben, de persoon tot wie 
ze gerioht zijn, tot ontuoht te verleiden, 
welke de geestestoestand en de voorat
gaande bedoelingen van de aangezette 
per soon oolv ·waren. 

.(NAESSENS.) 

·ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 oktober 1957 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 380q~tater van 
het strafwetboek (wet van 21 augustus 
1948 tot afschaffing van de 01fficH\le regle
mentering van de prostitutie), doordat het 
bestreden arrest verklaart « dat het voor 
het bestaan van het misdrijf volstaat 
dat het ten laste gelegd woord, gebaar of 
teken tot gevolg gehad heeft de persoon 
tot wie het gericht was tot ontucht te 
verleiden ll, en doordat het Hof dus niet 
behoeft de geestestoestand noch de bedoe
lingen van die persoon na te vorsen, 
zoals het door beklaagde verzocht is, al
dus aan de wet een voorwaarde toevoe
gend. welke zij niet vereist, dan wanneer 
nit de geest van de wet en nit de voorbe
reidende werkzaamheden duidelijk blijkt 
dat wat de wetgever heeft willen beletten 
is dat een persoon door woorden, gebaren 
of tekens tot ontucht aangezet zou worden, 
dan wanneer hij niet aan ontucht dacht : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verklaart dat de telastlegging van arti
kel 880quate1· van het strafwetboek in al 
haar bestanddelen bewezen is; dat het 
voor het bestaan van het misdrijf vol
doende is dat het woord, gebaar of teken 
tot doel gehad heeft de persoon tot wie 
het gericht was tot ontucht te verleiden; 
dat het Hof niet behoeft de geestestoe
stand noch de bedoelingen van die persoon 
na te vorsen ; 

Overwegende dat de wet de betekenis 
van de termen cc aanzetting tot ontucht ll 
niet verduidelijkt; dat het hof van be
roep door de in het middel aangehaalde 
redenen, welke de terll1en van bovenge
melde wetsbepaling niet miskennen, soe
verein heeft kunnen beslissen dat er een 
aanzetting tot ontucht plaats had gehad, 
welke de geestestoestand en de vooraf
gaande bedoelingen van de aangezette per
soon ook waren ; 

Overwegende dat het middel naar recht 
faalt; 

Over het tweede middel, schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest geen genoegzaam ant
woord verstrekt heeft op het middel dat 

voorgesteld is in de conclusies waarvan 
het hof van beroep kennis ·heeft dienen te 
nemen : 

Overwegende dat nit het op het eerste 
middel verstrekte antwoorcl blijkt dat de 
rechter over de grond het door aanlegster 
voorgebracht verweer behandeld heeft; 
dat hij aldus voldaan heeft aan de door 
bovengemelde bepaling opgelegde vormver
plichting; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

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

3 maart 1958. - 26 kamer. - Voomittm·, 
H. Sohier, raaclsheer waarnemencl voor
zitter. - Ve1·slaggever, H. Valentin. -
Gelijkl~t'iclende concl~tsie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, eerste advocaat-gene
raal. 

2" KAMER. - 3 maart 1958 

VEJRKEJEJR. - BESTUURDER DIE NAAR LINKS 
WIL AFSLAAN. - BESTUURDER 'ZICH NAAR DE 
VOORSCHRIFTEN VAN ARTIKEL 25-2, b, VAN 
DE WEGCODE SCHlKKEND. - NIET DAAREN
BOVEN GEHOUDEN TOT ARTllCEL 17. - BE
STUURDER ZICH NIET NAAR DE VOORSCHRIF
TEN VAN ARTIKEL 25-2, b SCHIKKEND. -
NIET ON'fSLAGEN VAN DE VERPLICHTING ARTI
KEL 17 IN ACHT 1.'E 1\'EMEN. 

Zo de bestu~wcler clie naa1· linlcs wil at
slaan, zich naar cle voorschritten '!)(in 
art'ilcel 25-2, b, van de We.qaode schilct, 
~vordt hij niet meer gehO!tden tot de 
algernene verplichting, de andere be
st~tttrders te laten voorgaan, welke· in 
a1·tikel 17 van dezelfcle code vastgesteld 
is; indien hij zich echter naa1· cle vom·
schriften van art'ilcel 25-2, b, niet schilct, 
is de man•Wttv1·e welke hij uitvoert niet 
rnee·r ontt?-olclcen aan de voorschriften 
van artilcel 17 en is de weggebruilcer er 
niet meer van ontslagen, voormeld ar
tilcel in acht te nemen (1). 

(LEMAITRE EN ROQUET, T. HUBEAUX EN ADAM.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 october 1957 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Namen; 

(1} Verbr., 6 mei 1957 (Hull. en PAsrc., 1957, 
I, 1055, en nota 1); 18 november 1957, sup1·a, 
biz. 278. 



-472 

I. Aangaancle de beslissing gewezen over 
de publieke vm'dering ingesteld ten laste : 

a) Van verweerder Hubeaux : 
Overwegende dat aanleggers zich tegen 

deze beslissing niet vermogen te voorzien; 
Dat hun voorziening niet ontvankelijk 

is; 
b) Van aanlegger Lemaitre : 
Over het enig middel, afgeleid nit de 

schending van de artikelen 17 en 25, 20., 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954 op de politie van het wegverkeer, 
doordat het bestreden vonnis als een over
treding van artikel 17 een manamvre 
bestraft welke erin bestaan heeft naar 
links af te slaan om een zijweg in te 
rijclen, dan wanneer dergelijke manceuvre 
vreemd is aan de l:ieschikkingen van ar
tikel 17, doch uitsluitencl valt onder de 
voorschriften van artikel 25, 2b, welke 
de reden van de manceuvre en het voor
nemen van de uitvoerder ervan ook zij : 

Overwegende, voorzeker, dat de bestuur" 
der die naar links wil afslaan de voor
schriften van artikel 25, 2b, van de Weg
code dient in acht te nemen en dat, indien 
hij zich ernaar schikt, hij niet meer ge
houden is tot de algemene verplichting· de 
ancl~re bestuurclers te laten voorgaan, 
welke in artikel 17 van dezelfcle code 
vastgelegd is ; 

Overwegende echter dat, indien hij niet 
naar de voorschriften van artikel 25, 2b, 
schikt, de manceuvre welke hij uitvoert 
niet meer onttrokken is aan de voor: 
schriften van artikel 17 en de weggebrui
ker er niet· meer van ontslagen is voor
meld artikel in acht te nemen; · 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
erop wijst dat « volgens de aanduidingen 
van de schets der plaats, er trouwens 
blijkt dat hij (aanlegger Lema!.tre) van 
uiterst rechts vertrokken is om de rue 
du Village in te ·rijden ll; 

Dat de rechter over de grond aldus 
vastgesteld heeft dat aanlegger, om zijn 
zwenking naar links uit te voeren, zich 
niet naar links begeven had en dat hij 
bijgevolg de beweging niet uitgevoerd had 
welke voorgeschreven is door artikel 25, 
2, letter b, van de vVegcode ; 

Dat hij bovendien vaststelt dat aanleg
ger bij het uitvoeren van deze manceuvre 
nagelaten had de doorgang voor Hubeaux 
vrij te laten en cliens normale gang belet 
had, en dienvolgens wettelijk beslist heeft 
dat aanlegger zich schuldig heeft gemaakt 
aan een overtrecling van artikel 17 van 
dezelfde code ; 

Overwegende clat het midclel niet ka:O: 
ingewilligd wonlen ; 

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

II. Aangaande de beslissing gewezen 
over de burgerlijke vorcleringen welke 
ingesteld zijn zowel door Roquet tegen 
Hubeaux en Adam als door Adam tegen 
Lemaitre en Roquet : 

Overwegende dat aanleggers geen bij
zoncler midclel doen gelden ; 

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

3 maart 1958. - 2e kamer. - Voorzitter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Verslaggever, H. Valentin. -
Gelijkl~ticlencle conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, eerste advocaat-gene
raal. 

2" KAMER. - 3 maart 1958 

1° ASSISENHOF. - GETUIGEN. ~ ARTI
KELS 315 EN 316 VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. - FORMALI'fEITEN, NOCH 
SUBSTANTIELE, NOCH OP S'fRAFFE VAN NIETIG
REID VOORGESCHREVEN. 

2° ASSISENHOF. - OVERHANDIGING VAN DE 
STUKKEN VAN HET DOSSIER AAN DE JURY. -
ARTilillL 341 VAN HET WETBOEK VAN STRAF
VORDERING. - FoRMALITEIT, NOCH SUB
STANTIEEL, NOCH OP STRAFFE VAN NIETIG
HEID VOORGESCHREVEN. 

3° ASSISENHOF. - VORMING VAN DE JURY. 
- RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - MIDDEL 
HIERUIT AFGELEID DAT HET DE BESCHULDIGDE 
NIE'f MOGELIJK WAS NA 'ill GAAN OF DE GE
ZWORENEN AAN DE BEKWAAMHEIDSVEREISTEN 
VOLDEDEN. - JURY OVEREENKOMSTIG DE 
WE'l' GEVORMD. - LIJST VAN DE GEZWORENEN 
HEGELMATIG BETEKEND. ,_ GEEN ENKELE OOR
ZAAK VAN SCHRAPPING INGEROEPEN. - GEEN 
SCHENDING VAN DE RECHCI.'EN VAN DE VERDEDI
GING. 

4° ASSISENHOF. - VRAAG AAN DE JURY 
GESTELD. - DADEN VAN HOOFDZAKELIJKE 
DEELNEMING AAN DE MISDAAD. 

1 o De fo•·maliteiten door ae artilcelen 315 
en 316 van het Wetback van strafvorcle
ring voorzien, betrettencle cle meclecle
Ungen, cle lez·ing van (le lijst cler getui
gen, en het hun gegeven bevel, zich 
naar lle hun te w·ijzen Kamer te ver
wijrle·ren, zijn noch S1lbstantieel, noch 
op skatfe van nieUgheicl voorgescht·e
ven (1). 

(1) Verbr., 20 mei 1913 (Bnll. en PASIC., 1913, 
I, 254); 1 september 1916 (ibid., 1917, I, 227); 
22 juli 1933 (ibid., 1933, I, 294); 13 januari 1947 
(ibid., 1947, I, 12); 1 october 1945 (ibid., 1945, 
I, 233); 3 november 1953 (A1·r. Jfe•·b,·., 1954, 
blz. 132; Bull. en PASIC., 1954, I, 154). 
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2° De tormaliteit door artiTcel 314 van 
het WetboeTc van stratvordering voo;·
zien, waa;·bij aan de voorzitter voorge
sohreven is, aan de gezworenen de an
dere stnlclcen dan de gesohreven verlcla
ringen van de getttigen te overhandi
gen, is noah substantieel, noah op 
straffe van n·ietigheid vorYrgesohre
ven (1). 

3° Het is de besohttldigde, aanlegger in 
verbreTcing, niet toegelaten te doen gel
den, dat zijn reoht van verdediging ue
sohonden we;·d doo;·dat het hem niet 
mogelijTc was na te gaan -of de gezwo
renen aan de ve;·eiste belcwaamheids
voorwaarden voldeden, dan wannee;· de 
jttry van de zittijd overeenTcomstig de 
wet gevormd werd, de Ujst ervan hem 
regelmatig betelcend werd, de vonn·is
sende jtwy regelmatig ttitgeloot werd, en 
de besolwldigde geen enlcele om·zaalc 
van sohrapping heeft do en gelden (2). 

4o Is niet complex, de vraag orntrent de 
wijze van hoofdzalcelijlce deelneming 
aan de misdaad, in de bewom·dingen 
van de ee;·ste drie leden van artilcel 66 
van Tiet StTafwetboelc gesteld (3). 

(VANHULST.) 

ARREST. 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, oP 5 december 1957 door het Hof 
van Assisen van de provincie Luik ge
wezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 315, 316, 317 
en 318 van het Wetboek van strafvorde
ring, doordat uit het proces-verbaal der 
terechtzitting niet blijkt : 1 o dat na de 
voorlezing van de akte van beschuldiging 
en de uiteenzetting van het voorwerp van 
de beschuldiging door het openbaar minis
terie, de lijst der getuigen door de griffier 
luidop voorgelezen is; 2° dat de voorzitter 
aan de getuigen bevolen heeft zich te 
verwijderen naar de hun aan te wijzen 
kamer: 

Over beide onderdelen samen : 
Overwegende dat het middel niet ver

duidelijkt waarin de artikelen 317 en 318 
van het Wetboek vafr strafvordering zou
den geschonden zijn ; 

(1) Verbr., 1 september 1916 (Bull. en PAsrc., 
1917, I, 227). 
, (2) Verbr., 8 april 1895 (Bull. en PAsrc., 
1895, I, 148). 

(3) Verbr., 21 maart 1883 (Bull. en PAsrc., 
1883, I, 73) ; 22 december 1913 (ibid., 1914, I, 
45); 31 december 1935 (ibid., 1936, I, 105). 

Overwegende dat de beweerde schending 
van de artikelen 315 en 316 van het Wet
boek van strafvordering niet tot een 
verbreking Iran leiden, naardien de door 
die bepalingen voorziene formaliteiten 
noch substantieel, noch op straffe van 
nietigheid voorgeschreven zijn ; 

Dat het middel niet Iran ingewilligd 
worden; 

Over het tweede midclel, afgeleid uit 
de schending van artikel 431 van het 
Wetboek van strafvordering, doordat de 
voorzitter, na de vragen gesteld te hebben 
en ze overhandigd te hebben aan de ge- · 
zworenen in de persoon van de hoofclman 
van de jury, hun niet, tegelijk met de 
akte van beschuldiging, de akte van ver
clediging overhandigd heeft welke bij de 
aanvang van het geding na de voorlezing 
van de akte van beschulcliging voorgelezen 
en nedergelegd was geworden : 

Overwegende clat het niet in acht nemen 
van de bepaling van artikel 341, waarbij 
aan de voorzitter voorgeschreven is aan 
de gezworenen de andere stukken clan de 
geschreven verklaringen van de getuigen 
te overhandigen, geen nietigheid van de 
rechtspleging met zich brengt; dat deze 
formaliteit noch substantieel, noch op· 
straffe van nietigheid voorgeschreven is ; 

Overwegende bijgevolg dat het micldel 
niet lean ingewilligcl worden; 

Over het dercle middel, afgeleicl uit de 
schending van de rechten der verclediging, 
doordat het aanlegster onmogelijk is vol
gens de stukken van het dossier na te gaan 
of artikel 97 van de wet van 18 juni 
1869, gewijzigcl door artikel 2 van de wet 
van 21 december 1930 tot vaststelling van 
de vereisten om gezworene te zijn, in 
acht genomen is : 

Overwegende dat uit de rechtspleging 
blijkt clat. de jury cler zitting gevormd 
is overeenkomstig artikel 108 van de wet 
van 18 juni 1869, gewijzigd door de wet 
van 21 december 1930; dat de lijst van 
cleze gezworenen regelmatig aan de be
schuldigde betekend is, overeenkomstig 
artikel 394 van het Wetboek van strafvor
dering, en dat de vonnissende jury uitge
loot is op een lijst van 24 titulaire ge
zworenen die op de lijst gehandhaafd 
zijn; dat de beschuldigde geen enkele 
oorzaak van schrapping heeft doen gelden; 

Overwegende derhalve dat de rechten 
van de verdediging van aanlegster be
treffende de vorming van de jury in acht 
genomen werden ; 

Dat het middel niet kan worden inge
willigd; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 20 van de wet van 
15 mei 1838 op de jury, doordat de jury 
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niet afzonderlijk ondervraagd is omtrent 
de wijze van deelneming van aanlegster 
aan de misdaacl : 

Overwegencle dat aanlegster als daderes 
of mededaderes van cle misclaacl vervolgd 
was; 

Overwegende dat de derde vraag in de 
bewoorclingen van het verwijzencl arrest 
en van de beknopte samenvatting van de 
akte van beschuldiging gesteld is ; dat 
deze bewoordingen enkel een herhaling 
zijn van de eerste clrie leclen van arti
kel 66 van het strafwetboek; 

Overwegende clat dergelijke vraag niet 
complex is, naardien elke van de takken 
van het alternatief volstaat tot het om
schrijven van de misdaad die het voor
werp van de beschuldiging is en dezelfde 
straf met zich client te brengen; 

Dat het middel niet kan ingewilligcl 
worden; 

Over het vijfde middel, cloordat de ver
klaring welke het openbaar ministerie tot 
wederantwoord afgelegd heeft, volgens 
welke « de gezworenen zich niet met 
rechtsvragen bezig te ·houden hadclen ll, 
de gezworenen omtrent hun opdracht 
heeft kunnen misleiden, clan wanneer er 
diende uitgemaakt te worden of de mis
cladige deelneming een positieve, in de wet 
omschreven claad impliceerde : 

Ovm•wegende clat de bewering van het 
middel geen staving vindt in de aan het 
hof voorgelegcle stukken; 

Dat het middel dienvolgens feitelijke 
grondslag mist ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheicl. voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

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

3 maart 1958. - 2° kamer. - Voo1·zitte·r, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggeve1",. H. Gilmet. 
GeUjlcl·uiflencle conclus·ie, H. Janssens de 
Bisthoven, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 3 maart 1958 

1° GEWIJSDE. - STRAFZAKEN. - DEFI
NITIEF GEWORDEN VRI.TSPRAAK VAN DE VER
DACHTE. - VERBREKINU VAN DE BESLISSING 
OVE.R DE BURGERLI.JKE VORDERING. - RECH
TER NAAR VVELKE DE ZAAK.WERD VERWEZEN, 

(1) V erbr., ?4 juni 1957 (Bull. en PAsrc., 
1957, I, 127~). 

(2) Verbr., 1· april 1957 (B·ttll. en PA.src.; 1957, 
I, 936). . 

VASTSTELLEND DAT DE VERDACHTE EEN MIS
DRI.TF JIEEFT GEPLEEGD, HETWELK SCHADE AAN 
DE BURGERLI.TKE PARTI.T HEEFT BEROKKEND. 
- GEEN SCHENDING VAN HET OVER DE PU-

. BLIEKE VORDERING GEWI.TSDE. 
2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 

DE RECHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - JUISTHEID EN DRAAGWI.TDTE 
VAN DE VERKLARINGEN VAN DE GETUIGEN, -
PERKEN BINNEN WELKE DE BEOORDELING SOE
VEREIN IS. 

3° BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD 
GELOOF. - CONCLUSIES. - INTERPRETATIE 
DOOR DE RECHTER OVER DE GROND. - 0NVER
ENIGBAAR MET DE TERMEN VAN DE CONLUSIES. 
- SCHENDING VAN HET AAN DE AKTEN VER· 
SCHULDIGD GELOOF. 

1° Wann~er, op cle voorziening van cle 
burgerlij lee pa1·tij, waar·van cle vorcle
ring wercl afgewezen, cle beslissing ver
brolcen wer·cl mag cle rechter naar wellce 
cle zaalc wercl verwezen, hoewel cle vrij
spraalc van cle verclachte definitief is 
geworclen, . ver·cler nagaan of de ver
clachte het feit heeft gepleegcl, waarop 
cle vorclering van de b1trgerlijke par·tij 
·is gegroncl, en of clit feit een misclrijf 
1l•itmaakt (1). (Wetb. van f!trafv., arti
kelen 172, 177, 202, 216 en 373). 

2° De rechter over de grand beoordeelt 
soeverein in feite, de juistheid en de 
draagwijclte van de verklaringen van 
de getuigen, wanneer de vm·Jclaring die 
hij ervan geeft, met h1tn termen ver
enigbaar is (2). 

3° Sohendt het aan de oonolusies ver
sohuldigd geloof, de beslissing die van 
de oonolusies van een partij, een met 
hun bewoordingen onverenigbaar inter
pretatie geeft (3). 

(COUCHARrERE, T. VAN WETTER.) 

ARREST (4). 

I-lET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 9 november 1957 in hoger be
roep door de Correctionele Rechtbank te 
Namen; · 

Overwegende dat de burgerlijke vorde-
' ring, door verweerder tegen aanlegger in

gestelcl, bij de Correctionele Rechtbank te 
Namen aanhangig gemaakt is ingevolge de 
gedeeltelijke verbreking van het vonnis 
dat op 10 december 1956 gewezen is door 

(3) Verbr., 17 juni 1957 (Bull. en PAsrc., 
1957, I, 1240). 

(4) Een eerste arrest werd op 15 april 1957, 
in deze zaak gewezen (Bt!ll. en PAsrc.; 1957, I, ' 
996). . 
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de Oorrectionele Rechtbank te Dinant, in 
boger beroep uitspraak doende; 

Over het eerste middel, afgeleicl nit de 
schending van de artikelen 1350 et 1351 
van het burgerlijk wetboek, doordat de 
rechter op verwijzing verklaart dat ver
weerders burgerlijke vordering geldig bij 
hem aanhangig is en ten gronde over deze 
vordering uitspraak doet, dan wanneer 
het vonnis van 10 december 1956 enkel 
in zover verbroken is als het de vordering 
van verweerder verwerpt in de mate dat 
zij op de overtreding van artikel 21-2a 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954 gesteund is, en dan wanneer voormeld 
vonnis, soeverein de aanwezigheid of 
het ontbreken beoordelend van een ver
band van oorzakelijkheid tussen het aan
legger ten laste gelegd misdrijf en de 
door verweerder geleden schade, het dis
positief betreffende de vordering van ver
weerder hierop steunt dat « de recht
streekse en noodzakelijke oorzaak van 
de l:Jotsing van de wagen van Van Wetter 
tegen de boom niet gelegen is in het aan
vangen van de inhaalmanamvre dat .Oou
chariere uitgevoerd heeft >> : 

Overwegende dat het vonnis van de 
Oorrectionele Rechtbank te Dinant op de 
voorziening van verweerder, burgerlijke 
partij, verbroken werd in zover het over 
de vordering van verweerder beslist in de 
mate dat deze gesteund is op de overtre
ding van artikel 21-2a van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954,. de ten gunste van 
aanlegger gegeven beslissing van vrij
spraak aldus in kracht van gewijsde 
gaande; 

Overwegende dat in dergelijk geval 
het lot van de beslissing over de burger
lijke vordering door de wet afgescheiden 
wordt van het lot van de beslissing over 
de publieke vordering; 

Dat de Oorrectionele Rechtbank te Na
men, waarbij het boger beroep van de 
burgerlijke partij als gerecht op verwij
zing aanhangig was, ten aanzien van de 
burgerlijke belangen opnieuw het feit 
diende te beoordelen dat het voorwerp 
was van de telastlegging van artikel 21-2a, 
zonder in deze beoordeling gebonden te 
zijn door de tot deze telastleggingen be
trekkelijke beschikkingen van het vonnis 
van de Oorrectionele Rechtbank te Dinant, 
noch in zover zij de publieke, noch in zo
ver zij de burgerlijke vordering betref
fen; 

Waaruit volgt dat het middel naar recht 
faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet,· 1319 van het burgerlijk wet
boek, eerste onderdeel, doordat het be
streden vonnis op de getuigenis van Bollen 
steunt om te beslissen dat aanlegger een 

inhaalmanceuvre zou begonnen zijn,' dan 
wanneer de verklaringen door Bollen af
gelegd zowel aan de rijkswacht als v66r 
de Oorrectionele Rechtbank te Dinant de 
stelling van aanlegger; namelijk dat hij 
van zijn lijn afgeweken is zonder een in
haalmanceuvre te beginnen, bevestigen; 
tweede onderdeel, doordat het bestreden 
vonnis vaststelt « dat de schade van Van 
Wetter niet betwist is>>, dan wanneer. 
aanlegger in de v66r de rechter op ver
wijzing regelmatig genomen conlusies. het 
bedrag van die schade betwist heeft : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat noch uit de stukken 

der rechtspleging, noch uit het bestreden 
vonnis blijkt, en dat er trouwens niet 
gesteld is dat de rechter over de grond 
van de verklaringen van de getuige 
Bollen een uitlegging zou verstrekt heb
ben welke met de bewoordingen ervan niet 
verenigbaar is; 

Dat de rechter over de grond derhalve 
de juistheid en de draagwijdte ervan soe
verein beoordeeld heeft; 

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

Over het tweecle onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger voor de 

rechter op verwijzing subsidiair gecon
cludeerd heeft dat er zou gezegd worden 
« dat de door de burgerlijke partij ge
vorderde schac1eloosstelling tot 79.756 fr. 
client verminderd te worden om de rede
nen die herhaald zijn in de bij de Oorrec
tionele Rechtbank te Dinant neergelegde 
conclusies >> ; · 

Dat. deze conclusies luiden cc dat par
tijen het niet eens zijn om trent h< t totaal 
bedrag van de door de burgerlijke partij 
gevorderde sommen, onder meer omtrent 
de vergoecling voor de onbruikbaarheid en 
het wegbrengen met een takelauto... dat 
rekening moet gehouden worden met 
23 dagen onbruikbaarheid tegen 150 frank 
en niet 200 ,frank, clit is 3.450 frank 
+ 76.306 frank, het bedrag van de in 
aanwezigheid van beide partijen opge
maakte kostenraming, dit is 79.306 fr. >>; 

Overwegende dat de rechter op ver
wijzing aan verweerder, gezien de deling 
der verantwoordelijkheid, tweederde van 
de som van 85.956 frank toekent, onder 
vaststelling cc dat de schade van Van 
Wetter niet be twist is >> ; 

Dat hij door deze vaststelling de be
wijskracht van de conclusies van aanleg
ger miskend heeft ; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del gegrond is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, in zover het totaal bedrag 
van de door verweerder geleden schade 
vaststelt op de som van 85.956 frank, in 
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zover het, gezien de beslissing dat de 
verantwoordelijkheid voor het ongeval ten 
belope van tweederde op aanlegger en ten 
belope van eenderde op verweerder rust, 
aanlegger veroordeelt om verweerder de 
som van 57.304 frank te betalen en in 
zover het over de kosten uitspraak doet; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat melding van onderhavig arrest 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigcle beslissing ; veroor
deelt aanlegger tot de drievierde en ver
weerder tot eenvierde der kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Hoei, zetelen-
de in boger beroep. · 

3 maart 1958. - 2• kamer. - Voo·rzitter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggever, H. Daubresse. -
Gelijlclu·iclerule concl·usie, H. Roger Jans
sens cle Bisthoven, eerste advocaat-gene
raal. 

2• KAMER . ...:___ 3 maart 1958 

GEWIJSDE. - STRAFZAKEN. - VERVOL
GING NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD WEGENS 
NIETIGHEID VAN HET OORSPRONKELIJK PROCES
VERBAAL. - NIEUWE VERVOLGING, NA OP
STELLING VAN EEN REGELMATIG PROCES-VER
BAAL, INGESTELD. - QNTVANKELIJKHEID, 

Een vonnis clat wegens nietigheicl van het 
oorspronlcelijlce proces-verbaal in schen
cling van artilcel 11 va.n cle wet van 
15 hmi 1935 over· het gebru.ilc der talen 
in gerechtszalcen opgesteld, cle tegen de 
verdachte ingestelde vervolging niet 
ontvanlcelijlc heeft vm·klaarcl, belet geen 
nieu.we vervolgin,q tegen deze, na op
stell·ing van een nie1r.w regelmati,q pro
ces-verbaal, en hindert niet flat hij voor 
hetzelfcle feU, veroorcleeld wordt (1). 

(DONNAY.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 januari 1958 door het Hof 
van beroep te .Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1317 en volgende 
van het · Burgerlijk Wetboek, 233 en 247 
van de algemene wet op de douane- en 
accijnsrechten, 182 en 191 van het Wetboek 
van strafvordering, dootdat het bestreden 

(1) Arg verbr., 13 juli 1942 (Ar·r·. Yer·br., 
1942, blz. 87; B1!ll. en PAs~c., 1942, I, 170, <OJll 
nota 1, blz. 171). 

arrest het bezag van het gewijsde schendt 
waar het, bij bevestiging van een vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te Tonge
ren van 29 october 1956 aanlegger veroor
deelt uit hoofde van onregelmatig vervoer 
van goecleren in de onvrije tolkring en 
van invoer, zonder aangifte en zonder 
overlegging van de vereiste invoerver
gunning, van 96 kilogram kaffie, dan 
wanneer een eindvonnis van 13 februari 
1956 van dezelfde rechtbank waarbij 
hetzelfde feit aanhangig was, de vervol
ging niet ontvankelijk verklaard had en 
aanlegger zonder kosten ervan had ont-
slagen: -

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat een vonnis van de Correctio
nele rechtbank te Tongeren van 13 fe
bruari 1956 wegens schending van arti
kel 11 van de wet van 15 juni 1935 op 
het gebruik der talen in gerechtszaken 
het proces-verbaal van 23 april 1955 nietig 
verklaard heeft; 

Overwegende dat evengemeld definitief 
geworden vonnis enkel wegens deze nie
tigheid en zonder de grond der zaak te 
onderzoeken de vervolging niet ontvanke
lijk verklaard en aanlegger ervan ontsla
gen heeft; 

Overwegende dat deze op grond van 
een vormbeletsel uitgesproken beslissing 
de aanlegger niet voorgoed outlast heeft 
van de tegen hem ingestelde vervolging ; 
dat zij geen nieuwe vervolging belet na 
de oph~ffing van het beletsel dat de vor
dering in de weg stond, dit wil zeggen, 
ten deze, na het opstellen van een nieuw 
proces-verbaal waarvan het middel de re
gelmatigheid niet betwist; 

En overwegende dat cle substantiele of 
op straf van nietigheiG, voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

3 maart 1958. - 2° kamer. - Voor·zitter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ver·saggever·, H. Vroonen. -
Gelijkluiclencle conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, eerste advocaat-gene
raal. 

2° KAMER. - 3 maart 1958 

1° VERJARING. - SrnAFZAKEN. - Pu
RLIEKE VORDERING. - HOnGSTE TERMIJN 
VAN TWEE JAAR, MET DE TERMIJN VAN 
SOHORSING DER VERJARING VERMEERDERD. 

2° VERWIJZING NA VERBREKING. -
Sl'RAFZAKlcN. - VERBREKING OMDAT DE 
PUBLIEKE VORDERING VERVALLEN IS. - VER
BREKING ZONDER VERWIJZING. 
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1o De pubUeke vordedng ontstaan uit een 
overtreding van de wet of de reglemen
ten op de pol·itie van het wegve1·Jceer is 
noodzalcelijlc verjaard, wanneer twee 
jaar verlopen zijn sedert de datum van 
het jeit, vermeerderd met de termijn 
tijdens deweUce de verjaring geschorst 
werd (1). (Wet van 1 augustus 1899, 
art. 7; wet van 17 april 1878, art. 26 
en 28). 

2o lVanneer de besUssing over de publieke 
verjaring verbroken wordt, omdat deze 
vo1·dering vervallen is, geschiedt de ve1·
brelcing zonder venvijzing (2). 

(DESMET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 december 1957 in hager be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brussel ; 

' Over het -middel van ambtswege opge
worpen, hieruit afgeleid dat de publieke 
vordering, ontstaan uit een overtreding 
van de wet en de reglementen op de po
litie van llet wegverkeer, bij gebreke van 
een verjaringschorsende oorzaak, verjaard 
is wanneer twee jaar verlopen zijn sedert 
de datum van het feit (wet van 1 augus
tus 1899, artikel 7; wet van 17 april 1878, 
artikelen 26 en 28) : 

Overwegende dat aanlegger vervolgd 
werd ter zake van overtreding, te Brussel, 
op 1 october 1955, van artikel 26, para
graaf 1, van het koninklijk besluit van 
8 april 1954, houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van 
artikel 2, lid 7, van de wet van 1 augustus 
1924, tot aanvu11ing van artikel 2 van de 
wet van 1 augustus 1899 houdende herzie
ning van de wetgeving en de reglementen 
op de politie. van het vervoer en het ver
keer; 

Overwegende dat de verjaring enkel 
geschorst is van 8 augustus 1957, op welke 
datum het verstekvonnis van 28 mei 1957 
van de rechtbank van politie aan aan
legger betekend is door afgifte van een 
afschrift van het exploot aan de burge
meester van de gemeente Schaarbeek, tot 
op 23 augustus 1957, de datum waarop 
deze tegen die beslissing verzet aangetA
kend heeft; 

(1) Verbr., 17 december 1956 (B1lll. en PASrc., 
1957, I, 412). Over de schorsing der verjaring 
van de publieke vordering tijdens de buiten
gewone termijn van verzet, zie verbr., 26 april 
1915 (Bull. en PASIC., 1915-1916, I, 260, en 
nota 1); 4 mei 1925, overwegingen (ibid., 1925, 
I, 230) en 16 maart 1929, overwegingen (ibid., 
1929, I, 128) ; R. HAYOIT DE TERMICOURT, Etnde 

Overwegende dat de publieke vordering 
dus verjaard was ten dage dat het be
streden vonnis gewezen is ; 

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

3 maart 1958. - 2° kamer. - Voorzittm·, 
H, Sohier, raadsheer, waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Vroonen. -
GeUjkl~tidende concl!usie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, eerste advocaat-gene
raal. 

2" KAMER. - 4 maart 1958 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTINGEN. --' BESTUURDER VAN 
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCRAP, DE RUIMSTE 
MACRTEN HEBBENDE BEKOMEN; WAT RET DA
GELIJKS BEHEER BETREFT, WAARONDER DE 
MACR'l" TO'l" RET AANVRAGEN OM OPENING VAN 
REKENINGEN IN BANKEN EN KREDIE'l"INSTELLIN
GEN, MAAR NIET DEZE OM LENINGEN AAN TE 
GAAN. - BES'l'UURDER DIE NIET MACRTEN GE
LIJKAARDIG MET __ DIE VAN DE BEREERDERS 
VAN EEN VENNOOTSCRAP UI'l'OEFEN'l". 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. 
ZAKEN VAN RECH'l'STREEKSE BELASTINGEN. 
VERBREKING VAN EEN ARRES'l", OMDAT DE 
BESLISSING BETREFFENDE DE VERBETERING 
DOOR RET BESTUUR, VAN DE AARD EN RET BE
DRAG VAN DE AANGEGEVEN INKOMSTEN, NIET 
WE'l'TELIJK GESTAAFD WERD. - VERBREKING 
ZICH TO'l' HE1' DISPOSITIEI•' UITS'l'REKKEND, 
WAARDOOR DE EXCEPTIE VAN FORCLUSIE VER
WORPEN WORD'l", WELKE EEN GEVOLG VAN 
DEZE BESLISSING IS. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERBETERING VAN EEN ONJUIS'l' BEVONDEN AAN
GIF'l'E. - BERICHT VAN WIJZIGING. - DOEL 
VAN DIT BERICH'l'. 

1° Oefent niet, in de zin van a1·tilcel 25, 
paragraaf 1, 2°, litt. b, van de samenge
schakelde wetten bett·effende de inlcom
stenbelastingen, gelij7cact1"d·ige functies 
met die van de behee1·11ers vrtn een ven
nootsohap op aandelen ltit, de bestttlW
der van een naamloze 'VOnnootschap, 

S1l1" l' opposition aux decisions 1·endues pa1• les 
t1·ib,<naux cm-,·ectionnels et les tTib,maux de 
police, no 38. 

Over de verlenging van de verjaring wegens 
de afsland, zie kon. besl. nr 301, van 30 maart 
1936, 'art. 3. 

(2) Verbr., 28 october 1957 (s1lpm, biz. 103; 
Bull. en PAsrC., 1958, I; 201). 
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aan wellce de beheers·raad de n£imste 
rnachten verleend heeft slechts ten aan
zien vnn het dagelijlcs behem· van de 
vennootschap, waa1·onde1· de aan,;ragen 
tot open·ing van 1·elceningen in (le ban
Teen en 7c?·ed·ietinstellingen, wat de 
macht niet gt£/ leningen nnmens fle ven
nootschap aan te gaan (1). 

2o De verb?·elcing van het bestreden ar
rest, mnflat het zijn beslissing betref
fende de verbeterin.IJ door het besttmr, 
van de aarfl en het bedrag van de aan
gegeven inlcomsten niet wettelijlc ge
staafd heejt, b?·engt met zich .fle verb·re
lcing van het dispositief waa-rbij fle ea;
ceptie van jorclusie venvorpen we1·d, 
we lice een. ge1;olg e1· van is (2). 

3o De verplicht-ing, ann de ndm·inistrat-ie 
opgelegcl door artikel 55 V(£n cle samen
geschnlcelde wetten betretfentle de in-
7c6mstenbelastingen, ·in het be?·icht van 
wijz{ging de reden~n op te geven wellce 
nnar lwar mening cle wijzig-imgen wet
t·igen, Jweft geen ander doel dan de dis
m£ssie tt£ssen hanr en de belastingpl-ich
tige te vergemalclcelijlcen en het deze 
mogelijlc te mnlcen de door de adm.inis
tratie ingeroepen reflm~en te beantwoor
den; derhalve is aan deze verplichting 
voldaan, ingeval de belastingplichtige 
in staat gestel(l is, de 1·eaenen van de 

· admin·istratie te onderzoelcen en te be
szJrelcen (3). 

(QCENON, T. DE llELGISCHE STAA'l', 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 februari 1957 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste midclel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1134, 1319, 
1320, 1322, 1892, 1915 van bet Burgerlijk 
Wetboek, 1, 53, 54, 63 et 67 van de sa
mengeordende wetten op de handelsven
nootschappen, 25, paragraaf 1, 2°, a, en 29, 
paragraaf 3. (waarvan bet tweede lid ge
wijzigd is door de wet van 8 maart 1951, 
artikel 12), 35, paragrafen 1, 6, 7, 9 en 
10 (gewijzigd door de bovengemelde wet), 
37, paragraaf 1, en 42, paragraaf 1, van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen (besluit van de Re
gent van 15 januari 1948) en 97 en 110 van 

(1) Raadpl. verbr., 17 november 1956 (twee 
arresten) en de conclusies van het openbaar 
ministerie, 28 maart 1957 (Bttll. en PASIC., 1957, 
I, 277 en 911). 

Over het begrip van dagelijks beheer van 
een naamloze vennootschap, zie FREDERICQ, 

bd. V, nr 459; VAN RYN, bd. I, nr 649. 

de Grondwet, doordat het bestreden arrest 
het beroep van aanlegger niet gegrond 
verklaard heeft en beslist heeft dat << de 
fiscus de bezoldigingen welke hij ontvan
gen heeft in de naamloze vennootschap 
<< Poi'Heries Ledune et Quenon ll terecht 
beschouwd heeft als bezoldigingen, be
doeld in artikel 25, paragraaf 1, 2°, litt, ·b, 
en voor de twee litigieuze dienstjaren op 
hem terecht bet belastingregime toegepast 
had {lat voor dit soort bezolcliging geldt ll, 
om de redenen dat de machten welke aan
legger verleend zijn naar luii:l van in bet 
arrest uitdrukkelijk aangehaalde beraad
slagingen van de beheersraacl en van de 
algemene raad van bovengemelde vennoot
schap de machten « te buiten gingen die 
bet dagelijks bel.leer vergde ... , dat de 
macht om leningen aan te gaan ... die door 
de beslissing van de beheersraad van 
14 november 1946 toegekencl is de grenzen 
van de daclen van dagelijks beheer te 
buiten ging en dat het enig feit van .de 
toekenning ervan aan cle belangllehbende 
tot gevolg had deze ertoe te brengen in 
feite in de vennootschap machten uit te 
oefenen die gelijkaarclig waren m,et die 
van de beheerders ll ; clan wanneer cc de 
ruimste mach ten, zonder de minste be per
king ll, becloeld in de beraaclslaging van 
14 november 1946, en onder meer « de aan
vragen tot opening van rekeningen in alle 
banken, krediet-, spaarinstellingen en 
postcheckdienst ll, bij voormelde beraadsla
ging aan aanlegger slechts uitdrukkelijk 
waren verleend «ten aanzien van het da
gelijks beheer van de vennootschap ll, en 
clan wanneer die beraadslaging (ingevolge 
het ontslag als beheerder hetwelk in het 
proces-verbaal van de algemene raacl van 
12 november 1946 vastgelegcl is, ander
zij<ls verklaarcle cc de mnchten in te trek
ken welke voorheen door de beheersraad 
in de zitting van 18 october 1946 aan aan
legger als beheercler-bestuurcler verleend 
waren ll, waaronder de macht voorkwam 
leningen aan te gaan en cloordat de rech
ter over de groncl, door alclus op aanlegger 
een niet passend belastingregime toe te 
passen waar hij ingetrokken machten 
voor bestaande houdt, of uitdrukkelijk tot 
het {lagelijks beheer beperkte machten 
beschouwt als dit te buiten gaande, en 
door bovendien zijn beslissing niet ten 
genoege van recht met redenen te om
kleden, de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen geschonclen lleeft : 

Overwegencle dat verweerder vergeefs 
betoogt dat het niet bewezen is dat het 

(2) Raadpl. verbr., 16 april 1957 (Bull. en 
PASIC., 1957, I, 1001). 

(3} Verbr., 30 april 1957 (Bull. en PAsic., 
1 '~"7, I, 1036); 20 februari 1958 (ibid., 1958, I, 
672). 
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in het middel bedoeld stuk 19, zijnde het 
proces-verbaal van de zitting van de be
heersraad van 14 november 1946, v66r het 
hof van beroep. zou zijn voorgelegd ; 

Dat immers uit de conclusies door ver
weerder v66r het hof van beroep genomen 
en regelmatig overgelegd blijkt dat deze 
zelf naar evengemeld stuk 19 van het 
dossier verwees om de omvang yan de 
door aanlegger uitgeoefende machten te 
bespreken ; 

Overwegende dat, bij beslissing van de 
beheersraad van 14 november 1946, aan
legger alsmede Ledune S., afzonderlijk 
handelend, de ruimste machten bekwamen, 
zonder de minste beperking, wat het dage
lijks beheer van de vennootschap « Les 
PoNeries S. Ledune ·et J. Quenon ll be
treft, hierin onder meer begrepen de aan
vragen om opening van rekeningen in 
alle banken, krediet~, · spaarinstellingen 
en postcheckdienst, zowel in Belgie als 
in het buitenland ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet zonder een schending van de bewijs
kracht van het proces-verbaal van de 
zitting van de beheersraad van 14 novem
ber 1946 uit de even aangehaalde tekst 
heeft kunnen afleiden, zoals het gedaan 
heeft, dat de aldus verleende machten de 
door het dagelijks beheer der vennootschap 
vereiste machten te buiten gaan, vermits 
de tekst van de overgelegde beslissing be
wuste machten beperkt tot wat het dage
lijks beheer betreft ; dat het gezien deze 
beperking er evenmin uit heeft kunnen 
afleiden, zonder de bewijskracht van voor
meld proces-verbaal te schenken, dat de 
tekst de macht om leningen aan te gaan 
toekende; 

Dat het middel gegrond· is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 25, para
graaf 1, 2°, a en b, 35, paragrafen 7 en 9, 
en 55, paragraaf 1, van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, gewijzigd door de wet van 
8 ma,art 1951, 1319, 1320, 1322 en 1349 van 
het Burgerlijk Wetboek, en 97 en 110 van 
de .Grondwet, doordat het bestreden ar
rest, tot afwijzing van het door aanlegger 
regelmatig voorgebracht middel « dat de 
Belgiche Staat, om zijn (aanleggers) be
zoldigingen met die van een beheerder te 
kunnen gelijkstellen, diende te b.ewijzen 
dat hij van de ruime machten welke hem 
toegekend waren inderdaad gebruik ge
maakt had ll, beslist heeft « dat deze stel
ling niet kon aangenomen worden; dat 
immers de administratie op grond van de 
aard van de aanlegger toegekende machten 
door · een vermoeden hetwelk als genoeg
zaam voorkomt bewezen had dat deze in 
de vennootschap gelijkaardig'e functies als 
die· ·van een beheerder uitgeoefend had, 

en... dat aanlegger dit vermoeden niet 
door het tegenbewijs te niet deed ,,, eerste 
onderdeel, dan wanneer deze reden aan
getast is door tegenstrijdigheid of althans 
door dubbelzinnigheid, en dienvolgens 
met een totaal ontbreken van redenen ge
lijkstaat, naardien de rechtvaardiging 
welke de rechter over de grond verstrekt 
voor het verwerpen van de stelling van 
aanlegger aangaande het door verweerder 
bij te brengen bewijs aantoont dat, in 
strijd met wat het arrest voorts verklaart, 
deze stelling volkomen gerechtvaardigd 
was (schending van artikel 97 van de 
Grondwet), tweede onderdeel, dan wan
neer de « aard '' der machten, bij 
ontstentenis van alle andere elementen, 
het << uitoefenen ll ervan niet kan recht
vaardigen, zonder dat een willekeurige 
gelijkheid in de plaats gesteld wordt van 
het wettelijk bijbrengen van een bewijs 
(schending van de artikelen 1349 van het 
Burgerlijk Wetboek en 55, paragraaf 1, 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen) en de an
dere in het middel aangeduide fiscale bepa
lingen doelloos gemaakt worden (scherr
ding van de artikelen 25, paragraaf 1, 2°, 
a en b, en 35, paragrafen 7 en 9, van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen), des te meer daar 
het arrest tot de beweerdelijk aan aan
legger verleende machten de macht buiten 
het dagelijks beheer leningen aan te gaan 
gerekend heeft welke aanlegger niet meer 
bezat op het tijdstip toen hij de litigieuze 
bezoldigingen verdiend had (schending 
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet) : 

Overwegende dat de inwilliging van het 
eerste middel het onderzoeken van het 
tweede middel, hetwelk tegen hetzelfde 
dispositief van het besreden arrest gericht 
is, alle belang ontneemt; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 53, para
graaf 1, 55, paragraaf 1, en 74, eerste lid, 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, gewijzigd 
door artikel 30 van de wet van 8 maart 
1951, 2 van de wet vari 15 mei 1846 op de 
comptabiliteit van de Staat, 12 van de sa
mengeordende wetten op de handelsven
nootschappen, 97 en 110 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest beslist 
heeft dat verweerder, om de aanslagen 
over het dienstjaar 1952 na te vorderen 
« beschikte over de buitengewone aanslag
termijn, gesteld bij het in het middel aan
geduid artikel 74, eerste lid, van de sa
mengeschakelde wetten ll, om de redenen 
a) dat de administratie « de juiste aard 
van de litigieuze inkomsten niet had kun
nen bepalen zonder gebruik te maken vari 
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elementen welke niet begrepen waren in 
(!e aangifte en in de bijlagen erbij Jl, onder 
)let voorwendsel dat de litigieuze bezoldi
gingen aangegeven waren geworden in 
vak III van het formnlier en dat de bij
lage bij het Staatsblad met de afdruk van 
het besluit van de beheerraad van 14 no
vember 1946 niet bij de aangifte gevoegd 
was en, b) « dat het belilstbaar inkomen 
in verband met de cloor de naamloze ven
nootschap « Poeleries Lednne et Qnenon JJ 

nitgekeercle bezolcligingen volgens de be
slissing het niet betwist bedrag van 
204.487 frank beliep, dan wanneer een be
lastbaar inkomen van 188.708 frank aan
gegeven was geworden JJ, clan wanneer 
artikel 74, lid 1, de forclusie van de 
administratie slechts opheft : 1 o bij niet
aangifte, 2° bij te late indiening van de 
aangifte, of 3° wanneer het belastbaar 
inkomen van een belastingschnldige boger 
iS dan clatgene dat hij als zodanig aange
dnicl heeft in het formnlier van de bij 
artikelen 53' en 54 voorg·eschreven aan
gifte; dat nit het arrest blijkt dat aan
legger zijn beclrijfsfnkomsten overeen
komstig de wet en binnen de daarbij ge
stelde termijnen aangegeven had, dat zijn 
in zijn aangifte aangednicle inkomsten zijn 
tenslotte door de administratie belaste 
inkomsten te boven gingen, en dat de door 
het arrest ingeroepen verhoging van aan
slag enkel bleek nit de nitlegging welke 
de aclministratie van de belastingwet ver
strekt had, en niet nit nienwe elementen 
welke niet in de aangifte zelf vervat wa
ren of haar regelmatig ter kennis werden 
gebracht : 

Overwegende dat de twee gronden van 
het arrest welke in de tekst van het mid
del aangehaald zijn, rnsteri op de recht
zetting · van de aard en het bedrag van. 
het aangegeven inkomen waartegen het 
eerste middel opkomt; 

Dat het inwilligen van dit midclel bij 
wijze van gevolg de verbreking met zich 
brengt van het dispositief van het arrest 
waarbij de exceptie van forclusie verwor
pen wordt; dat het derde midclel derhalve 
doelloos wordt; 

Over het vierde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek,. 55, para
graaf 1, van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen (be
slnit van de Regent van 15 jannari 1948), 
97 en 110 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest het middel van aanlegger 
verworpen heeft dat afgeleid is uit het 
ontbreken van reclenen in het bericht van 
wijziging van 29 november 1954 betreffende 
het dienstjaar 1954, op de grond dat <<in 
dit document dnidelijk de reclenen zouden 
opgesomcl zijn waarom de taxatenr laten 
gelden had dat de van de naamloze ven-

nootschap << Poeleries Ledune et Quenon JJ 

voortkomende inkomsten dienden te wor
den beschouwd als beheerdersbezoldigin
gen JJ, dan wanneer de in het bericht van 
wijziging vermelde redenen uitsluitend 
afgeleicl zijn, volgens de tekst zelf van dit 
bericht, nit de beraadslaging van de be
heersraad van voormelde · yennootschap 
van 18 october 1946, en dan wanneer het 
arrest zelf becloelde wijziging gerechtvaar
digd heeft door redenen, afgeleid nit de 
beraadslaging van de algemene raad van 
12 november 1946 en nit die van de be
heerraad van 14 november 194tl; dan 
wanneer het bericht van wijziging, door 
van deze wezenlijke beraadslagingen geen 
gewag te maken, niet kon worden aange
zien als met redenen omkleed naar de eis 
der wet en het arrest in de in het middel 
aangehaalde reden het tegendeel niet 
heeft knnnen beslissen zonder in tegen
spraak te vervalJen met de andere reclenen 
welke het inhondt, en zoncler tevens de 
bewijskracht van meergemelde beraad
slagingen. van de organen der vennoot
schap te schenclen : 

Overwegencle ·dat de verplichting, aan 
de administratie opgelegd door artikel 55 
van de samengeschakelcle wetten betref-

, fende de inkomstenbelastingen, in het be
richt van wijziging de reclenen op te geven 
welke naar haar mening de wijziging 
wettigen, geen ancler doel heeft dan de 
discnssie tussen haar en de belasting
plichtige te vergemakkelijken en het 
deze mogelijk te maken de door de admi
nistratie ingeroepen reclenen te beant
woorclen; dat derhalve aan cleze verplich
ting voldaan is ingeval de belas~ingplich
tige in staat gesteld is de redenen van de 
administratie te onderzoeken en te be
spreken; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat het bericht van wijziging 
dniclelijk de redenen liet kennen waarom 
de taxerende ambtenaar de van de ven
nootschap voortkomende inkomsten aan
zag als beheerclersbezoldigingen, evenals 
het bedrag der inkomsten welke hij voor
nemens was 'aan te slaan ; 

Dat, aangezien hij bijgevolg wist dat 
het de omvang van zijn machten in de 
vennootschap was welke ter discussie ge
steld was, hoewel de administratie bij 
vergissing het proces-verbaal van de be
heerraad van 18 october 1946 aangeduid 
heeft, aanlegger desniettemin zijn op
merkingen omtrent het litigieuze punt 
naar voren heeft kunnen brengen ; 

Dat het middel niet gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest voor zoveel het het beroep .van 
aanlegger niet gegrond verklaard heeft 
ten aanzien van de aard van de inkom
sten, ontvangen van de naamloze ven-
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nootschap « Poeleries Ledune et Quenon ,; 
te Hornu, en ten aanzien van de forclu
sie van de a::mslagen over het dienstjaar 
1952, alsmede voor zoveel daarbij over de 
kosten uitspraak gedaan is ; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt dat 
van onderhavig arrest melding zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder tot drievierde der kosten en 
aanlegger tot het blijvende vierde ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Luik. 

4 maart ~958. - 26 kamer. - Voorzittm·, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Versllkggever, H. Rutsaert. -
Gelijkluidencle concl1tsie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - PleUers, HH. Van 
Ryn- en Fally (deze laatste van de Balie 
bij het Hof van Beroep te Brussel). 

26 KAMER. - 4 maart 1958 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EJXTRABELASTING Ol' DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEI'TIONELE INKOMSTEN, WINSTEN 
EN BATEN, - PROVISIE TOT INSTANDHOUDING 
DER STOCKS. - AF TE 'l'REKKEN l'ROVISIE 
VAN DE VOLGENS ARTIKEL 4 VAN DE WET VAN 
16 OCTOBER 1945 (( BELASTBARE EXCEI'TIO
NELE Hill:OMSTEN >>. - PROVISIE ONAFTREK
BAAR VAN DE VOOR DE BEI'ALING VAN DE EX
CEI'TIONELE WINST « BELASTBARE INKOM

STEN >>. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
1iJXTRABELASTING Ol' DE IN OORLOGSTIJD BE
HAALDE EXCEI'TIONELE INKOMSTEN, WINSTEN 
EN BATEN. - PROVISIE TOT INSTANDHOUDING 
DER STOCKS. - VERMINDERING l'LAA'J'S REB
RENDE SLECHTS NA BEI'ALING VAN DE EXCEI'TIO
NELE WINS'l'EN, AFZONDEBLI.TK BELASTBAAR IN 
HOOFDE VAN DE l'ERSONENVENNOOTSCHAI' MET 
BEI'ERKTE AANSI'RAKELIJKHEID EN IN DIT 
VAN DE VENNOTEN. - VERMINDERING ENKEL 
TEN GOEDE VAN DE VENNOOTSCHAI' DIE STOCKS 
WEDER AAN TE LEGGEN HAD. 

1 o De pro·visie tot instandhouding der 
stocks, doo-r artikel 6 van de wet van 
16 octobe1· 1945 voorzien, dient te wo-r
den afgetrolclcen, niet van de tijdens 
het belastbaar tijdperlc verkreuen ·in
lcomsten, t.t.z. van de « belastbare in
lcomsten >>, mlka·r van het gedeelte m·
van, dat de emceptionele winsten uit
maakt, hetwelk onder de emtrabelasting 
valt, en dat volgens de bevalingen van 
artikel 4 van dezelfde wet, ee1·st dient 
te wo-rden bepaald (1). 

2° De vermindering van de provisie tot 
instandhouding der stocks, doo-r arti
kel 6 van de wet van 16 octobe-r 1945 

\'ERBR., 1958. - 31 

voorz·ien, heeft slechts vlaats na de be
paling van het bed·rag der emceptionele 
w·insten, afzonderlijk in hootde van een 
personenvennootschap met beperkte aan
spralcelijlcheid en in dit van haar ven
noten belastbaa-r, en lcomt alleen ten' 
goede aan de vennootschap die, voor de 
oo-rlog stocks hebbende aangelegd, op 
de wede-raanleg ervan, aanspraalc mag 
rnalcen (2) . 

{BELGISCHE S'J'AAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. ROUSERE.) 

ARREST, 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 maart 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de schell" 
ding van de artikelen 112 van de Grond
wet, en 4, paragraaf 4, en 6 van de wet 
van 16 october 1945 tot invoering van een 
extrabelasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten en 
baten, doordat het bestreden arrest be
slist dat, bij toepassing van de bepalingen 
van artikel 4, paragraaf 4, van de wet 
van 16 october 1945, hetwelk het aanslaan 
in de extrabelasting in hoofde van de 
daarin vermelde vennootschappen en van 
de vennoten in die vennootschappen be
heerst, van de globale gereserveerde en 
uitgekeerde winst dier vennootschappen 
de provisie tot instandhouding van de 
stocks dient te worden afgetrokken ten 
einde te bepalen of er een winstoverschot 
voorhanden is waarop de extrabelasting 
kan worden geheven, hetzij ten laste van 
de vennoten, hetzij ten laste van de ven
nootschap; dienvolgens de ten laste van 
verweerder gevestigde aanslag in de 
extrabelasting vernietigt om de enkele 
redenen dat het bedrag van de provisie 
tot instandhouding van de stocks, dat 
948.841 frank beloopt, het in hoofde van 
verweerder in aanmerking genomen belast
baar excedent te boven gaat en dat dit 
excedent uitsluitend voortkomt van zijn 
activiteit in de P.V.B.A. « J. Rousere-La
moot >> die in feite de persoonlijke zaak 
van verweerder is, dan wanneer artikel 4, 
paragraaf 4, van de wet van 16 october 
1945 de draagwijdte niet heeft welke het 
bestreden arrest eraan toeschrijft, en dan 
wanneer krachtens artikel 6 van dezelfde 
wet alleen de vennootschap waaraan de 
stocks toebehoorden die voor het bereke
nen van de pro:visie tot instandhouding 

(1) en (2) Verbr., 19 maart en 25 juni 1957 
(Bull. en PASIC., 1957, I, 873 en 1286); 17 sep
tember 1957, supra, blz. 2). 
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van de stocks in beschouwing dienden te 
worden genomen, met het oog op de weder
aanleg' van die stocks aanspraak kan rna
ken op de daarin omschreven belasting-

, vrijdom: 

Overwegende dat verweerder in de ex
trabelasting aangeslagen was geweest op 
de inkomsten die hij gedurende het belast
baar tijdperk verkregen had als vennoot 
in de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid J. Rousere-Lamoot ; 
· Overwegende dat het bestreden arrest 

beslist dat deze belasting niet verschul
digd was, om de reden dat van de globale, 
gereserveerde en uitgekeerde winst der 
vennootschap de provisie tot instandhou
ding van de stocks diende te worden af
getrokken en dat er na deze verrichting 
geen belastbaar winstoverschot bleef; dat 
het er bovendien op wijst dat die provisie 
binnen de wettelijke termijn haar wette
lijke bestemming gekregen had door mid
del van de aan de vennoten toegekende en 
door hen opnieuw ter beschikking van de 
vennootschap gestelde winsten, en dat het 
belastbaar excedent dat de administratie 
in aanmerking genomen had uitsluitend 
voortkwam van de activiteit van verweer
der in de vennootschap welke feitelijk zijn 
persoonlijke zaak is ; 

Overwegende dat artikel 2, paragraaf 1, 
van de wet van 16 october 1945 de onder 
de e~'trabelasting vallende inkomsten aan
duidt; 

Dat artikel 4, paragraaf 1, bepaalt dat 
die inkomsten aan de extrabelasting en
kel onderworpen zijn in zover zij een 
exceptionele winst uitmaken, dit wil 
zeggen in zover zij hetzij de in die bepa
ling omschreven winst van het referen
tietijdperk, hetzij de in paragrafen 3, 5 
en 6 van artikel 5 van dezelfde wet aange
duide bedragen te boven gaan; 

Overwegende dat alle bepalingen van ar
tikel 4 uitsluitencl betrekking llebben op 
het bepalen van de exceptionele winst 
waarop de extrabelasting wordt geheven ; 

Dat onder meer lid 2 van paragraaf 4 
van artikel 4 geen ander voorwerp heeft, 
ten aanzien van de in lid 1 aangeduide 
vennootschappen, dan een eventuele be
perking van het bedrag van de excep
tionele winst hetwelk belastbaar is; hetzij 
in hoofde van de vennootschap, hetzij in 
hoofde van de vennoten; 

Dat de daarin omschreven verrichting, 
enerzijds, daar zij en voor de vennoot
schap en voor de vennoten van toepassing 
is, tussen beide categorieen belasting
schuldigen geen verschillend regime in
voert, en, anderzijds, een enkele aftrek- · 
king met zich brengt, . de aftrekking van 
de gedurende het referentietijclperk ge
maakte winsten ; 

Overweg·ende dat artikel 6 vreemd is 

aan het bepalen van de excepti:onele winst 
en enkel tot voorwerp heeft, ten einde de 
wederaanleg van de stocks te vergemak
kelijken, niet een deel van de door de 
extrabelasting getroffen exceptionele 
winsten van deze belasting te ontslaan, 
doch in de bij die wetsbepaling bepaalde 
voorwaarden dat deel ervan vrij te stellen; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen valt af te leiden dat de vermindering, 
in artikel 6 van de wet omschreven, eerst 
na de bepaling van het bedrag der belast
bare exceptionele winsten plaats heeft, 
en enkel ten behoeve van de belasting
plichtige die, daar hij v66r de oorlog 
stocks aangelegd had, op de wederaanleg 
ervan aanspraak mag maken; dat ter za
ke, aangezien aileen het rechtswezen, dit 
is de vennootschap, stocks weder aan te 
leggen had, de in voormeld artikel 6 om
schreven vermindering slechts dat wezen 
ten goede komen; 

Waaruit volgt, enerzijds, dat de aftrek
king toegestaan door artikel 6 van de wet 
van 16 october 1945, niet plaats heeft in de 
operatie van beperking van de exceptio
nele winst bepaald bij artikel 4, para
graaf 4, lid 2, dezelfde wet, en, ander
zijds, dat verweerder niet gerechtigd is 
om voor zich persoonlijk een vrijstelling 
van belasting uit hoofde van provisie tot 
instandhouding van de stocks· te .vorderen; 

Overwegende dat, aangezien er geen 
enkele afwijkende bepaling bestaat, zulks 
zelfs het geval is wanneer de provisie 
haar bestemming gekregen heeft na het 
belastbaar tijdperk en v66r 1 januari 
1948.door midclel van gelden welke van de 
aan verweerder toegekende winsten voort
kwamen en welke de activiteit van deze 
vennoot in de vennootschap ook geweest 
is; 

Dat het bestreden arrest, door de liti
gieuze aanslag te vernietigen om de boven
vermelde redenen, de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat van onderhavig 
arrest melding zal gemaa)l:t 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. 

4 maart 1958.- 2e kamer. - VoonzitteT, 
H. Giroul, raadsheer waarnemencl voor
zitter. - Ve1"slaggever, H. Huybrechts.
Gelijlcl7~iclende conclusie, H. Delange, ad
vocaat-generaal. - Pleite1·, HH. Van 
Leynseele en Veldekens. 
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2" KAMER. - 4 maart 1958 

1° VOORZIENING IN VERBRIDKING.
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. -
GEEN MIDDEL VAN. NIET-ONTVANKELIJKHEID 
DOOR DE VERWEERDER TEGEN DE VOORZIE-. 
NING OPGEWORPEN. - l\1EMORIE VAN WE
DERAN'.rWOORD NIET ONTVANKELIJK. 

2° VOORZIIDNING IN VERBRIDKING. -
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. -
STUKKEN DOOR AANLEGGER NEERGELEGD BUI
TEN DE DOOR AR'l'IKEL 1 VAN DE WET VAN 
23 JULI 1953, DAT ARTIKEL 14 VAN DE WET 
VAN 6 SEPTEMBER 1895 VERVAII'G':!:, BEPAALDE 
VORMEN EN TERMIJNEN, - STUKKEN VREEMD 
ZIJNDE AAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE 
VOORZIENING. - STUKKEN WAAROP HET 
HOF GEEN ACHT MAG SLAAN. 

3° INKOMSTIDNBIDLASTINGEN. 
VERHAAL VOOR HET HOF VAN BEROEP 'l'EGEN 
DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR. - PER
KEN VAN HET GESCHIL AAN HET HOF VOORGE
LE,GD. 

4° MIDDELEN TOT VERBRIDKING. -
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELAS'.riNGEN. -
NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN HET GESCHIL 
OVER DE AANSLAG VAN AMBTSWEGE, DOOR HET 
ARREST WETTELIJK GESTAAFD. - l\1IDDEL TE
GEN OVERTOLLIGE BESCHOUWING VAN HET AR
REST OPKOMEND. - MIDDEL NIET ONTVANKE
LIJK. 

5° INKOMSTENBIDLAS'.riNGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - VERGELIJKING 
MET EEN SOORTGELIJKE BELAS'l'INGPLICHTIGE. 
- GELIJKHEID VAN DE VERGELEKEN BEDRIJ
VEN. - BINDENDE BEOORDELING VAN DE RECH
'l'ER OVER DE GROND. 

1 o W anneer geen grand van niet-ontvan
lcelijlcheid te,qen de voorziening cloor cle 
verweerder opgewo1·pen is, wordt de 
memo-ric van wederantwoord vanwege 
de aanleg,qer, niet ontvanlcelijlc (1). 

2° Inzalce van inlcomstenbelast-ingen,_lcan 
het Hot van verbrelcing geen aoht op 
de stulclcen slaan, die vreemd aan de 
ontvanlcelijlcheid der voorziening zijn, 
en die niet door de aanlegger, overeen
lcomstig de door artilcel 1 van de wet 
van 23 juli 1953 dat at·tilcel 14 van de 
wet van 6 septembet· 1895 vervangt, be
paalde vormen en termijnen, neergelegd 
werllen (2) . 

(1) Verbr., 7 juni 1955 (Bnll. en PAsrc., 1955, 
I, 1092); 7 mei 1957 (ibid., 1957, I, 1072, en de 
nota 2, blz. 1072) ; 24 october 1957 (Bull. en 
PASIC., 1958, I, 169). 

(2) Raadpl. verbr., 16 januari en 7 mei 1957 
(Bull. en PAsrc., 1957, I, 557 en 1072, en de 
nota 1, blz. 1073). 

3° Wanneer het bet·oep van de belasting
sohuldige tegen de beslissing van de 
direotettl' bij het hof van beroep aan
hangig wordt gemaalct, vermag dit hot, 
behoudens het geval van torolttsie, 
sleohts van de betwistingen lcennis te 
nemen, wellce door de reolamatie aan 
de direotettr der belastingen voorgelegd 
1/!ijn, en van de vraagstu.Tclcen Waarover 
deze van ambtswege ttitspraalc gedaan 
heeft (3). 

4° Wanneer de niet-ontvanlcelijlcheid van 
het aan het hot van bet·oep voorgelegd 
gesohil over de aanslag van ambtswege, 
wettelijlc gestaafd is, wordt niet ont
vanlcelijlc bij gebrelc aan belang, het 
middel dat enlcel te,qen de overtollige 
beschouwingen van het arrest ove1· de 
grand van het gesohil, oplcomt. 

5° De reohter over de grand oordeelt soe
verein of de elementen, wellce de admfr 
nistratie voorbrengt als vergelijlcing 
met de normale winston van een soort
gelijlce belastingpliohtige, om een aan
slag van ambtswe,qe te vestigen, bekelc
lcing l~ebben op een bedrijf dat mag 
worden aangezien als geiJmploiteercl 
door een pe1·soon die in soortgelijlce om
standigheden, hetzelfde bedrijf als de 
belastingsohttldige uitgeoetend heett (4), 

(DEGHELT, T. BELGISOHE S'l'AA'l', 
MINISTER vAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 juni 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Overwegende dat aanlegger, die op 
14 september 1957 regelmatig een· voorzie
ning in verbreking ingesteld heeft overeen
komstig artikel 14 van de wet van 6 sep
tember 1895, zoals het vervangen is door 
artikel 1 van de wet van 23 juli 1953, op 
18 november 1957 ter gr~ffie van het hof 
een memorie van wederantwoord neerge
legd heefd, waarbij nieuwe stukken ge
voegd waren ; 

Overwegende dat aanlegger een memo
rie van wederantwoord enkel vermag 
neer te leggen indien verweerder <..>en 
grand van niet-ontvankelijkheid opwerpt, 
wat ten deze niet het geval is; 

Dat het hof derhalve op de memorie 
van wederantwoord geen acht kan slaan ; 

(3} Verbr., 15 october en 19 november 1957 
(Bull. en PASIC., 1958, I, 139 en 291). 

(4) Verbr., 27 juni 1950 (Arr. Verbr., 1950, 
blz. 665; Bull. en PAsrc., 1950, I, 757); 6 no
vember 1956 (Bull. en PAsrc., 1957, I, 238} ; 
10 december 1957 (supra, blz. 214; Bull. en 
PAsrc., 1958, I, 379); 18 februari 1958 (Bull. eu 
PASIC., 1958, I, 663). 
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dat het evenmin de daarbijgevoegde 
stukken in beschouwing kan nemen, naar
dien die stukken vreemd zijn aan de ont
vankelijkheid der voorziening en niet 
overeenkomstig voormeld artikel 14, ter 
griflie van het hof van beroep neergelegd 
zijn; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97, 110 en 
112 van de Grondwet, 1319 tot 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 61, paragraaf 3, 
en 65 tot 67 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
door het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, 6 van de wetten betreffende de 
nationale crisisbelasting, samengeschakeld 
door het besluit van de Regent van 16 ja
nuari 1948 ; doorclat het bestreden arrest 
het beroep van aanlegger verwerpt op de 
grond dat de eis tot nietigverklaring 
van de van ambtswege gevestigde aan
slagen een nieuwe eis uitmaakt, om de 
reclen dat aanlegger bij zijn reclamatie 
zijn gezondheidstoestancl en de vercluis
teringen van zijn bediencle enkel ingeroe
pen heeft tot verantwoording van het laag 
inkomstenbedrag door hem aangegeven, 
en niet tot verantwoorcling van het te 
laat neerleggen van zijn belastingenaan
gifte en van het te laat overleggen van 
de door de contr<ilenr gevraagde inlich
tingen, clan wanneer, enerzijds, het ar
gument afgeleid uit cle nietigheicl van de 
van ambtswege gevestigcle aanslag slechts 
een nieuw miclclel uitmaakte tot staving 
van een eis die iclentiek bleef aan wat 
hij steeds geweest was (te weten, de nie
tigverklaring van elke aanslag over de 
twee kwestieuze dienstjaren) en die trou
wens gesteund was op feitelijke gegevens 
- ziekte van de belastingplichtige en 
verduisteringen door een derde - welke 
in de reclamatie duidelijk ingeroepen 
waren; dan wanneer het arrest, door te 
beslissen dat bewust midclel buiten de 
grenzen van het aan het hof van beroep 
voorgelegd geschil viel, aldus artikel 66 
van de samengeschakelde wetten betreffen~ 
de de inkomstenbelastingen verkeerd toe
gepast en de bewijskracht van de recla
matie van verzoeker geschonden heeft; 
dan wanneer, anderzijds, de bevoegde con
trolenr in zijn verslag. van 9 mei 1952 
(stuk II/3) reeds vaststelt dat, naar aan
legger verklaard had, de vastgestelde 
vertragingen voortvloeiden uit het wari
beheer van · zijn boekhonder en nit zijn 
slechte gezondheidstoestand ; clan wanneer 
tenslotte aanlegger, in de brieven die hij 
op 30 october 1953 tot de Heer Dlrecteur 
der belastingen (stnk VIII/1) gericht 
lweft, en op 27 februari 1954 tot de met 
het onderzoeken van de reclamatie be
laste inspecteur (stuk VII/3 · tot 8),. uit
drukkelijk zijn gezondheidstoestaml en 

het gedrag van zijn boekhouder ingeroepen 
heeft tot rechtvaardiging van het niet 
overleggen van de gevraagde stukken en 
inlichtingen; dan wanneer het arrest, 
door de gegevens van deze onderscheiden 
documenten te miskennen, de bewijskracht 
dier documenten miskend heefd en niet 
met redenen omkleed is als voorgeschre
ven door artikel 97 van de Grondwet : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het hof van beroep 

geen kennis vermag te nemen zonder zijn 
beoordelingsmacht te bniten te gaan, be
houdens het beval van forclusie, dan van 
de betwistingen welke door de reclamatie 
aan de directeur der belastingen voorge
legd zijn en van de vraagpunten waar
over deze van ambtswege nitspraak ge
daan heeft ; 

Overwegende dat, waar hij de onregel
matigheicl der aanslagen laat gelden welke 
van ambtswege gevestigd zijn, de ene 
wegens te late indiening van de aangifte, 
en de andere wegens te late overlegging 
van de gevraagde inlichtingen, aanlegger 
een betwisting opwerpt die vreemcl is aan 
het beclrag van de belastbare grondslag 
hetwelk het enig voorwerp was van de 
reclamatie; 

Overwegende, enerzijds, dat aanlegger 
niet aanvoert dat de directenr over deze 
betwisting van ambtswege uitspraak zou 
hebben gedaan; 

Overwegende, anderzijds, dat het arrest 
door een uitlegging van de reclamatie 
welke met de termen ervan verenigbaar 
en dienvolgens soeverein is, vaststelt 
<< dat de reclamatie de aanslag van ambts
wege niet critiseert >> ; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
wettelijk beslist dat de voor de eerste 
maal v66r het hof van beroep gebrachte 
eis tot nietigverklaring van de aanslagen 

· van ambtswege, welke door de directeur 
niet onclerzocht is, niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

noch naar het verslag van de controleur, 
gedagtekend 9 mei 1952, noch naar de door 

, aanlegger op 30 october 1953 en 27 februari 
' 1954 gezonclen brieven verwijst; dat het 
, dus de bewijskracht van die stukken niet 
i heeft kunnen miskennen; 
· Waarnit volgt dat geen van de onder
. delen van het midclel kan ingewilligd wi:Jr
i den; 

Over het tweecle middel, afgeleid nit de 
sell ending van de artikelen 97, 110 en 112 
van de Grondwet, 1319 tot 1322 van het 
Burgerlijk ·wetboek, 55, paragraaf 1, en 
56 van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, samengeschakeld door 
het besluit van de Regent van 15 jannari 

_ 1948, 6 van de wetten betreffende de na-
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tionale crisisbelasting, samengeschakeld 
bij het besluit van de Regent vari 16 ja
nuari 1948, doordat het bestreden arrest 
verklaart dat niets in het dossier kan 
leiden tot het besluit dat de door aan
legger ingeroepen omstandigheden voor 
hem een wettige reden voor de vertraging 
in of het nalaten van het vervullen van 
zijn plicht ten aanzien der belastingen 
hebben kunnen opleveren; dan wanneer 
uit de door aanlegger bij conclusies uit
drukkelijk ingeroepen stukken VII en 
en VII/9 blijkt dat zijn boekhouder tal
rijke stukken der boekhouding vernield 
had ; dan wanneer althans dit enkel ele
ment aantoont dat het hof van beroep de 
bewijskracht der akten geschonden en 
het arrest niet passend met redenen heeft 
omkleed, aangezien het het bestaan out
kent van welk element ook dat kan wor
den beschouwd als een « wettige reden '' 
in de zin van de artikelen 55, paragniaf 1, 
en 56 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
ten overvloede onderzoekt of de door aan
legger aangevoerde omstandigheden « een 
wettige reden voor de vertraging in of 
het nalaten van het vervullen van zijn 
plicht ten aanzien der belastingen OJ?le
veren JJ; 

Dat het middel hetwelk enkel tegen 
deze overtollige beschouwing opkomt niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan belang; 

Over het derde middel, ufgeleid nit de 
schending van de artikelen 97, 110 en 112 
van de Grondwet, 28 en 66 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 1319 tot 1322, 1349 
en 1353 van het Burgerlijk vVetboek, 6 
van de wetten betreffende de nationule 
crisisbelasting, samengeschakeld bij be
sluit van de 'Regent van 16 januari 1948, 
doordat het bestreden arrest beslist dat de 
als vergelijkingspunt gekozen belasting
sclml<Iige het beclrijf van groothandelaar 
in fruit en groenten uitoefent en zulks 
zonder het door aanlegger bij conclusies 
ingeroepen middel te beantwoorden het
welk hieruit afgeleid is dat de gegevens 
van de vergelijkingsfiche (stuk 1/8) uiter
aard volstrekt onvoldoende waren om 
het hof van beroep in staat te stellen de 
gelijkheid van de door de twee met elkaar 
vergeleken belastingschuldigen uitgeoe
fende beclrijven na te gaan : 

Overwegencle dat het bestreclen arrest 
vaststelt « dat nit de vergelijkingsfiche 
blijkt dat de soortgelijke belastingplich
tige hetzelfcle beroep van groothandelaar 
in groenten en fruit uitoefent op dezelfde 
plaats, Jambes; dat beider omzet, zonder 
dezelfcle te zijn, verscheidene ruillioenen 

frank beloopt; dat deze elementen vol
staan ten bewijze, niet van een identi
teit die de wet niet vereist doch van een 
gelijkheid welke de vergelijking recht
vaardigt Jl ; 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest 
aldus een passend antwoord verstrekt op 
de in het middel aangehaalde conclusies 
en de inhoud ervan niet miskent; 

Overwegende, anderzijcls, dat de rech
ter over de grond soeverein oorcleelt of 
de elementen welke de administratie 
voorbrengt als vergelijking met de nor
male winsten van- een soortgelijke belas
tingplichtige, betrekking hebben op een 
bedrijf dat mag worden aangezien als 
geexploiteercl door een persoon die in 
soortgelijke omstancligheclen hetzelfde 
bedrijf als de belastingschuldige uitge
oefend heeft ; 

Waaruit volgt dat het middel niet Iran 
ingewilligcl worden ; 

Over het vierde middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 91 en 112 
van de Grondwet, 1319 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 28 van de wetten 
betreffencle de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 6 van de wetten 
betreffende de nationale crisisbelasting, 

· samengeschakeld bij besluit van de Regent 
van 16 januari 1948, doordat het arrest 
oordeelt dat de strikte toepassing van de 
vergelijking tussen aanlegger en de « soort
gelijke '' belastingplichtige het mogelijk 
zou gemaakt hebben als belastbare grond
slag het bedrag van 800.000 frank in aan
merking te nemen in plaats van het be
drag van 387.000 frank dat in aanmerking 
genomen is; dan wanneer de administratie 
zelf erkent dat << talrijke bewijsstukken 
door de vroegere boekhouder vernield 
zijn '' (stuk VII, verslag van 17 maart 
1954 init·io) en « dat het niet aangewezen 
is eeu andere vergelijking te stellen in de 
plaats van die van de controleur JJ, deze 
laatste vastgestelcl zijncle op 387.000 fr. 
(stuk 1/8), zonder rekening te !louden met 
de ziekte van aanlegger en de verduiste
ringen van zijn bediencle, en doordat het 
bestreden arrest de bewijskracht miskent 
van het door de inspecteur op 17 maart 
1954 opgemaakt verslag, waar het ver
klaart dat bij het beoorclelen van het ver
gelijkingspunt ruimschoots rekening ge
houden is met de door aanlegger ingeroe
pen omstandigheclen, dan wanneer de 
inspecteur zoncler meer verwijst imar de 
redenen welke cle controleur-taxateur ge
leid hebben in de berekening die deze 
verricht heeft en waarin geenszins reke
ning gehouclen is met de door aanlegger 
ingeroepen bijzondere omstandigheden : 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
erop wijst cc clat de administratie ruim-
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schoots met de ziekte en de verduisterin
gen van een boekhouder rekening gehou
den heeft, dat immers de strikte toepas
sing van cle vergelijking het mogelijk 
maakte op een zuivere wil1st van meer dan 
800.000 frank aan te slaan, dan wanneer 
de belasting slechts op 387.000 frank ge
vestigd is JJ ; 

Dat het, verre van de bewijskracht van 
het verslag van de inspecteur te misken
nen, de juiste inhoud ervan aldus samen
vat; dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Overwegencle, voor het overige, dat aan
legger slechts feitelijke beschouwingen 
doet gelden welke buiten de bevoegclheid 
van het hof vallen; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

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

4 maart. - 2e kamer. - Voonzitter, 
H. Gh·oul, raadsheer waarnemencl voor
zitter. - Ve·rslaggever, H. Daubresse. -
G-el'ijlcliticlencle conclttsie, H. Delange, ad
vocaat-generaaL - PleUers, HH. Collinge 
(van cle Balie bij de Rechtbank van Na
men) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 4 maart 1958 
1° INKO:MSTENBELASTINGEN. 

BEDRIJFSINKOMSTEN. - HANDELS-, NIJVER
HEIDS- OF LANDBOUWEEDRIJF. - GEDEELTE
LIJKE EELASTINGVRIJDOM VAN ZEKERE MEER
WAARDEN, IN DE REKENINGEN OF INVENTARIS 
UITGEDRUKT, - BELASTINGVRIJDO:NI . UIT
SLUITEND 'fEN AANZIEN VAN DE MEERWAARDEN 
VAN DE EEDRIJFSUIMOBILIEN EN NIE'f VAN DE 
WINSTEN WELKE UIT AL DE GEDANE VERRICH
TI!'!"GEN VOORTVLOEIEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN, 
BEDRIJFSINKOMSTEN. - NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP HEEEENDE ONDER MEER VOOR DOEL, 
DE AANKOOP EN DE VERKOOP VAN GRONDEIGEN
DOMMEN. - GRONDEIGENDOMMEN VAN DE 

VENNODTSCHAP, GELIJK AL HAAR ONROERENDE 
ACTIVA, EEN EEDRIJFSKARAKTER HEBBENDE, 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSINKOMSTEN. - HANDELS-, NIJVER
HEIDS-, OF LANDBOUWEEDRIJF. - VERKOOP 
VAN IN HET BEDRIJF GESTOKEN ONROERENDE 
GOEDEREN. - MEERWAARDE TOT STAND GE
KOMEN. - .ARRES'f, HET VOORDEEL VAN DE· 
GEDEELTELIJKE BELASTINGVRIJDOM TEN AAN
ZIEN VAN DEZE MEERWAARDE, WEIGEREND. 
- OM REDEN DAT DE VERKOCHTE ONROERENDE 
GOEDEREN, GEEN BEDRIJFSIMMOEILIEN WAREN. 
- 0NWETTELIJKHEID. 

1 o De gedeeltelijlce belastingvrijdom door 
artilcel 27, paragraaf 2bis, van de sa
mengeschakelde wetten betreffende de , 

·inlcomstenbelasUnge1~ o1nsclweven, gelclt 
niet voo1· cle winsten van een handels-, 
n·ijverheids- of lanclbouwbeclrijf, welke 
itit al ae geclane ven·ichtingen voort-, 
vloeien, ·maa•r nitsl·uitencl voor ite ver
meercleringen van ge'investeercle activa, 
cUt ·wil zeggen cle meerwaarclen wellce 
in cle loop van de emploitatie op onbe" 
paalcle Ujclstippen tot stand gekomen 
zijn, en wellce jictiet beschottwcl worden 
als een winst van het jaar in de loop 
van hetwellc het bestaan van die mee·r
tvaarde, geblelcen is (1). 

2° Indien al de onroerende activa van een 
naamloze vennootschap, die onder meer 
de aanlcoop en de verlcoop van ,qrond
e·igendommen voor cloel heett, een be
clrijfskarakte1· hebben, zijn ze niet 
nooclzakelijk in het becl1'ijf gesto
lcen (2). 

3° Wonlt niet wetteUjk gerechtvaardigd, 
het clispositief van het arrest wellc aan
neemt dat een naamloze vennootschap 
die onder meer de aanlcoop en de ver
Tcoop van grondeigenclon~men, voor doel 
heett, een hanclels-, nijverheicls-, of 
lanclbo·uWbeclrijf uitmaakt, en flat de 
door cleze ve·rlcochte onroerende goede
ren, in het becl1'i:if gestoken waren, en 
flat nochtans beslist flat de mee·rwaarde 
door deze verlcootJ tot stand gelcomen, 
geen belastingv1"ijdom geniet in de doo·r 
artikel 27, parag1·ant 2bis, van de sa
mengeschalcelde wetten bet1·effende de 
inlcomstenbelastingen omsolweven 1nfbte, 
on~ de reclen clat cleze goede1·en geen be
d;rijfsi1nmobil'ien waren (3). 

(N. V. cc ENTREPRISE ET GES'fiON IMMOBILIERE 
EGIMO ll, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 mei 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig miclclel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen llO en 112 van 
de Gronclwet, 25, paragraaf 1, 1° en 3°, 
en 27, paragrafen 1 en 2bis (inzonderheicl 
litter a a), van de wetten betreffencle de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij 
de besluiten van 15 en 16 januari 1948, 
1, 2, en 212 van de wetten op de handels
vennootschappen, samengeschakeld bij 

(1) Verbr., 9 juli 1957 (Bnll. eu PAsrc., 1957, 
I, 1347) ; 21 november 1957 (ibid., 1958, I, 299); 
3 december 1957 en 21 januari 1958 (supra, 
blz. 203 en 320; Bull. en PAsrc., 1958, I, 350 en 
533). 

(2) Raadpl. Bull. en PAsrc., 1958, I, 351, en 
de nota onder verbr., 3 december 1957 bier
hoven aangehaald. 

(3) Zie nota 1, hierboven. 
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het koninklijk besluit van 30 november 
1935, doordat bet bestreden arrest bet 
beroep verwerpt waardoor aanlegster 
krachtens voormeld artikel 27, para
graaf 2bis, de bij toepassing van dit arti
kel gevestigde aanslag in de bedrijfsbelas
ting betwistte van de meerwaarden door 
haar behaald op bedrijfsimmobilien, ten 
belope van een niet betwist bedrag van 
665.021 frank voor het dienstjaar 1950, 
van · 872.048 frank voor het dienstjaar 
1951, van 1.024.665 frank voor het dienst
jaar 1952 en van 528.254 frank voor .het 
dienstjaar 1953, om de reden dat de belas
tingvrijdom van de meerwaarden, behaald 
op bedrijfsimmobilH~n enkel van toepas
sing is · voor de onroerende goederen die 
rechtstreeks voor het uitoefenen van het 
bedrijf dienen, dat de omschrijving der 
bedrijfsimmobilien een beperkte betekenis 
heeft welke ten nauwste verbonden is met 
het begrip produktie en vreemd is aan 
het begrip speculatie, en dat belasting
vrijdom niet mag uitgebreid worden tot 
verkoopverrichtingen met speculatief ka
rakter die voortvloeien uit de tijclelijke 
aankoop van de grondeigendommen en 
geschieden met een doel dat vreemd is aan 
elk begrip van productiviteit, dan wanneer 
de vrijstelling in de bedrijfsbelasting van 
de meerwaarden, behaald op bedrijfsim
mobilien, van toepassing is voor elk in het 
bedrijf van de belastingschuldige gei:nves
teercl onroerend goed, en dan wanneer 
zulks het geval is in een naamloze ven" 
nootschap, zoals aanlegster, voor al haar 
onroerende goederen die zonder onder
scheid noodzakelijk dienen, zoals haar 
andere goederen, tot het doel van haar 
winstgevend bedrijf, zonder dat van deze 
vrijstelling wettelijk kunnen uitgesloten 
worden onroerende goederen clie een in 
immobilien handelende naamloze ven
nootschap tijdelijk gekocht heeft, noch de 
meerwaarden die gesproten zijn uit vel"' 
koopverrichtingen met speculatief karak
ter van becloelde onroerende goedel·en, 
geschiecl ten einde haar winstgevend be
drijf, al dan niet van speculatieve aanl, 
uit te. oefenen : 

Overwegende dat het bestreden arrest in 
hoofdzaak vaststelt dat de litigieuze 
aanslagen door de administratie gevestigd 
2;ijn met opneming in de belastbare grand
slag van de sommen welke de cc meerwaar
den Jl van de onroerende goecleren van 
aanlegster, die bij het te gelde maken 
ervan gebleken zijn, vertegenwoorcligen; 

Overwegende clat het bestreclen arrest, 
hoewel aWns aannemend, zonder deswege 
gecritiseercl te zijn, dat het accressen 
betreft van in het bedrijf geinvesteerde 
onroerende activa, dit wil zeggen meer
waarden als bedoeld in het tweede deel 
van het lid 1 van paragraaf 1 van arti-

kel 27 van de samengeschakelde wetten 
betreffencle de inkomstenbelastingen, be_
slist dat voor deze meerwaarden geen be
lastingvrijdom verleend is in de mate be· 
paald bij voormelde paragraaf 2bis van 
artikel 27, omdat zij niet verkregen zijn 
op bedrijfsimmobilien, doch wel op << an
dere onroerende goederen dan die waarin 
aanlegster haar kantoren en haar diensten 
gevestigd heeft, en omdat zij uitsluitend 
voortkomen van het te gelde maken van 
onroerende goederen die voorheen gekocht 
werden met het oog op het weder ver
kopen ervan ll ; 

Overwegende, ongetwijfeld, dat de in ar
tikel 27, paragraaf 2bis, omschreven be
lastingvrijclom niet geldt voor de in het 
eerste deel van lid 1 van paragraaf 1 van 
artikel 27 bedoelde winsten, namelijk de 
winsten welke voortvloeien uit al de ge
dane verrichtingen; dat voormelde para
graaf 2bis enkel een voorbehoud is, 
gemaakt ten aanzien van de vermeerde
ringen van geinvesteerde activa, dit wil 
zeggen de meerwaarden welke in de loop 
van de exploitatie op onbepaalde tijdstip
pen tot stand gekomen zijn, en welke in 
het tweede deel van lid 1 van paragraaf 1 
van artikel 27 fictief beschouwd worden 
als een winst van het jaar in de loop van 
hetwelk het bestaan van die meerwaarde 
gebleken is ; 

Overwegende dat nit het bestreden ar
rest blijkt dat het hof van l:leroep de 
sommen waarvan het aanslaan door aan
legster betwist is beschouwd heeft als 
dergelijke meerwaarden van in het bedrijf 
gestoken onroerende activa ; dat de in 
voormelde paragraaf 2bis omschreven be
lastingvrijdom dus in beginsel toepasse
lijk was voor het bepalen van de belast
bare meerwaarden; 

Overwegencle dat deze bepaling onder 
meer de beclrijfsimmobilien vermeldt; 

Overwegende dat in een naamloze. ven
nootschap, aangezien het rechtswezen 
dat zij uitmaakt opgericht is met het 
oog op het uitoefenen van een winstge
vende beclrijfsactiviteit, dat wezen niets 
bezit dat niet tot dat doel gebruikt wordt 
en dat derhalve al de in het bedrijf 
gei:nvesteercle onroerende activa van dat 
wezen nooclzakelijkerwijze een bedrijfs
karakter hebben; 

Overwegende dat zo, in strijd met de 
Stelling van aanlegster, alle beclrijfsimmo
bilien niet in het bedrijf gestoken zijn in 
de zin van voormeld artikel 27, para
graaf 1, alle in het bedrijf gestoken 
onroeren{le goederen noodzakelijk een be
drijfskarakter hebben; 

Overwegende clienvolgens dat het bestre
den arrest, door aanlegster, naamloze ven
nootschap, het voordeel van de gedeelte
lijke belastingvrijclom, omschreven in 
voormeld artikel 27, paragraaf 2bis, lit-
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tera a, te weigeren ten aanzien van de 
l)leerwaarden welke vastgesteld zijn door 
de verkoop van in haar bedrijf gestoken 
onroerende goederen, om de reden dat 
deze goederen geen beclrijfsimmobilH~n 
waren, het dispositief niet wettelijk ge
rechtvaardigd heeft ; 

Dat het middel in dit opzicht gegrond 
is; 

Om die redenen, verbreekt het bestteclen 
arrest, behalve in zover het de beroepen 
van aanlegster samengevoegd en ze ont
vangen heeft, en in zover het beslist heeft 
dat de litigieuze aanslagen binnen de 
wettelijke termijnen op de kohieren wa
ren gebracht; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gecleeltelijk vernietigde be
slissing; veroorcleelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar· het Hof van beroep te Luik. 

4 maart 1958. - 2" kamer.- Voo1·zitter, 
H. Giroul, raaclsbeer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Valentin. -
Gelijlcluidencle conclusie, H. Delange, acl
vocaat-generaal. PleUe1·, H. Van 
Rolleghem (van cle Balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

1< KAMER. - 6 maarl 1958 

HUUROVEJREJEJNKOM:ST. HANDELS-
HUUR. - HERZIENING. - EllS GEGROND OP 
ARTIKEL 35, ALINEA 3, VAN DE WET VAN 
30 APRIL 1951. - EllS NIET AFHANKELIJK 
VAN RET BES'l'AAN VAN NIEUWE OMSTANDIGHE
DEN DIE DE NORMALE HUURWAARDE WIJZIGEN. 

A1·tilcel 35, alinea 3, bevat in de wet van 
30 april 1951 op de handelshmtTovereen
komsten, laat de herziening van de lo
pende h·nttroveTeen Tcomsten toe zoncler, 
voor die eerste eis tot herzierving, het 
bewijs te eisen vrm het bestaan van 
nieuwe omstandigheden die de norrnale 
hu1tnvaarde van het geh1tttrde goed w·ij
zigen (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LINECA, T. PERSONEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKE
LIJKHEID GARAGES PRIVES.) 

ARREST. 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 november 1956 gewezen door 
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik, 
beslissencle in hoger beroep ; 

(1) Raadpl. verbr., 6 october 1955 (An·. 
Verb1o., 1956, biz. 75; Bull. en PASIC., 1956, I, 
92); 20 september 1957 (B-.tll. en PASIC., 1958, 
I, 17). 

Gelet op het middel · afgeleid uit de 
schending van cle artikelen 97 van de 
Gronclwet, 6, 33, 34, 35 en inzonderheid 
35, derde lid, van de wet van 30 april 
1951 op de handelsbuurovereenkomsten 
met bet oog op de bescherming van het 
handelsfonds, gewijzigd door de wetten 
van 22 en 24 december 1951 en 29 juni 
1955, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerc 
lijk Wetboek, doordat het bestreden. von
nis onder wijziging van het beroepen von
nis, de eis welke strekt tot herziening 
van de huurprijs der handelshuurover
eenkomst die partijen bond en liep ten 
dage vim de inwerkingtrecling van voor
melde wet van 30 april 1951, niet ontvan
kelijk vetklaart, onder het voorwendsel 
dat artikel 35, derde licl, van evengemelde 
wet, op welke bepaling de vordering onder 
meer gesteuncl was, zou onderstellen cc flat 
althans, zij het slechts impliciet, aange
voerd is dat een veranclering ingetreden 
is in de normale huurwaarde van het on
roerend goed sedert de vaststelling van 
de huur waarvan de herziening verzocht 
is », dan wanneer de ontvankelijkheid 
van de vorclering tot herziening van het 
huurgeld, omschreven in artikel 35, derde 
licl, van voormelde wet, niet afhankelijk 
is van bet bewijzen of het cc aanvoeren >> 
van clergelijke wijziging, en dat bovendien 
bet instellen in 1955 van een vorclering 
strekkende tot de herziening van een in 
maart 1949 vastgestelcl buurgelcl en tot het 
bekomen van een normaal inkomen nood
zakelijkerwijze het aanvoeren impliceerde 
van een veranclering van cle normale huur
waarcle van het onroerencl goecl sedert de 
vaststelling van het huurgelcl waarvan cle 
herziening verzocbt was : 

Over cle groncl van niet-ontvankelijk
beid door verweerster hieruit afgeleicl dat 
bet miclclel enkel tegen overtollige beschou
wingen opkomt : 

Overwegencle llat, volgens de vaststel
lingen van het bestreclen vonnis, de vor
clering van aanlegster tot doel had het 
vaststellen, voor een verbuurd en tot het 
drijven van een kleinhanclel clienend on
roerencl goecl, van een boger buurgeld dan 
het bedongene, 1° hetzij als werkelijk 
huurgelcl of effectief inkomen, 2° hetzij 
als normaal huurgelcl c< op de voet van de 
bepalingen van de wet van 30 april 1951 
waarbij de herziening toegelaten is », 
3° hetzij als verhoging van de buurprijs 
krachtens artikel 35, tweecle lid, in even
gemelde wet vervat; 

Overwegencle dat het vonnis, na de· 
onder 1 o en 3° nader omschreven eis niet 
ontvankelijk verklaarcl te bebben, zegt 
dat de bij 2° aangecluide eis, indien hij 
gesteund is op het in de wet van 30 april 
1951 vervatte artikel 6, te laat ingesteld 
is, en, inclien hij op artikel 35, derde lid, 
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gesteund is, niet ontvankelijk is wijl aan
legster niet aanvoert « dat een verande
ring ingetreden is in de normale 
huurwaarde van het onroerend goed se
dert de vaststelling van de huur waarvan 
de herziening verzocht is »; 

Overwegende dat deze reden, in strijd 
met wat verweerster betoogd, niet over
tollig is ; dat zij immers de enige reden is 
welke de rechter geeft om het tweede punt 
van de eis niet ontvankelijk te verklaren, 
volgens een van de twee uitleggingen 
welke, naar de rechter zelf vaststelt, van 
dat punt kunnen verstrekt worden; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
feitelijke grondslag mist; 

Over het middel : 

Overwegende dat, volgens de vaststel
lingen van de rechter, de huurovereen
komst liep ten dage van de inwerkingtre
ding van de wet van 30 april 1951; 

Overwegende dat, naar luid van de 
overgangsbepaling, in artikel 35, derde lid, 
van .(leze wet vervat, de herziening van 
het huurgeld van een onroerend goed of 
gedeelte van onroerend goed, waarvan de 
huurovereenkomst loopt bij de inwerking
treding van deze wet, een eerste maal kan 
gevorderd worden met ingang van het 
verstrijken van de lopende driejarige 
termijn, zonder dat de partijen de vorde
ring moeten instellen binnen de in arti
kel 6 voorgeschreven termijn, noch « het 
bestaan van nieuwe omstandigheden die 
de normale huurwaarde van het gehuurde 
goed hebben gewijzigd, moeten bewij
zen JJ; 

Overwegende dat, waar het de vordering 
van aanlegster niet ontvankelijk verklaart 
in zover zij op voormeld artikel 35, der
de lid, gesteuncl is, om de enkele reclen 
dat niet bewezen is dat een verandering 
ingetreden is in de normale huurwaarde 
van het onroerend goecl sedert de vaststel
ling van de huur waarvan de herziening 
verzocht is, het bestreden vonnis .even
gemelde wetsbepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen; verbreekt het bestreden 
vonnis, in zover het, de vordering van aan
legster uitleggend als door deze op het in 
de wet van 30 april 1951 vervat artikel 35, 
derde lid, gesteund zijnde, deze vordering 
in dit opzicht niet ontvankelijk verklaart, 
en in zover het over de kosten beslist; 
beveelt dat van onderhavig arrest mel
ding zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerster tot de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Hoei, in 
hoger beroep uitspraak doende. 

6 maart 1958. - 1• kamer.- Voo1·zitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag-

,qevm·, H. Bareel. - Gelij Jcluidende con
olttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleiters; HH. Si
mont en Ansiaux. 

l' KAMER. ~ 6 maart 1958 
(TWEE ARRESTEN.) 

1° VERJARING. - BuRGERLIJKE ZA.KEN. 
- WET DIE VOOR DE VERJARING VAN EEN 
YORDERING EEN KORTERE TERMIJN INVOERT 
DAN DE BIJ DE VORIGE WETGEVING GESTELDE, 
- RECHT ON1'STAAN YOOR DE INWERKINGTRE
DING VAN DE NIEUWE WET. - TOEPASSING 
VAN DIE WET. - PERKEN. 

2° VERJARING. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- BIJDRAGEN VERSCHULDIGD AAN DE RIJKS
DIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID. 
- 0NVERSCHULDIGDE BETALING. - TERUG
VORDERING. - WET VAN 14 JULI 1955. -
TERMIJN VAN VERJARING INGEKOR'I' VANDER
TIG JAAR OP DRIE JAAR.- GEVOLG VAN DEZE 
INKORTING OP DE LOPENDE VERJARINGEN. 

go MAATSOHAPPELIJKE ZEKER-
HEID. - BI.J FOOIEN BEZOLDIGDE WERK
NEMERS. - MINISTERIEEL BESLUIT GENOMEN 
IN UITI'OERING VAN ARTIKEL 3 VAN HET BE
SLUI'l' VAN DE REGENT VAN 28 SEPTEMBER 
1945. - GEEN ADVIES VAN HET BEVOEGD l>A
RITAIR COMITE. - MINISTERIEEL BESLUIT 
NIETTEM!N WETI'ELIJK INDIEN HET PARITAIR 
COMITE OP DE DATUM VAN HET BESLUIT NOG 
NIET GEORGANISEERD WAS. 

4° WET. - TERUGWERKENDE KRACHT. -
UITLEGGINGSWET. - WET IN WERKING. TRE
DEND GEDURENDE HET GEDII'fG IN VERBREKING. 
- VERPLICHTING VOOR HET HOF ER MEDE 
REKENING TE HOUDEN. 

1~ Wanneer, in bu1·ge1·lijlce zalcen, een 
wet, zelfs van openbare orde, voor de 
verjarin,q van een vorderinn een kortere 
tennijn invoert dan de bij de vorige 
wetgeving nestelde, begint deze nieuwe 
tennijn, indien het 1'eoht op d·e vorde
ring voor de inwerlcingtreding van de 
nienwe wet is ontstaan, sleohts te lopen 
vanaf deze inwerki11gtreding; behou
dens klaarblijkeZijlc strijdige wiZ van 
de wetgever; de to tale dttttr van de ter
mijn van verjaring mag noohtans de bi.f 
de vorige wetgeving gestelde termijn 
niet oversoMijden (1). (Eerste arrest). 

2° De vordering wegens onversohuldigde 
betaling van bijdragen, in,qesteld tegen 
de Rijksdienst voor maatsohappelijke 
zelcerheid, verjaarde na dertig jaar, 
voor het in 1oerlcing treden van de wet 

(1) Verbr., 4 october 1957 (supra, biz. 54, en 
de noot 1, biz. 55; BuU. en PASIC., 1958, I, 94). 
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van 14 jttli 1955; •to or deze termijn op 
dde jaar in te korten is bedoelde wet 
niet afgewelcen van de regel dat de 
niettwe termijn, wat betreft de reeds 
lopende ver·jaringen, pas ingaat vanat 
de inwerlcingtreding van de wet, zondeT 
dat de totale dttttr van de termijn van 
verjaring evenwel derUg jaar mag over
sch!'ijclen (1). (Wet van 14 juli 1955, 
art. 4.) (IDerste arrest.) 

3° Kr·achtens de wet van 4 j-uli 1956, tot 
.interpretaUe van artikel 3 van het be
slttU van de Regent van 28 septe·mber· 
.1945, betreffencle de toepassing van cle 
besluitwet van 28 december 1944 op cle 
werkgevers en cle bij fooien bezolcl(qde 
werknenwrs, zijn de rrvinisteriele besltd
ten, genomen ter ttitvoering van bedoeld 
artilcel 3, wetteUjlc, zelts incl:ien het ad
vies van het bevoegcl parita'ir comite 
n·iet wenl gegeven, wanmeer au comite 
op cle clatttm van het mlinisterieel be
slttit nag n:iet bestoncl of niet georgani
seenl was. (IDerste en tweede arrest.) 

4o Hij clc controle van cle wettelijkheid 
van de bestr·eclen besUssin,q, hotHlt het 
hot r·ekmvin.q met een u.iUeggencle wets
beschilck·ing, zelfs na cle beslissing ti.U
gevaanligcl (2). (Eerste en tweede ar
rest.) 

Eerste arrest. 

(RIJKSDIENST VOOR MAATSCIIAPPELIJKE ZEKER-
HEID, T. SAM:ENWERKENDE VENNDOTSCHAP 
« ANTWERPSE TAXIUAATSCHAPPIJ >>.) 

HIDT HOF; - Gelet op het bestreden 
vomiis, bp 28 juni 1956 in hogei: beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het eerste miclclel, afgeleicl nit de 
schencling 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 maatschappelijk zekerheid der 
arbeiclers, 2 van het Burgerlijk Wetboek, 
12, paragraaf 1, derde lid, van evenge
melde besluitwet van 28 december 1944, 
gewijzigd door artikel 2 van de besluitwet 
van 6 september 1946, en aangevuld door 
artikel 4 van de wet van 14 juli 1955, en 
97 van de Gronclwet, doorclat het bestniden 
vonnis het middel van verjaring verwor
pen heeft dat op artikel 4 van cle wet 
van 14 juli 1955, tot wijziging van de be
sluitwet van 28 december 1944, gesteund 
was en clat regelmatig aangevoerd was 
tegen de eis tot terugvordering van de 
bijdragen voor de maatschappelijke ze
kerheid welke verweerster in cle loop van 

(1) Verbr., 4 october 1957 (supm, blz. 54 en 
de nota 1, blz. 55; Bull. en PAsrc., 1958, I, 94). 

(2) Verbr., 14 maart 1946 '(Bull. en PAsrc., 
1946, I, · 104). 

de dienstjaren 1937 tot 1955 onverschul
digd zou betaalcl hebben, en derhalve, 
aanlegger veroordeeld lweft tot het terug
betalen aan verweerster van bewuste 
bijdragen die bevonclen· waren niet ver
schuldigd te wezen, zonder die ervan nit 
te zoncleren welke meer dan drie jaar 
v66r de datum van de dagvaarcling in 
rechte (28 december 1955) betaald werclen, 
en dit om de reclenen dat de wet van 
14 juli 1955 geen terugwerkimcle kracht 
zou hebben ten aanzien van de nieuwe 
verjaring welke ingevoerd is en dat bij
gevolg verweerster, wier vordering ten 
dage van de afkondiging van die wet niet 
verjaard was, met ingang van 1 juli 1955 
nog clrie jaar zou hebben om haar rechten 
te cloen gelclen, clan wanneer, aangezien de 
vordering na de inwerkingtrecling van de 
wet van 14 juli 1955 ingestelcl is, zij onbe
twistbaar onclerworpen was aan de nieuwe 
bepalingen luiclens welke de vorderingen 
tegen aanlegger ingesteld wegens onver
schuldigde betaling van bijclragen verja
ren drie jaar na de datum der beta
ling, en niet vanaf 1 juli 1955 : 

Overwegencle clat, geen bijzonder bepa
ling hieromtrent in de besluitwet van 
28 · december 1944 opgenomen zijncle, de 
verjaring van de vorcleringen, tegen de 
Rijksdienst voor maatschappelijke zeker
heid wegens onverschuWigde betaling van 
bijdragen ingesteld, onder het gemeen 
recht viel; dat de termijn van de>~e ver
jaring clerhalve dertig jaar vanaf de be· 
taling was; 

Overwegende dat de wet van 14 juli 
1955 in artikel 4 bepaald heeft . dat deze 
vorcleringen verjaren drie jaar na de da
tum der betalin$ ; 

Overwegencle dat, behalve een tegenge
stelde, . zekere wilsuiting van de wetgever 
wanneer in burgerlijke zaken de wet, al 
ware zij van openbare orde, voor de ver
jaring van een vordering een kortere 
termijn invoert dan de bij de vorige wet
geving gestelde, cleze nieuwe termijn, in-

' clien het recht op de vordering v66r. de 
inwerkingtreding van de wet onstaan is, 
pas ingaat vanaf deze inwerkingtreding, 
zonder dat de totale. duur van de termijn 
evenwel de bij de vorige wetgeving ge
stelde termijn mag overschrijden ; 

Overwegende dat noch nit de tekst van 
de wet van 14 juli 1955, noch uit de parle
mentaire voorbereiding blijkt dat de wet
gever van. deze regel heeft willen afwij
ken; 

Overwegende dat de wetgever, door te 
bepalen dat de wet op 1 juli 1955 in wer
king zou treden, zich edoe beperkt heeft 
de wet vanaf deze datum haar uitwerking 
te geven, z\)nder de gevolgen van cleze 
inwerkingtreding te wijzigen; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 



-491-

van de rechter over de grond blijkt dat de 
betalingen, tot terugvordering waarvan 
verweerster opti:eedt, gedaan werden in de 
loop van de jaren 1947 tot 1955 en dat 
de vordering ingesteld is op 28 december 
1955, dit is minder dan drie jaar vanaf 
1 juli 1955, de datum van inwerkingtreding 
van de wet van 14 jnli 1955; 

Waarnit volgt dat het bestreden von
nis wettelijk beslist heeft dat de vorde
ring niet verjaard was; dat het middel 
naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1, 2 en 3 
van de beslnitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der . arbeiders, 3 van het besluit van de 
Regent van 28 september 1945 betreffende 
de toepassing van voormelde beslnitwet 
van 28 december 1944 op de werkgevers 
en de bij :j'ooien bezoldigde werknemers, 
v66r de wijziging ervan bij het konink
lijk besluit van 9 november 1953 en zoals 
het geinterpreteerd is. door het· enig ar
tikel van de wet van 4 jnli 1956 hondende 
interpretatie van voormeld besluit van de 
Regent van 28 september 1945, van het enig 
artikel van evengemelde wet van 4 juli 
1956, van de artikelen 1, 2 et 3 van het 
ministerieel besluit van 1l april 1947, ge
nomen in nitvoering van voormeld besluit 
van de Regent van 28 september 1945, 1 
e:ri 2 van elk der ministeriele besluiten 
van 11 juni 1947 en 2 febrnari 1952 tot 
wijziging van artikel 2 van het ministe
rieel besluit van 11 april1947, .alsmede van 
de artikelen 97 en 107 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis beslist dat de 
bijdragen voor de maatschappelijke zeker
heicl, door verweerster betaalcl over de 
periode van 1 april 1947 tot 30 september 
1955, niet verschuldigd waren, en aanleg
ger tot het terngbetalen ervan veroordeelt 
om de redenen : 1 o (lat de ministerH\le 
besluiten van 11 april 1947 en 11 juni 
1947 onwettelijk zonden zijn wijl niet 
overeenkomend zowel met het beslnit van 
de Regent van 28 september 1945 als met 
de besluitwet van 28 december 1944, omdat 
zij door de Minister van arbeid en sociale 
voorzorg genomen zijn zonder dat vooraf 
het paritair comite van: de vervoernijver
heid geraadpleegd is en omdat zij dien
volgens niet naar de eis der wet met re
denen omkleed zijn; 2° dat het ministe
rieel beslnit van 2 febrnari 1952 ·artikel 2 
van het ministerieel besluit van 11 april 
1947, gewijzigd .door datgene van 11 jnni 
1947, slechts vervangen heeft, · wat ·de 
fnndamentele onwettelijkheid zon laten 
bestaan die de gezamenlijke bepalingen 
van de eerste twee ministeriele besluiten 
aankleeft, dan wanneer het bestreden 
vonnis vaststeld dat het paritair comite 
van de vervoernijverheid niet geraad-

pleegd is « om de zeer eenvoudige reden 
dat het toentertijd nog niet bestond of 
niet georganiseerd was n, en dat nit 
deze vaststelling blijkt dat krachtens ar
tikel 3 van het besluit van de Regent van 
28 september 1945, geinterpreteerd door 
de wet van 4 jnli 1956, het advies van het 
paritair comite van de vervoernijverheid 
ten deze niet moest worden ingewonnen, 
en dat derhalve de ministeriele besluiten 
van 11 april en 11 juni 1947 door de Mi
nister van arbeid en sociale voorzorg re
gelmatig genomen zijn in uitvoering van 
voormelQ. besluit van de Regent van 
28 september 1945 en juist hierdoor in 
overeenstemming zijn met de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid, en dan wanneer 
het ministerieel besluit van 2 februari 1952 
dns het enkel artikel 2 van de vroegere, 
volkomen geldige beslniten geldig heeft 
kunnen wijzigen, dat de gezamenlijke be
palingen van evengemelde wetsbepalingen 
een wettelijke grondslag hebben kunnen 
opleveren voor het innen van de bijdragen 
die verweerster over de periode van 1 april 
1947 tot 30 september 1955, heeft betaald, 
en dat deze bepalingen door de rechters 
dienden te worden toegepast : 

Overwegende dat de wet van 4 jnli 
1956, tot interpretatie van artikel 3 van 
het beslnit van de Regent van 28 septem
ber 1945, bepaalt· dat dit artikel <<in deze 
zin nitgelegd wordt dat het bij die .bepa
ling voorgeschreven advies van de bevoeg
de paritaire comite's slechts moest worden 
ingewonnen voor de nijverheden en han
delsinrichtingen Of takken van handel en 
nijverheid waardoor een nationaal pari
tair comite, ingesteld bij toepassing van 
de beslnitwet van 9 juni 1945, werkzaam 
was ten tijde dat de maatregelen zijn ge
nomen waarvoor het advies moest worden 
gevraagd >> ; 

Overwegende dat deze interpretutie van 
voormeld artikel 3 voor de hoven en recht
banken bindend is; dat (le geinterpreteer~ 
de bepaling geacht is van meet af aan ae 
in de interpretatieve wet omschreven bete
kenis gehad te hebben; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond vaststelt dat op 11 april en 11 juni 
1947, de data van de in uitvoering van 
voormeld artikel 3 genomen ministeriele 
besluiten, het paritair comite van de ver
voernijverheid nog niet bestond of niet 
georganiseerd was; 

Overwegende dat . hij uit deze omstan
digheid niet kon afleiden dat, daar zij het 
advies van het bevoegd paritair comite 
niet aa:n:haalden, die ministeriele beslni
ten onwettelijk waren aangezien het ad
vies van het comite om reden van bewuste 
omstandigheid niet vereist was; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, en zonder dat er termen 
aanwezig zijn tot het. onderzoeken van llet 
derde en het vierde middel welke niet tot 
een ruimere verbreking strekken, ver
breekt het bestreden vonnis, behalve in zo
ver het beslist dat de vorclering van ver
weerster niet verjaard is en gegrond is, in 
de mate dat zij de teruggave beoogt van 
de bijdragen betaald over de pertode welke 
de in werking treding van het · ministe
rieel besluit van 11 april 1947 voorafgaat; 
verwerpt de voorziening voor het overige; 
beveelt dat van onderhavig arrest melding 
zal gema akt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigcle beslissing; veroor
deelt elke der partijen tot de helft der 
kosten; · verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Nijvel, beslissende in hoger beroep. 

6 maart 1958.- 1° kamer. - Voon::Ute1·, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
geve?·, H. Louveaux. - Gelijl;;luidenfle 
concllf.sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt. 
procureur generaal. - Pleiters, HH. De 
Bruyn, Simont en Pir·son. 

TWEEDE ARREST. 

(RIJKSDIENST VOOR MAATSOHAPPELIJKE 
ZEKERHEID, T. DELIRE.) 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 juni 1956 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 4 en 7 van de wet van 14 juli 
1955 tot wijziging van de beslnitwet van 
28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders, 12, 
paragraaf 1, derde lid, van evengemelde 
beslniwet van 28 december 1944, gewijzigd 
door artikel 2 van de beslnitwet van 6 sep
tember 1946 en aangevuld door artikel 4 
van cle wet van 14 jnli 1955, doordat het 
bestreden vonnis het micldel van verjaring 
verworpen heeft dat op artikel 4 van de 
wet van 14 jnli 1955, tot wijziging van de 
besluitwet van 28 december 1944, gesteund 
was en dat regelmatig aangevoerd was te
gen de eis tot terugvordering van de bij
dragen voor de maatschappelijke zeker
heid welke verweerder in de loop van de 
dienstjaren 1952 tot 1955 onverschuldigd 
zon betaald hebben, en derhalve aanlegger 
veroordeeld heeft tot het terugbetalen aan 
verweerder van bewuste bijdragen die be
vonden waren niet verschuldigd te wezen, 
zonder die ervan uit te zonderen welke 
lileer dan drie jaar v66r de datum van 
de clagvaarding in rechte (26 october 
1955) betaald werden, om de ·reden « dat 
gezien het voorwerp van de eis, het in 

het oog springt dat de. ee1·ste rechter niet 
dan bij vergissing heeft kunnen beslissen 
dat de vordering verjaard was in zover 
zij zou geslagen hebben op v66r het jaar 
1!l32 geclane betalingen, naardien cleze niet 
ingeroepen waren ll, dan wanneer het 
middel dat door aanlegger afgeleid was nit 
de bepalingen waarbij ten aanzien van de 
tegen hem gerichte vorderingen tot te
rugvordering van onverschuldigd betaal
de bijdragen de driejarige verjaring in
gevoerd is, de eis moest doen mislukken 
voor zoveel deze tot voorwerp had bedra
gen, door verweercler beta a ld tussen 1 j a
nuari en 26 october 1952, clit is meer clan 
drie jaar v66r 26 october 1955, de datum 
van het explo'ot van rechtsingang, en dat 
te dezen opzichte niet dienend is de vast
stelling dat geen v66r 1 januari 1952 
betaalde bijdrage in de eis tot terugvor
dering begrepen was, en doordat bijge
volg de veroordeling van aanlegger tot het 
terugbetalen van alle seclert 1 januari 
1952 verv;allen en geincle bijclragen, zonder 
hiervan de v66r 26 october 1952 betaalcle 
nit te zonderen, niet wettelijk met rede
nen omkleecl is : 

Overwegende dat aanlegger bij conclu
sies betoogde clat, aangezien de nieuwe 
verjaringstermijn, bepaald bij artikel 4 
van de wet van 14 juli 1955 inging vanaf 
de betaling van de niet versclFlldigde bij
drage, een dagvaarding tot terugvorde
ring, betekend na de inwerkingtreding 
van de wet, dit is na 1 juli 1955, de 
verjaring enkel stuit voor de sommen 
welke minder dan drie jaar v66r de dag 
van bewuste dagvaarcling betaald zijn, 
namelijk ten deze v66r 26 october 1955; 

Overwegende dat, waar het de vorde
ring van verweerder gegrond verklaart 
voor cle bijdragen welke door hem be
taald zijn seclert de aanvang van 1952 
tot het clerde kwartaal van het jaar 1955 
erinbegrepen, zonder de door aanlegger 
bij conclusies ingeroepen exceptie van ver
jaring te beantwoorden, het bestreden 
vonnis niet met redenen omkleed is ten 
aanzien van de ontvankelijkheid van de 
eis tot terugvordering betreffencle cle bij
dragen die betaald zijn in 1952 tussen 
1 januari en 26 october, clit is meer dan 
clrie jaar v66r de datum van het exploot 
van rechtsingang ; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 2 et 3 
van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffencle de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, 3 van het besluit van de Re
gent van 28 september 1945 betreffende de 
toepassing van voormelde besluitwet van 
28 december 1944 op cle werkgevers en cle 
bij fooien bezoldigde werknemers, v66r de 
wijziging ervan bij het koninklijk besluit 
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van 9 november 1953 en zoals het geinter
preteerd is door het enig artikel van de 
wet val). 4 juli 1956 houdende interpretatie 
van voormeld besluit van de Regent van 
28 september 1945, van het enig artikel 
van evengemelde wet van 4 juli 1956, van 
de artikelen 1, 2 en 3 van het ministerieel 
besluit van 11 april 1947, genomen in uit
voering van voormeld besluit van de Re
gent van 28 september 1945, 1 en 2 van 
het ministerieel besluit van 2 februari 
1952 tot wijziging van artikel 2 van het 
ministerieel besluit van 11 april 1947, 
alsmede 97 en 107 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis beslist clat 
de bijdragen voor de maatschappelijke ze
kerheicl welke verweerder zou betaald 
hebben over de periode van 1 januari 1952 
tot 30 september 1955 krachtens het mi
nisterieel besluit van 11 april 1947, gewij
zigd bij het ministerieel besluit van 2 fe
bruarl 1952, niet verschuldigd waren, en 
aanlegger tot terugbetaling ervan veroor
deelt om de reden clat het ministerieel 
besluit van 11 april 1947 onwettelijk is, 
wijl het niet overeenstemt zowel met het 
besluit van de Regent van 28 september 
1945 als met de besluitwet van 28 decem
ber 1944, omdat het door de Minister van 
arbeiq en sociale voorzorg genomen is 
zonder dat vooraf het paritair comite 
van de vervoernijverheid geraadpleegd is 
en omdat het dienvolgens niet naar de 
eis der wet met redenen omkleed is, en 
omclat, aangezien het besluit van 11 april 
1947 in zijn geheel onwettelijk en krachte
loos is, het vervangen van het enkel arti
kel 2 ervan door het ministerieel besluit 
van 2 februari 1952 bijgevolg geen uit
werking had, clan wanneer het bestreclen 
vonnis vaststelt clat het paritair comite 
van de vervoernijverheid niet geraacl
pleegd is en zijn advies niet gegeven heeft 
« om de zeer eenvoudige reden clat het 
toentertijd nog niet bestond of nog niet 
georganiseerd was Jl, en dat uit deze 
vaststelling blijkt dat krachtens artikel 3 
van het besluit van de Regent van 28 sep
tember 1945, geinterpreteerd door de wet 
van 4 juli 1956, het advies van het pari
tair comite van de vervoernijverheid ten 
deze niet moest worden ingewonnen, en 
dat derhalve het ministerieel besluit van 
11 april 1947 door de Minister van arbeid 
en sociale voorzorg regehnatig genomen is 
in uitvoering van voormeld besluit van de 
Regent van 28 september 1945 en juist 
hierdoor overeenstemt met de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffencle de maat
schappelijke zekerheid, en dan wanneer 
het ministerieel besluit van 2 februari 
1952 dus het enkel artikel 2 van het besluit 
van 11 april 1947, dat volkomen geldig 
was, geldig gewijzigd heeft, en dat bij
gevolg de bepalingen van evengemelde 
ministerHHe besluiten een wettelijke 

grondslag hebben knnnen opleveren voor' 
het innen van de bijdragen die verweerller 
over de periode van 1 ja:nuari 1952 tot 
30 september 1955 gestort had en mitsdien 
door de rechters clienden te worden toe
gepast : 

Overwegende dat de wet van 4 juli 1956, 
tot interpretatie van artikel 3 van het 
besluit van de Regent van 28 september 
1945, bepaalt dat clit artikel « in deze zin 
uitgelegd wordt clat het · bij die bepaling 
voorgeschreven advies van de bevoegde 
paritaire comite's slechts moest worden 
ingewonnen voor de nijverheclen en han
delsinrichtingen of takken van handel en 
nijverheid waarvoor een nationaal parl
tair comite, ingesteld bij toepassing van 
de besluitwet van 9 juni 1945, werkzaam 
was ten tijde dat de maatregelen zijn 
genomen waarvoor het aclvies moest wor
den gevraagd ll ; 

Overwegencle dat cleze interpretatie van 
voormeld artikel 3 voor de hoven en recht
banken bindend is; dat de geinterpreteer
de bepaling geacht is van meet af aan de 
in de interpretatieve wet omschreven bete
kenis gehad te hebben; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond vaststelt dat op 11 april' 1947, de 
datum van het in uitvoering van voor
meld artikel 3 genomen ministerieel be
sluit, het paritair comite van de vervoer
nijverheid nog niet bestond of niet geor
ganiseerd was ; 

Overwegende dat hij nit deze omstan
digheid niet kon afleiden dat, claar het 
advies van het bevoegd paritair ·comite 
daarin niet aangehaald is, het ministerieel 
besluit onwettelijk was aangezien het ad
vies van het comite om reclen van be
wuste omstancligheid niet vereist was; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder <lat er termen 
aanwezig zijn tot het ondHzoeken van 
het derde middel hetwelk niet tot een rui
mere verbreking strekt, verbreekt het be
streden vonnis, behalve in zover het de eis 
tot terugvordering van na 26 october 1952 
betaalde bijdragen niet verjaard ver
klaart; beveelt dat van onclerhavig ar
rest melding zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Nijvel, beslissende in boger beroep. 

6 maart 1958. - 1° kamer. - Voo·rzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. Louveaux. - Gelijlcluiclenrle 
conclus·ie, H. Raoul Hayoit ·de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleite1·s, HH. De 
Bruyn en Simont. 
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1" KAMER. - 7 maart 1958 
(DRIE ARRESTEN) 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJE:E ZAKEN. - MIDDEL DAT DE 
SCHENDING INROEPT VAN AAN DE GEFORMU
LEERDE GRIEF VREEMDE WETSBEPALINGEN. -
NIE'J' ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° SCHIP-SCHEEPVAART. - ZEEVAAR'J'. 
- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR 
VAN HET SCRIP (ZEEWET, ART. 46), -
VooRWAARDEN. 

1° Is niet ontvankelijk, tot staving van 
een voorziening in burgerlijlce zalcen, 
het middel waa1·bij ae schenaing van 
aan ae gefornVll.leenle rwief vreemde be
palingen ingeroepen wonlt (1). (De drie 
arresten.) 

2° De gehele of beperlcte aanspralcelijlc
heid van de eigenaar van het schip voor 
zijn ei,qen ve1·bintenissen of voor de ver
plichtinpen voortvloeiende ~tit de over
eenlcomsten of de handelingen door ae 
lcap'itein Tcrachtens zijn wettelijlce be
voegclheden pesloten of ver'!'icht, jn ae 
gevallon becloelcl bij cle pa1·ag1'afen I en 
II, 8°, van artilcel 46 van cle zeewet 
(Wetboelc van Tcoophanclel, boelc II, 
titel II), onclerstelt een han cleling het
z·ij van cle e·igenaar, hetzij van cle Tca
pite·in of van iemana cl·ie hen vertegen
woorcligt; ae enlcele hoedanigheicl van 
eigenaar van het schi1J volstaat niet om 
deze aanspralcelijlc te mctken voor de 
door de bevrachter aan,qertwne verbinte
nissen. (De drie arresten.) 

EERSTE ARREST. 

(N. V. ATLANTIC STEVEDORING COMPANY, T. VEN
NOO'l'SCHAP NA,\R ENGELS RECHT ADMIRAL 
CODRINGTON SS. CY LTD.) 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen ar
rest, op 14 juli 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 23 (in 't bijzonder 
paragraaf I, lid 1 en· onder lid 5°), 24 (in 
't bijzonder paragraaf V), 46 (in 't bij
zoncler paragraaf I en paragraaf II, lic1.1 
en onder lid S0 ), en 47, paragraaf II, cler 
samengeordencle wetten op de scheepvaart, 
welke boek II van het Wetboek van koop
hanclel uitmaken, alsook van de artike
len 1 (in 't bijzoncler licl1 en onder lid S0 )' 

2 en 10 van het internationaal verdrag 
van 25 augustus 1924 betreffende de be
perking der aansprakelijkheicl van· ei-

(1) Verbr., 24 januari 1958, supm, blz. 554. 

genaars van schepen, van artikel 2 (in 't 
bijzonder lid 1 en onderlid 5°) van het 
internationaal verdrag van 10 april 1926 
betreffende de voorrechten en hypotheken 
op zeeschepen, beide verdragen goedge
keurcl door de wet van 20 november 192S, 
enig artikel, eindelijk van artikel 91 der 
voornoemde samengeorclemle wetten op de 
scheepvaart (in 't bijzonder A, para
graaf III, 2°), alsook van artikel 97 van 
de Gronclwet, eerste onderdeel (schending 
vim al de bedoelde bepalingen) : doordat, 
na te hebben vastgesteld clat het schip 
cc Admiral Codrington ll door de eigenaar 
ervan (verweerster) aan de vennootschap 
Franco-Belgian Lloyd vervracllt werd bij 
charte-partij, en dat eiseres door die 
vennootschap gelast werd met het laden 
en stuwen van de carga's, het bestreden 
arrest beslist dat eiseres uit dien hoofde 
geen verhaal heeft tegen de eigenaar, 
om reclen dat de aldus jegens haar op
genomen verbintenis niet door de kapitein 
zelf wercl aangegaan, zonder overigens in 
aamnerking te nemen dat de kapitein, in 
persoon of door zijn eerste o1fficier, toe
zicht had gevoercl over laclings- en stu
wingsinrichtingen, clan wanneer op de 
eigenaar elke verbintenis rust die tot 
voorwerp heeft in de behoeften van het 
schip te voorzien, lletzij dat die verbin
tenis persoonlijk door de eigenaar werd 
aangegaan, · hetzij clat zij aangegaan werd 
door wie ook, kapitein, agent of andere 
persoon die in de behoeften van de reis 
voorziet binnen de perken van hetgeen 
de kapitein normaal vermag te vervullen 
krachtens zijn wettelijke of gebruikelijke 
machten (machten waarin cleze om in het 
laden en het stouwen te voorzien begrepen 
zijn), tenzij, zo de reis niet begonnen is, 
het schip zich nog in de thuishaven be
vindt ( omstancliglleden waarop het arrest 
niet wijst, het tegenovergestelde trouwens 
blijkend uit de vroegere procedure en 
inzonderheicl uit de vaststellingen van het 
beroepen vonnis welke door het arrest im
pliciet aangenomen en, in elk geval, niet 
tegengesproken worden), tweede onderdeei 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet) : cloordat minstens het arrest in 
gebreke blijft de omstandiglleden te om
schrijven die van aard zijn om, althans 
in zijn stelsel, te bepalen of de eigenaar 
gehouclen was op grond van de in het 
eerste onclerdeel van het middel aange
duide wetsbepalingen, in 't bijzonder te 
zeggen of al dan niet aanneemt dat het 
schip reeds onclerweg was en van zijn 
tlluishaven verwijclerd (partijen het, in 
conclusies, eens zijnde over het tweede feit 
<loch niet over het eerste) ; dat het arrest, 
derhalve, in gebreke is gebleven zijn be 
slissing zoclanig te motiveren dat het hof 
van verbreking in de mogelijkheid worclt 
gestelcl zijn toezicht nit te oefenen : 
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Ove~wegende dat aanlegster niet staan
de holidt dat, krachtens de artikelen 23 
en 24 van de zeewet, haar schuldvordering 
zou bevoorrecht wezen noch dat ver
weerster aansprakelijk zou wezen als 
vervoerder in de zin van artikel 91 van 
dezelfde wet ; 

Dat, dienvolgenB, in zover het de scherr
ding van gemelde, aan de geformuleerdc 
grief vreemde bepalingen inroept, het 
middel niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerster, eigenares van het schip, 
hetzelfde vervracht heeft aan de vennoot
schip Fran,co-Belgian Lloyd, welke niet 
haar agenf was en welke, krachtens de 
chartepartij, moest zorgen en betalen voor 
lading, lossing en stuwing, dat genoemde 
vennootschap aanlegster belastte met het 
laden en stuwen van de carga's; dat 
aanlegster de facturen enkel aan die ven
nootschap verzond en ze slechts aan 
verweerster overmaakte wanneer het dui
delijk was dat de bevrachter niet kon 
betalen en dat aanlegster in het faillisse
ment van die vennootschap het saldo van 
haar ~chuldvordering heeft aangegeven; 

Dat het arrest er de nadruk op legt dat 
aanlegster wist · dat de vennootschap 
Franco-Belgian Lloyd handelde als hoofd
bevrachtster, welke voor eigen rekening 
zeevervoer onclernam en dat zij geen ei
genares van het schip was, dat noch ver
weerster, noch de kapitein, noch een 
mandataris van de ene of van de andere 
met aanlegster hebben gecontracteerd en 
et geen gronclen zijn om <le vennootschap 
Franco-Belgian Lloyd aan te ziim als 
hebbende gehancleld hetzij in opdracht 
van de kapitein of van de eigenaar ver
mits zij noch ,agent noch geconsigneerde 
voor hun rekening was, maar wel be
vrachtster, hetzij in uitvoering van een 
schijnbaar mandaat; 

Overwegencle dat de gehele of beperkte 
aansprakelijkheid van de eigenaar van 
het schip voor zijn eigen verbintenissen 
of voor de verplichtingen voortvloeiencle 
uit de overeenkomsten of de handelingen 
door de kapitein krachtens zijn wetteljke 
bevoegdheden gesloten of verricht, in de 
gevallen bedoeld bij de paragrafen I en II, 
so, van artikel 46 van de zeewet, een han
deling onderstelt hetzij van de eigenaar, 
hetzij van de kapitein of van iemand die 
hen vertegenwoordigt ; 

Dat de enkele hoedanigheid van ei
. genaar van het schip niet volstaat om deze 
aansprakelijk te maken voor de door de 
bevrachter aangegane verbintenissen; 

Overwegende dat, waar het arrest de bij 
gemeld artikel 46 voorziene aansprakelijk
heid afwijst, het niet meer hoefde l1a te 
gaan of de in het middel aangevoerde 
omstandigheden bestonden ; 

Overwegende dat geen van de onder-

delen van het middel kan worden inge
willigd; 

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

7 maart 195S. -1" kamer.- Voonzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire. 
- aelijlriluidenae concZ.ztsi-e, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, eerste advocat-ge
neraal. Pleiters, HH. Demeur en Van 
Ryn. 

TWEEDE ARREST. 

(N. V. Al'LANTIC STEVEDORING COMPANY EN N. V. 
COMPAGNIE D'ARRIMAGE CAMILLE GIELEN, 
T. YENNOO'l'SCHAP NAAR CANADEES RECH'l' FAIR
VIEW OVERSE'.S FREIGHTERS LTD.) 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 14 juli 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 23 (in.'t bijzon
der paragraaf 1, lid 1 en onder lid 5°), 24 
(in 't bijzonder paragraaf V), 46 (in 't 
bijzonder paragraaf I en paragraaf II, 
lid 1 en onderlid S0 ), en 47, paragraaf II, 
der samengeschakelde wetten op de 
scheepvaart, welke boek II van het Wet
hoek van koophandel uitmaken, alsook 
van de artikelen 1 (in 't bijzonder lid J 
en onder lid S0

), 2 en 10 van het interna
tionaal verdrag van 25 augustus 1924 be
treffende de beperking der aansprakelijk
heid van eigenaars van schepen, van arti
kel 2 (in 't bijzonder lid 1 en onderlid 5°) 
van het internationaal verdrag van 
10 april 1926 betreffende de voorrechten en 
hypotheken op zeeschepen, beide verdra
gen goedgekeurd door de wet van 20 no
vember 192S, enig artikel, eindelijk vm1 
artikel 91 der voornoemde samengeordende 
wetten op de scheepvaart (in 't bijzonder 
A, paragraaf III, 2°), alsook van arti 
kel 97 van de Grondwet, eerste onderdeel 
(schending van al de bedoelde bepalin· 
gen) : doordat, na te hebben vastgesteld : 
1 o dat, daar het schip « Peter Star >> door 
de eigenaar ervan (verweerster) vervracht 
werd, de vennootschap Franco-Belgian 
Lloyd bij chartepartij de beschikking 
erover had bekomen in hoedanigheid van 
bevrachter. «om als hoofdbevrachter, 
welke voor eigen rekening zeevervoer on
derneemt, te handelen >> en 2° dat gezegde 
vennootschap Franco-Belgian Lloyd zich 
tot een stuwadoorsonderneming (tweene 
aanlegster) had gewend om het schip te 
laden en te stouwen, het bestreden arrest 
zich ertoe b_eperkt, om te beslissen dat ge
zegde onderneming uit dien hoofde geen 
verhaal heeft tegen de eigenaar, vast te 
stellen dat de aldus jegens haar opgeno
men verbintenis niet door de kapitein zelf 
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werd aangegaan, zonder overigens in aan
merking te nemen dat de kapitein, in 
persoon of door zijn eerste .o1fficier, toe
zicht had gevoerd over de ladings- en 
stuwingsverrichtingen, dan wanneer op de 
eigenaar elke verbintenis rust die tot 
voorwerp heeft in de behoeften van bet 
schip te voorzien, hetzij dat die verbin
tenis persoonlijk door de eigenaar werd 
aangegaan, hetzij dat zij aangegaan werd 
door wie ook, kapitein, agent of andere 
persoon die in de behoeften van de reis 
voorziet binnen de perken van hetgeen 
de kapitein normaal vermag te vervullen 
krachtens zijn wettelijke of gebruikelijke 
machten (machten waarin deze om in het 
laden en het stouwen te voorzien begre
pen zijn), · tenzij, zo de reis niet begonnen 
is, het schip zich nog in de thuishaven 
bevindt (omstandigheden waarop het ar
rest niet wijst, het tegenovergestelde 
trouwens blijkend nit de vroegere proce
dure en inzonderheid uit de vaststellingen 
van het beroepen vonnis welke door het 
arrest impliciet aangenomen en, in elk 
geval, niet tegengesproken worden), twee
de onderdeel (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : doordat minstens 
het arrest in gebreke blijft de omstandig
heden te omschrijven die van aard zijn 
om, althans in zijn stelsel t'" bepalen of 
de eigenaar gebouden was op grond van 
de in het eerste onderdeel van het middel 
aangeduide wetsbepalingen, in 't bijzonder 
te zeggen of het al dan niet aanneemt 
dat het schip reeds onderweg was en 
van zijn thuishaven verwijderd ( parti:ien 
het, in conclusies, eens zijnde over het 
tweede feit doch niet over het eerste) : 
dat het arrest, derhalve, in gebreke fs 
gebleven zijn beslissing zodanig te motive
ren dat het hof van verbreking in de 
mogelijkheid wordt gesteld zijn toezicht 
uit te oefenen : 

Overwegende dat, in het eerste onder
dee! van het mid del, tweede aanlegster, 
in wier rechten eerste aanlegster is ge
treden, het arrest slechts verwijt niet 
het bestaan in !wren hoofde van een 
schuldvordering ten laste van verweerster 
te hebben aangenomen; 

Dat zij niet staan{le houdt dat, krach
tens de artikelen 23 en 24 van de zeewet, 
haar schuldvorclering zou bevoorrecht 
wezen, noch. dat verweerster aansprake
lijk zou wezen als vervoerder in de zin 
van artikel 91 van d·'!zelfde wet; 

Dat, dienvolgens, in zover het de schen
ding van gemelde aan de geformuleerde 
grief vreemde bepalingen inroept, het 
middel niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de vennootschap Franco-Belgian Lloyd 
bevrachtster van het schip, eigendom van 
verweerster, is geworden ingevolge een 

chartepartij door eerstgenoemde afgeslo
ten met de vennootschap «United Ship
pers Ltd ll, disponent-owners van het 
schip ingevolge een timecharter door 
laatstgenoemde vennootschap afgesloten 
met verweerster, dat, krachtens de d<>or 
haar afgesloten chartepartij, de vennoot
schap Franco-Belgian Lloyd, welke niet 
de agent van verweerster wa~, de carga's 
zou laden, stuwen en ontladen, zonder 
kostt•n voor de eigenaar, dat de vennoot
schap Franco-Belgian Lloyd tweede aan
legster belastte met het laden en het 
stuwen van de carga's dat die aanlegster 
de facturen enkel aan die vennootschap 
verzond en ze slechts aan verweerster 
overmaakte wanneer het duidelijk was 
dat de bevrachtster niet kon betalen en 
dat aanlegster in het faillissement van 
die vennootschap haar schuldvorderiug 
heeft aangegeven; 

Dat het arrest er de nadruk op legt 
dat aanlegster wist dat de :vennootschap 
Franco-Belgian Lloyd handelde als hoofd
bevrachtster, welke voor eigen rekening 
zeevervoer onder'nam en dat zij geen ei
genares van het schip was, dat noch ver
weerster, noch de kapitein, noch een 
mandataris van de ene of van de andere 
met aanlegster hebben gecontracteerd en 
er geen gronden zijn om de vennootschap 
Franco-Belgian Lloyd aan te zien al::< 
hebbende gehandeld hetzij in opdracht 
van de kapitein of van de eigenaar ver
mits zij noch agent, noch geconsigneerde 
voor hun rekening was, maar wei be
vrachtster, hetzij in uitvoering van een 
schijnbaar manclaat; 

Overwegende dat de gehele of beperktt~ 
aansprakelijkheid ·van de eigenaar van het 
schip voor zijn eigen verbintenissen of voor 
de verplichtingen voortvloeiende nit fie 
overeenkomsten of de handelingen door (le 
kapitein krachtens zijn wettelijke be
voegdheden gesloten of verricht, in de ge
vallen bedoeld bij de paragrafen I en II, 
8°, van artikel 46 van de zeewet, eeu 
handeling onderstelt hetzij van de ei
genaar, hetzij van de kapitein of van 
iemancl die hen vertegenwoordigt; 

Dat de enkele hoeclanigheid van ei
genaar van het schip niet volstaat om 
deze aansprakelijk te maken voor de door 
de bevrachter aangegane verbintenissen; 

Overwegende dat, waar het arrest de 
bij gemeld artikel 46 voorziene aanspra
kelijkheid afwijst, het niet meer hoefde 
na te gaan of de in het midclel aange
-voerde omstandigheden bestonden ; 

Overwegende dat geen van de ondPr
delen van het middel kan worden inge
willig(,l; 

Over het tweecle middel, afgeleid uit ue 
schending van de artikelen 1317 tot 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van dt> 
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Gron~wet, doordat het bestreden .arrest 
het dQor aanlegster bij conclusies aange
voerd middel niet heeft beantwoord dat 
ertoe '·strekte te doen aannemen d:lt, 
nietteg~nstaande de verlopen tijd, ll~t 
door haar gevorderde voorrecht niet lmd 
kunnen uitgedoofd zijn om reden dat het 
tijdsverloop, veroorzaakt door het berot•p 
en de uitvlucllten van appellante om de 
zaak te verdagen, het recht van geinti
meerde niet kon verminderen : 

Overwegende dat het middel niet aau
duidt waarin de artikelen 1317 tot 1322 
van het Burgerlijk Wetboek zonden gP
schonden zijn ; 

Overwegende dat aanlegster v66r het 
hof van beroep heeft ingeroepen .dat de 
handelingen van verweerster haar recht 
niet hebben kunnen inkorten en dat, moeflt 
haar voorrecht vervallen zijn, de schuld 
van de eigenaar van het schip daardoor 
niet kan verdwijnen ; 

Overwegende dat aanlegster aldus ter 
sprake heeft gebracht, niet het bevoor
recht karakter van een schuldvordering 
ten laste van verweerster, maar het bc
staan zelf van die schuldvordering ;. 

Dat volgt uit het op het eerste middel 
gegeven antwoord dat het arrest die aan
voering niet meer hoefde te weerleggen; 

Overwegende dat het middel niet kan 
ingewilligd worden ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie· 
ning; veroordeelt aanlegsters tot de ko~
ten. 

7 maart 1958. -1" kamer.- Voorzitte1· .. 
B. de Olippele, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - Verslaggeve1·, B. Belpaire. 

Gelijkluidende ooncl~tsie, B. Roger 
Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-ge
neraal. - Pleiters, BB. Demeur en Van 
Ryn. 

DERDE AUREST, 

(N. V. MARITIJIIE STEVEDORING, T. 1o KAPITEIN 
BIRD, 2° DEZELFDE ALS VERTEGENWOORDIGER 
VAN ZIJN REDERIJ, DE VENNOOTSCHAP NAAR 
SCHOTS RECHT LYLE SHIPPING co LTD.) 

RET BOF; - Gelet op· het bestreden 
arrest, op 1 juni 1956 gewezen door het 
Bof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 23 (in 't bijzon. 
der paragraaf 1, lid 1 en onderlid 5°), 
24 (in 't bijzonder paragraaf V), 46 (in 
't bijzonder paragraaf I en paragraaf II, 
lid 1 en onderlid 8°), en 47, paragraaf II, 
der samengeordende wetten op de scheep
vaart, welke boek II van het Wetboek 
van koophandel uitmaken, alsook van de 
artikelen 1 (in 't bijzonder lid 1 en on
derlid 8°), 2 en 10 van het internationaal 
verdrag van 25 augustus 1924 betreffende 
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de beperking der aansprakelijkheid van 
eigenaars van schepen, van artikel 2 (in 
't bijzonder lid 1 en onder lid 5°) van het 
internationaal verdrag van 10 april 192() 
betreffende de voorrechten en hypotheken 
op zeeschepen, beide verdragen goedge
keurd door de wet van 20 november 1928, 
enig artikel, eindelijk van artikel 91 der 
voornoemde samengeordende wetten op de 
scheepvaart (in 't bijzonder A, para
graaf III, 2°), alsook van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden ar
rest geweigerd heeft, ten laste van de 
kapitein, als vertegenwoordiger van het 
schip en van de eigenaar, de aansprake
lijkheid voor de verbintenissen, jegens 
aanlegster aangegaan voor de behoeften 
van het schip, in 't bijzonder die betref
fende het laden en het stouwen ervan, in 
aarunerking te nemen door hierop te steu
nen dat << het schip door de « Sablieres et 
carrieres reunies ll in time-charter was ge
nomen geworden en dat geintimeerde (hier 
aanlegster) handelde in opdracllt van 
deze laatste firma ll, « dat appellant (hier 
verweerder) alzo vreemd is gebleven aan 
het door geintimeerde ingeroepen con
tract ll, en dat « everunin enige mandataris 
of agent van de kapitein in bedoelde 
stuwageovereenkomst 'optrad ll ; dan wan
neer de kapitein q~talitate qua, dit wil 
zeggen de eigenaar van het schip, in 
principe jegens de derden moet instaan 
voor de behoeften van dit schip ·_ ware 
het zelfs door een « tijdelijke bevracb
ter ll - aangegane contracten, zoals de 
lading en stuwing, op de enkele uitzon
dering na van speciale omstandigheden. 
zoals het feit dat het schip door de ei
genaar niet zou verhuurd of vervracht 
geweest zijn doch hem ontnomen werd, 
omstancligheden waarvan noch door het 
arrest, noch door enig stuk van de proce
dure gewag wordt gemaakt en die daaren
tegen tegengesproken worden door bet feit 
dat de vennootschap « Sablieres et carrie
res reunies ll het schip in time-charter had 
gekregen : 

Ove1~wegende dat aanlegster niet staan· 
de' houdt dat, krachtens de artikelen 23 
e:ti. 24 van de zeewet, haar schuldvordering 
zou bevoorrecht wezen noch dat verwepr
ster aansprakelijk zou wezen als vervoer
der in de zin van artikel 91 van dezelfde 
wet; 

Dat, dienvolgens, in zover llet de schell
cling van gemelde, aan de geformuleerde 
grief vreemde bepalingen inroept, het 
middel niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat de gehele of beperkte 
aansprakelijkheid van de eigenaar van 
het schip voor zijn eigen verbintenissen of 
voor de verplichtingen voortvloeiende uit 
de overeenkomsten of de handelingen 
door de kapitein krachtens zijn wette-
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lijke bevoegdheden gesloten of verricht, 
in de gevallen bedoeld bij de paragra
fen I en II, 8°, van artikel 46 van de 
zeewet, een handeling onderstelt hetzij 
van de eigenaar, hetzij van de kapitein 
of van iemand die hen vertegenwoordigt ; 

Dat de enkele hoedanighei{l van eigenaar 
van het schip niet volstaat om deze aan
sprakelijk te maken voor de door de be
vrachter aangegane verbintenissen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede midclel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1317 tot 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
het middel niet heeft beantwoonl dat door 
aanlegster in conclusies werd ingeroepen 
en dat ertoe strekte het bewijs van de 
schuld van verweerder te doen erkennen 
in cle omstandigheid dat deze de eerste 
schadepost heeft voldaan ten bedrage van 
7.963 frank wegens vergoedingen betaalrl 
aan werklieden doordien het vaartuig met 
vertraging in de laadhaven heeft aange
legd, en het derhalve niet zou opgaan voor 
deze post een rechtsverband tussen par
tijen aan te nemen en het voor de twee 
overblijvende eisen te verwerpen : 

Overwegende dat het midclel niet aan
duiclt waarin de artikelen 1317 tot 1322 
van het Burgerlijk Wetboek zouden ge
schonden zijn ; 

Overwegende dat het arrest verklaart 
dat de in het middel gemelde betaling 
van 7.963 frank is geschied onder voor
behoud van rechten wat betreft de andere 
in betwisting blijvende bedragen, zodat 
daaruit geen stilzwijgende erkenning van 
het principe van de schuld kan worden 
afgeleid; 

Dat zodoende het arrest de in het midclel 
bedoelde conclusies heeft beantwoord; 

Overwegende dat het middel niet kan 
worde~ ingewilligcl; 

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

7 maart 1958. - 1° kamer. - l'oorzittm·, 
H. de Olippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ym·slaggever, H. Belpaire. 
- Gel'ijlchtidencle concl·nsie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, eerste advocat-ge
neraal. - Pleite1·, H. Demeur. 

2e KAMER. - 10 maart 1958 

REGELING VAN REOHTSGEBIED. 
STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN DE RAAD-

(1) Artikel 22 van de wet van 15 juni 1899, 
inhoudende titel I van het Wetboek van straf
rechtspleging voor het leger, beschikking waar
op het arrest gegrond is, werd opgeheven door 

KAMJ!)R TWEE BEKLAAGDEN NAAR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK VERWIJZENDE, ALB DA
DERS OF MEDEDADERS VAN DIEFSTAL. 
VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID OM REDEN DAT, 
OP RET OGENBLIK VAN DE FElTEN, EEN DER 
BEKLAAGDEN MILITAIR MET ONBEPAALD VER
LOF WAS EN DE ANDERE MILITAIR IN WERKE
LI.JKE DIENST. - BESCHIKKING Ell VONNIS 
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. - BEGE
LING VAN RECHTSGEBIED. - VONNIS VAN ON
BEVOEGDHEm GEGROND BLIJKENDE. - VER
NIETIGING VAN DE BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER. VERWIJZING NAAR DE 
KRI.JGSA UDITEUR. 

Wanneer een beschilclcing var. de raadlca
mer twee beTclaagden naar .de correc
Uonele rechtbank heeft verwezen, als 
daders of mededaders van diefstal, en 
de co1·rectionele rechtbanlc zich onbe-

. voegd heett verlclaa1·d om reden dat, op 
het onenblik van de feUen, de belclaag
den militairen waren, de ene met onbe
paald verlof, de andMe in werlcelijlce 
clienst, beschilcking en vonnis zi.incle een 
en ancler in lcracht van gewijsde ge
gaan, regelt het hof het rechtsgebied 
en, indlen ttit de stttlclcen van de pro
cedure schijht te blijlcen dat rle vast
stelUngen van de cor1·ectionele t·echt
bank jwist zijn, ve1·nietigt het de be
schilclcing van ae 1·aadTcamer en vet·
wijst de zaalc na(Lr (/,e 7crijgsatu1i
tem· (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE ANTWERPEN, 
IN ZAKE VERDONK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het door de 
procureur des konings bij de Rechtbank 
van eerste aanleg te Antwerpen ingedien<l 
verzoek tot regeling van rechtsgebiecl ; 

Overwegende dat, bij beschikking van 
15 october 1956, de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Antwer
pen Roger-Jozef Leysen en Jaak-Armand 
Verclonk, me~ inachtneming van verzach
tende omstandigheden, naar de correctio
nele rechtbank aklaar verwezen heeft nit 
hoofde van te Antwerpen op 22 juli 1956, 
als daders of mededaders, ten nadele van 
Adolf Willems een autovoertuig, dat hen 
niet toebehoorde, bedrieglijk te hebben 
weggenomen met de omstancligheid dat de 
diefstal met behulp van braak, van in
klimming of van valse sleutels gepleegd 
werd; 

Overwegende dat, na de zaak tegeu 
beide betichten gelijktijdig te hebben on-

artikel 4 van de wet van 27 februari 1958; 
deze wet werd slechts bekendgemaakt op 
29 maart 1958 (Staatsblali van 29 maart 1958, 
blz. 2319). 
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derzocht, de Correctionele Rechtbank te 
.Antwerpen op 5 december 19G6 Leysen 
verooriieeld heeft en haar beslissing ten 
opzichte van Verdonk uitgesteld heeft 
tot na geestesonderzoek ; 

Dat bij arrest van 4 januari 1957 het 
Hof van beroep te Brussel Leysen veroor
deeld heeft ; 

Dat in voortzetting der zaak de Cor
rectionele Rechtbank te .Antwerpen, bij 
vonnis van 18 september 1957, zich onbe
voegd verklaard heeft ten opzichte van 
Verdonk om reden dat, op het ogenbllk 
van de feiten, de mededader van die be
tichte, namelijk Leysen, militair met 
onbepaald verlof was en dat Verdonk zelf 
militair in werkelijke dienst was, zodat 
de zaak tot de bevoegdheid van het krijgs
gerecht behoort; 

Overwegende dat uit de strijdigheid van 
de beschikking van 15 october 1956 en van 
het vonnis van 18 september 1957, een en 
ander in kracht van gewijsde gegaan, een 
geschil van rechtsgebied ontstaan is waar
door de gang van het gerecht belemmerd 
wordt; 

Overwegende dat uit de stukken van de 
procedure schijnt te blijken dat op de 
datum van de feiten Leysen militair met 
onbepaald verlof en Verclonk militair in 
werkelijke dienst was ; 

Dat, luidens artikel 22 van de wet van 
15 juni 1899 inhoudende titel I van het 
W etboek van strafrechtspleging voor het 
leger, wanneer een militair met onbepaald 
verlof en een militair in werkelijke 
dienst gelijktijdig vervolgd worden, hetzij 
als daders, mededaders of medeplichtigen, 
hetzij wegens samenhangende misdrijven, 
zij voor al de misdrijven, door de krijgs
rechtbanken geoordeeld worden; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lend, vernietigt de op 15 october 1956 
door de raadkamer van de Rechtbank 
van eerste aanleg te .Antwerpen verleende 
beschikking doch slechts in zover zij de 
voornoemde Verdonk naar de Correctio
nele Rechtbank te .Antwerpen verwezen 
heeft; beveelt dat melding van het onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de krijgsauditeur te Brussel. 

10 maart 1958. - 26 kamer. - Voo1·
zitter, H. Vandermersch, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Belpaire. - GeUjkl1tidende concvusie, 
H. Depelchin, advocaat generaal. 

26 KAMER. - 10 maart 1958 

VERKEER. - WEGCODE, ARTIKEL 1. 
0PENBARE WEG. - BEGRIP. 

Is een openbare weg, naa1· de zin 1Jan nr
tilcel 1 van de 1Vegcode, elke weg rlie 
openstaat voor het pubUek verlceer te 
lande, zelfs indien de gronrl ervan pri
vate eigendom is (1). 

(BODVIN, T. 1'HIJS EN LEJ\IMENS.) 

ARRES'f. 

RET HOF; - Gelet op het bes.treden 
vonnis, op 22 october 1957 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Hasselt, 
zetelencle in boger beroep ; 

I. Wat de voorziening betreft tegen 
de beslissing over de publieke vordering : 

Over het midclel, afgeleid nit de schen
cling van de artikelen 154 van het Wet
boek van strafvordering, 1319 en 1320 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1 van het ko
ninklijk besluit van 8 april 1954 houdende 
.Algemeen Reglement op de politie van 
het wegverkeer, 1 van het koninklijk
besluit van 25 augustus 1937, betreffende 
het verkeer op de spoorweg en zijn aanho
righeden en van artikel 97 van de Groncl
wet, 1 o doordat, om de rechtstreeks 
gedaagde aanlegger strafrechtelijk te ver
oorclelen en hem aileen en geheel verant
woorclelijk te stellen voor het ongeval dat 
zich te Wijchmaal op 17 october 1956 
heeft vodrgedaan en de gehele schade
vergoeding, toegekend aan de burgerlijke 
partij Thijs, rechtstreeks dagencle partij, 
te zijnen laste te leggen, en om aan de 
burgerlijke partij, aanlegger, alle recht 
op vergoecling te weigeren jegens betich
ten Lemmens en Thijs, het bestreden 
vonnis uitsluitend steunt op de bevindin
gen van het plaatselijk onclerzoek, zonder 
het middel te beantwoorden door aanleg
ger afgeleW uit de vermelclingen van het 
proces-verbaal, luidens hetwelk de door 
betichte Lemmens gevolgde weg een pri
vaatweg is, eigenclom cler Belgische spoor
wegen, en deze weg geen publieke verbin
ding uitmaakt tussen twee publieke plaat
sen; 2° en doorclat alleszins het bestreden 
vonnis een verkeerde toepassing maakt 
van artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 8 april 1954 door vast te stellen dat 
de weg, ofschoon privaat, voor het publiek 
verkeer openstaat,. dan wanneer krach-

(1) Verbr., 6 februari 1956 (A,.,.. Ve1·br., 
1956, blz. 452; Bull. en PAsrc., 1956, I, 578, en 
de nota). 
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tens artikel 1 van het koninklijk be
sluit van 25 augustus 1937 de toegang 
hiertoe verboden is, en dit midclel door 
aanlegger in conclusies vooruitgezet, on
beantwoord heeft gelaten, doordat het 
bestreden vonnis op clit punt de conclusies 
van aanlegger niet beantwoordt en dns 
niet wettelijk gemotiveerd is : 

I. Wat het eerste onclerdeel· betreft : 
Overwegencle dat, in strijd met de 

beweringen van het middel, het bestreden 
vonnis de conclusies van aanleg·g·er beant
woord heeft door er op te wijzen dat geen 
enkele verbodsbepaling het verkeer in de 
door Lemmens g·evolgde Statiestraat ge
heel of gecleeltelijk verbiedt; dat bijgevolg 
deze weg, openstaande voor het verkeer, 
niet kan worden beschonwd als een pri
vate weg die enkel door een bepaalde 
categoric van weggebruikers zou mogen 
benuttigd worden, en dat derhalve arti
kel 1 van de W egcocle ter zake van toe
passing is, en cloor te verwijzen naar cle 
beweegreclenen van de eerste rechter, 
waarvan het verklaart dat zij clienen 
aangenomen te worden - beweegredenen 
waarbij onder meer verklaard wercl clat 
aanlegger er zich vruchteloos op beroept 
dat de Statiestraat een privaatweg is en 
geoordeeld werd dat, wanneer een baan 
voor het openbaar verkeer openstaat, de 
wetten en reglementen op het verkeer er 
toepasselijk zijn; 

Dat het eerste ondercleel bijgevolg fei
telijke grondslag mist ; 

I. Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegencle dat het bestreden vonnis 

door vast te stellen bij aanneming van · 
de beweegredenen van de eerste rechter, 
dat de besproken Statiestraat voor het 
openbaar verkeer openstaat en dat 
tronwens een gause rij lmizen door deze 
baan, die aan de spoorwegen toebe
l10ort, bediencl wordt, wettelijk heeft 
knnnen beslissen dat, zelfs indien dit 
openbaar verkeer slechts ten gevolge van 
een lontere gedoogzaamheid vanwege de 
Nationale maatschappij van Belgische 
spoorwegen zon worden toegelaten - be
doelde baan een openbare weg nitmaakt 
in de zin van artikel 1 van de algemene 
verordening op het wegverkeer; 

Overwegencle dat de rechter in hoger be
roep de conclnsies :van aanlegger, die zich 
op artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 25 augustus 1937 beriep om te beweren 
dat in rechte de litigieuze weg aJs beho
rencle tot de spoorweg en zijn aanhorig
heden, niet openstond voor het pnblieke 
verkeer, passend beantwoord heeft 1° door 
nit de feitelijke bestaande toestand, na
melijk nit het openstaan van bedoelde 
weg voor het openbaar verkeer en zijn 
bestemming voor de dienst van een gause 

rij huizen, de toepasselijkheid af te leiden 
van de bepalingen van de vVegcocle alsook 
2° door er op te wijzen dat << ook het uit
zicht van de weg hem geen privaat ka
rakter geeft J) ; 

Dat het tweede onderdeel niet kan aan
g·enomen worden; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
substantiele of op straf nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werclen nage
leefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

II. Wat de voorziening tegen de beslis
sing over de burgerlijke vorclering van 
Thijs en deze van aanlegger betreft : 

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der middel inroept ; 

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

10 maart 1958.-2° kamer. - Voorzitte1·, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - verslaggever, H. Rntsaert. 
- GeUjlcl·niclende conclttsie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 10 maart 1958 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - VOORZIENING TEGEN EEN BE
SLISSING WELKE DE BEKLAAGDE WEGENS VER
LATING VAN FAMILIE VEROORDEELT. - GRIEF 
GERICHT TEGEN DE BESLISSING W AARBIJ DE 
BEKLAAGDE TOT UITKERING VAN ONDERHOUDS
GELD WERD VEROORDEELD. - NIET-ONTVAN
KELIJK MIDDEL. 

Is niet ontvanlcelijl.;, tot stav·in,q van een 
voorziening tegen een besliss·ing wellce 
de belclaagde wegens ver-lating van ta
miHe veroordeelt, de g1·iej uitsluitend 
gericht tegen de besUssing waarbij de 
belclaagde tot ttitlcering van het in de 
telastlegging bedoelde onderhou.dsgeld 
we1·tl ·veroortleeza. 

(DE BAE'l'S, T. EGGERMONT.) 

ARREST. 

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

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

Over het eerste middel, afgeleid uit dP 
schending van de artikelen 190 van het 
Wetboek van strafvordering, 2, alinea 2, 
van het decreet van 20 juli 1831 en van het 
verdedigingsrecht, doordat het hof van 
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beroep geweigerd heeft de zaak tot een 
volgencle zitting uit te stellen, dan wan
neer aanlegger niet in staat was zijn ver
decliging voor te stellen : 

Overwegende dat het midclel wordt ge
grond op feitelijke beweringen die steun 
vinclen noch in het bestreden arrest noch 
in de stukken van de rechtspleging waarop 
het hof acht vermag te slaan; 

Dat het bijgevolg feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweecle micldel, afgeleid uit 
de schending van artikel 391bis van het 
Strafwetboek, doordat de gerechtelijke 
uitspraak waarop de vervolgingen wegens 
verlating van familie worden gegrond, de 
geldelijke toestand en de werkelijke be
hoeften van de vrouw en de kinderen van 
aanlegger miskend heeft : 

Overwegencle dat de grieven gericht te
gen de gerechtelijke uitspraak waarvan 
de rechter het regelmatig bestaan vast
stelt om de veroordeling wegens verla:ting 
van familie te rechtvaardigen, niet ten 
grondslag kunnen liggen aan een voorzie
ning ingesteld tegen de beslissing gewe
zen over de publieke vordering uit hoofde 
van dit misdrijf; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 
En overwegencle dat de substantii:He of 

op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

Overwegencle dat aanlegger geen bijzon
der micldel inroept; 

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

10 maart 1958.-2° kamer.- Voo1·zittm·, 
H. Vanclermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Van Beirs. 
- Gelijklttidende conclttsie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 10 maart 1958 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
'.rERMIJN. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING · 
TEGEN EEN ARREST OP 'l'EGENSPRAAK GEVELD 
EN OAT EEN EINDVONNIS UITMAAKT. 

Is tardiet de voorziening ingesteld, in 
st1·atzalcen, tegen een arrest op tegen
spraalc geveld en dat een eindvonnis 
uitmaalct naar de zin van artikel 416 
van het Wetboelc van stratvordering, 
meer dan tien valle dagen vanaf de ttit
spraak van het an·est, wanneer die 
voorziening niet merd voorafgegaan 

door. een eerste voo,·zienin_q verwo1·pen 
enkel we,qens nieti,qheid voortvloeiend 
ttit de wet van 15 juni 1985 op het ge
brttilc dm· talen in rechtszalcen (1). 
(Wetb. van strafv., art. 373; wet van 
8 maart 1948, art. 1.) 

(VAN DE MOERE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juli 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te -Gent; 

Overwegencle dat aanlegger op 7 fe
bruari 1958, hetzij buiten de termijn 
voorzien bij artikel 373 van het Wetboek 
van strafvorclering, verklaard heeft zich in 
verbreking te voorzien tegen voormeld 
arrest, op tegenspraak gevelcl en dat een 
eindvonnis uitmaakt; dat artikel 1 van de 
wet van 8 maart 1948 ter zake niet toe
pa:sselijk is ; dat de voorziening derhalve 
niet ontvankelijk is ; 

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

10 maart 1958.- 2" kamer.- Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Van Beirs. 
- Gelijklttidende conclusie, H. Depelchin, 
aclvocaat-gerieraal. 

2° KAMER. - 10 maart 1958 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
BESLISSINGEN TEGEN DEWELKE VOORZIENING 
KAN WORDEN INGESTELD, - STRAFZAKEN. -
VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
IN EERSTE AANLEG GEWEZEN. - VOORZIENING 
NIET ONTVANKELIJK. 

Is niet ontvanlceUjlc de voorziening inge
steld tegen een in eerste · aanleg gewe
zen V()llvnis van de correctionele recht
banlc (2). (Wetb. van strafv., art. 407; 
wet van 4 augustus 1832, art. 15.) 

(VAN DE MOERE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet Oll het bestreden 
vonnis, op 12 maart 1957 gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Gent; 

(1) Verbr., 28 januari 1957 (Ar1·. Ve1·br., 
1957, blz. 399; Bull. en PAsrc., 1957, I, 627). 

(2) Verbr., 18 october 1954 (Bull. _en PAsrc., 
1955, I, 469); verge!. verbr., 5 september 1957 
(ibid., 1957, I, 1380). . 
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Overwegencle clat het vonnis waartegen 
de voorziening gericht is niet in laatste 
aanleg wercl gewezen ; 

Dat de voorziening dus niet ontvanke
lijk is; 

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

10 maart 1958. - 2" kamer. -Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Versln[Jgeve1·, H. Van Heirs. 
- Gelijkltticlencle oonclttsie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 10 rnaart 1958 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - J\!J:IDDEL AFGELEID UIT RET 
FElT DAT DE RETICHTE NIET IN KENNIS WERD 
GESTELD VAN EEN WIJZIGING VAN DE OMSCHRIJ
VING DER RETICHTING. - BEWERING TEGENUE
SPROKEN DOOR EEN VASTSTELLING VAN RET 
ARREST. - GEEN INSCHRIJVING 1VEGENS 
VALSHE!D. - MIDDEL DAT FEITELIJKE GROND
SLAG MIST. 

.2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- TERMIJN. - STRAFZAKEN. - ARBEIDS
ONGEVAL. - ARREST WAARBIJ DE BETICH'l'E, 
DERDE VERANTWOORDELIJKE, OP TEGENSPRAAK 
VEROORDEELD WORDT OM EEN BEPAALDE SOM 
AAN DE VERZEKERAAR VAN RET BEDRI,JFS
HOOFD, BURGERL!JI{E PARTIJ, TE BETALEN, 
EN AAN DIE RURGERLIJKE PARTI.J AKTE 
WOP.DT VERLEEND VAN RET VOORBEHOUD DAT 
ZIJ MAAKT VOOR DE ANDERE REDRAGEN DIE ZIJ 
NOCH ZAL TE vORDEREN HERREN OP GROND VAN 
DE WET OP DE ARREIDSONGEVALLEN.- ARREST 
W AARBIJ EEN ONDERZOEKSMAATREGEL BEVOLEN 
WORDT, GEVORDERD DOOR RET SLACHTOFFEH 
VAN RET ONGEVAL EN DE VERZEKERAAR. -
YOORZIENING NIET ONMIDDELLIJK ONTVANKE
LIJK. 

1° Mist teiteUjke rrrondsln[J het miclclel 
wanrbij beweercl worclt clat cle beUchte 
niet in lcenn·is werd {festelcl van een 
wijziging van cle omschrijving de1· oe
tichting, wanneer clie bewering tegen
gesprolcen wordt cloor een vaststelling 
van het arrest, wctnrte.oen nanlegger 
,qeen inschrijvin.CJ wegens valslwicl heett 
gemaakt (1). 

2° Een op tegenspraalv gewe.zen arrest 
clat, na dejinUief over cle rmbUelce vo1·
clering wits1Jraa7c te hebben gedaan, de 
betichte, ve1·antwoo1·delijlc voor een ar
beiclsongeval, veroonleelt om een be
paalde sam aan cle ·verzelce1·aar van het 

(1) Vergel. verbr,, 26 februari 1951 (A?'1·. 
Ve1'b1'., 1951, blz. 355; Bull. en PASIC., 1951, I, 
422). 

beclr"ijfshoofd, btwgerlijlce partij, te be
talon, alvte verleent aan clie bur.qerlijke 
partij van het voorbehottd dnt zij maakt 
anclere sommen te eisen op g1·ond van 
cle wet op cle arbeidsOngevallen, en een 
01ule1·zoelcsmaatregel beveelt, gevorclerd 
aoor de verzelceraar en door het slacht
ofter van het ongeval, andere bttrger
lijlce partij in de zaalc, stelt geen einde 
aan ae j'l(.riscliotie van cle stratrechte1· 
en lean niet het voorwerp ttitmalcen van 
een onmidclell'ijlce voorziening (2). 

(COOPMAN, T. D'HOOGE EN GEMEENSOHAPPELIJKE 
VERZEKERINGgKAS VAN BOUWWERK, HANDEL 
EN NIJVERHEID.) 

ARHEST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 december 1957 gewezen cloor 
het Hof van beroep te Brussel; 

I. In zover cle voorziening tegen de be
slissing over de publieke vordering is ge
richt : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de rechten der verclediging, 
doordat het bestreden arrest aan het feit 
van de telastlegging B, zijncle een inbreuk 
op de artikelen 19 en 21-4 van het konink
lijk besluit van 8 april 1954, een nieuwe 
omschrijving heeft gegeven, zijncle een 
inbreuk op artikel 25-2 van gemeld besluit, 
zoncler clat, in strijd met de vermelcling 
van het arrest, aanlegger daarvan in ken
nis werd gesteld en zoncler dat het pro
ces-verbaal van de terechtzitting {laarvan 
melding maakt : 

Overwegencle dat de vaststelling, door 
het arrest ·zelf, dat aanlegger ter zitting 
in kennis van de wijziging der betichting 
gesteld wel'{l, geldt tot inschrijving we
gens valsheid; 

Dat gee.n enkele wetsbepaling noch de 
eerbiecliging van de rechten der verclecli
ging vereisen dat die vaststelling boven
dien in het proces-verbaal van cle terecht
zitting zou voorkomen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegencle dat voor het overige de 
substantiele of op straf van nietigheicl 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de veroordeling overeen
komstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening tegen de be
slissingen over de burgerlijke vorderingen 
is g·ericht; 

Overwegende clat, bij bevestiging van 
het beroepen vonnis, het arrest zonder 

(2) Raadpl. verbr., 18 februari 1957 (Bull. 
en PASIC., 1957, I, 724). 
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uitspraak te doen over de bevoegdheid, 
aan verweerder, benevens de bedragen 
nodig tot definitieve herstelling van zekere 
schadeposten, een provisie toekent; dat 
het aan verweerster de door deze gevor
derde bedragen toekent en haar akte er
van verleent dat zij verklaart voorbehond 
te maken voor alle bedragen die zij nog 
zal te vorcleren hebben op grond van de 
wet op de arbeidsongevallen; dat het bo
vendien, rechtdoende op de eisen van die 
beide burgerlijke partijen, beveelt dat 
verweerder door een desknndige zal wor
den onderzocht ten einde ·de letselen en 
gevolgen te omschrijven en vast te stel
len, en bijzonder de verdere mogelijk 
blijvende gehele of gedeeltelijke werkon
bekwaamheid vast te stellen ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat de 
beslissingen over de burgerlijke vorderin
gen geen eindbeslissing zijn in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van strafvor
dering, niet alleen wat betreft verweerder, 
maar ook wat betreft verweerster welke, 
partij zijnde bij de bevolen onderzoeks
maatregel, in voortzetting der zaak v66r 
de rechtbank zal optreden voor andere nog 
te vorderen bedragen; 

Dat de voorziening dienvolgens niet ont
va:nkelijk is; 

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

10 maart 1958-26 kamer.- Voon1itte1·, 
H. Vandermersch, raadsheer, waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire. 
- Gelijlclttidende conclttsie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 10 maart 1958 

MIDDEJLEJN TOT VEJRBREJKING. 
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- MIDDEL RUSTEND OP EEN AANVOERING VAN 
FEITELIJKE AARD, WEL'KE STEUN VINDT NOCH 
IN DE BESTREDEN BESLISSING NOCH IN DE 
STUKKEN VAN DE RECHTSPLEGING. - i\IIIDDEL 
FEITELIJKE GRONDSLAG MISSEND. 

Mist teitelijlce grondslag het mirldel rlat 
rust op een aanvoering van feitelijlce 
aard, wellce stettn vinrlt noch in de be
streden beslissin,q noch in de stuJclwn 
van de rcchtspleging waarop het hof 
acht vennag te slaan. 

(MAENHOUT, T. DE BRUYNE EN DE VISSCHER.) 

ARREST. 

HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 october 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent ; 

Overwegen-de dat aanlegger, bnrgerlijke 
partij, niet vermag zich te voorzien tegen 
het arrest in zover het beslist dat de zaak 
op strafrechtelijk gebied definitief afge
handeld werd door het arrest van 6 mei 
1957, hetwelk ten aanzien van aanlegger 
bij verstek gewezen werd ; 

Overwegende dat, in zover zij het arrest 
bestrijclt als hebbencle het verzet van aan
legger aanvaard en verklaarcl dat het 
verstekarrest als niet bestaande moet be
schonwd worden wat betreft de burger
lijke belangen, de voorziening bij gebrek 
aan belang onontvankelijk is ; 

Over het eerste midclel, afgeleicl nit de 
schencling van artikel 97 van de Grondwet 
en van artikel 97, bijlage 2, verbodsteken 
n'' 22, van het koninklijk besluit van 
8 april 1954, cloordat het bestreclen arrest 
aangenomen heeft dat aanlegger, hoe het 
ook weze, zich als wielrijcler op de ai:ito
snelweg niet mocht bevinden en dus voor 
verweerders als een onvoorzienbare hin
dernis diende beschouwd te worden, dan 
wanneer aanlegger geen rijwiel bereed, 
doch wel een bromfiets, en het verbods
teken n1' 22, op de autosnelweg Brussel
Oostende geplaatst, het gebruik van de 
rijbaan niet verbiedt met bromfietsen, 
voertuigen met eigen beweegkracht waar
van de wielen van luchtbanden zijn voor
zien, zodat aanlegger niet als een onvoor
zienbare hindernis mocht beschouwd wor
den: 

Overwegende dat de aanvoering van 
feitelijke aard, waarop het middel rust, 
als zou aanlegger een bromfiets bereden 
hebben, geen steun vindt in enig stuk 
waarop het hof acht vermag te slaan; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweecle middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het hof van beroep, ener
zijds, verklaart dat er ernstige twijfel 
bestaat omtrent het feit dat verweerder 
aanlegger aangereden heeft en het, an
derzijds, door overnemJng van de beweeg
redenen van de eerste rechter, beslist 
dat aanlegger voor verweerder een onvoor
zienbare hindernis uitmaakte zoals trou
wens reeds door het verstekarrest van 
6 mei 1957 aangenomen werd, dan wan
neer er aldus tegenstrijdigheid bestaat 
enerzijds, in de motivering zelf van het 
bestreden arrest en anderzijds, tussen 
dat arrest en gemeld verstekarrest : 

Overwegende, enerzijds, dat na erop 
gewezen te hebben dat de argumentatie 
van aanlegger - volgens welke hij geen 
onvoorzienbare hindernis uitmaakte -
slechts in aanmerking zou kunnen gena
men worden indien er voldoende zeker
heicl bestond dat de autovoerder De 



Bruyne, hier verweerder, wel deze is die 
aanlegster omverwierp, het arrest beslist, 
op grond van omstandigheden die het op
somt, dat er dienaangaancle een zeer ern
stige twijfel bestaat; 

Dat het daarna verklaart dat « wat er 
ook van zij, eerste gedaagde (verweerder) 
zich alleszins eraan niet moest verwachten 
een wielrijder op de autostrade, waar 
deze zich niet mocht bevinclen, en nog 
bij nacht, tegen te komen, zoclat in een 
dergelijke veronderstelling deze fietser 
nog als een onvoorzienbare hinclernis had 
clienen beschouwd te worden ll ; 

Dat, daar de eerste beslissing vreemcl 
is aan cle daarna besproken veronder
stelling, er tussen beide geen tegenstrij
digheid kau bestaan; 

Overwegende dat, in strijd met hetgeen 
in het middel staande gehouden wordt, 
het arrest niet verwijst naar de beweeg
redenen welke de eerste rechter met be
trekking tot de grond van de zaak inroept, 
doch slechts naar de door cleze aangeduicle 
wetsbepalingen; · 

Overwegende clat in de motivering van 
het arrest dus geen tegenstrijcligheid 
voorkomt; 

Overwegende, anderzijds, dat de door 
het middel aangevoerde tegenstrijdigheid 
tussen het bestreden arrest en een ander 
arrest, namelijk dat van 6 mei 1957 geen 
schending van het door het micldel be
doelde vormvereiste kan uitmaken; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

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

10 maart 1958.- 2" kamer.- Voorzitier, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire. 
- Gelijlvl1ticlencle conclttsie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

2" KAMER. - 10 maart 1958 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BEWE
RING AANGEVOERD BI.J CONCLUSIES. - NIET 
MEER TER ZAKE DIENEND INGEVOLGE EEN 
VASTSTELLING VAN DE RECHTER. - GEEN 
VERPLICHTING ER OP TE ANTWOORDEN. 

De rechter hoeft niet nacler te antwoor
clen op een bij concl1tsies aangevoercle 
bewering, clie niet meer ter zake (lie
nencl worclt ingevolge een vaststelling 
van zijn besUssing. 

504-

(DELEY, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
OPENBARE WERKEN.) 

ARREST. (1) 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 november 1957 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Dendermonde; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 163 en 176 van het Wetboek 
van strafvordering, doordat het bestreden 
vonnis geen passend :intwoord verstrekt 
op de conclusies waarbij aanlegger, met 
verwijzing naar deze voor cle eerste rech
ter genomen, had doen gelden dat « het 
afvarend schip « Conquerant ll (schipper 
Camblain) geen prioriteit van doorvaren 
mocht eisen, indien het zich niet op min
cler dan 500 m. van de vernauwde vaargeul 
bevond (artikel 16, paragraaf 2, van het 
koninklijk besluit van 15 october 1935 ll) : 

Overwegende clat, door vast te stellen 
dat aanlegger, die beweel'{l had dat, toen 
hij uit de bocht kwam, het afvarend schip 
voorzeker nog een 500 m. van de brug 
was « .. . zich om trent de afstanclen ver
gist had ... ll, het bestreden arrest be
schouwd heeft dat clit afvarend schip 
zich alsdan op min dan 500 m. van de 
vaargeul bevond en derhalve op impli
ciete doch zekere wijze de conclusies 
beantwoord heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweecle middel, afgeleid uit de 
schending van de reeds aangehaalde wets
bepalingen, doordat het bestreclen vonnis 
aanleggers conclusies niet beantwoordt 
waarbij voorgehouden werd dat « het af
varencl schip een te snelle vaart had daar 
het, spijts het zou achteruit geslagen 
hebben, zijn vaart niet kon stoppen : 

Overwegende clat aanlegger bij conclu
sies aangevoerd had dat het afvarend 
schip drie klankstoten had gegeven, welke 
kort moesten geweest zijn en dus bete
kenden dat het in voile vaart achteruit
sloeg, en hieruit afleidcle dat het een te 
snelle vaart had aangezien het niet kon 
stoppen niettegenstaancle het zou ach
teruit geslagen hebben ; 

Overwegende dat, door vast te stellen 
dat er geen zekerheid bestaat omtrent de 
gegeven signalen en dat aanlegger «on-

(1) Een eerste arrest werd in deze zaak ge
wezen op 27 mei 1957 (B·1tll. en PAsrc., 1957, I, 
1167). 
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mogelijk er door kon beinvloed geweest 
zijn en ze thans niet te zijner outlasting 
mag inroepen )), het bestreden vonnis niet 
meer te antwoorden had op een gevolg
trekking door aanlegger afgeleid uit een 
feit dat de bestreden beslissing als niet 
vaststaande beschouwt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

IL In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke eis 
gewezen: 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder middel laat gelden; 

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

10 maart 1958.-2° kamer.- Voo1·zitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vm·slaggeve1·, H. Delahaye. 
- Gelijlclttidende concl1tsie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Belpaire 
(van de Balie van beroep te Gent). 

2° KAMER. - II maart I958 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - BEDRAG DER BELASTBARE 
INKOMSTEN.- BEDRAG DAT, WELKE OOK RET 
BEDRAG VAN HE'l' GESCHIL ZIJ, DOOR ALLE 
DOOR RET GEMEEN RECHT ~'OEGELATEN BEWIJS-. 
l\UDDELEN, BEHALVE DE EED, :MAG BEWEZEN 
WORDEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
EXTRABELASTING. - GIFT VAN HAND TOT 
HAND DOOR EEN BELASTINGPLICHTIGE VAN DE 
EXTRABELASTING GEDAAN. - GIFT WAARVAN 
RET BESTAAN DOOR ALLE REOHTSMIDDELEN 
MAG BEWEZEN WORDEN. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. -
EXTRABELASTING. - GIFT VAN HAND TOT 
HAND DOOR EEN BELASTINGPLIOHTIGE GEDAAN. 
- GEEN VERPLIOHTING VOOR DE RECHTER, 
BIJ GEBREK AAN CONOLUSIEN DIENAANGAANDE, 
HET BESTAAN VAN IEDER VAN DE BESTANDDELEN 
VAN DIE GIFT VAST TE STELLEN. 

1o Ten einae het bedrag der belastbare 
winsten in de ea:trabelasting vast te 
stellen, mag de administratie, wellce 
oolc het bedrag van het geschil zij, alle 
door het gemeen recht toegelaten be
wijsmiddelen, behalve de eed, aanwen
den (1). (Wet van 16 october 1945, arti
kel 16.) 

(1) Verbr., 11 juni 1957 (Bull. en PASIC., 

1957, I, 1216). 

2° De aclrninistratie, die een derde is ten 
aanzien van de giften van hand tot 
hand aie door een belastingplicht-ige 
zijn gedaan, rnag het bestaan van die 
giften doo·r alle. 1niddelen bewijzen. 

go Om zijn beslissing, waw·bij hij het be
staan van een gift van hand tot hand 
bewezen verlclaa1·t, wettelijlc te recht
vaa1·digen, is de rechter, behalve wan
neer hij daartoe door een der pa1·tijen 
bij conclusies wo1·dt ve1·zocht, niet ge
houden het bestaan van ieder van de 
bestanddelen van d·ie .Qi/t uitdntlckelijlc 
vast te stellen. 

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

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 mei 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 16 van de wet 
van 16 october 1945 tot invoering van een 
extrabelasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten en 
baten, 894, 931, 938 en 2279 van het Bur
gerlijk' Wetboek, doordat het bestreden 
arrest de beslissing van de directeur 
heeft bevestigd waarbij deze zekere giften 
ten belope van 300.000 frank in de ver
mogensvermeerdering van wijlen Henri 
Roelens tussen 1940 en 1944 heeft begre
pen op grond van schriftelijke verklarin
gen van de weduwe Maurice Roelens en 
van brieven van Gaston Roelens, waarin 
deze melden ieder 100.000 frank van de 
de mtj1ls ontvangen te hebben, dan wan
neer het hier gaat om schenkingen onder 
de levenden wier bestaan enkel kan aan
genomen worden mits inachtneming van 
de bepalingen van het Burgerlijk Wet
boek, en namelijk mits het voorleggen 
van een authentieke akte, of minstens, in
dien het zou gaan om giften van hand tot 
hand, mits het rechtvaardigen van het 
begiftigingsinzicht in hoofde van de 
schenker alsmede van de afgifte van de 
roerende goederen : 

Overwegencle dat, naar luid van arti
kel 16 van de wet van 16 october 1945, de 
administratie, welke ook het beclrag van 
het geschil zij, ane' door het gemeen 
recht toegelaten bewijsmicldelen behalve 
de eecl mag aanwenden tot bepaling van 
het beclrag der belastbare inkomsten; 

Overwegencle dat, volgens het gemeen 
recht, de administratie, daar zij een derde 
is ten aanzien van de giften van hand tot 
hand die door een belastingplichtige zou
den geclaan zijn; het bestaan ·van die gif
ten door alle micldelen mag bewijzen; 
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Overwegende dat om de beslis::;ing, 
waarbij het bestaan van een gift van hand 
tot hand voor vaststaand wordt gehouden, 
wettelijk te rechtvaardigen, de rechter, 
behalve wanneer hij daartoe door een 
van cle partijen wordt verzocht, wat ten 
deze door het middel niet wordt ingeroe~ 
pen, het bestaan van ieder van de bestand
delen van die gift niet uitdrukkelijk 
hoeft vast te stellen ; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen .97 van de 
Grondwet, 3, titel V, van de wet van 
16-24 augustus 1790, 7 van de wet van 
20 april1810, 141 ~n 470 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging, doordat 
het bestreden arrest heeft aangenomen 
dat de som van 300.000 frank in de ver
mogensvermeerdering tussen 1940 en 1944 
moest begrepen worden op grond van· 
« de uitdrukkelijk overeenstemmende 
schriftelijke verklaringen van 16 juni 1949, 
uitgaande van de heer Maurice Roelens 
(stukken 164 en 165), en de brieven van 
Gaston Roelens van 14 jtini 1949. eri 24 al)ril 
1951 waaruit blijkt clat die medeerfge
namen ieder 100.000 frank van de rle mt
j~ts hadden ontvangen ''• dan wanneer er 
door die motivering enkel een rechtvaar
diging wordt verstrekt voor een som van 
200.000 frank en niet voor de in het arrest 
aangenomen som van 300.000 frank : 

Overwegende dat het in het middel over
genomen motief van het arrest slechts 
het bestaan van twee giften van 100.000 fr. 
ieder, respectievelijk in voordeel van Mau
rice Roelens en van Gaston Roelens, 
rechtvaardigt; 

Dat derhalve, door bovendien het be
staan van een derde gift van 100.000 fr. 
voor vaststaand te houden, het arrest het 
in het middel aangeduid artikel 97 van de 
Grondwet heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest in zover slechts daarbij voor vast
staancl wordt gehouden dat de de cujus, 
Henri Roelens een gifte van 100.000 frank 
heeft gedaan in voordeel van een andere 
begiftigde dan Maurice Roelens en Gas
ton Roelens; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal worden geinaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; verklaart het arrest bindend voor 
Gaston, Raymoncl en Jean Roelens ; ver
oordeelt de Belgische Staat tot de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

-11 maart 1958.- 2e kamer.- Voo1·zitte·r, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve-r, H. Belpaire. 
- Gez.ijlcl~tidencle concl7tsie, H. Ganshof 

van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2• KAMER. - II maart 1958 

BEWIJS. - ScHENDING VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN. ·- RECHTER DIE AAN 
ZEKERE STUKKEN MEER BEWIJSWAARDE 
HECHT DAN AAN ANDERE. - GEEN SCHENDING 
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 

Wanneer de rechter, gebntil" malcend van 
zijn soevereine beoordelingsmacht, aan 
zekere stukken meer bewijswaarde 
hecht dan aan andere, schendt hij de 
bewijsl"-racht van die stukken niet (1). 

(DEPELCHIN, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 2, paragraaf 3, 3, para
grafen 2 en 6, van de wet van 16 october 
1945, en 55, vooral paragraaf 1, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij besluit van 
31 juli 1943, en, zo nodig, bij besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, eerste on
derdeel, doordat het bestreden arrest ver
klaart « dat de bestreden beslissing terecht 
het bedrag van 24.610 frank als goederen
voorraad heeft aangenomen waar dit ci.i
fer door eiser zelf werd naar voren ge
bracht in tempo1·e non S7tSpecto, namelijk 
ill. de balans van 31 december 1939 ge
voegd aan zijn aangifte in de inkomsten
belastingen over dienstjaar 1940 (stuk 359), 
balans {lie bindencl is voor eiser '' en 
« dat eiser verder vruchteloos zijn aan
gifte in de fiscale amnestie inroel)t om de 
bewijskracht van de beraming van de 
stocks in zijn balans te ontzenuwen, waar 
deze aangifte betrekking heeft op de ont
doken inkomsten en het niet bewezen is 
dat de hoeveelheid der voorradige stocks 
eniJ.ede verband hield, noch in welke mate 
cleze erdoor beinvloecl werd ll, en zocloende 
als voorwaarde tot de bewijsvoering van 
een hogere stock op 1 januari 1940 voor-

(1) Verbr., 16 november 1954 (Ar1·. YerbT., 
1955, blz. 168; Bull. en PAsiC., 1955, I, 230); 
2 december .1955 (ATr. Ye•·b•·., ·1956, blz. 258; 
Bull. en PASIC., 1956, I, 315). 
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opstelt dat aanlegger de onjuistheid van 
zijn . aangifte over dienstj aar 1940 of 
dienstjaar 1941 voorafgaandelijk moet be
wijzen, dan wanneer, de aangifte en de 
balans waarop deze steunt geen « bekente
nis ll uitmaken maar slechts binclend zijn 
in zover het om het aangegeven cijfer 
gaat en wat de andere cijfers betreft, in 
zover zij dit aangifte-cijfer bepalen, en 
dit slechts in de mate dat artikel 55 der 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen voorscbrijft op dit 
cijfer te belasten, en in zover er effectief 
op belast werd, zodat, wanneer de admi
nistratie een ander cijfer heeft aangeno
men, de bewijskracht eigen aan de 
aangifte vervalt, hetgeen trouwens in on
derhavig geval gebeurd is, daar er een 
aangifte in· de fisc ale amnestie werd ge
daan voor clienstjaar 1940 en erop belast 
werd, en er voor dienstjaar 1941 een aan
gifte in de fiscale amnestie werd gedaan en 
erop belast werd, en er dan nog een 
tweede maal op een boger inkomstimcijfer 
belast werd, zodat het bestreden arrest 
de voormelde artikelen 55, paragraaf 1 -
betreffende de tekenen of indicien - en 
het tegenbewijs, alsook 2, paragraaf 3, van 
de wet van 16 october 1945 aangaande het 
tegenbewijs geschonden heeft; tweede on
derdeel, doordat het bestreden arrest ver
klaart : a) dat, waar eiser trouwens na
derhand op 29 mei 1946 in zijn aangifte in 
de inkomstenbelastingen een stock ten 
bedrage van 55.127 frank opgeeft en 
b) waar hij, ter staving van de door hem 
herberekende inventaris, 22 verschillencle 
posten aanhaalt welke in totaal de 
kwestieuze waarde van 134.526 frank zou
den vertegenwoordigen (stuk 75), zonder 
dat deze posten door de voorgebrachte 
facturen kunnen verantwoord worden ; 
c) waar, tenslotte eiser zelf uitdrukkelijk 
toegeeft « indien U bet bedrag . te boog 
vindt, laat het mij omniddellijk weten, 
we kunnen er een vermindering in bren
gen (stuk 119) Jl, bet vaststaat dat het 
vooropgezet cijfer van 134.526 frank wil
lekeurig is en dan ook niet kan aanvaard 
worden, en het arrest aldus de in con
clusies voorgebrachte argumenten niet 
onderzocht heeft welke strekken tot be
wijs, zo niet van een stock van 134.526 fr., 
docb van een hogere stock dan 24.610 fr., 
dan wanneer : a) de conclusies van eiser 
onderlijnden dat het bedrag van 55.127 fr. 
uit de inventaris van 15 juni 1940 voort
komt, wijl de 24.610 frank uit de inven
taris van. 31 december 1939 voortkomen, en 
djt boger aangeven in de extrabelasting 
dus geen grond kan zijn tot aanwijzen 
van willekeur ; zodat ofwel het artikel 97 
van de. Grondwet bij gebrek aan gepast 
antwoord werd geschonden, ofwel de ar
tikelen 1317 tot 1322 van het Burgerlijk 
W etboek wegens miskenning van de bete-

kenis van de conclusies en van de stukken 
249 en 337; b) de conclusies uitdrukkelijk 
verwezen naar de stukken 76 tot 130, 
waarin een reeks facturen zijn opgenomen 
en andere stukken waaruit blijkt dat 
voor meer dan 134.526 frank aldaar ver
meld is, en deze stukken per post voor 
meer vermelden dan iedere post geraamd 
is, zoclat de bewijskracbt van deze stuk
ken (76 tot 130, dossier van het hof van 
beroep) gescbonden werd, ofwel inclien 
het bestreden arrest bedoelt dat deze stuk
ken onvoldoende zijn om 134.526 frank te 
bewijzen, het ten onrechte niet zegt of zij 
meer dan 24.610 frank zoals aangenomen, 
verantwoorden, en waarom zij iedere post 
van de 134.526 frank niet verantwoorden, 
en alclus artikel 97 van de Grondwet 
schendt (gebrek aan gepast antwoord op 
de conclusies), alsook artikel 2, para
graaf 3, van de wet van 16 october 1945 
betreffende bet tegenbewijs en artikel 55, 
paragraaf 1, van de samengescbakelde 
wetten aangaande het tegenbewijs in zake 
tekenen of indicien, en verder wanneer de 
conclusies uitdrukkelijk in verband met 
de stukken 75 tot 130 aanvoerden : dat het 
aannemen van 24.610 frank voor de stock 
op 1 januari 1940 tegenover 68.358 frank 
op 9 october 1944 als abnormaal voorkomt, 
gezien de schaarste onder de oorlog in 
cleze bedrijfstak, dat er meer wercl ge
werkt v66r de oorlog dan onder de o01·log, 
clat er in 1939 grote stilstand cler zaken 
was, vooral met de mobilisatie, dat cle 
inspecteur het stanclpunt van aanlegger 
was bijgetreden, dat aanlegger wegens de 
omstandigheden geen andere bescbeiden 
lmn voorbrengen, dat aanlegger bijvoor
beelcl in stukken 87 en 115 aantoont dat 
de aangevoerde aankopen wel in stock 
moesten zijn, cUt wegens de eigenheden 
van het beclrijf, en hierop geen antwoord 
wordt verstrekt (scbending van artikel 97 
van de Grondwet) ; c) de conclusies wezen 
op de comrrientaar. over de stukken 75 tot 
130, waaruit bleek dat aanlegger in alle 
rechtzinnigbeid en met kennis van zaken 
de stock had geraamd, zoclat de nota op 
stuk 119 niet als pejoratief te beoordelen 
was; derde onderdeel, doorclat inzake 
extrabelasting, bet bestreden arrest de 
kwestie van de provisie tot instandhouding 
van de stock niet onderzocht beeft, dan 
wanneer, de conclusies deze kwestie op
werpen en, waar het arrest belang hecht 
aan de boekhouding en de daaruit voort
vloeiende balansen en aangiften, het niet 
uit het oog mocbt verliezen dat op 15 juni 
1940 (zie stuk 337) een stock van 55.127 fr. 
werd aangegeven, zodat dit laatste bedrag 
voor de provisie in aamnerking kon ko
men, gezien de datum van 15 juni 1940 
praktisch met deze van 9 mei 1940 mag 
gelijkgesteld worden daar tussen die 
twee data, wegens oorlogsomstandigheden, 
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niet gewerkt werd (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, verre van als regel te 
stellen dat, tot rechtvaardiging van het 
bestaan in 1940 van een stock hoger dan 
deze die uit zijn aangiften zo in de inkom
stenbelastingen als in de fiscale amnestie 
blijkt, aanlegger vooraf dient te bewijzen 
dat bedoelde aangiften onjnist zijn, het 
arrest tal vRn feitelijke elementen Rls 
vermoedens inroept waarnit het afleidt 
dat het vaststaat dat het door aanlegger 
voor de waarde van de stock vooropgezet 
cijfer willekenrig is ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan aangenomen worden; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegencle dat in dit ondercleel van 
het micldel het slechts gaat om argumen
ten, zoals tronwens door aarilegger wordt 
toegegeven, waarop door de rechter niet, 
of althans niet passend zou zijn geant
woord; 

Overwegende niet alleen dat de rechter 
slechts gehonden is de eisen, verweermid
delen of excepties te beantwoorden, maar 
dat nit het middel zelf blijkt dat hij, ten 
deze, op het merendeel van aanleggers 
beschouwingen een passend antwoord 
heeft verstrekt; 

Overwegende dat wanneer, gebruik ma
kend van zijn soevereine beoordelings
macht in feite, de rechter aan zekere stnk
ken meer bewijswaarcle hecht dan aan 
andere, hij zodoende de bewijskracht van 
die stnkken niet schendt; 

Overwegende dat dit ondercleel van het 
middel evenmin kan aangenomen worclen; 

Over het dercle onclerdeel : 
Overwegencle dat in zijn conclnsies v66r 

de rechter aanlegger zich ertoe heeft be
perkt. de waarde van de stock, zoals ver
meld in de aangifte in de extrabelasting, 
in te roepen tot staving van de in de voor
gaande onderdelen van het middel be
doelde beschouwingen; 

Dat clit onclerdeel van het midclel fei
telijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van cle artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 55 van de bij beslnit van 
31 jnli 1943 samengeschakelde wetten be
treffencle de inkomstenbelastingen en 2, 
paragraaf 3, van de wet van 16 october 
1945, doorclat, het bestreclen arrest ver
klaart « dat, waar eiser het bewijs niet 
voorbrengt dat hij tijtlens het laatste 
kwartaal van 1944 geen bedrijfsactiviteit 
noch een mincler renclerende werkzanm
heid dan tijdens de periocle van 1 januari: 

1940 tot 9 october 1944 zon hebben aan de 
dag gelegcl, de administratie gerechtigd 
is de winst over dit kwartaal forfaitair 
op 3/57•te te berekenen )), clan wanneer, nit 
de conclusies blijkt dat wei bewijzen wer
den aangevoerd, namelijk de schommeling 
in de lonen, dat de bedrijvigheid niet 
onafgebroken was, dat na september 1944 
de verkoop wegens geldgebrek bij de be
volking gering was, dat de werkplaats 
van aanlegger bij het terngtrekken van 
de Dnitsers beschadigd was en dat aan
legger in cUe periode nog geen werkvolk 
had; zodat de bewijskracht van de con
clnsies -;verd geschonden (artikelen 1317 
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek), en 
dan wanneer het arrest op de bovenver
melde omstanclige bewijsvoering een meer 
gepast antwoord moest gegeven hebben, 
zodat artikel 97 van de Grondwet wenl 
geschonden : 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
aanlegger het bewijs niet voorbrengt dat 
hij tijdens het laatste kwartaal van 1944 
geen of een minder renderende bedrijfs
activiteit dan tijdens de periode van 1 ja
nnari 1940 tot 9 october 1944 zou hebben 
aan de dag gelegd, de rechter de bewijs
kracht van de conclnsies niet schendt 
waarbij het tegenovergestelde wordt be
weerd; 

Overwegende dat de rechter ertoe niet 
gehonden was ieder van de tot staving 
van die bewering ingeroepen feitelijke 
omstancligheden in het bijzonder te weer
leggen; 

Overwegende dat geen van de onder
delen van dit middel kan aangenomen wor
den; 

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

11 maart 1958-2° kamer.- Voorzitte1·, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Belpaire. 
- Gelijklttidende concl1tsie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - ll maart 1953 

INKOMSTENBELASTINGEN. - RAMING 
VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. - AKKOORD 
DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE OEGEVEN OM
TRENT RET BEDRAG VAN DE BELASTBARE 
GRONDSLAG. - BELASTINGPLlCH'l'lGE [}OOR 
DIT AKKOORD GEBONDEN, TENZIJ IIET OP EEN 
YERGISSING BERUST. 

W annee1· de belasUngpU.chtige of zijn 
volmachthebber zijn alclcoord gegeven 
heett omtrent het bedrau van ae be
lastba?·e grondslag, is de belasUngplich-
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tige do01· dU alckoord gebonden, tenzij 
hij bewijst dat het op een vergissing 
berust (1). 

(HEENE, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 juli 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 112 van de 
Grondwet en 6 van het Burgerlijk Wet
boek, doordat om het beroep van aanleg
ger ongegrond te verklaren, het bestreden 
arrest steunt op de bindende kracht van 
het door de volmachthebber van aanlegger 
gegeven akkoord aangaande de winstcij
fers die tot gronslag der betwiste aan
slagen gediend hebben, dan wanneer de 
fiscale wet alleen dwingend recht is, welke 
wet vereist dat de belasting op de wer
kelijke inkomsten gevestigd wordt, en dan 
wanneer van deze wet niet door overeen
komst mag worden afgeweken en het hof 
van beroep de objectieve juistheid van de 
materiele gegevens niet buiten bespreking 
mocht laten : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
geenszins geoordeeld heeft dat de belasting 
door het akkoord der partijen anders kan 
gevestigd worden dan door de wet wordt 
voorzien, doch alleen dat, aanlegger, wat 
het bepalen van zijn winstcijfers betreft, 
door het door zijn volmachthebber gege
ven akkoord gebonden is omdat bezwaar
lijk kan worden aangenomen dat dit 
akkoord op een vergissing berust en aan
legger dergelijke vergissing niet heeft be
wezen; 

Dat het bestreden arrest alclus geens
zins de aangehaalde wetsbepalingen ge
schonden heeft en het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

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

11 maart 1958. -2" kamer.- Voo?·zittm·, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Rutsaert. 
- Gelijl,;luidende conclu,sie. H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleite?·, H. Van Leynseele. 

(1) Verbr., 2 mei 1956 (A1'1'. Ye1'b1'., 1956, 
biz. 728; Bull. en PASlC., 1956, I, 923); 26 no
vember 1957 (supm, biz: 188; Bull. en PAsrc., 
1958, I, 325); ' 

2e KAMER. - II maart 1958 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BIJZONDERE EN TIJDELIJKE BELASTING OP DE 
UITZONDERLIJKE WINSTEN. - REOLAMATIE. 
- TERMIJN BINNEN DEWELKE ZIJ MOET 
WORDEN INGEDIEND. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
REOLAMATIE. - TERMIJN BINNEN DEWELKE 
ZIJ MOET WORDEN INGEDIEND. -:- BETEKENING 
VAN EEN CC LAATSTE WAARSOHUWING )), -
BETEKENING WELKE DE TERMIJN OM HECLA· 
MATIE IN TE DIENEN NIET DOET LOPEN. 

1° Naa1· htid van artilcel 61, paragraaf 3, 
van de sarnengeschalcelde wetten be
trejJende de inlcornstenbelastingen, in 
zalce bijzonde?·e en tijdeHjlce belasting 
op de ttitzonderlijlce winsten toepasselijlv 
gernaalct lcrachtens artilcel 9 van de wet 
van 10 janua?·i 1940, rnoet de ?'eclarnatie 
tegen de aansla.g in d,ie belasting uiter
lijk op 31 rnaa1·t van het tweede jaar van 
het d'ienstjaar ingediend worden, zonder 
dat de tennijn nochtans rninder dan zes 
maanden rnag bedragen vanaf de datum 
van het aanslagbiljet of van de lcennis
g,eving van de aanslag (1). 

2° Wanneer cle wam·schttwing, door cle 
aclrninistratie cc laatste ivaarschuw,ing Jl 

geheten, niet de gegevens bevat van het 
lcohieruittreksel voo1·zien bij artikel 40 
van het koninlclijlc beslnit van 22 sep
tember 1937, en cle1·halve geen lcennis
geving van cle aanslag ttitmaalct in de 
zin van artUcel 61, parag1·aat 3, van de 
samengeschalcelde wetten, cloet haar be
telcening de terrnijn om 1·eclamatie in 
te cliene'n niet lopen (2). 

(MENDELSON, T. BELGISOHE STAAT, ~fiNISTER 
VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

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

Over het midclel, afgeleid nit de scherr
ding van de m·tikelen 97 van de Grand
wet, 61, inzonderheid 61, paragraaf 3, van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen samengeschakelcl bij besluiten van 
12 september 1936 el). 3 juni 1941, 40 en 54 
van het koninklijk besluit van 22 septem
ber 1937 genomen in uitvoering van de 
samengescllakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, 9 van de wet van 
10'januari 1940 houclende wijziging van de 
samengeordencle wetten op de inkomsten
belastingen en invbering van een bijzon
dere eii tijdelijke belasting op cle uitzon
clerlijke winsten, cloorclat het bestreden 
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arrest het door de lasthebber van aanleg
ger op 10 april 1951 ingediend bezwaar
schrift te laat ingediend verklaard heeft, 
om reden dat « uit een brief del. 9 mei 
1950 van de heer Van den Bossche blijkt 
dat deze op 6 mei 1950 een laatste wanr
sclmwing betreffende de betwiste aanslag 
ontving en op {lie {latum dus zeker in ken
nis van het bestaan van de aanslag werd 
gesteld, zodat de termijn om bezwaar in 
te dienen vanaf die datum begon te !o
pen; dat het .bezwaarschrift maar op 
10 april 1951 ingediend werd >>; {lan wan
neer die reden de beslissing van het be
streden arrest niet wettelijk rechtvaardigt, 
daar het zemlen van de laatste waar
schuwing voorzien door artikel 54 van het 
koninklijk besluit van 22 september 1937 
de termijn om bezwaarschrift in te dienen 
niet doet lopen, en daar het bestreden 
arrest, anderzijds, niet vaststelt dat die 
laatste waarschuwing in onderhavig geval 
de kenmei'ken van een aanslagbiljet of 
van een kennisgeving van de aanslag zou 
gehad hebben : 

Overwegende dat, luidens artikel 61, 
paragraaf 3, der samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, in 
zake bijzondere en tijdeiijke belasting op 
de uitzonderlijke winsten toepnsselijk ge
maakt krachtens artikel 9 van de wet 
van 10 januari 1940, de reclamatie tegen 
de aanslag in die belasting uiterlijk op 
31 maart van het tweede jaar van het 
dienstjaar moet ingediend worden zonder 
da t de termijn noch tans minder dan zes 
maanden mag bedragen vanaf de datum 
van het aanslagbiljet of van de kennisge
ving van de annslag ; 

Overwegende dat, uit de regelmatig 
overgelegde. stukken van de procedure, 
niet kan worden uitgemaakt wanneer het 
kohieruittreksel betreffemle de betwiste 
aanslag in voornoemde bijzondere en tijde
lijke belasting over het dienstjaar 1941, 
navordering 1940, aan aanlegger zou ge
stuurd geweest zijn noch zelfs of het hem 
werkelijk werd toegestuurd; 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben dat aanleggers volmachtdrager op 
6 mei 1950 een « laatste waarschuwing >> 
betreffende gezegde aanslag · heeft ont
vangen, het bestreden arrest beslist dat 
aanlegger « op die datum dus zeker in 
kennis werd gesteld van het bestaan van 
de aanslag, zodat, van af die datum, de 
termijn van bezwaar begon te lopen >>; 

Dat het nochtans niet vaststelt dat 
deze waarschuwing een kennisgeving · zou 
zijn van de aanslag in de zin van arti
kel 61, paragraaf 3, 't is te zeggen een 
aan de belastingschuldige gegeven bericht 
hetwelk de gegevens bevat van het kohier· 
uittreksel voorzien bij artikel 40 van het 
koninklijk besluit van 22 september 1937 

en welke van aard ZlJn om de belasting
schuldige in staat te stellen een recla
matie in te {lienen; 

Overwegende derhalve dat door te be
slissen dat een louter kennisgeving van 
het bestaan van een aanslag de termijn om 
reclamatie in te {lienen doet lopen, het 
bestreden arrest het artikel 61, para
graaf 3, geschonden heeft ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Om {lie redenen, verbreekt het bestre

den arrest; zegt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

11 maart 1958. - 2° kamer. - Voorzittm·, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Delahaye. 
- GelijklU'idende conclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, HH. Baltus, de Mey (beiden van 
de Balie van beroep te Brussel) en Van 
Leynseele. 

lc KAMER. - 13 maart 1958 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - RECHTER OVER DE 
GROND HEBBENDE SOEVEREIN IN FEITE GEOOR
DEELD DAT EEN EIS PREOIES GENOEG WAS EN 
DAT DE VERDEDIGING MET KENNIS VAN ZAKEN 
VERZEKERD WAS KUNNEN WORDEN. - J\IIID
DEL DAT TEGEN DEZE BEOORDELING OPKOMT. -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

W an.neer (le 1·echter ove1· de gmnd soeve
!'ein i!~ feite heett geoMdeeld, ten 
gevolge van de omstandigheden welke 
h·i,j opsomt, dat een e·is precies genoeg 
was aan-rtaande zijn voorwe1·p en flat de 
tJartij, tegen deweUce hij gericht was, 
haa1· ve!·dediging met lcennis van zalcen 
heeft kttnnen ve!·zelce!·en, is het middel, 
dat tegen deze beoordeling oplcomt, niet 
ontvanlcelijk. 

(GHEYSENS, T, VERHULPEN.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 juli 1956 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden von
nis beslist dat « appellant zijn boger be
roep beperkt tot de beslissing van de 
eerste rechter waarbij de v66r hem door 
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geintimeerde gestelde tegeneis ontvanke
lijk werd verklaard ll, aldus de bewijs
kracht miskennend van de akte van hoger 
beroep van aanlegger die hoger beroep te
kende tegen de gehele « beschikking over 
de beweerde tegeneis ll, alsook van de re
gelmatig door aanlegger v66r de rechters 
over de grond genomen conclusies en op 
29 juni 1956 geviseerd, welke dit hoger 
beroep handhaafden en vroegen dat de 
tegeneis niet aileen niet-ontvankelijk zou 
worden verklaard, doch ook nietig en 
voorbarig, en doordat het ·bestreden von
nis aldus het boger beroep .van aanlegger 
niet gegrond verklaart en bet vonnis a- q1w 
in al zijn beschikkingen bevestigt, vonnis 
dat verweerders tegeneis ontvangen had 
strekkende om aanleggers te veroordelen 
het dak van het verhuurd onroerend 
goed te doen herstellen en dat een deskun
dige had aangeduid met opdracht namelijk 
de werken aan te duiden welke dienen 
uitgevoerd, zonder antwoord te verstrek
ken op de regelmatig door aanlegger gena
men conclusies in zover deze er in aan
voerde, ter verdediging tegen de tegeneis, 
dat << zo er herstellingen door de eigenaar 
dienden gedaan te worden, de huurder ze 
nauwkeurig moest aanduiden, een redelijk 
bewijs aan de eigenaar moest leveren die 
aan deze de gelegenheid zou laten tussen 
te komen, zoniet zou een eis in recht, als 
voorbarig, niet ontvankelijk zijn ll, en in 
zover aanlegger bij zijn conclusies vor
derde dat de tegeneis voorbarig zou ver
klaard worden, en doordat het bestreden 
vonnis aldus de aan de rechter opgelegde 
verplichting zijn vonnissen met redenen 
te omkleden heeft miskend : 

Over het eerste onderdeel 

Overwegende {lat de conclusies door 
aanlegger v66r de rechtbank genomen de 
draagwijdte van zijn akte van beroep 
aanduidden in hun clispositief hetwelk de 
rechtbank verzocht de eis niet ontvan
kelijk, nietig of voorbarig te verklaren, 
en in hun beweegredenen, dewelke preci
seerden dat de eis. nietig was omdat hij 
te vaag is om zich daartegen te verde
digen, en voorbarig omdat, bij gebreke 
met juistheicl de uit te voeren herstellings
werken aangeduicl te hebben, de eigenaar 
(hier aanlegger), nooit de gelegenheid ge
kregen had tussen te komen; 

Waaruit volgt dat noch de beroepsakte, 
noch de conclusies van aanlegger aan de 
vreclerechter verweten een deskunclige 
aangeduid te hebben voor zoveel de eis 
ontvankelijk was; 

Dat het bestreclen vonnis aan die akten 
van rechtspleging geen interpretatie heeft 
gegeven welke met hun bewoordingen on
verenigbaar is door te vermelden dat het 
hoger beroep tot de beslissing van de 

eerste rechter betreffende de ontvankelijk
heid van de eis beperkt was; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de rechter in hoger 

beroep erop wijst dat « appellant de door 
de eerste rechter voor vaststaancl gehou
den feitelijke vaststellingen niet betwist, 
aangaande de aard van de door geinti
meerde (hier verweerder) reeds sedert 
januari 1952 gestelde bezwaren, naar luid 
van reclamaties waarvan appellant, an
derzijds, niet beweert onwetend te zijn 
geweest en welke in de akte van verzet 
herhaald werden ll ; 

Overwegende dat die overwegingen een 
gepast antwoorcl uitmaken · op aanleggers 
conclusies welke staande hielden clat de 
eis voorbarig was, daar de eigenaar tot 
nogtoe de gelegenheid niet gekregen had 
tussen te komen ; 

Dat het middel in zijn twee onclerdelen 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 82bis (gewij
zigd door artikel 5 van het koninklijk be
sluit nr 300 van 30 maart 1936), 130, 470 
en 544 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, doordat het bestreden 
vonnis, bij verstek uitspraak doende ten 
opzichte van verweerder, geintimeerde die 
niet verschenen was, beroepende aanlegger 
tot de beroepskosten veroordeelt, voor de 
verweerder << niet verschijnende geinti
meerde op de som van 270 frank begroot ll, 
dan wanneer, ten gevolge van zijn verstek, 
geintimeerde op hoger beroep van een von
nis van het vredegerecht wettelijk geen 
kosten heeft kunnen blootstellen en het be
streden vonnis aanlegger aldus tot kosten 
heeft veroordeeld clie wettelijk niet kon
den bestaan : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
het hoger beroep niet gegrond verklaart, 
appellant (hier aanlegger) ervan afwijst 
en hem tot de kosten van hoger beroep 
veroordeelt; dat, daarna uitspraak doen
de over de bijkomende eis aan de door 
appellant geformuleercle hoofdeis, het 
geintimeercle (hier verweercler) tot beta
ling der vervallen huurpenningen veroor
cleelt K en hem bovendien tot de kosten 
lletreffencle die eis veroordeelt ll, kosten in 
zijn hoofde op de som van 270 frank be
groat; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het {lerde midclel, afgelei<l uit de 
schending van de artikelen 1, 61, 3° en 
337 (gewijzigcl door artikel 18 van het ko
ninklijk besluit nr 300 van 30 maart 1936) 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, 1315, 1319, 1320 en 1322, 1719, 
1720 en 1732 van het Burgerlijk Wetboek, 
2 van het decreet van 20 juli 1831 op de 
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pers, en 97 van de Grondwet, doordat 
hoewel de tegeneis van verweerder, zoals 
hij door het vonnis a q~to aileen opge-· 
nomen is, ertoe strekte aanlegger te doen 
veroordelen « het dak van het litigieus on
roerend goed te herstellen », en dat aan
legger, bij zijn regehnatig v66r de rech· 
ters van hoger beroep genomen conclusies, 
tegen die eis had doen gelden dat « deze 
niet precies genoeg was, te vaag was om 
er zich tegen te kunnen verdedigen, hij 
wegens de exceptie obsmwi libelli, nietig 
was >> en dat << indien er door de eigenaa1· 
herstellingen te cloen waren, de huurder 
ze nauwkeurig hoefde aan te duiden », ~ 
het bestreden vonnis dit middel afwijst 
om reden dat sedert 1952 verweerder 
versdieidene malen schriftelijk gevraagd 
had· dat aanlegger het dak zou laten na
zien en de norlige herstellingen zou laten 
uitvoeren, dat het verzet gewag maakte 
van de weigering van de eigenaar tot het 
uitvoeren van de voor het onroerend goe<l 
onontbeerlijke werken, dat aanlegger bij
gevolg moest verwachten dat dergelijke 
tegeneis zou gesteld worden en dat hij 
bijgevolg in staat was zich te bereiden 
daarop antwoord te verstrekken, dat aan
legger de alclus door de eerste rechter 
voor vaststaand gehouden feitelijke vast
stellingen aangaande de aard van de be· 
zwaren aldus sedert 1952 geformuleerd en 
in het exploot van verzet herhaald, niet 
betwist, dan wanneer : 1° een tegenei:-1, 
zoals elke zelfs tussenopkomende eis, in 
zich zelf en zonder dat vroegere brievl'!n 
deze zouden kunnen aanvullen, de nauw
keurige aanduiging van zijn yoorwerp, 
middelen en conclusies moet inhouden 
(schending van de artikelen 1, 61, 3°, en 
337 van het ·wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering) en dat krachtens die be
palingen een eis van verweerder strekken
de tot de veroorcleling van aanlegg·er 
<< het dak van het litigieus onroerend goell 
te herstellen » niet kon ontvangen worden 
zonder de minste aanduiding vim de ge
vorderde herstellingen, noch van het dot>l 
welke ze moesten verwezenlijken, en 
waarvan de huurder de noodzakelijkheicl 

· moest bewijzen voor het onderhoud en hc~t. 
genot van het gelmurde goed, aanduiding 
die nooclzakelijk was opdat aanlegger in 
staat zou gestelcl zijn de gegronclheid Viln 
die eis te beoordelen en zijn verdecliging te 
verzekeren (schencling van dezelfde arti
kelen, van de artikelen 1315, 1719, 1720 en 
1732 van het Burgerlijk Wetboek en van 
artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 
op de pers) ; 2° noch de bewoorclingen van 
het verzetsexploot en van de tegeneis in 
het vonnis a q~to opgenomen, noch de aan
gevoercle briefwisseling, in strijd met het
geen het bestreden vonnis beslist dat d'~ 
bewijskracht ervan heeft miskencl, ver
melding hielden van enige nauwkeurige 

omschrijving betreffende de gevorderde 
herstellingen en de aard van de bezwaren 
van verweerder vermits ze zich beperk
ten gewag te maken, het verzetsexploot 
van de weigering over te gaan tot onont~ 
beerlijke werken, de tegeneis, van de wei
gering het dak van het onroerend goed te 
doen herstellen, en de briefwisseling, het 
nazieh van het clak en de nodige her
stellingen aan te vragen derwijze dat het 
bestreden vonnis, de door de eerste 
rechter bevolen expertise bevestigehd, aan 
de deskundige g·een opdracht geeft zijn 
aclvies nit te brengen over de gegrondheid 
van de cloor verweercler reeds bepaalde b•~
zwaren doch die nadere bepalingen op t<~ 
zoeken en aanlegger naar de deskundige 
verwijst om zich te verdedigen tegen rl<-: 
in de tegeneis niet gepreciseerde bezwa
ren (schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 
3° het bestreclen vonnis, aldus aan cle 
plicht te kort komend aan de rechters 
opgelegcl hun vonnis met redenen te om
kleden, in elk geval het :verdedigingsmid
del door aanlegger ingeroepen niet gepast 
beantwoordt en volgens hetwelk het niet 
volstond dat verweerder zijn veroordeling 
zou aanvragen het dak van het litigieus 
onroerend goed te herstellen, doch de uit 
te voeren herstellingen nauwkeurig moest 
aanduiden (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de rechter over d·~ 

groncl soeverein in feite heeft geoordeeld, 
ten gevolge van de omstandigheden welke 
hij in zijn beslissing opsomt clat de eis 
precies genoeg was aangaande zijn voor
werp en dat aanlegger zijn verdediging 
met kennis van zaken heeft kunnen ver-
zekeren; · 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
niet ontvankelijk is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, door erop te wijzen 

dat in zijn exploot van verzet, verweerder 
<< reeds zijn weigering om de huurprijs te 
betalen >> uitlegcle <<door de weigering van 
de verhuunler te doen overgaan tot de 
werken welke in het gehuurde moesten g•~
daan worden», de rechter in hoger beroep 
aan die akte geen met haar bewoordingen 
onverenigbare interpretatie heeft gegeven; 

Dat dezelfde rechter, door te beslissen 
dat de in het vonnis a q~to opgenomen te
geneis de nodige nauwkeurigheid niet 
miste wegens aan de opstelling van de 
eis extrinsieke elementen, de bewijskracbt 
van dit vonnis niet heeft miskend ; 

Waaruit volgt dat, wat de twee akten 
van de rechtspleging betreft. het tweede 
onderdeel van het middel feitelijke grand
slag ,mist; dat, voor zoveel het de mis-
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kenning aanvoert. van de bewijskracht 
van de tussen partijen gewisselde brie
ven, het niet ontvankelijk is, die brief
wisseling niet voorgebracht zijnde geweest 
tot staving van de voorziening; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat de conclusies in hoger 

beroep van aanlegger staancle hielclen dat, 
bij gebrek aan nauwkeurige aanduiclingen 
aan de eigenaar van uit te voeren her
stellingen cle eis, als voorbarig, niet ont
vankelijk was; 

Overwegende dat uit het op het tweede 
onclerdeel van het eerste micldel gegeven 
antwoord blijkt dat de rechter in hoger 
beroep die bewijsvoering beantwoord heeft 
en dat hij dienvolgens artikel 97 van de 
Gronclwet niet heeft geschonden; 

Dat dit onderdeel van het miclclel fei
telijke gronclslag mist; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzh!
ning ; veroorcleelt aanlegger tot de kosten. 

13 maart 1958.-1° kamer.- Voon1itte1·, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Versla_q
gever, H. Louveaux. - Gelijlcl~tiden([e 
concl~tsie, H. Delange, advocaat-generaaL 

}"KAMER. - 13 maart 1958 

MIDDEL1TIN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL AFGELEID 
UIT DE MISKENNING VAN HET BEGRIP VA:-i 
ONEIGENLIJK MISDRIJF. - BESLISSING WEL
KE DE AFWEZIGHEID VAN ELK OORZAKELI.fK 
VERBAND VASTS'l'ELT TUSSEN DE BEWEERDE 
FOUT EN DE GELEDEN SCHADE. - NIET ONT
VAl\'KELIJK MIDDEL BIJ GEBREK AAN BELANG. 

Is niet ontv!knlceUjlc, bij geb1'elc aan 
belang, het 1niddel dat de bestreden 
beslissing venvijt niet te hebben aa·n.
genomen clat het verz~tim van de 
bu1·gemeester zelce1·e bijzondere veil!ig
heidsmaaf1·egelen te t1·etten een fo·u.t 
uitmaalcte, waarvoor de gemeente aan
spralceUjlc was, W!knnee1· die besUssing 
vaststelt dat in alle geval het oorza
lcelijlc verband t~tssen het bewee1·d ve·r
zuim en de geleden schade niet bewe
zen is. 

(FRANCO, WEDUWE VAN CUTSEM, 
T. GEMEENTE PLANCENOIT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 juli 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik, verenigde ka
mers · ten gevolge van het verwijzingsar
rest ~an het h()f van 17 december 1953 (1); 

VERDR., 1958. - 33 

Over het eerste midclel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Gronclwet en 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest het vonnis a q~to bevestigt, voor 
zoveel het de tegen verweerster ingestelde 
vorclering ongegrond verklaarde, om redeu 
dat geen enkele fout of althans, geen en
kele font die in oorzakelijk verband met 
de schade zou staan te zijnen laste kan 
weerhouden worden, zonder het bij con
clusies door aanleggers v66r het hof van 
beroep voorgesteld micldel te beantwoor
den, afgeleid uit de schencling of de mis
kenning van de rechtsplegingen en regels 
voorzien door artikel 38 van het reglement 
van 6 februari 1924, door de provincial<~ 
raad van Brabant genomen, bij toepassing 
der wet van 10 april 1841 op de buurtw.~
gen, clan wanneer om te beslissen dat 
verweerster geen enkele fout begaan heeft, 
het bestreden arrest de door aanleggers 
bij conclusies aangevoercle midclelen had 
moeten beantwoorden waaruit ze het be
staan afleiclden van een font in de schen
cling door verweerster van een wettelijke 
verplichting bestaancle, dat, bijgevolg, 
door de conclusie van aanleggers over de 
schending van artikel 38 van voormeld 
reglemeut van 6 februari 1924 niet te 
bcantwoorden, het bestreclen arrest onvol
cloend gemotiveercl is en de in het middel 
aaugeduicle bepalingen schenclt : 

Overwegende dat aauleggers bij conclu
sies staancle hielden dat de vergunning 
tot het slopen van de bouwvallige schuur 
door de burgemeester verlecnd werd, in 
strijd met de beschikkingen van het pro
vinciaal reglement van 6 februari 1924 op 
de buurtwegen en zoncler naleving van de 
formaliteiten door het gemeentereglement 
van 17 september 1935 betreffencle de 
bouwvergunningen vereist ; 

Overwegencle clat, volgens gezegcle con
clusies, artikel 38 van het provinciaal re
glement onverschillig welke werken ook 
langsheen de buurtwegen verbiedt uit te 
voeren vooraleer de vergunning van het 
college der burgemeester en schepenen 
bekomen te hebben; · 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat zo, op algemene wijze, beschouwd kan 
worden dat de door het gemeentereglement 
vereiste rechtsvormen verplichtend ziju 
voor een « slopingsaanvraag ll, dit het 
geval niet kan zijn wanneer, zoals in on
derhavig geval, de afbraak het gevolg is 
van een bevel van de gemeenteoverheid, 
krachtens artikel 3 van het decreet van 
1790 genomen ; 

Dat het hof van beroep aldus vaststelt 
dat, in strijd met de voorstelling van de 
feiten zoals de bewijsvoering van aanleg-

(1) Bull. en PAsiC., 1954, I, 315. 
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gers het stilzwijgend bedoelt, de sloping 
van de schuur het voorwerp uitmaakte 
niet van een vergunningaanvraag vanwege 
de eigenaar van gezegde schuur, doch wel 
een slopingsbevel uitgaande van de bur
gemeester krachtens zijn politioneel recht ; 

Overwegende dat deze rechtzetting, be
treffende de feitelijke toestand onverenig
baar met de toepassing van de reglementen 
door aanleggers bij conclusies ingeroepen, . 
het hof van beroep vrijstelde daarop 
breedvoerig te antwoorden; 

Dat het middel niet kan aangenomeu 
worden; 

Over het tweecle middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 50 van het 
decreet van 14 december 1789 betreffende 
de oprichting van de municipaliteiten, i:l, 
1 o, en 3, 5°, van titel XI van het de
creet van 16-24 augustus 1790 op de rech
terlijke inrichting, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 78, lid 1, 90, 1 o en 12°, 
van de gemeentewet van 30 maart 1836 
herdrukt in uitvoering van het bijkomend 
artikel van de wet van 30 december 1881 
en met de wijzigende wetten samengescha
keld door het koninklijk besluit van 
27 november 1891, 92 en 97 van de Grand
wet, doordat het bestreclen arrest, ener
zijc1s, verweerster van elke aansprakelijk
heid voor het ongeval overkomen aan de 
rechtsvoorganger van aanleggers vrijge
steld heeft door te beslissen « clat niet 
kan voorgehouden worden c1at tijdens het 
slopingswerk de gemeenteoverheid veilig
heidsmaatregelen had moeten treffen om 
het verkeer in de Bacheestraat te vrijwa
ren, dat uit de door de rijkswacht gedane 
vaststellingen blijkt dat de gevelmuur, 
oorzaak van het ongeval, slechts een hoog
te van 4 meter had en op 1, 25 meter van 
de rooilijn was gelegen en dat het slo
pingswerk door twee ambachtsmannen 
was uitgevoercl, de metser Wibert en de 
scltaliedeklrer Genot, met bijstand en on
der het toezicht van de eig·enaar, zoals de 
burgemeester ltet 's morgens zelf vastge
steld had bij het aanvangen van de uit
voering; dat men bijgevolg niet inziet wat 
een tussenkomst van de ODenbare over
heden en de verplichting voor deze de ene 
of de andere bijzondere maatregel te 
treffen >>, zou kunnen gerechtvaardigd heb
ben,. en doordat het arrest anderzijd:> 
vaststelt dat het ongeval namelijk te 
.wijten is aan de genaamde Langlet, ei'
genaar, sclmldig om de maatregelen nodig 
voor de veiligheid der gebruikers van de 
Bacheestraat niet getroffen te hebben; 
dan wanneer de zorg over de veiligheid 
van de weggebruikers te waken, namelijk 
door het vallen te mijclen van voorwerpen 
die ongevallen kunnen veroorzaken en 
{looi· alle nodige :iiiaatl'egeien --re -·dten 
einde te treffen, ori de gemeenteoverheden 

rust en niet uitsluitend op de aanpalende 
eigenaars en dat, zo het in principe aan 
de hoven en rechtbanken niet behoort de 
draagwijdte en de gepastheid te beoorde
len van c1e politionele maatregelen door de 
administratieve overheden uitgevaardigd, 
het hun nochtans toekomt schadelijke ge
volgen te onderzoeken van een met die 
wetsbepaling strijdige onthouding, voor
melde onthouding van elke politie tussen
komst in de Bacheestraat in onderhavig 
geval vastgesteld zijnde door het bestre
den arrest, namelijk wanneer die anthon
ding tot gevolg heeft een valse schijn van 
veiligheid te scheppen en het rechtmatig 
vertrouwen te misleiden van diegene die, 
zonder een onvoorzichtigheid te plegen, de 
OlJenbare weg normaal en overeenkumstig 
zijn bestemming gebruikt, wat zich in 
onderhavig geval afleidt nit de vaststel
lingen van de eerste rechter, waarnaar 
het arrest verwijst, wanneer bij het onge
val in die bewoordingen beschrijft : « op 
16 septembre 1940 reed wijlen Albert Van 
Cutsem echtgenoot van de aanlegster en 
vader van de minderjarige Albert Van 
Cutsem (thans tweede aanlegger) per 
motorrijwiel in de Bacheestraat te Plance
noit; {1at hij verpletterd en gecloocl werd 
door {1e ineenstorting van de muur van 
een. schuur waarvan de afbraak door voor
melde Wibert en Langet was gedaan >> ; die 
bestaande veiligheiclsverplichting ten laste 
van de verweren{1e gemeente, bijzonder 
klaarblijkencl zijnde om de reden dat zij 
of haar orgaan de sloping van de schuur, 
oorzaak van het ongeval, had bevolen, en 
de vrijstelling van de verweerster niet 
gerechtvaardigcl zijnde door cle aangehaal
de vaststellingen van het arrest, {1oordat, 
mits{lien, door aan te nemen, enerzijcls 
dat het gebrek van elke maatregel be
'stemcl om de veiligheid van doorgang te 
verzekeren van degenen die de Baehee
straat normaal en overeenkomstig haar 
gebruik namen in cle door haar verwekte 
schijn vertrouwend de o01·sprong van het 
ongeval was, en door te erkennen dat 
verweerster geen enkele maatregel ge
troffen had, doch door anderzijds haar 
aansprakelijkheicl af te wijzen omclat het 
achtte dat zij dergelijke maatregelen niet 
te treffen had, het arrest de in· het mid del 
aangehaalde beDalingen heeft geschonclen 
(inzonc1erheic1 artikel 50 van het decreet 
van 14 december 1789 betreffende cle OD
richting van de municiDaliteiten, 3, 1 o; 
en 3, 5°, van titel XI van het clecreE,t 
van 16-24 augustus 1790 op de rechter
lijke inrichting, .. 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 78, lid 1, 90, 1° en 
12°, van de gemeentewet van 30 maart 
1836 herdrukt in uitvoering van het bij
komend artil-:el van de wet van 30 decem" 
ber 1887 en met-de wijzigende wetten sa
mengeschakeld d,oor het koninklijk besluit 
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van 27 november 1891, 92 van de de Groncl
wet) of althans, strijclige beweegredenen 
aangenomen heeft, welke met een gebrek 
aan beweegredenen gelijkstaan (inzonder

. heid schending van artikel 97 van de 
Grondwet) : 

Overwegende dat, na als principe ge
steld te hebben dat het niet volstaat een 
verzuim in hoofde van verweerster te be
wijzen, doch dat dit verzuim ook een 
oorzakelijk verband moet hebben met de 
schade waarvan herstelling gevorderd 
wordt; het hof van beroep vaststelt, 
enerzijds, dat in onderhavig geval het on
geval niet het gevolg is geweest van 
bouwvalligheicl van de sclmur, doch van 
de samenlopende fouten van de eigenaar 
en van de met sloping belaste werkman, 
anderzijds, dat, gelet op de getroffen 
schikkingen door de burgemeester in het 
begin van de uitvoering vastgesteld, men 
niet inziet hetgeen voor deze de verplich
ting zou kunnen gerechtvaardigd hebbeu 
om het even welke bijzondere veiligheids
maa tregel te treffen ; 

Dat het hof van beroep, aldus in alle 
geval beslist, dat het oorzakelijk verband 
tussen het beweerd verzuim en de geleden 
schade niet bewezen is ; 

Overwegende dat die laatste vaststelling 
volstaat om het dispositief van de bestre
den beslissing te rechtvaardigen, waaruit 
volgt dat de twee onderdelen van het mid
del niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan 
belang; 

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

13 maart 1958. -1• kamer.- Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
geve1:, H. Louveaux. - Gelijlcl~tidende 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HR. Van Ryn en Simont. 

1" KAMER. - 14 maart 1958 

ARBEIDSONGEV ALLEN. - DooR RET 
SLACHTOFFER GEKOZEN GENEESREER, - GEEN 
FOUTIEVE KEUZE. - GENEESREER DIE TER
ZELFDERTIJD EEN BERANDELING VAN RET DOOit 
BET ONGEVAL VEitOOitZAAKT LETSEL TOEPAST 
EN EEN BERANDELING VAN J<)EN VOitlG GEZWEL. 
- TWEEDE BERANDELING WELKE DE GEVOLGEN 
VAN DE EERSTE VERTRAAGT. - FORFAITAIRE 
VERGOEDINGEN, -. DATUM VAN DE GENEZING 
DOOR DE RECHTER VASTGESTELD OP DE DAG 
VAN DE WERKELIJKE GENEZING VAN RET LET

SEL. - WETTELIJKREID. 

Wanneer de do01· het slachtofje1· van een 
arbeidsongeval ·gekozen geneesheer, 
wiens lceuze niet lean gecritisee1·d wo1·-

den, ter.zelfdertijd de behandeling, welke 
voor het door het ongeval vemo1·zaalct 
letsel vereist was, heeft toegepast en 
d~. behancleling van een ge.zwel, waarvan 
ktJ ve·rlcee1·delijlc clacht flat het een ge
volg was van het ongeval, en wan1~ee1· 
cleze laatste behancleling cle gevolgm~ 
van cle eerste heeft ve1·tmagcl, schendt 
geen enlcele wetsbepaling het vonnis 
cla_t, voo1· cle !Jerelcening van cle forfai
tatre vergoeclmgen verschnlcliqd 7c1·ach
t_ens cle samenqeordencle wetten betl'ef
tencle cle a1·bmclsongevallen, cle dat~tm 
van cle ,qenezing van het letsel op cle flag 
van cle tve1·Jcelijlce genezing vaststelt. 
(Bij koninklijk besluit van 28 september 
1931 samengeordende wetten, art. 1 en 2.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ASSURANTIE 
VAN DE BELGISHE BOERENBOND, T. MARI,JSSE.) 

ARREST. 

RET HOF · - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 mei 1956 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de ·artikelen 1, 2 en 9 van de 
wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit de arbeids
ongevallen samengeordend bij koninklijk 
besluit van 28 september 1931, 1382 tot 
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, doordat, om het von
nis van 20 januari 19156 te wijzigen en al
dus, geenszins op 1 januari 1954, doch op 
5 september 1954 de datum van consolida
tie van de door ,;erweerder weg·ens het ar
beidsongeval ondergane letsels te bepalen, 
de bestreden beslissing gesteund is op 
de enkele beschouwingen << dat men aan 
het slachtoffer van een werkongeval zon 
kunnen verwijten van geen degelijke me
dische hulp in te roepen ll en « dat indien 
op zeker tijdstip de behandeling op een 
vergissing berust heeft, en dat door deze 
vergissing,- door welke vakman ook ge
maakt, de genezing werd tegengewerkt en 
het herstel verlaat, dit als een normaal 
gevolg van de letsels van het werkongeval 
dient beschonwd ll, dan wanneer eiseres, 
verzekeraar-wet, verwijzend naar de con
clusies van de deskundige volgens dewelke 
de gedeeltelijke werkonbekwaamheid van 
verweerder na 1 jannari 1954 het gevolg 
was van een behandeling met diepe X-stra
len toegepast « om een gezwel te genezen 
dat reeds bestond voor het ongeval en 
waarop bovendien het ongeval geen mer
kelijke kwaadaardige invloed had ge
had ... ll, zoals blijkt uit de op 21 novem
ber 1953 gedane biopsie, in haar conclnsies 
deed gel<len dat zij niet in te staan had 
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voor bestaande letsels op het ogenblik 
van bet ongeval (ter zake een gezwel) te 
meer daar bet ongeval op deze reeds be
staande letsels geen kwaadaardige invloed 
had gehad en, in elk geval, niet « eens 
uitgemaakt dat het gezwel bestond v66r 
bet ongeval » om reden dat « ... bet geval 
niet gedekt is door de wet op de arbeids
ongevallen ... », terwijl verweerder, zijner
zijds, in zijn conclusies niet betwistte dat 
bet gezwel reeds v66r het ongeval be
stond en dat dit laatste bet gezwel niet 
verergerd had, en dan wanneer de door 
de geneesheren begane vergissing aan
gaande de oorsprong van een letsel, ver
keerd toegeschreven aan een arbeidson
geval (ter zake de vergissing betreffende 
de oorsprong van bet gezwel), bet oorza
kelijk verband niet kan voortbrengen ver
eist door de samengeordende wetten van 
28 september 1931 welke wetten slechts de 
schade dekken die de arbeidsongevallen 
als oorzaak heeft, dan wanneer bet, hoe 
bet ook zij, zo is ten aanzien van de 
schade dagtekenencl van na de datum 
waarop de vergissing werd vastgesteld, 
dit is 1 januari 1954, rekening houdend 
met de voor verweerder nodige termijn 
om te genezen na de tot ontdekking lei
dende biopsie van 21 november 1953, door
dat, althans, bet bestreden vonnis in 
gebreke is gebleven de conclusies van ei
seres zonder dubbelzinnigheid te beant
woorden, zodat bet mogelijk zou zijn te 
bepalen of, door de verlenging der onbe
kwaamheid van verweerder na 1 januari 
1954 te begrijpen onder de schade welke 
vergoedbaar is op grond. d,er wetten be
treffende de arbeidsongevallen, de rechter 
over de grond geoordeeld heeft dat bet 
gezwel, oorzaak van deze verlenging, door 
bet arbeidsongeval veroorzaakt of verer
gerd was geweest, ofwel of hij de 
vergoeding ervan op grond der samen
geordende wetten heeft willen bevelen, 
niettegenstaande het feit dat bet gezwel 
reeds v66r het ongeval bestond en clat dit 
laatste op het gezwel geen enkele invloecl 
had uitgeoefend : 

Overwegencle dat bet vonnis slechts 
bestreden is in zover bet op 5 september 
1954 en niet op 1 januari 1954 de datum 
vaststelt van de consolidatie · van de let, 
sels -door verweerder ondergaan ten ge
volge van bet arbeidsongeval waarvan hij 
bet slachtoffer werd ; 
. Overwegende dat bet bestreden vonnis 
gewis aanneemt dat de tijdelijke werkon
geschiktheid van verweerder, welke 
slechts op 5 september 1954 een eincle 
heeft genomen, niet zou voortgeduurd 
hebben na 1 januari 1954, indien de ge
neeskunclige zorgen aan bet slachtoffer 
van het werkongeval verleend wegens de 
door het slachtoffer opgelopen letsels zich 
:iliet hadden uitgestrekt tot een v66r bet 

werkongeval bestaand gezwel en waarop 
voormeld werkongeval geen enkele zekere 
invloed heeft gehad, doch dat bet vonnis 
niet beslist dat de_ arbeidsongevallenver
zekeraar gehouden is tot vergoeding van 
de schade die het uitsluitend gevolg van 
voormeld gezwel is ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, enerzijds, vaststelt dat het slacht
offer van bet arbeidsongeval een degelijke 
medische hulp ingeroepen had ten einde, 
in de beste voorwaarden en zonder zich 
aan het toezicht van aanlegster te ont
trekken noch haar meclische raadgevingen 
te ontwijken, de genezing van de door bet 
ongeval veroorzaakte letsels te verzeke
ren, en, anderzijqs, erop wijst dat de 
behandeling die; in die gelegenheid, op 
het slachtoffer toegepast werd << op zeker 
tijdstip op een vergissing berust heeft, en 
dat door deze vergissing, door welke vak
man ook gemaakt, de genezing heeft te
gengewerkt en bet herstel verlaat >>; 

Overwegende dat de rechte1• aldus vast
stelt dat de van ambtswege toegepaste be
handeling, door een geneesheer wiens keu
ze niet kan gecritiseerd worden, om bet 
gezwel te genezen slechts een element 
van de geneeskundige behandeling uit
maakt waaraan verweerder onderworpen 
werd ten gevolge van het werkongeval, 
maar dat de beuandeling van het gezwel 
de genezing van de door bet werkongeval 
veroorzaal>:te letsels tegengewerkt en dien
volgens verlaat heeft, derwijze dat de ge
nezing slechts op 5 september 1954 verkre
gen werd; 

Overwegende dat die vaststellingen geen 
dubbelzinnigheid inhouden en dat, door 
daaruit af te leiden dat de werkonge
schiktheid welke uit de door bet ongeval 
veroorzaakte letsels voortvloeit slechts op 
5 september 1954 een einde heeft genomen, 
de rechter geen enkel der in het middel 
aangeduide wetsbepalingen heeft geschon
den; 

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

14maart 1958. -1" kamer.- Voo1·zitteT, 
H. de Olippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VerslaggeveT, H. Van Beirs. 
- GeUjlclttidencle conclusie,. H. Raoul 
Hayoit de Termicol1rt, procureur generaal. 
- Pleiter, H. Demeur. 

l" KAMER. - 14 maart 1958 

SCRIP. - SCHEEPVAART. - BINNENVAART
BEVRACHTING. - LADEN EN STUWEN ON
DER TOEZICHT VAN DE SCHIPPER. - VER
PLICHTING VOOR DE SCHIPPER EEN WERKE
LIJK TOEZICH'f UIT TE OEFENEN. 
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Door te bepalen dat het laden en het stu
wen geschiedt onder toezicht van de 
schipper, legt a1·tileel 8 van de wet van 
5 me·i 1936 op de biwnenvaartbevmchting 
de schipper de verplichting op een wer
kelijle toezicht ove1· het laden en het 
stuwen uit te oefenen, ve1·plichting 
wellce implicee1·t dat h·ij zich moet ve?·
zetten · tegen een wijze van laden of 
stuwen, welke van dien aard, zou zijn 
dat zij het schip of de ladinb zo~tden 
beschadigen (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HERBOSCH, T. 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP KENNEDY HUNTER.) 

ARB EST. 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 januari 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 1383, 
1384 van het Burgerlijk Wetboek, 8 van 
de wet van 5 mei 1936 op de bin
nenvaartbevrachting, doordat bet bestre
den arrest ten onrechte aanneemt · dat 
voormeld artikel 8 aan de schipper de ver
plichting oplegt op actieve en positieve 
wijze tussen te komen bij de lading en 
stuwing van zijn schip, dan wanneer die 
wetsbepaling deze verplichting niet in· 
sluit, zodat de aangeklaagde beslissing, 
die de door voormeld artikel gestelde re
gel aanziet als bevattende de normale re
gels en handelwijze welke door lader en 
schipper dienen te worden nageleefd, ten 
onrechte een tekortkoming van de schipper 
aan die verplichting heeft aangenomen 
ten grondslag aan de veroordeling van 
eiseres : 

Overwegende dat door te bepalen dat 
cc het laden en bet stouwen geschiedt on
der toezicht van' de schipper )), artikel 8 
van de wet van' 5 mei 1936 zich er niet 
toe beperkt aan de schipper een macht 
van toezicht te verlenen, maar hem insge
lijks de verplichting oplegt een werkelijk 
toezicht over het laden en het stouwen 
uit te oefenen; 

Dat zulke verplichting impliceert dat 
hij zich moet verzetten tegen een wijze 
van laden of stouwen, welke van aard zou 
zijn het schip ·of de lading te beschadigen; 

Overwegencle dat .door te beslissen dat 
aan clie verplichting te kort komt de 

(1) Raadpl. DEMilUR, L'affretement fl~t·vial 
so us le d:gime de la loi d·u 5 mai 193G, n° 32; 
VAN BLADEL, Oontrat de transport par bateaux 
d'inUwiewr, bd. I, nrs 600, 602 en 603; DELA· 

HAYE, Le contrat rl'aff>·etement fluvial, n° 66; 
Rf:11e1·toi·re p1·atique de d1·oit belge, vo 'L'>·ans
pm·t par eaux intb·ieurcs, n° 86. 

schipper die, cc bewust zijnde van het ge
vaar dat de manier van laden aan zijn 
schip kon veroorzaken, geen maatregel 
treft met het doel dat gevaar te vermijden 
en de stouwers laat doen )), het bestreden 
arrest geen enkel der in het middel aange
duide wetsb~palingen heeft geschonden; 

Dat bet m1ddel naar recht faalt; 
Over het tweede en derde midclel samen, 

bet tweede, afgeleid uit de schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat, na te 
hebben gezegd dat de verklaring van de 
schipper door geen andere getuige beves
tigd was en integendeel door de 
« foreman-stouwer )) tegengesproken was, 
bet bestreden arrest nochtans ten slotte 
op die verklaring steunt waaraan het 
eerste elke geloofwaardigheid heeft ont
kend, zodat de motivering ervan tegen
strijdig minstens dubbelzinnig is, vermits · 
men onmogelijk kan weten of bet hof van 
beroep, al dan niet, als waarheid heeft 
aangezien bet feit dat de schipper had 
« laten doen )), passieve bonding die. bet 
arrest nochtans weerhoudt ten grondslag 
aan de veroordeling van de eigenaar van 
het schip; bet derde, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grondwet, 
tegenstrijdigheid in de motivering, die met 
een gebrek aan motivering gelijkstaat, 
doordat het bestreden arrest als waar· 
heid aanziet .de verklaring van de·« fo· 
reman-stouwer )) volgens dewelke de schip· 
per niet enkel zijn toezicht heeft 
uitgeoefend, maar volgens dewelke aan 
zijn opmerkingen door de lader bet no· 
dige gevolg werd gegeven, en nochtans 
zijn verantwoordelijkheid en derhalve 
deze van de eigenaar van bet schip weer· 
houdt, omdat de schipper zich tot een 
passieve houding heeft beperkt : 

Ove1;wegende dat het bestreden arrest, 
na te hebben vastgesteld dat, volgens de 
stouwer, de lading geschiedde overeen· 
komstig de bevelen van de schipper, erbij 
voegt dat, zelfs indien men de tegenstrij
dige verklaringen van de schipper, alhoe· 
wel ze niet waar schijnen, moest aanne· 
men, zijn font niettemin bewezen zou 
blijven, vermits hij erkent dat, alhoewel 
bewnst zijnde van bet gevaar dat de wijze 
van lading aan het schip kon veroorzaken, 
hij geen maatregel heeft getroffen en de 
stouwers heeft laten doen; 

Dat zulke beweegredenen noch tegen
strijdig noch dubbelzinnig zijn; 

Dat de middelen dus feitelijke grond· 
slag missen; 

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

'14 maart 1958. -16 kamer.- Voo1·zitte1·, 
H. de Olippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. De Bersa
ques.- Gelijlcluiclende conclnsie, H. Raoul 
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Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pleiters, HH. Van Leynseele en 
VanRyn. 

l e KAMER. - 14 maart 1958 

REDENJlJN VAN DJlJ. VONNISSJlJN JlJN 
ARRJlJSTJlJN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
00NOLUSIES BEWERENDE DAT EEN BESLUIT, 
IN TUCHTZAKEN, GEEN TERUGWERKENDE 
KRACHT VOORZIET. - BESLISSING VASTSTEL
LENDE DAT RET BESLUIT EEN TE VOREN OPGE~ 
LEGDE STRAIT DOOR EEN ANDERE STRAIT 
VERVANGT EN BESOHIKT DAT DEZE OP DE DAG 
VAN DE BETEKENING VAN HET BESLUIT VER
STRIJKT, - PASSEND ANTWOORD. 

Geett een passend a;n.twoord op de oonolu
sies, waarb·ij beweerd wo1·dt dat een in 
ttwhtzalven getmtten beshtit geen enlcele 
tentgwe1·1cende lc1·aoht voo1·ziet, de be
slissing die vaststelt dat dit besl·uit een 
te vo1·en opgelegde stntf door cen andere 
strat vervangt en besohi/Gt dat deze op 
de dag van de betelvening van het beslttit 
verstrijlct. 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
DER BELGISCHE SPOORWEGEN, T. :M:ILIS.) 

ARREST. 

HJlJT HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 19 december 1955 gewezen 
door de VVerkrecbtersraad van beroep·te 
Antwerpen, kamer voor bedienden ; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1134 van bet Burgerlijk VVet
boek, en 13 van de wet van 23 juli 1926 
tot opricbting van de' Nationale maat
scbappij van Belgiscbe spoorwegen, door
dat de bestreden beslissing de vordering 
ingeleid door verweerder ontvankelijk 
verklaart om reden dat deze « moet 
geacbt worden nimmer de boedanigbeid 
van bediende verloren te bebben; dat de 
eerste recbter zicb dienvolgens vergist 
waar bij de driejarige verjaring van ar
tikel 3 van de wet van 4 maart 1954 toe
past; dat artikel 28 van de wet op bet 
bediendencontract bescbikt dat de vorde
ringen voortspruitend uit bet bedienden
contract verjaard zijn een jaar na de 
beeindiging van bet contract; dat echter 
bet contract niet gewijzigd werd, - wel de 
hoedanigbeid van appellant : van klerk 
werd bij (en dan nog slechts voor de pe
riode van 1 april 1947 tot 1 april 1949) 
weger -laat staan beeindigd en de verja
ring niet eens is beginnen te lopen daar 
appellant nog steeds in dienst gebleven is 
van geintimeerde JJ, zonder te antwoorden 

op de regelmatig voor de rechter over 
de grond genomen besluiten waarin eiseres 
staande bield « dat de eis overigens laat
tijdig is, ingevolge de bescbikkingen van 
bet statuut van bet personeel van de Na
tionale maatschappij van Belgiscbe spoor
wegen, bericbt 15 P van 1939 JJ ; eerste 
ondercleel, afgeleirl uit cle schending van 
artikel 97 van de Grondwet, dan wanneer, 
zoals eiseres in baar regelmatig v66r de 
recbter over de grond genomen besluiten 
staancle bield, de kwestieuze vordering 
tot bekomen der scbadevergoeding wegens 
onrechtmatige rangverlaging gedurencle de 
periode van 1 april 1947 tot 1 april 1949, 
en waarvan volgens verweerder en ook 
volgens de bestreden beslissing, bet on
recbtmatige gebleken was op 10 februari 
1949, datum van. betekening van het be
sluit van de Regent van 28 december 1948 
dat hem op deze vergoeding recbt gaf, 
laattijdig was ingevolge de bescbikkin
gen van het statuut van bet personeel, en 
namelijk bericht nr 15 P van 1939, krach
tens betwelk « bebalve in geval van kwade 
trouw, mogen de recuperaties en .beta
lingen voortvloeiencle uit berstellingen van 
vergissingen in de berekening of de uit
betaling van bezoldigingen (wedden, lonen, 
vergoeclingen van eender welke aard) en 
van. de pensioenen, niet gaan over een 
periode die opklimt tot l)leer dan een 
jaar v66r de bekendmaking van bet feit 
dat er aanleiding toe geeft Jl ; tweecle on
derdeel, afgeleid uit de scbending van 
artikel 1134 van bet Burgerlijk VVetboek, 
doordat de bestreden beslissing, die de 
kwestieuze vordering ontvankelijk ver
klaart zoncler bet middel onderzocht te 
bebben waarbij eiseres staande bield dat 
ze laattijdig was ingevolge de gesloten 
overeenkomst van partijen, en dan wan
neer, ingevolge die overeenkomst, de vra
gen tot vergoeding van alle aard dienen 
ingesteld binnen de periocle van een jaar 
na de bekendmaking van bet feit dat er 
aanleiding toe geeft, hetzij in casu binnen 
een jaar te rekenen van 10 febriiari 1949, 
datum van bekendmaking van bet besluit 
van de Regent van 28 december 1948, alzo 
de in bet middel aangeduide wetsbepa
lingen geschonden beeft : 

Overwegende dat in baar v66r de recb
ter over de grond genomen eonclusies aan
legster beeft ·staande gebouden niet aileen 
dat de vordering van verweerder bij toe
passing van de wet op bet arbeidscontract 
of minstens van artikel 2277 van bet Bur
gerlijk VVet'boek verjaard was, maar bo
vendien dat die vordering kracbtens de 
bepalingen van het statuut van baar per
soneel te laat werd ingesteld; 

Overwegende dat daar zij, zelfs niet 
impliCiet, bet uit gemeld statuut afgeleid 
verweermiddel heeft beantwoord, de be-
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streden beslissing artikel 97 van de 
Grondwet heeft geschonden; 

Dat het middel gegrond is; 
Over het tweede middel, afgeleid nit de 

schending van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat de bestreden beslissing beschikt 
dat « niet betwist wordt dat gedurende de 
periode van 1 april 1947 tot 1 april 1949 
geintimeerde (hier eiseres) een loon van 
lader, dit is van arbeider, uitbetaalde aan 
appellant (hier verweerder) ; dat, zoals 
hierboven uiteengezet, deze laatste recht 
had op een wedde van weger, dit is be
diende, gedurende de periode weskwes
tie )), om reden dat, na de bewoordingen 
der beslissing van 21 maart 1947 van de 
beheerraad van eiseres en van het besluit 
van de Regent van 28 december 1948 · te 
hebben aangehaald, << deze bewoordingen 
geen andere zin hebben dan de volgende : 
de beslissing van 21 maart 1947 straft ap
pellant (gewezen klerk) 1° voor onbe
paalcle tijd,. 2° met verlaging van rang 
tot arbeider, 3° het tijdperk van de schor
sing zijner hoedanigheid van klerk moet 
beschouwd worden als afwezigheid zonder 
bezolcliging (aan die hoeclanigheid van 
·klerk verbonden), 4° dit tijdperk moet 
afgetrokken worden van de graad- en 
dienstancHlnneteit. Het Regentsbesluit van 
:ll"i december 1948 trekt deze ·straf in en 
vervangt ze door de volgende : 1 o de duur 
der straf wordt bepaald; ze verstrijkt de 
dag van de betekening van het besluit, dit 
is op 10 februari 1949; 2° de verlaging 
van rang tot lader, dit is arbeider, wordt 
vervangen door die van verlaging tot 
weger, dit is bediende; 3° het tijdperk 
van de schorsing zijner hoedanigheid van 
klerk moet beschouwd ·worden als afwezig
heicl zonder bezoldiging (aan die hoedanig
heid van klerk verbonden) ; dit tijdperk 
moet niet van de dienst- en graadancien
neteit afgetrokken worden; dat hieruit 
zonder enige mogelijke twijfel volgt dat 
appellant moet geacht worden nimmer de 
hoedanigheid van bediende verloren te 
hebben ll, zonder te antvvoorden op de 
regelthatig v66r de rechter over de grond 
genomen besluiten waarin eiseres uitdruk
kelijk staande hield dat verweerder 
« thans het besluit wil interpreteren als 
hebbende een terugwerkende kracht en 
hem recht gevende op_ het verschil tussen 
de bezoldiging van weger en clie van lader 
voor de gause duur van zijn rangverla
ging, dat nochtans nit niets spruit dat het 
besluit de wijziging der straf met terug
werkende kracht beoogd heeft, dat zulks 
anders uitdrukkelijk cloor het besluit zou 
voorgeschreven geweest zijn; dat het ~ec 
sluit er zich toe beperkt de eerste beslls
sing in te trekken; dat, zo het besluit het 
doel had dat tharis door beroeper vermoed 
wordt, dit doel erin moest aangestipt 
worden, door in de motivering niet alleen 

de redenen aan te geven die de uitwerksels 
van de straf doen ophouden, maar ook de 
redenen die de verzachting van de uit
werksels van de uitgesproken straf met 
terugwerkencle kracht zouden rechtvaar
digen, uitwerksels die reeds ondergaan 
werden ll, doordat de beslissing, die aan 
l1et kwestieuze besluit toch de betwiste 
terugwerkende kracht verleent, zonder 
desaangaande op de besluiten van eiseres 
te antwoorden, alzo de in het middel inge
roepen wetsbepaling geschonden heeft : 

Overwegende dat, volgens ·de bestreden 
beslissing, nit de bewoordingen van het 
besluit van de Regent van 28 december 
1948 zonder enige mogelijke twijfel volgt 
dat verweerder moet worden geacht nim
mer de hoedanigheid van bediende te 
hebben verloren; 

Dat de beslissing _die verklaring onder 
meer afleidt hieruit dat volgens het be
sluit de straf van verlaging van rang tot 
lader, dit is arbeider, wordt ingetrokken 
en vervangen door een verlaging tot we
ger clit is bediende, en dat de straf op de 
dag van de betekening van het besluit 
verstrijkt ; 

Dat zij aldus noodzakelijk op het 
terugwerkend karakter van het besluit 
wijst; 

Dat het middel feitelijke grondslag mist; 
Om die redenen, verbreekt de bestreden 

beslissing behalve in die dispositieven 
waarbij wordt beschikt dat het door ver
weerder ingesteld hoger beroep ontvan
kelijk is, dat de door ~e wet ~P . de 
arbeidsovereenkomst voorz1ene vel'Jarmg 
niet van toepassing is en dat de door aan
legster voorgestelde exceptie van litisp~n
dentie ongegrond is; beveelt dat meldmg 
van onderhavig arrest zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt iecler van de P:~r
tijen tot de helft van de kosten; verwiJSt 
de aldus beperkte zaak naar de Werk
rechtersraad van beroep te Brussel, 
kamer voor beclienden. 

14 maart 1958. -1" kamer.- Voorzitter, 
H. de Olippele, raadsheer waarnem~nd 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Belpan·e. 
- Gelijlcl~tidende conclusie; H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur generaal. 
_ PleUeTs, HH. VanRyn en Veldekens. 

2e KAMER. - 17 maart 1953 

1 o VEJRKEER. - WEGCODE, ARTIKEL 48-2. 
- VERHOOGDE BERM .. - MET GRAS RE
GROEIDE RAND W AAROP . REF,LECTORPLAATJES 
STAAN.- BEOORDELING VAN DE RECHTER OVER 
DE GROND. 

2o MIDDELEN TO'J'. VERBREKING. -



-520-

STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT SLEOHTS TEGEN 
OVERTOLLIGE REDENEN OPKOMT. - NIET ONT

VANKELIJK MIDDEL. 

1 o De rechter over de gmnd beoonleelt 
souverein in feite of « een met gras be
groeide rand waarop refiectorp~?'atjes 
staa;n )), gelegen langsheen de .njbaa1.t, 
een begangba1·e benn ttitmaalct ~n de zm 
vcm cwtilcel 48-2 van de W egcode (1). 

2o Is niet ontvankeUjlc, bij geMelc aan 
belang het middel dat slechts tegen ze
lcere 1·~denen van de best1·eden besUssing 
oplcomt, wanneer het cUspositief van 
deze beslissing . door ande1·e 1·edenen 
wettelijlc ge1·echtvaarcligd is (2). 

(BOCKHOLTZ, T. BERTRAND.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 20 juni 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Overwegencle clat aanlegger, bij ver
klaring ter gritffie van het Hof van beroep 
te Luik op 10 september 1957 afgelegd 
door· een pleitbezorger houcler van een 
bijzonclere volmacht, van zijn voorziening 
ten opzichte van verweerster Rousseau 
Olga afstancl gedaan heeft, onder voorbe
houd van een latere voorziening wanneer 
deze ontvankelijk zou geworden zijn; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de publieke vorclering gewe
zen beslissing : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 418, 419, 420 van het straf
wetboek, 12, 26, 48, 1, 2 en 4, van het 
reglement op de politie van het wegver
keer koninklijk besluit van 8 april 1954, 
1382 '. 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
do01:dat het bestreden arrest aanlegger op 
strafrechtelijk en burgerlijk gebied ver
oorcleelt ter zake van op een rijbaan met 
een automobiel rijclend, onbekwaam te 
zijn geweest voetgangers welke die rij
baan volgden te vermijden, onder aan
voering << dat de aanwezigheid van voet
gangers op de rijbaan waar noch bermen, 
noch trottoirs liggen, doch een met g:.:as 
begroeicle rand waarop ref!ectorpaaltJeS 
staan normaal kan voorzien worden en clat 
deze omstnncligheden van de weggebrui
ker een bijzondere voorzichtigheicl eisen ll, 
dan wanneer een met gras begroeide rand 
langsheen een weg een « berm ll uitmaakt 

(1) Raadpl. verbr., 4 juni 1952 (Bull. en 
PASIC., 1952, I, 644). 

(2) Verbr., 2 en 9 december 1957 (Bull. en 
PAsrc., 1958, I, 345 en 378). 

welke, aangezien het bestreden arrest niet 
vaststelt dat hij onbegaanbaar was, de 
voetgangers moesten volgen, zodat hun 
door het reglement op het wegverkeer 
verboclen aanwezigheid op de rijbaan 
normaal onvoorzienbaar was : 

Overwegericle clat het bestreclen arrest 
vaststelt clat de voetgangers die bij het 
litigieuze ongeval getroffen werclen, liepen 
· « op de rijbaan, waar noch bermen, noch 
trottoirs liggen, doch een met gras be
groeide rand waarop reflectorpaaltjes 
staan ll; 

Overwegende clat de rechter over de 
grond mitsdien impliciet beslist heeft dat 
de met gras begroeicle rand waarop re
f!ectorpaaltjes stonden, en gelegen langs
heen de rijbaan die de voetgangers volg
den, geen begaanbare berm uitmaakt in 
de zin van artikel 48-2 van de Wegcode; 

Overwegende dat deze beoordeling sou
verein is; 

Dat het middel derhalve niet ontvan
kelijk is; 

Over het tweede midclel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 418, 419, 420 van het Straf
wetboek, 12, 26, 48, 1, 2 en 4 van het 
reglement op de politie van het wegver
keer (koninklijk besluit van 8 april 1954), 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
doorclat het bestreclen arrest aanlegger zo 
op strafrechtelijk als op burgerlijk gebied 
veroordeelt ter zake van, met een automo
biel rijdend, voetgangers · aomgereden te 
hebben die twee per twee op de. rijbaan 
gingen zonder zo clicht mogelijk bij de 
rand van de rijbaan 'te lopen zodra zij 
een voertuig zien <if horen naderen, om de 
reden « dat de elementen van het dossier 
niet bewijzen dat de slachtoffers het door 
de beklaagde bestuurde motorvoertuig 
hadden zien of horen naderen of hadden 
moeten zien of horen naderen om zo 
dicht mogelijk bij de rand van de rijbaan 
te loperi. naar luicl van artikel 48, 4°, 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954 op het wegverkeer ll, dan wanneer, 
zo er twijfel aanwezig was, deze de be
klaagcle ten goede moest komen, U.an 
wanneer het bestreclen arrest erkent dat 
op de plaats van het ongeval zich niet 
alleen het voertuig van beklaagde bevoncl, 
cloch een andere automobiel die uit de 
tegengestelde richting kwam gereden en 
clan wanneer de enkele aanwezigheid van 
dit voertuig, zelfs afgezien van het 
kruisen ervan met het voertuig van aan
legger, de voetgangers de verplichting op
legcle zich te schikken naar het voorge
schrevene bij artikel 48, 4°, van het ko
ninklijk besluit van 8 april 1954, wat het 
ongeval laten vermijden had : 

Over beicle onderclelen samen : 
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Overwegende dat het bestreden arrest 
de strafrechtelijke veroordeling die het 
ten laste van aanlegger velt steunt op 
<< de font welke hij begaan heeft door niet 
terstond zijn vaart te minderen zodat hij 
kon stilhouden of een hindernis kon ver
mijden die in zijn gezichtsveld zou komen 
wanneer hij, wegens het aankomen nit de 
tegengestelde richting van andere bestuur
ders, de dra·agwijdte van zijn lampen 
heeft moeten: verminderen >> ; 

Dat het arrest aldus vaststelt dat dit 
feit ten grondslag ligt aan de tegen aan
legger als bewezen aangeziene telastleg
gingen van onvrijwillige dodingen en ver
wondingen ; 

Overwegende dat deze vaststellingen 
volstaan tot het rechtvaardigen van de 
bestreden beslissing en dat het middel, 
hetwelk tegen overtollige redenen opkomt, 
van belang ontbloot en dienvolgens niet 
ontvankelijk is ; 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vorderingen ingesteld door ver
weerders Jean Bertrand, Noemie Demar
che, Leon Bertrand, Alexis Bertrand, 
Mathilde Bertrand, naamloze vennoot
schap Les Provinces Reunies, Oscar Mai
resse : 

Over het tweec1e middel, tweede onder
dee!, hierboven aangehaald : 

Overwegende dat het arrest, hoewel het 
laat gelden dat artikel 48-4 van de Weg
code ten deze niet toepasselijk was om de 
in het middel aangehaalde reden, erop 
wijst « dat de voorzichtigheid evenwel 
aan die voetgangers gebood langsheen d~ 
rand van de rijbaan achter elkaar te 
lopen, zoals zij ertoe verplicht waren >> 
en een vierde der verantwoordelijkheid te 
hunnen Jaste legt; 

Dat het middel hetwelk mitsdien tegen 
een overtollige reden opkomt van belang 
ontblood en dienvolgens niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening van aanlegger in zover 
deze voorziening ingesteld is tegen ver
weerster Olga Rousseau; verwerpt de 
voorziening voor het overige; veroordeelt 
aanlegger tot de kosten. 

17,maart 1958. -2• kamer.- VoorzUte1·, 

(1) NYPELS et SERVAIS, Le Coile penal belge, 
3• edit., bd. I, chap. VII, observations gene
rales, nrs 8, 10, art. 66, nr 12; CoNSTANT, Afa
nuel de i11·oit penal, edit. 1956, eerste deel, 
urs 220, 226 en 242; verbr., 8 april 1929 (Bull. 
en PAsrc., 1929, I, 148); 3 jnli 1950 (ibid., 1950, 

H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve,·szaggeve,·, H. Gilmet. -
Gelijlclttidende conclusie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. Pleitm·, 
H. della Faille d'Huysse. 

2" KAMER. - 17 maart 1958 

1° WEJTTEJN EJN BEJSLUITEJN.- BESLUIT 
VAN DE REGEN'!'. - AANDUIDING VAN DIT BE
SLUIT DOOR MIDDEL VAN DE BEGINLETTERS 
«A. R. >>, GEVOLGD DOOR DE DATUM. - GEEN 
SCHENDING VAN DE RECHTEN DER VERDE
DIGING. 

2° MISDADIGEJ DEJEJLNEJMING. - BE
DRIJFSHOOFD. - MISDRIJF BEGAAN DOOR EEN 
AANGESTELDE OP BEVEL OF MET DE TOELATING 
VAN ZIJN AANSTELLER. - SCHULDIGHEID VAN 
DE AANSTELLER. 

3° STEJDEJBOUW. - BESLUITWET VAN 2 DE
CEMBER 1946, ARTIKEL 18. - BOUWWERK. 
-BEGRIP. 

4° STEJDEJBOUW. BESLUITWET VAN 
2 DECEMBER 1946, ARTIKEL 18. - KONINK
LIJK BESLUIT WAARBIJ HET OPMAKEN VAN 
EEN INRICHTINGSPLAN VAN HET GRONDGEBIED 
ENER GEMEENTE BESLIST WORDT. - VERBOD 
ZEKERE WERKEN UIT TE VOEREN ZONDER TOE
LATING. - GRONDGEBIED WAAROP DIT VERBOD 
TOEPASSELIJK IS. 

1° De aandttiding, in een tezastze,qging, 
van een beslttit van de Regent dam· 
middel van rle beginlette,·s « A. R. >>, 
gevolgd door cle jttiste datum van het 
beslttit, is niet van die aa1·d dat zij een 
schencling van de rechten der ve,·dedi
ging lean. opleveren. 

2° Een bedl'ijfshoofd is strafrechtelijle 
ve,·antwoo,·deUjlc voor de door zijn 
aangestelde begrine misdl'ijven op zijn 
bevel of met zijn toelating, zelfs indien 
hij vreemd is gebleven aan· de ttitvoe1·ing 
der feiten zelve (1). (Strafwetboek, 
art. 66, al. 4.) 

3° Het « bonwwe1·1e >>, dat door a1·tikel 18 
van de beslnitwet van 12 december 1946 
bet,·effende cle stedebonw aan een toela
ting onde1·wm·pen is, bedoelt ellce samen
voeging van materialen ten einde om 't 
even wellc, in of op de grand stettnend, 
bottwwerlc op te l'ichten, afgezien van 
alle lcaralctel' van bestendigheid van dit 
b01tWWe1·1c (2). 

I, 789); 23 october 1950 (ibid., 1951, I,· 91, 
en nota 2) ; 24 september 1951 (ibid., 1952, 
I, 13, en nota 1); 5 december 1955 (ibid., 1956, 
I, 318). 

(2) Verbr., 28 november 1955 (Arr. Verbr., 
1956, blz. 239) en de refertes vermeld in nota 2. 
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4° Wan.neer een. lconinklijlc besl·nit het 
opmalcen van. een ilnrichtingsplan van 
h~t grondgebied ene1· gemBente heett be
sltst, zoncler clit gronclgBbiecl nacler te 
bepalen, is het verbocl zelcBrB we1·lcen uit 
te v?e1·en toepasselijlc op gans het groncl
g~b·te0 van cle gemeente, zolctng een in
·rwht~;tosP_lcm, vastges.telcl bij lconinlclijlc 
besltnt, met regelmattg op het gemeente
httis is neer.qelegd; vanctf het Ujclstip 
vnn cle neclerlegging vnn clit plnn, is 
h~t verbocl slechts toepasselijlc op ae bij 
dtt plnn afgepBrkte gebieclen. (Besluit
wet van 2 december 1946, art. 18.) 

(AREND.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 juli 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik (nr 812) ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten der verclecli
ging, cloordat de telastlegging 1, waarin 
het oprichten van een schuilloods op het 
grondgebied der gemeente Lonzee omschre
ven is, vermeldt dat clit grondgebied onder 
het regime van de besluitwet van 2 decem
ber 1946 gesteld is «par l'A. R. clu 16 jan
vier 1946 )), clan wanneer er geen « ar~ete 
royal)) van 16 januari 1946 met dit voor
werp bestaat : 

Overwegende dat de gemeente Lonzee 
bij het « arrete du Regent)) van 16 ja
nuari 1946 geroepen is orcleningsplannen 
van haar gronclgebied op te maken; 

Dat het aancluiden van clit besluit door 
micldel van de beginletters <<A. R. )), ge
volgcl door de juiste datum, niet van die 
aard ,is dat het een schending van de 
rechten cler verclediging kan opleveren; 

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

de schending van artikel 66 van het straf
wetboek, 1° doorclat, door te beslissen dat 
<< een bedrijfshoofd op strafgebied verant
woordelijk is voor de misdrijven gepleegd 
door zijn aangestelde die handelt onder 
zijn bevel of met zijn verlof, uitdrukke
lijk of stilzwijgend · gegeven l), het bestre
den arrest, daar het niet op de vereiste 
intentionele elementen wijst, het beginsel 
van de noodzakelijkheid van een persoon
lijke deelneming door aanlegger aan het 
misdrijf schendt; 2° doordat bewust arrest 
zich ertoe beperkt het beginsel van de 
verantwoordelijkheid van de aansteller te 
uiten, zonder op passende wijze de conclu
sies van aanlegger te beantwoorden lui
dens welke hij vreemd gebleven is aan de 
feiten, en onder meer aan het contract 
krachtens hetwelk de hem aangewreven 
werken uitgevoerd zijn geworden, . naar
dien die feiten hem pas ter kennis zijn 

gebracht in de loop van het strafonderzoek 
der zaak : 

Overwegende dat aanlegger ten laste 
gelegcl is : 1° een bouwwerk opgericht 
te he~ben zoncler de vereiste bestuurlijke 
toelatmg; 2° aanplakbiljetten aangebracht 
te hebben langs een weg waar clit krach
tens een koninklijk besluit verboden was · 
3~ zoncler toelating een bouwwerk opge~ 
ncht. te hebben in een zone non, aeclifi
cancl·t, vastgesteld bij koninklijk besluit · 

Overwegende dat het bestreden arrest' 
door te beslissen dat aanlegger dient t~ 
W?rden aangezien als de dader van de 
misdrijven wijl hij uitclrukkelijk of stil
zwijgend bevelen of verloven gegeven 
heeft tot het uitvoeren van de hem aange
w:reven w~rken, de beslissing van schul
chgverklarmg ten aanzien van het ver
eist oogmerk wettelijk rechtvaarcligt · 

Dat het eerste ondercleel van het mlddel 
naar recht faalt; 

Overwegende flat aanlegger v66r de 
rechter over de grond gesteld had dat het 
vrije ageJiten zijn die in hun eigen naam 
en op hun persoonlijke verantwoordelijk
heid onderhandelcl hebben, zonder dat hun 
het bevel gegeven is de wet te schenclen; 

Overwegencle clat het hof van beroep 
soeverein in feite beslist clat aanlegger, 
beschouwd als bedrijfshoofd, verantwoor
delijk is voor de door zijn aangestelden 
begane misdrijven in de perken van de 
uitoefening van zijn gezag en onder zijn 
toezicht, clit wil zeggen op zijn bevel en 
met zijn verlof )) ; dat het, door de telast
leggingen vervat in de termen van de 
artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek 
bewezen te verklaren, het bestaan vast
stelt van de ten laste van aanlegger gere
leveerde deelnemingselementen; da t het 
aldus de stellingen van aanlegger op pas
sende wijze beantwoordt; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del feitelijke gronclslag mist; 

Over het derde middel afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 18 van {Je besluitwet van 
2 december 1946, 2, 3°, van het koninklijk 
besluit van 5 mei 1936; gewijzigd door het 
koninklijk besluit van 30 september 1937, 
en 16 van de wet van 1 februari 1844, ge
wijzigd door de wet van 26 mei 1914, 
doordat in het bestreden arrest tegenstrij
digheid schuilt, wijl het de drie telastleg
gingen als bewezen aanziet, dan wanneer 
het tegen aanlegger ingebracht werk niet 
tegelijkertijd een bouwwerk in de zin van 
de artikelen 18 van voormelde besluitwet 
en 16 van voormelde wetten en een toe
stel voor het aanbrengen van aanplak
biljetten in de zin van artikel 2, 3°, van 
voormelde koninklijke besluiten kan uit
maken: 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
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is vast te stellen, enerzijds, dat aanlegger 
een niet toegelaten bouwwerk opgericht 
heeft, en, anderzijds, dat dit bouwwerk 
een toestel is dat speciaal geschikt ge
maakt is voor het aanbrengen van 
aanplakbiljetten, hetwelk in of op de 
grond steunt; 

Dat het middel feitelijke gronclslag 
mist; 

Over het viercle midclel, afgeleid nit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Gromlwet, 18 van cle beshtitwet van 
2 clecember 1946 betreffende de stedebouw, 
en van de beginselen betreffencle de be
wijslast, doorclat, eerste onderdeel, het 
bestreden arrest nalaat de feitelijke ele
menten te verduiclelijken waaruit het 
afleidt clat het gelaakt werk een bouwwerk 
is en zich ertoe beperkt te zeggen « dat 
een eenvouclige verklaring van de beklaag
de niet volstaat ll, dan wanneer aanlegger 
op dit punt de last van het bewijs niet 
hacl, en doordat, tweede onclerdeel, de 
bestreden beslissing nalaat vast te stellen 
dat het bouwwerk opgericht is op een 
deel van de gebieclen waarvan de grenzen 
aangegeven zijn in een ten gemeentehuize 
neergelegcl plan van aanleg, dan wanneer 
er bij gebreke aan een proces-verbaal 
over een zoclanige neclerlegging geen mis
drijf aanwezig is : 

Overwegencle, ten aanzien van het eerste 
onclercleel, clat cle door aanlegger v66r het 
hof van beroep genomen conclusies enkel 
verklaarclen dat het toestel, omschreven 
in cle telastlegging, « gezien cle aard er
van, geen bouwwerk was ll ; 

Overwegencle dat de bestreclen beslissing 
de beschouwingen overneemt waardoor 
het verstekarrest van 15 april 1957 naar 
recht en in feite de bestanclclelen van een 
« bouwwerk ll in de zin van artikel 18 
van de in .het midclel aangeduide besluit
wet gerechtvaardigd heeft (1) ; dat zij 

· erop wijst dat cle bewering van aanlegger 
onjuist is en vaststelt clat de telastleg
ging, vervat in de termen· van artikel 18 
van de in het middel aangecluide besluit
wet, bewezen is; dat zij mitsdien de 
beslissing regelmatig motiveert en wette
lijk rechtvaardigt; 

Overwegencle, wat het tweede onderdeel 
betreft, clat het bestreden arrest in de 
termen cler telastlegging vaststelt dat 
aanlegger een bouwwerk opgericht keeft 
« op het grondgebied van de gemeente 
Lonzee, welke bij het besluit van de 
Regent van 16 januari 1946 oncler het re-

(1) Ret verstekarrest van 15 april 1957, naar 
hetwelk de bestreden beslissing verwijst; rele
veerde, in rechte, « dat onder het woord 
« bouwwerk » .. .' moet begrepen worden· aile 
samenvoeging van materialen, om het even om 
welk aan de grand gehecht bouwwerk tot sta11d 

gime van de besluitwet van 2 december 
1946 opgesteld is ll ; 

Overwegencle dat het verbocl te bouwen 
zoncler toelating op een dergelijk grondge
bied algemeen is ; clat het pas ophoudt 
algemeen te zijn vanaf het tijdstip waar
op cloor een plan de gebieden afgeperkt 
worclen die door een koninklijk besluit 
onder het regime van de besluitwet ge
steld worden ; 

Overwegende dat, aanlegger bij conclu
sies de waarschijnlijkheid van het niet 
bestaan van zoclanig plan aangenomen 
llebbencl, het arrest nit de « door de be
voegcle agenten opgemaakte processen-ver
baal ll naar welke het verwijst heeft kun
nen afleiclen clat dergelijk plan niet 
bestoncl; 

Dat llet miclclel niet gegroncl is ; 

Over llet vijfcle micldel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 1 en 2 van 
llet koninklijk besluit van 30 september 
1937, doordat het bestreclen arrest noch 
de schencling van artikel 1, noch de niet
gegrondheid van de op artikel 2 van dit 
koninklijk besluit gesteunde stelling 
vaststelt, dan wanneer het litigieuze aan
plakbiljet aan de bij het· 3° van voor
meld artikel 2 bepaalde voorwaarden 
beantwoordde : en over het zescle middel, 
afgeleid uit de schencling van artikel 97 
van de Groudwet, doordat het bestreden 
arrest niet vaststelt dat de schuilloods op
gericht is in de zone non aedificandi, be
paald bij het koninklijk besluit van 22 au
gustus 1934, dan wanneer cleze voorwaarde 
een wezenlijk element van het misdrijf 
uitmaakt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
slechts een straf toepast voor de feiten 1, 
2, 3; dat, naardien deze straf wettelijk 
gerechtvaardigd is ten aanzien van het 
krachtens artikel 27 van de besluitwet van 
2 clecember 1946 bestraft feit (feit 1), de 
middelen welke enkel over de andere 
feiten handelen, niet tot een verbreking 
zouden kunnen leiden ; 

Dat zij niet ontvankelijk zijn bij gebrek 
aan belang ; 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schencling van artikel 65 van het Straf
wetboek, doordat de bestreden beslissing 
de straffen wegens de telastleggingen 1 
en 3 bij elkaar voegt, dan wanneer het 
aanlegger ten laste gelegd materieel feit 
een enig feit is : 

Overwegende dat het bestreden arrest 

te brengen, geen enkele wetsbepaling eisende 
dat dergelijke samenvoeging bestendig zou 
wezen » en stelde vast, in feite, « dat bet af
dak of de hangar door de betichte opgericht 
samengesteld was uit houten panelen stevig 
aan de grand bevestigd ». 
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gezien de eendaadse samenloop onder de 
misdrijven aanlegger slecht een straf op-
legt; · 

Dat het middel feitelijke gronclslag 
mist; / 

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

17 maart 1958. -2e kamer.- Voorzitte1·, 
H. Sohier, raaclsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Vroonen. -
Gelijlcluidende conclusie, H. Paul Nla
haux, advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Bovy (van de Balie van beroep te 
Brussel). · 

2e KAMER. - 17 maart 1958 

REDENEN VAN DJTI VONNISSEN: EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - HOGER 
BEROEP. - BESLISSING WELKE HET HOGER 
BEROEP TEGEN EEN VERSTEKVONNIS TARDIEF 
VERKLAART. - VASTSTELLING DA1' HE'l' VON
NIB AAN APPELLANT WERD BETEKEND. -
DRAAGWIJDTE VAN DIE VASTSTELLING. 

Bij gebrelc (tan betw·isting dienaangannde, 
is de reohter, d·ie het hager bemep tegen 
een verstelcvonnis tnrdief ve?'lcla(trt, nn 
te hebben vnstgesteld dnt (lit vonwis op 
een dnt·um, die hij p1·eoisee1·t, aan ap
pellnnt wenl betelwn(l, niet gehottden 
ttitdrulclcelijlc de 1·egelmatigheid van 
(lie betelcening vnst te stellen, de gednne 
vaststelUng implicerende dat de betelce
ning 1·egelmntig is gesohied en de be-
1'0epterm·ijn heeft doen ingaan. 

(ABlcND.) 

ARREST. 

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 juli 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik (nr 819) ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de rechten {ler verdecliging, 
doordat het bestreden arrest, het hoger 
beroep door aanlegger op 20 mei 1957 
ingesteld tegen het verstekvonnis van 
1 maart 1956, dat op 14 maart 1956 bete
kend is, en tegen het verstekvonnis op 
verzet van 19 april 1956, dat op 9 mei 
1956 betekend is, te laat ingesteld ver
klarend, zich ertoe beperkt vast te 
stellen dat deze betekeningen op voormelde 
data geschied zijn zonder te zeggen dat 
zij regelmatig zijn verricht, dit wil zeggen 
ter wettelijke woonplaats bij gebreke aan 
overhandiging aan de persoon, en zonder 
de regehnatigheicl cler exploten te onder
zoeken : 

Overwegende dat nit geen enkele 
rechtsplegingsakte waarop het hof vermag 

acht te slaan blijkt dat aanlegger v66r 
het hof van beroep de regelmatigheid der 
in het middel aangeduide betekeningen 
betwist heeft ; 

Overwegende dat bij ontstentenis van 
conclusies de rechter over de grond die 
uitspraak client te doen over de l:egel
matigheid van het hoger beroep ingesteld 
tegen de verstekvonnissen, niet behoeft 
uitdrukkelijk de regehnatigheid van de 
betekening van die vonnissen vast te 
stellen; clat het hof van beroep, door erop 
te wijzen dat de betekeningen verricht 
zijn, impliciet aanneemt dat zij regehna
tig zijn geschied en de beroeptermijnen 
hebben doen ingaan; 

Dat het midclel niet gegroncl is; 
En overwegende· dat de substanWHe of 

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

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

17 maart 1958.-2° kamer.- Vom·zitter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslnggever, H. Vroonen. -
Gelijlcltt'idende ooncl!usie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. Pleitm·, 
H. Bovy (van de Balie van beroep te 
Brussel). 

2e KA¥ER. - 17 maart 1958 
' 1° VERJARING. - STRAFZAKEN. - STur-

TING. - PROCES-VERBAAL RET 1\HSDRIJF 
VASTSTELLEND. PROCES-VERBAAL OPGE
MAAKT DOOR EEN OFFICIER OF AGEN1' DIE VAN 
DE WE1' DE MACHT HEEFT ONTVANGEN HET 
MISDRIJF VAST TE STELLEN. -. VERJARING
STUITENDE DAAD. 

2° VERJARING. - STRAFZAKEN. - Pno
CES-VERBAAL AMBTSHALVE OPGEMAAKT DOOR 
EEN m'FICIER VAN RET HOOG COMITE VAN 
TOEZICHT. - lVIISDRIJF VAN GEMEEN RECH'l'. 
- GEEN VERJARINGSTUITENDE DAAD. 

3° VERJARING. - STRAFZAKEN. - VER
SOHEIDENE MISDRI.J\'EN DE UITI'OERING VAN 
HETZELFDE MISDADIG VOORNEMEN UITMAKENDE. 
- VERJARING BEGINNENDE SLECHTS TE LO· 
PEN VANAF RET LAATSTE STRAFBAAR FElT. 

4° VERJARING. - STRAFZAKEN. - BE
SLISSING VAN VEROORDELING. - 0NMOGELIJK
HEID NA TE GAAN OF DE PUBLIEKE \'ORDERING 
AL OF NIET VERJAARD IS. - VERBREKING 
MET VERWIJZING. 

1 o H et proces-verbaal, ·waa.1·bij een mis
(l'l"ijf wonlt vastgesteld, opgemanlct dom· 
een ojfic·im· of a.gent, die. van de wet 
·ttitd?·u.kkelijk de macht ontvangen heett 
(lit misdrijf va8t te stellen, is een daad 
van oncle1·zoeTc, wellce de stuiting van de 



-525-

ve1·jaring van de Pttblielce vm·dering 
medebrengt (1). (Wet van 17 april 1878, 
art. 21, 22, 23 en 26). (Impliciete beslis
sing.) 

2° Het ambtshalve opgemaakt pl·oaes-ver
baal doo1· een ojfiaier van het Hoog 
aomite van toeziaht, in zalcen van mis
drijven van gemeen 1·echt, brengt geen 
stttiting van de ve1·jaring van de pu
blielce vordering mede. (Wet van 17 april 
1878, art. 21, 22, 23 en 26.) 

3° Wanneer verscheidene misdl'ijven de 
uitvoering van hetzelfde misdadig oog
mel·k ttitmalcen en aldus sleahts een 
misdl'ijf vo1·men, begint de verjaTing 
van de publielce vo1·dering sleahts te 
lopen, ten aanzien van het geheel der 
feiten, vanaf de datum van het laatste 
feit (2). 

4° TV anneer noah de vaststellingen van de 
best1·eden beslissing noah de andere 
reahtsplegingsalcten, waarop het hot ver
mag acht te slaan, toelaten na te gaan 
of de pttblielce vordering al of niet ver- · 
jaa1·d was, verbl'eekt het hot de 
beslissing van ve1·oordeling, met ver
wijzing (3). 

(TILEMANS, HARDY EN DETROUX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 juli 1957 gewezim door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, voorgesteld door 
aanleggers Tilemans en Detroux, en van 
ambtswege opgeworpen wat aanlegster 
Hardy betreft, afgeleid nit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 22, 
25 en 26 van de wet van 17 april 1878, 
de voorafgaande titel bevattende van het 
vVetboek van rechtspleging in strafzaken, 
doordat het bestreden arrest aanleggers 
veroordeeld heeft ter zake van, te Gem
bloux of elders in Belgie sedert 18 maart 
1952, valsheden in geschriften gepleegd en 
van die valse stnkken gebruik gemaakt te 
hebben, en, wat eerste aanlegger aangaat, 
ambtenaar of een met een openbare dienst 
belast persoon zijnde, bedrieglijk stencils 
verdnisterd te hebben, welke feiten gecor
rectionaliseerd zijn bij arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling van het 

(1) Raadpl. HAUS, P?'incipes generaux du 
dmit penal, 2e edit., nr• 1252 en 1257; ScH:urNn 
et GAILLY, '!'mite de dro·it crim·inel, bd. II, 
nr 95; BRAAS, '1'1·aite d'inst1-uction criminelle, 
151, Precis d'instruction m·iminelle, bd. I, 
nrs 140 en 143; Rep. p1·at. dr. belge, yo Pre
sc?'iption en matilwe 1·epressive, nt·s 108 tot 
110; verbr ., 24 december 1917 (Bull. en PAsrc., 
1918, I, 166}; 30 november 1937 (ibid., 1937, I, 

Hof van beroep te Luik van 5 jnni 1956, 
en beslist heeft dat de verjaring geldig 
gestuit was door het proces-verbaal 
nr 8899 van het Hoog comite van toezicht 
van 18 maart 1955, dan wanneer · bewust 
proces-veroaal geen daad van onderzoek 
of vervolging uitmaakt die de strafver
jaring kan stuiten, dan wanneer . de 
eerste daad van vervolging de vordering 
tot het houden van een onderzoek van 
28 juli 1955 is, en dan wanneer, aangezien 
het bestreden arrest niet zegt of er na 
28 juli 1952 strafbare' daden gepleegd zijn, 
het hof in de onmogelijkheid verkeert 
door middel van de vaststellingen van het 
bestreden arrest en van de stukken der 
rechtspleging na te gaan of de verjaring 
der publieke vordering op geldige wijze 
gestuit is : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zich ertoe beperkt vast te stellen dat de 
ten laste van aanleggers als bewezen aan
geziene strafbare feiten cc gepleegd zijn 
sedert 18 maart 1952, de verjaring geldig 
gestuit zijnde door het proces-verbaal 
nr 8899 van het Hoog comite van toezicht 
van 18 maart 1955 ll, en dat deze feiten, 
globaal genomen wat eerste en derde 
aanlegger betreft, of in twee groepen 
verenigd wat aanlegster Hardy betreft, 
aan een zelfde strafbaar oogmerk ont
sproten zijn ; 

Overwegende, enerzijds, dat, vermits 
het niet uitgaat van een overheid welke 
bevoegd is tot het instellen van de pu
blieke vordering of welke van de wet 
uitdrukkelijk de macht ontvangen heeft 
de ten laste van aanleggers gereleveerde 
misdrijven vast te stellen, meergemeld 
proces-verbaal, hetwelk door het Hoog 
comite van toezicht ambtshalve opgemaakt 
is, geen verjaringstuitende daad uitmaakt 
in de zin van artikel 26 van de wet van 
17 april 1878; 

Overwegende, anderzijds, dat de vast
stellingen van het arrest het niet mogelijk 
maken de datum te preciseren waarop 
het laatste, vaststaand verklaard straf
baar feit gepleegd is, welk feit gezien de 
eenheid van oogmerk het aanvangspunt 
van de verjaringstermijn der publieke 
vordering uitmaakt; 

Overwegende dat de andere rechts
plegingsakten waarop het hof vermag acht 
te slaan het niet in sta,at stellen , binnen 

361) ; 27 juli 1914 (ibid., 1944, I, 440); 11 augus
tus 1946 (ibid., 1946, I, 147, en de nota); 
14 juni 1949 (ibid., 1949, I, 432); 17 maart 1952 
(ibid., 1952, I, 439); 13 december 1954 (ibid., 
1955, I, 367) . 

(2) Verbr., 7 october 1957 (supra, biz. 60; 
Bull. en PASIC., 1958, I, 105). 

(3) Verbr., 16 december 1957_(Bull. en PASIC.; 
1958, I, 413). 
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de grenzen van ZlJll bevoegdheid na te 
gaan of, ten dage van de uitspraak van 
het bestreden arrest,. de verjaring van 
de publieke vorclering al clan niet verkre
gen was; 

Dat het middel gegrond is ; · 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, in zover het in zake aanleggers 
beslist; beveelt dat van onderhavig ar
rest melding zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; legt de kosten de Staat ten 
laste; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

17 maart 1958.-26 kamer.- Voorzitter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggever, H. Gilmet. -
Gelijlcluidende conclttsie, H. Paul J\fa
h:iux, advocaat-generaal. Pleite1·, 
H. Ousters (van de Balie van beroep te 
Brussel). 

2° KAMER. - }7 ma<trl 1958 

BESCHERJ\fiNG VAN DE MAATSCHAP
PI.J 'J'EGEN DE ABNORMALEN 
(WET TOT). - BESLISSING WAARBIJ DE 
INTERNERING . BEVOLEN WORDT VAN EEN BE
TIOHTE DIE ZICH BEVINDT IN EEN ERNSTIGE 
STAAT VAN GEESTESSTOORNIS OF GEESTESZWAK
HEID. - BESLISSING WELKE NIET NOODZA
KELIJK DE GEHELE ONVERANTWOORUELIJK
HEID VAN .DE BETICHTE INSLUIT. 

De beslissing wellce de intenwring beveelt 
van een bet-ichte, clie zich ·in een ernstige 
stnat vnn geestesstoontis of geestes
z~vnlcheicl bev·inclt, waarcloo·r hij onbe
lctvnctm worclt z·ijn claclen te beheersen, 
slttit niet nooclzakelij 7c in clnt de be
tichte geheel onverant~ooonlelijlc was 
voor zijn daden (1). (Wet van 9 april 
1930, art. 1 en 7.) (Impliciete beslis
sing.) · 

(POTTIER, 
T. BELGISCHE OHDE UER GENEESHEREN.) 

ARHEST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 25 juni 1957 gewezen door 
de gemengde raacl van beroep van de 
Orde der geneesheren ; 

Over het derde en het viet·de middel, 
bet dercle, afgeleid nit de schencling van 
de artikelen 4, 13, 16 en 19 van de wet 

(1) LEoN CORNIL, La Zoi de defeme soeiale 
d., 9 am·il 1930, n" 4, en de daarin vermelde 
v,;orbereidende werkzaamheden; raadpl. oak 
verbr., 10 december 1941 (B'llll. en PASIC., 1941, 
I, 447). 

va:n 25 juli 1938 tot oprichting va:n de 
Orde der geneesheren, 4 .van de wet van 
17 april 1878, de voorafgaande titel bevat
tende van het Wetboek van rechtspleging 
in strafzaken, 71 van het Strafwetboek, 
1 en 7 van de wet van 9 april 1930 tot 
bescherming der maatschappij tegen de 
abnormalen, en 97 van de Grondwet, 
doordat, uitspraak doend over een tucht
vordering welke uitslnitencl gesteund is op 
feiten door aanlegger, geneesheer, in 
1953 en 1954 gepleegd nit hoofde waarvan 
bij een arrest van het Hof van beroep te 
Lnik van 31 maart 1956, recht cloende .op 
de strafvervolging van het openbaar mi
nisterie en in kracht van gewijscle gegaan, 
de internering van aanlegger gelast was 
bij toepassing van de artikelen 1 en 7 van 
de wet van ·9 april 1930, en zonder te 
betwisten dat, zoals aanlegger in zijn 
regelmatige conclusies beweerde, een 
schnlcl in tuchtrechtelijk opzicht niet als 
bewezen was aan te zien en een tncht
sanctie ten aanzien van een lid cler Orde 
enkel mocht worden toegepast inclien te 
zijnen laste een vrijwillige tekortkoming 
bewezen was, door de dader begaan met 
het bewustzijn van zijn daden en de 
vrijheicl van zijn wil, de bestreclen be
slissing, hoewel vaststellend dat door 
voormelcl arrest gevonnist is dat ten aan
zien van de strafwet de bedoeling en de 
wil van appellant niet vrij waren, en 
ofschoon aanlegger geconclncleenl had dat 
clit arrest erga omnes gevonnist had dat 
hij op het tijclstip der feiten niet meer 
over zijn vrije wil beschikte en voor zijn 
handelingen niet verantwoorclelijk was, 
desniettemin ten laste van aanlegger de 
schorsing uitspreekt van het recht de 
geneesknncle nit te oefenen gednrende een 
jaar, om de reclen dat het gezag van 
het gewijscle dat van het arrest van het 
strafgerecht uitging niet belette dat de 
feiten welke tot toepassing van de wet 
op . de bescherming der maatschappij 
geleid hebben in aanmerking konden 
worden genomen tot wettiging van een 
tnchtsanctie, omdat de staat van krank
zinnigheid clie aanlegger toegeschreven is 
door . de experten, aangesteld door het 
strafgerecht, in een verslag dat het tncht
gerecht niet binclt cc niet noodzakelijker
wijze >> bij aanlegger de becloeling of de 
wil nitsloot de hem ten laste gelegde da
den te plegen, en dat artikel 71 van het 
Strafwetboek in cUt opzicht enkel de vol
leclige krankzinnigheid kent en niet de 
geestelijke onevenwichtigen en ontoerei
kenclen tot welke aanlegger behoord heeft, 
clan wanneer cleze beschonwingen het ge
zag van het gewijsde miskennen dat, 
naar de bestreclen beslissing . verklaart, 
vastgelegd is in het door het strafgerecht 
uitgesproken arrest van 31 maart 1956, te 
weten dat de bedoeling en de wil van aan-
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legger niet vrij waren, welke vonnis voor 
het tuchtgeree,ht bindend was (schending 
van de artikelen 4, 13 en 16 van de wet 
van 25 juli l938, 4 van de wet van 
17 april 1878, 71 van het strafwetboek, 
1 en 7 van de wet van 9 april 1930) ; 
dan wanneer, waar zij niet betwist dat, 
zoals aanlegger 1 bij conclusies betoogde, 
voormeld arrest beslist had dat hij op 
het tijdstip der feiten niet over zijn 
vrije wn beschikte, hetgeen een in arti
kel 71 van het Strafwetboek omschreven 
grond van rechtvaardiging opleverde, en 
waar zij althans in het midden laat of 
dat arrest in dier voege beslist had, de 
bestreden uitspraak geen passend ant
woord of een dubbelzinnig antwoord 
verstrekt heeft op het middel dat door 
aanlegger uit het in strafrechtelijk op
zicht gewijsde afgeleid is, en zich boven
dien tegengesproken heeft door vast te 
stellen dat er gevonnist was dat de bedoe
ling en de wil van aanlegger niet vrij 
waren geweest, wat een gebrek aan moti
vering uitmaakt (schending van dezelfde 
bepalingen, van artikel 19 van de wet van 
25 juli 1938 en van artikel 97 van de 
Grondwet); dan wanneer, in ieder geval, 
de bestreden uitspraak, door zich erbij te 
bepalen te verklaren dat het expertisever
slag « niet noodzakelijkerwijze ll de be
doeling en de wil de gelaakte daden te 
plegen uitsloot, zonder positief en zonder 
dubbelzinnigheid het door aanlegger be
twiste bestaan van een zodanige bedoeling 
en een zodanige wil vast te stellen, niet 
naar het vereiste der wet met redenen 
omkleed is (schending van artikel 19 van 
de wet van 25 juli 1938 en van artikel 97 
van de Grondwet) : het vierde, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 4, 13, 
16 en 19 van de wet van 25 juli 1938 tot 
oprichting van de Orde der geneesheren 
en 97 van de Grondwet, doordat de be
streden beslissing ten laste van aanlegger 
de sanctie van schorsing van het recht 
de geneeskunde uit te oefenen uitspreekt, 
om de reden dat de eer en de waardig
heid der Or de ernstig. gekrenkt zouden 
wezen indien weg·ens de tegen hem gerele
veerde en in 1953 en 1954 gepleegde feiten 
geen sanctie werd toegepast en indien 
hij, in het belang zelf van eventuele 
patiilnten, niet tijdelijk nit de uitoefening 
der geneeskui1de geweerd werd, en dat 
hij, rekening houdend met zijn huidige 
toestand, een gevaar voor de maatschappij 
oplevert, dan wamwer de in voormelde 
wet van 25 juli 1938 omschreven tucht
sancties wettelijk enkel mogen worden 
uitgesproken ter bestrruffing van de over
tredingen, door de beschuldigde begaan, 
van de regelen van de geneeskundige plich
tenleer, de eer, de kiesheid en de waardig
heid der leden van de Orde in de uitoefe
ning of naar aanleiding van de uitoefening 

van het beroep, en dan wanneer de door 
de bestreclen beslissing gevelde sane
tie, nu deze beslissing niet vaststelt dat 
de beschuldigde, aanlegger, zich door het 
plegen van de enkele te zijnen laste gere
leveerde feiten aan een dergelijke over
trecling schuldig zou hebben gemaakt, 
derhalve niet ten genoege van recht 
gerechtvaarcligd is noch door het feit 
dat de eer en de waarcligheid der Orde 
zouden gekrenkt zijn door het ontbreken 
van een sanctie en indien aanlegger niet 
nit het beroep geweerd werd in het belang 
van eventuele patii)nten, noch door de 
toestand van aanlegger ten dage van het 
uitspreken van de beslissing, deze drie 
overwegingen alle los staande van de 
vaststelling dat de ten laste van aan
legger gereleveerde feiten op het tijdstip 
toen zij werden gepleegd een krenking 
zouden opgeleverd hebben welke alleen tot 
het uitspreken van een tuchtsanctie kon 
leiden, van de regelen van de geneeskun
dige plichtenleer, de eer, de kiesheid en 
de waardigheid, van de geneesheer in het 
uitoefenen of naar aanleicling van de uit
oefening van zijn beroep : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing vaststelt clat aanlegger v66r de 
tuchtcolleges van de Orde der geneesheren 
gedagvaard werd ter zake van « in de 
arrondissementen .A.arlen en Luik, in au
gustus en september 1954, de regelen van 
de geneeskundige plichtenleer, de eer, de 
kiesheid en de waarcligheid van de leden 
cler Orcle in de uitoefening of naar aan
leicling van de uitoefening van het beroep 
in het gedrang gebracht te hebben door 
feiten van vruchtafclrijving en openbare 
zedenschennis te plegen wegens welke hij 
v66r het Hof van beroep te Luik ver
schenen is ll ; 

Overwegende dat aanlegger in zijn con
clusies stelde dat « opdat een sclmld in 
tuchtrechtelijk opzicht gegrond zij, het 
onontbeerlijk is dat ten aanzien van het 
lid der Orde de tweevouclige voorwaarde 
bewezen zij : a) het bewustzijn en het 
onderscheid van zijn daden, b) de vrijheicl 
van zijn wil ll ; 

Dat hij uit dit beginsel besloot << dat aan 
de eer en de waarcligheid cler Orcle geen 
afbreuk kan gedaan worden door cle 
handelingen van een van de leden ervan 
voor welke clat lid niet verantwoordelijk 
bevonden is, en dit volgens het in kracht 
van gewijsde gegane arrest van het Hof 
van beroep te Luik van 31 maart 1956 ll ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond het door aanlegger vooropgezet be
ginsel impliciet aangenomen heeft door te 
onderzoeken, enerzijds, of de ten laste van 
aanlegger bewezen verklaarcle feiten welke 
tot het toepassen van de wet tot bescher
ming der maatschappij aanleiding gege
veri hebben, in een zekere mate van zijn 
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wil afhingen, anderzijds, of het gezag van 
het gewijscle dat aan het arrest van 31 
maart 1956 verbonden is belette dat hij 
dit element zou kunnen beoordelen; 

Overwegende dat hij de bestreden be
slissing een tuchtsanctie ten laste van aan
legger gewezen is op de gronden : 1 o dat 
de aanlegger door de experten toegeschre
ven geestestoestand « niet noodzakelijker
wijze bij Pottier de bedoeling of de wil 
uitsluit de hem aangewreven daden te 
plegen >>; 2° dat, « al is er gevonnist dat 
ten aanzien van de strafwet de be
doeling en de wil van appellant niet vrij 
waren en dienvolgens elke strafrechte
lijke verantwoordelijkheid uitsloten, hier
uit niet volgt dat de tuchtrechter gebonden 
is door de besluiten .van dit expertisever
slag om het gedrag van Pottier nit tucht
rechtelijk stand punt te beoordelen; 3° (( dat 
de eer en de waardigheid der Orde ernstig 
zouden gekrenkt zijn indien wegens de ten 
laste van Pottier gereleveerde feiten geen 
sanctie nitgesproken werd >> ; 4° dat, aan
gezien aanlegger in zijn huidige toestand 
een gevaar voor de maatschappij oplev:ert; 
er aanleiding is om, in het belang zelf 
van eventuele patienten, hem tijdelijk 
nit de uitoefening van de geneeskunde te 
weren; 

Overwegende dat deze gronden geen 
passend antwoord opleveren op het door 
aanlegger voorgesteld verweer en de be
streden beslissing niet wettelijk recht
vaardigen; 

Overwegende immers dat het feit erop 
te wijzen dat aanlegger geleden heeft aan 
een toestand welke bij hem noch de be
doeling, noch de wil om de hem aange
wreven daden te plegeJJ. nitsloot, behalve 
dat het niet de positieve vaststelling ervan 
oplevert dat hij die bedoeling en die wil 
inderclaad zou gehad hebben, geen ant
woord uitmaakt op het op het gezag van 
het gewijsde gesteunde verweer; 

Overwegende {lat het feit dat de tucht
rechter niet gebonden is door de beslui
ten van het expertiseverslag die ten grond
slag gelegen hebben aan het arrest 
waarvan het gezag van gewijsde inge
roepen was, geen verband houdt met het 
nit voormeld gezag afgeleid verweer ; 

Overwegende dat hetzelfde geldt voor 
de beschouwing welke afgeleid is nit 
krenking van de eer en de waardigheid 
der Orde, naardien de vraag juist is of, 
in de door aanlegger voorgebrachte en 
door de rechter over de grand aangeno
men stelling, het gezag van gewijsde dat 
van het arrest van 31 maart 1956 uitging 
niet belette dat een zodanige . krenking 
kon blijken; 

Overwegende, tenslotte, dat de uit de 
hnidige toestand van aanlegger getrokken 
gronden niet dienend zijn, gezien de juist 

omschreven feiten welke aan de tnchtvor
dering ten grondslag liggen; 

Overwegende dat de middelen gegron(l 
zijn; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat van onderhavig 
arrest melding zal gemaakt worden op de 
kant van de. vernietigde beslissing; ver
oordeelt de verwerende partij tot de 
kosten ; verwijst de zaak naar de ge
mengde raad van beroep van de Orde 
der geneesheren met het Frans als voer
taal, ariders samengesteld. 

17 maart 1958.- 2" kamer.- Voo1·ziUer, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggever, H. Valentin. -
Gelijkl~ti(lende concl!usie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Pirson. 

2~ KAMER.- 17 maart 1958 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING MO

GELIJK IS. - STRAFZAKEN. - IN LAATSTE 
AANLEG EN BIJ VERSTEK GEWEZEN VONNIS. -
VERZET. - VONNIS WAARBIJ HET VERZET 
WORDT ONTVANGEN EN VERKLAARD DAT HET 
.VERSTEKVONNIS UITWERKING ZAL HEBBEN. 
VOORZIENING TEGEN HET VERSTEKVONNIS. -
NIET ONTI'ANKELIJKE YOORZIENING. 

2° VERJ.ARING. - STRAFZAKEN. - VERJA
RINGSTUITENDE DADEN. - · VERZOEKSCHRIFT 
TOT HET BEKOMEN VAN HET VOORDEEL DER 
KOSTELOZE REORTSPLEGING TEN EINDE DE DA
DER VAN EEN MISDRIJF RECHTSTREEKS TE 
DAGYAARDEN EN BESLISSING WAARBIJ DIT 
VERZOEKSORRIFT WORDT INGEWILLIGD. 
DADEN WELKE NOCH DE VERJARING VAN DE 
PUBLIEKE VORDERING NOCH DEZE VAN DE 
BURGERLIJKE VORDERING STUITEN. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - REORTSTREEKSE DAGVAAR
DING TE LAAT AAN DE BETICHTE BETEKEND. -
BURGERLIJKE PARTIJ V66R RET ROF STAANDE 
ROUDEND DAT DEZE TARDIVITEIT AAN OVER
MACHT IS TE WIJTEN. - J\'{IDDEL WAARIN 
RECHTELIJKE EN FEITELIJKE ELEMENTEN 
VERMENGD LIGGEN. :- NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

4° REDENEN V .AN DE VONNISSEN EN 
.ARRES'l'EN. - STRAFZAKEN. - .AANDUI
DING VAN DE TOEGEPASTE >VETSBEPALINGEN. -
0P VERZET GEWEZEN VONNIS. - VONNIS 
VERKLARENDE DAT RET VERSTEKVONNIS ZIJN 
VOLLE UITWERKING ZAL HERREN. - IMPLI
OIETE VERWIJZING NAAR DE IN HET VERSTEK· 
VONNIS AANGEDUIDE WETSBEPALINGEN. 

5° REDENEN V .AN DE VONNISSEN 
EN .ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
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BURGERLIJJ;:E VORDERING. - BESLISSING 
WELKE OP DIE VORDERING UITSPRAAK DOET. 
- GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE 
WETSBEPALING AAN TE DUIDEN WAAROP DIE 
VORDERING GEGROND IS.· 

1° Is niet on"/!vankelijlc, bij gebrelc aan 
voo1·we1·p, de voo1·ziening van de da
gende pa1·tij tegen een in laatste aanleg 
en bij verstelc gewezen vomtis, wannee1·, 
op het veTzet. vcMt die pa1·tij tegen dit 
vonn·is, de 1·echter het ve1·zet heejt ont
vangen en verklaa1·d dat het ve?·stelcvon
nis zijn uitwerldng zal hebben (1). (Wet
boek van stra'fvordering, art. 187 en 
413; wet van 9'. maart 1908, art. 3.) 

2° H et ve1·zoelcsc1t1'ift tot het belcornen 
van het voo1·deel der lcosteloze rechtsple
ging ten einde de dader van een mis
dTijf 1'echtstreelcs te dagvaMden en de 
beslissing, waa1·bij d'it ve1·zoelcsch1'ift 
wo1·dt ingewWigd, st7titen noch de ve1·
ja1'ing van .de publielce vo?·deTing, noch 
deze van de burge1·lijlce voTdering (2). 
(Wet van 17 april 1878, art., 21, 22, 23 
en 25.) 

3° Is niet ontvanlcelijlc, omdat J'echtelijlce 
en jeitelijlce elementen erin vermengd 
liggen, het middel waarb'ij v661' het hot 
staande gehottden wo1·dt dat de buTge?·
lij Ice pa1·tij slech ts uit oorzaalc van 
ove1·macht opleve1·ende omstandigheden 
de betichte te laat heett gedagvaard (3). 

4° De 1·echter die, ttitspraalc doende op 
het ve1·zet tegen een verstelcvonnis, ver
lclaart dat dit vonnis zijn valle uittl!eJ·
Icing zal hebben, ,verwijst impliciet 
naa1' de in het ve1'stelcvo1mis aange
d·uide wetsbepalingen, om zijon beslis
sing te moUveren (4). 

5° De beslissvng, wellce op de b7t1'ge1'Ujlce 
vo1·dering witspraalc doet, hoett n·iet, 
bij gebrelc aan betwisting dienaan
gaande, de wetsbepalingen aan te cltti
den, waarop clie vorde1·ing gegmnd 
is (5). 

(EDELINE, T. PONCIN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 20 juli en 25 october 1957 

(1) Verbr., 24 october 1927 (Rev. d1·. pen., 
1927, biz. 1199); 10 februari ·1943 (Bull. en 
PAsrc., 1943, I, 58). Raadpl. ook verbr., 20 juni 
1927 en de conclusies van het openbaar minis
terie (Bull. en PAsiC., 1927, I, 258; 4 mei en 
26 juni 1936 (ibid., 1936, I, 241 en 320). 

(2) Rep. prat. dr. belge, v 0 P1·esc1·iption, 
nrs 108 en 109. 

(3) Raadpl. verbr., 22 october 1945 (Bull. en 
PAsrc., 1945, I, 251); 23 november 1954 (ibid., 
1955, I, 132); 14 mei 1956 (ibid., 1956, I, 975) 

VERBR., 1958. - 34 

in hoger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brussel; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen het vonnis op 20 juli 1957 bij ver
stek tegen aanlegger gewezen : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, op het door aanlegger tegeu dit 
vonnis aangetekend verzet, het verzet 
ontvangend en ten opzichte van aanleg
ger contradictoir uitspraak doende, gezegd 
heeft dat het vonnis waartegen verzet 
zijn voile uitwerking zou hebben; 

Dat de voorziening tegen het verstek
vonnis dienvolgens zonder voorwerp is; 

Overwegende dat er dus geen termen 
zijn tot het onderzoeken van het tweede 
middel, hetwelk uitsluitend op het von
nis van 20 juli 1957 betrekking heeft; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen het vonnis van 25 october 1957, ge
wezen op het verzet dat door aanlegger 
tegen het vonnis van 20 juli 1957 aange
tekend is : 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat de rechter in hoger beroep de publieke 
vordering verjaard verklaart welke inge
steld is ingevolge de op 24 mei 1957 ten 
verzoeke van aanlegger betekende recht
streekse dagvaarding, betreffende een feit 
dat een overtreding uitmaakt en op 6 no
vember 1956 begaan is, dan wanneer aan
legger het voordeel der kosteloze rechtsple
ging aangevraagd heeft volgens een, op 
25 maart 1957 langs de post overgemaakt 
verzoekschrift en dit verzoekschrift inge
willigd is bij een beslissing van 25 april 
1957, en dan wanneer de rechtstreekse 
clagvaarding enkel tengevolge van omstan
digheden welke onafhankelijk zijn van 
zijn wil pas op 24 mei 1957 betekend is : 

Overwegende, enerzijds, dat noch het 
verzoekschrift ingediend door aanlegger 
tot het bekomen van het voordeel der 
kosteloze Techtspleging, noch de beslissing 
waarbij cUt verzoekschrift ingewilligd is, 
daden van onderzoek of vervolging uitma
ken en dat zij bijgevolg de veTjaring niet 
kunnen stuiten; 

Overwegende, anderzijds, dat het beoor
delen van de omstandigheden die de rech
ter inroept als overmacht opleverend het 

en de nota onder verbr., 26 november 1951 
(ibid., 1952, I, 158). 

( 4) V ergel. verbr., 29 september 1952 (A 1~·. 
Ve1'b1·., 1953, blz. 18; Bttll. en PAsrc., 1953, I, 
20). 

(5) Verge!. verbr., 22 juli 1955 (A''''· Ve1'b1·., 
1955, biz: 957; Bull. en PASIC., 1955, I, 1269); 
24 october 1955 (A1'1'. Verbr., 1956, 'Qlz. 129; 
Bull. en PAsrc., 1956, I, 164); 29 october 1956 
(A1'1'. Ve1·br., 1957, biz. 131; Bull. en PAsrc., 
1957, I, 209). 
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Hof zou verplichten tot het verificeren 
van feitelijke elementen; dat te dezen aan
zien rechtelijke en feitelijke elementen 
in het middel vermengd liggen; 

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

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat het vonnis van 25 october 19i57 de 
beschikking van het vonnis van 20 juli 
1957, luidende dat de rechtbank « zich 
onbevoegd verklaart om recht te cloen over 
de bij rechtstreekse dagvaarding ingestel
de burgerlijke vordering >>, niet over
neemt: 

Overwegende dat de rechter in hager 
beroep, naar luid van het vonnis v.an 
25 october 1957, « zegt· dat het vonnis 
waartegen verzet, in hager beroep bij 
verstek gewezen ten opzichte van de bur
gerlijke partij Edeline, 20 juli 1957, zijn 
valle uitwerking zal hebben >> ; . 

Dat het vonnis van 25 october 1957 
mitsdien alle beschikkingen van het von
nis van 20 juli 1957 in stand houdt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het viet·de middel, hieruit afge
leid dat het vonnis van 25 october 1957, 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
aangehaald door het vonnis van 20 juli 
1957, niet overneemt, en dienvolgens niet 
regehnatig met redenen omkleed is ; 

Overwegende dat, waar het zegt dat het 
vonnis van 20 juli 1957 zijn valle uitwer
king zal hebben, het vonnis van 25 october 
1957 impliciet verwijst naar de, trou
wens niet verplichte, aanduicling van ar
tikel 1382 van het Burgerlijk W etboek. 
welke in eerstgenoemd vonnis veryat is; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; _ 

Over het vijfcle middel, hieruit afgeleicl 
clat de door aanlegger in hager beroep ge
nomen conclusies niet gevolgcl zijn ten 
aanzien van de onregehnatigheclen in de 
rechtspleging : 

Overwegende dat het middel, gezien de 
onduiclelijkheid ervan, niet kan beant
woord worden; dat het bijgevolg niet 
ontvankelijk. is ; 

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

17 maart 1958. -2" kamer.- Voorzitter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Daubresse. -
Gelijk/;uiclende conchtsie, H. Paul Ma
haux, advocaat-gene~aaL 

2" KAMER. - 17 maart 1958 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
PERSONEN DIE VERMOGEN ZICH TE VOORZIEN. 
- STRAFZAKEN.- VOORZIENING VAN EEN BE
KLAAGDE TEGEN DE BESLISSING GEWEZEN OVER 
DE 'l'EGEN EEN MEDEBEKLAAGDE INGESTELDE 
PUBLIEKE VORDERING.- NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

2° VERKEER. - MISKENNING, DOOR EEN 
GEBRUIKER VAN DE OPENBARE WEG, VAN EEN 
BEPALING VAN DE WEGCODE. - IS NIET NOOD
ZAKELIJK EEN ·ONVOORZIENBARE GEBEURTENIS 
VOOR DE ANDERE GEBRUIKERS. - EEOORDE
LING VAN DE RECHTER OVER DE GROND. 

3° VERKEER. - WEGCODE. - ARTIKEL 37. 
- SPECIALE VOERTUIGEN. - ZIEKENWAGEN 
ZIJN AANTOCHT KENBAAR MAKEND DOOR EEN 
SPECIAAL GELUIDSIGNAAL. - VERPLICHTING 

. VOOR DE BESl'UURDERS UIT TE WIJKEN EN TE 
STOPPEN,- VOORWAARDE.- PER.KEN. 

4° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE VORDERING. - BETICHTE DIE EEN 
GROND VAN RECHTVAARDIGING INROEPT. -
VOORWAARDEN VEREIST OPDAT DE RECHTER 
HIEROP ZIJN BESLISSING ZOU KUNNEN STEU
NEN. 

5° VERBREKING.- OMVANG.- STRAFZA
KEN. - EURGERLlJKE VORDERINGEN. 
BESLISSING W AARBIJ DE GEHELE VERANT
WOORDELIJKHEID VAN EEN ONGEVAL TEN LASTE 
VAN EEN BETICHTE, MET UITSLUITING VAN DE 
ANDERE BETICHTE, GELEGD WORDT. - BE
SLISSING VERBROKEN OMDAT DE TEN LASTE 
VAN DE ANDERE BETICHTE GELEGDE FOUT ON
WETTELIJK NIET BEWEZEN WERD VERKLAARD. 
- VERBREKING VAN DE BESCHIKKINGEN 
W AARBIJ DE EERSTE BETICHTE VEROORDEELD 
WORD'l' OM DE ANDERE BETICHTE SCHADELOOS 
'l'E STELLEN EN ZIJN VORDERING l'EGEN DEZE 
HEM WORDT ONTZEGD. - VERBREKING ZICH 
NIET UI'l'STREKKEND TOT DE BESCHIKKING · 
WAARBIJ BESLIST WORDT DAT DE EERSTE BE
TICHTE EEN FOUT HEEFT BEGAAN W AARVOOR 
HIJ VERANTWOORDELIJK IS. 

1° Een. beklaagde vennag niet zich te 
voo1·zien. tegen. cle beslissing gewezen 
ovt'w de pnblieke vo1·de1·ing ingesteld te
gen een medebeldaagde (1). 

2° Het mis1cenne1~, door ee1~ gebntiker van 
de openbare weg, van een. bepaling van 
de W egcode is vom· de anclere gebntilce1·s 
niet nooclzalcelijlc een onvoo1·zienbare 
gebeu1·tenis; de 1·echte1· over de grand 
oordeelt soiwe1·ein of in feite die mis~ 

(1} Verbr., 15 october 1956 (Arr. Verb1·., 
1957, blz. 92; Bull. en PASIC., 1957, I, 142). 
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lcennintJ ~a.t Jcamlcte1· a~ ot niet 
· · heett (1). 

3° De bepa~intJ vwn artilce~ 37 va1~ de 
Wet~code, ~tfic~ens deweUce de bestutt1'
ders onmiddeUijlc moeten ttitwijlcen en 
stoppen zodrq, door een speciaa~ tJe~ttids
Si[Jnaal wordt lcenbaar gemaalct dat een 
zielcenwatJen of een ander speciaal voer
ttf'i[J in aantocht is, is toepasseHjk zodra 
het gel·uidssignaal is nweten venwmen 
wo1·den, zelts ind·ien het ·inde1·daad niet 
vernomen is gewonlen, behottdens in ge
val van b,ij.zondere, ovennacht 1titma
lcende, omstanditJheden (2). 

4° Wannee1· c~e betichte een grand ·vwn 
1·echtvctardi[JintJ in1'0ept, lean de rechte1· 
op dit ve1·wee1· een beslissin[J van m·ij
spraalc en een onbevoegdve1·Jclct1'ing om 
van de vo1·de1·intJ der b1wgerlijlce pa1·tij 
lcennis te nemen stettnen, inclie1~ de 
stelling van de betichte gestuafd is do01· 
elementen weUce haar t~eloofwaa1·di[J 
maken en indien het bewijs van de 
onj1tistheid vctn die stelling noch doo1· 
het openbaar mi1tisterie, noch door de 
b1trge1'lijke pa1·tij wo1·dt bijgebmcht (3). 

5° W anneer een beslissing de gehele ver
antwoordelijlcheid van een ontJeval ten 
laste van een betichte legt, met ttitslui
ting van de andere betichte, strelct de 
ve1·Meking van cle beschilclG'ingen, waa1'
bij cle ee1·ste betichte ve1'0ordeelcl w01·dt 
om de ande1·e betichte schadeloos te 
steUen. en zijn vordering te[Jen deze 
hem wordt ontzegd, ve1·brelc·ing 1titge
~spro Teen omdat cle ten laste van de 
tweede betichte gelet~de fottt omvetteljlr; 
niet bewezen we1·d verlclaa·rd, z·ich niet 
uit tot de beschilclr;ing waa1·bij beslist 
wonlt dat de ee1·ste betichte een to1tt 
heett begaan, die het ont~eval ve1'001'
zaall;t heett en tvaarvoor hij verant
tvoordelijlc is (4). 

{V01~ECHE EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ZURICH, 
'l', BODEUX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 october 1957 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Marche-en-Famenne; 

(1) Verbr., 3 juni 1957 (An·. T'e>·br., 1957, 
blz.' 830; Bull. en PASIC., 1957, I, 1189). Vergel. 
verbr., 18 november 1957 (Bull. en PASIC., 

1958, I, 276). 
(2) VAN RoYE, Code de la ci>·culation, nr 846. 

Vergel. verbr., 9 december 1957 (Bull. en 
PASIC., 1958, I, 367). 

L In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de pu
blieke vordering ten opzichte van ver
weerder: 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen {le beslissing gewezen over de pu
blieke vordering ten opzichte van aan
leggel: : 

Over het tweede middel afgeleid nit de 
schending van de artikelen 26-1 en 37 van 
de Wegcocle, doordat het bestreden vonnis 
beslist dat het komen aanrijden van het 
voertuig van verweerder voor aanlegger 
gen onvoorzienbare hindernis geweest is, 
dan wanneer aanlegger niet kon voorzien 
dat verweerder zou nalaten nit te wijken 
en te stoppen bij het door signalen aan
gekondigd in aantocht zijn van zijn 
ziekenwagen : 

Overwegencle dat het bestreden vonnis 
beslist dat aarilegger het kruispunt opge
reden is zonder te vertragen, bij een 
klaarblijkelijk te hoge snelheid welke het 
hem niet mogelijk maakte stil te houden 
v66r een hindernis die kon worden voor
zien; 

Overwegende dat het miskennen, door 
een gebruiker van de openbare weg, van 
een bepaling van de Wegcode voor de an
dere gebruikers niet noodzakelijk een on
voorzienbare gebeurtenis is; dat het de 
rechter over grond toebehoort souverein te 
oordelen of in feite die gebeurtenis dat 
karakter al dan niet heeft; 

Dat ten deze, om te beslissen dat de 
aanwezigheid van het voertuig van ver
weerder kon worden voorzien, het bestre
den vonnis steunt op de omstandigheid 
dat aanlegger een kruispunt naderde dat 
verborgen en door nauwe straten gevormd 
was, dat, zo het eraan toevoegt dat << het 
komen aanrijden van een weggebruiker die 
het signaal niet zou gehoord hebben niet 
als onvoorzienbaar valt aan te zien ll, deze 
beschouwing die nit de plaatsgesteldheid 
afgeleid is, niet impliceert dat de recht
bank, om de inbreuk op artikel 26-1 ten 
laste van aanlegger bewezen te verklaren, 
aanneemt dat verweerder het geluidssi
gnaal niet gehoord heeft, doch door haar 
algemeenheid doelt op de aanwezigheid 
van iedere gebruiker die door zijn schuld 
of zonder enige schuld een signaal, gegeven 

(3) Verbr., 28 januari 1957 (Ar1·. Verb1·., 
1957, blz. 396; B1tll. en PASIC., 1957, I ,619). 

(4) Verbr.,, 7 october ,en 2.5 november 1957 
(A>'r. Ym·br., 1958, blz. 58 en 184; Bull. en 
PASIC., 1958, I, 101 en 318). 



-532-

door een bestuurder van een ziekenwagen, 
niet zou gehoord hebben; · 

Dat het rniddel niet gegrond is; 

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

·III. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissingen gewezen over de vorde
ring van aanleggers jegens verweerder en 
over de vordering van verweerder jegens 
aanlegger Y oneche : 

Over het eerste rniddel, afgel!~id uit de 
schending van artikeL 37 van het konink
lijk besluit van 8 april 1954, doordat het 
bestreden vonnis van het openbaar minis
terie en van de burgerlijke partij niet 
enkel het bewijs eist dat aanlegger, die 
een ziekenwagen bestuurde, het voorge
schreven geluidssignaal gegeven had, doch 
bovendien het bewijs dat verweerder het 
gehoord had, clan wanneer de in het mid
del aangeduide bepaling de << gewone be
stuurder >> verplich.t nit te wijken en te 
stoppen zodra het naderen van een zie
kenwagen door een speciaal geluidssignaal 
kenbaar gemaakt is, zoncler andere voor
waarde : 

Overwegende dat uit het beroepen von
nis blijkt dat een aanrijding zich op een 
kruispunt voorgedaan heeft, toen aan
legger Yoneche, bestuurder van een zie
kenwagen, een door verweerder Bodeux 
gevolgde weg opreed ; 

Overwegende dat artikel 37, eerste lid, 
van de vVegcode bepaalt dat, zodra door 
een speciaal geluidssignaal wordt kenbaar 
gemaakt dat een ziekenwagen in aantocht 
is, de bestuurders onmiddellijk moeten 
uitwijken en stoppen ; 

Overwegende dat deze bepaling niet 
vereist dat het geluidssignaal inderdaad 
vernomen geworden is, doch dat het is 
moeten vernomen worclen ; 

Overwegende dat de bestuurder die noch 
uitgeweken is noch gestopt heeft bij het 
aldus gesignaleerd na{leren van dergelijk 
voertuig, omdat wegens bijzondere om
standigheden het geluidssignaal door hem 
niet kon worden gehoord, een grond van 
rechtvaardiging kan inroepen waarop de 
rechter een beslissing van vrijspraak en 
een onbevoegdverklaring om van de vor
dering cler burgerlijke partij kennis te 
nemen kan steunen, inclien de stelling van 
·de beklaagde gestaafd is door elementen 
welke haar geloofwaardig maken en in
dien het.bewijs van de onjuistheid van die 
stelling noch door het openbaar ministerie, 
noch door de burgerlijke partij bijge
bracht wordt ; ' 

Overwegende dat ten deze verweerder 
v66r de rechter over de grond bij conclu
sies v,erklaard had dat hij het geluids-

signaal niet gehoord had omdat « hij 
een brouwerijvrachtwagen bestuurde die 
zwaar met bakken fiessen geladen was en 
die bijgevolg klaarblijkelijk veel lawaai 
maakte >>; 

Overwegende dat verweerder zich aldus 
erbij bepaalde, aangaande het door de ties
sen veroorzaakte gerucht, een eenvoudige 
mogelijkl!eid aan te voeren, zonder een 
grond van rechtvaardiging in te roepen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die reclenen, verbreekt het bestreden 
vonnis, in zover het beslist over de bur
gerlijke vorderingen van verweerder te
gen aanlegger Y oneche en van aanleggers 
tegen verweerder, .de verbreking evenwel 
niet !Jlaande op de beschikking waarbij 
beslist is dat aanlegger een font begaan 
heeft clie het ongeval veroorzaakt heeft en 
waarvoor hij verantwoordelijk is; be
veelt dat van onderhavig arrest melding 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt aanleggers en verweerder ieder tot 
de helft der kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank te Nenf
chateau, zetelende in hoger beroep. 

17 maart 1958. -2e kamer.- Voorzitte1·, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter, Verslaggever, H. Vroonen. 
Gelijlcl1tidencle conclusie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. 

2c KAMER. - 17 maart 1958 

1° VERKEER. - VERVALLENVERKLARING 
VAN HET RECHT EEN MOTORVOERTUIG TE BE
S'l'UREN WEGENS LICHAJ\IELIJKE ONBEKWAAM
l'IEID. - VERVALLENVERKLARING UITGESPRO
KEN INGEVOLGE DE VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE UIT HOOFDE VAN ONVRIJWILLIGE 
YERWONDINGEN, VEROORZAAKT DOOR EEN VER
KEERSONGEVAL, EN UIT HOOFDE VAN INBRED
KEN OP DE VERKEERSPOLITIE. - IMPLICIETE 
VASTSTELLING DAT RET ONGEVAL EN DE IN
BREUKEN AAN DE PERSOONLIJKE SCHULD VAN 
DE BEKLAAGDE TE WIJTEN ZIJN. 

2° RECHTEN Y .AN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. - VERVALLENVERKLARING 
YAN RET RECHT EEN MOTORVOERTUIG TE BE
STUREN WEGENS LICHAJ\IELIJKE ONBEKWAAM
HEID. - VERVOLGING GESTEUND OP EEN 
INBREUK WELKE DE LICHAJ\IELIJKE Ol'iBE
KWAAMHEID 01\I EEN VDERTUIG TE BESTUREN 
IMPLICEERT. - BEKLAAGDE HIERDOOR VER
WITTIGD DAT HIJ ZIJN VER WEER DIENT VOOR 
TE DRAGEN TEGEN DE 'l'OEPASSING VAN DE 
VEILIGHEIDSJ\IAATREGEL. 
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3° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - DESKUNDIGE AANGESTELD 

TIJDENS RET VOORONDE;RZOEK. - VERROOR 
OP DE 'l'ERECHTZITTING VAN RET REORTSPRE
KEND COLLEGE. - DESKUNDIGE DIE ZICH ER!liJ 
llEPAALT REKENSOHAP TE GEVEN OVER RET RE
SUL'l'AAT VAN ZIJN VORIGE EXPERTISE. -
GETUIGENEED SLECHTS VEREIST. 

40 VERKEER. - VERVALLENVERKLARING 
VAN RET RECHT EEN MOTORVOERTUIG TE 
BESTUREN WEGENS LICHAMELlJKE ONBE
KWAAMREID. ~ BESTAAN EN DUUR VAN 
DIE ONBEKWAAMHEID. - BEOORDELING VAN 
DE REORTER OVER DE GROND. 

1° De beslissing, waa1·bij cle ve1·vallenver
kla1·ing van het 1·eaht een moto1·voe1·t7tig 
te besMwen wegens liahamelijlee onbe
lewaamheicl op bijlwmende wijze worclt 
ttitgesprolcen ingevolge de veroorcleling 
van cle belclaagcle 7tit hoofcle van 01i
vrijwWige ve1·wonclingen, veroorzaalct 
door een ve1·1eeersongeval, en ttit hoofcle 
van inbreulcen op de ve1·1ceerspolitie, 
stelt hienloo1· zelf vast clat cle be.tiohte 
naar aanleiding van een veroo1·cleling 
wegens een inbre7tlc op cle verlcee·rspolitie 
en wegens een aan zijn pe1·soonlijlce 
soh7tld te wijten verlceersongeval lioha
melijlc onbelewaam bevonden is om een 
vom·tuig te bestu1·en (1). (Wet van 
1 augustus 1924, art. 2.) 

2° Wanneer de liahamelijlee onbelewaam
heid om een voertuig te besflt1·ep, een 
element is van de inbreule, waa1·op de 
vervolging gestetmcl is, mag cle reohter 
de ve1·vallenverlcla1"ing van het reoht 
een voertttig te besturen wegens liohame
lijlce onbelcwaamhe'id ltitspmlcen, zonder 
dat cle belclaagde nacle1· vm·wittigcl be
hoeft te worden clat hij zijn verwem· 
dienaangaande dient voor te dmgef! (2). 

3° De cloo1· het gereoht ged7wende het voor
bereiclencl oncle1·zoelc aangestelcle cleslcun
dige moet op de te1·eohtzitting van het 
reahtsp1·elcend college sleohts de geMti
geneed atleggen, inclien hij zioh m·bij 
bepaalt alclaa1· 1"eler,;nsohap te geven 
ove1· het 1·es·ultaat van zijn v1·oeger 
ve1Tiohte expertise (3). 

4o De reohter over de g·rond oordeelt sou
verein, volgens de omstandigheden, of 

(1) Raadpl. verbr., 21 juni 1954 (A1-r. Verbr., 
1954, blz. 686; Bull. en PASIC., 1954, I, 913), 
de in nota 1 vermelde auesten en verbr., 
20 september 1954 (Arr. Verb1·., 1955, blz. 10; 
Bull. en PAsrc., 1955, I, 16). 

(2) Vergel. verbr., 20 september 1954, in vo
rige nota vermeld. 

(3) Verbr., 16 october 1950 (Ar1·. Verbr., 
1951, blz. 48; Bull. en PAsrc., 1950, I, 57); 

de belclaagde lichamelijle onbelcwaam 
is om ·een voe1·tuig te bestu1·en en ot 
deze onbelcwaamheid bestendig of tij
delijlc is (4). 

{SCHL1TSMANS.J 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 november 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, (inzonderheid het zesde tot 
het elfde lid) van de wet van 1 augustus 
1899 op het vervoer en het verkeer, ge
wijzigd door artikel 2 van de wet van 
1 augustus 1924, 2 van het decreet van 
20 juli 1831 op de drukpers, en van de 
rechten der ·verdediging, 43, 44, 154, 155, 
182, 189, 190, 210 en 211 van het Wetboek 
van strafvordering, 1° doordat·het bestre
den arrest tegen aanlegger de definitieve 
vervallenverklaring van het recht een mo
torvoertuig te besturen uitspreekt, niet 
bij toepassing van lid 11, doch « bij toe
passing van lid 6 van artikel 2 van de 
wet van 1 augustus 1899 (wet van 1 augus
tus 1924) JJ, zonder vast te stellen, zoals 
door dit lid voor een dergelijke vervallen
verklaring vereist is, dat de in de 
telastlegging A aangeduide verwondin
gen bij het slachtoffer een 25 t. h. 
overtreffende onbekwaani.heid tot werken 
veroorzaakt hebben, en bijgevolg de 
toepassing van evengemeld lid niet wet
telijk gerechtvaardigd, noch de uitgespro
ken vervallenverklaring met redenen om
kleed heeft (schending van artikel 2 van 
de wet van 1 augustus 1899 en van 
artikel 97 van de Grondwet) ; 2° doordat 
het bestreden arrest tegen aa:rilegger 
deze definitieve vervallenverklaring we
gens lichamelijke onbekwaamheid ·uit
spreekt : a) zonder vast te stellen dat 
de tegen aanlegger uitgesproken veroorde
lingen gesteund zijn op een inbreuk op 
de verkeerspolitie of op een verkeers
ongeval welke aan de sclmld van aanleg
ger te wijten zijn, ·dan wanneer dergelijke 
vaststelling :vereist is om het uitspreken 
van zulke vervallenverklaring wettelijk 
te rechtvaardigen en te motiveren (scherr
ding van artikel 2 van de wet van 1 au-

verge!. verbr., 13 januari 1958 (Ar1·. J1e1·br., 
1958, blz. 288; Bull. en PASIC., 1958, I, 494). 

(4) Verge!. verbr., 14 februari 1949 (Bull. en 
PAsrc., 1949, I, 129); 20 september 1954 en 
14 maart 1955, redenen (A1'1'. J1e1·b1·., 1955, 
blz. 10 en 598, Bull. en PAsrc., 1955, I, 16 en 
776). 
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gustus 1899, elfde lid, en van ·a:rtikel 97 
van de Gronclwet) ; b) zonder dat uit 
het dossier blijkt dat aanlegger verzocht 
werd tegen de toepassing van deze veilig
heidsmaatregel verweer te voeren, en 
doordat de rechten der verdecliging alclus 
g·eschonden zijn (schending van de arti
kelen182, 190, 210 en 211 van het Wetboek 
van strafvordering, van artikel 2 van het 
decreet van 20 juli 1831 op de drukpers, 
en van de rechten der verdediging) ; 
c) a an de hand van een nietige rechts
pleging en met overneming van de gebre
ken welke het beroepen vonnis aankleef
den, wijl dit de depositie van de ge
naamde Divry niet heeft verworpen, 
welke op 13 november 1956 door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik ontvangen 
werd zonder vaststelling dat .hij de des
kundigeneed afgelegcl heeft, dan wanneer 
hij er als deskundige optrad door zijn ge
voelen te geven over het alsnog bestaan, 
op die datum van de lichamelijke onbe
kwaamheid van aanlegger (schending van 
de artikelen 43, 44, 154, 155, 189, 190 en 
211 van het Wetboek van strafvordering); 
d) om de reden dat, al is aanleggers 
huidige Dnbekwaamheid geneeslijk door 
een geschikte behandeling en het vermij
den van alle gebruiken van alcohol, zijn 
geclrag het « onwaarschijnlijk Jl maakt 
dat hij de passende hancleling zal volgen 
en het drinken van alcoholhouclende dran
ken zal vermijden, en dat <<de toelating ll 

een wagen te besturen hem enkel zou 
kunnen worden « verleend Jl mits het ver
vullen - tot het vaststellen van de on
waarschijnlijkheid waarvan het arrest 
zich beperkt - van die voorwaarden 
waarvan bet opleggen aan de beklaagcle en 
het onder toezicht houden niet in de macht 
van het wijzend gerecht liggen, dan wan
neer het bestreclen arrest alclus niet vast
stelt clat er bewezen is dat de onbekwaam
heicl bestenclig zal wezen, wat de wet ver
eist als voorwaarcle voor een definitieve 
vervallenverklaring van het recht een voer-· 
tuig te besturen (schending van artikel 2, 
elf de lid, van de wet van 1 augustus 1899), 
en clan wanneer in iecler geval het ar
rest, met miskenning van de verplichting 
de vonnissen met redenen te omkleden, 
aldus steunt op gronclen die twijfelach
tig zijn en in het onz.ekere laten of het. 
overwogen heeft clat er in feite bewezen 
was dat de lichamelijke onbekwaamheid 
bestenclig zou wezen, clan wel of het naar 
recht geoordeeld heeft dat een onbe
kwaamheid oplevert waarvan bewezen is 
dat zi.i bestendig zal wezen, elke evenwel 
geneeslijke onbekwaamheicl, wanneer het 
onwaarschijnlijk, hoewel noch· uitge
maakt, noch zeker zou zijn dat de be
klaagde de behamleling zal volgen die 
hem ervan zal genezen, of wanneer het 
bet wijzend gerecht niet mogelijk zou .zijn 

die behandeling aan de beklaagde op te 
leggen en het toepassen ervan onder toe
zicht te houden (schending van artikel 97 
van de Grondwet en van artikel 2, elfde 
lid, van de wet van 1 augustus 1899) 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende clat uit de redenen van het 
bestreden arrest en uit de niet strijdige 
redenen van de eerste rechter welke bet 
arrest overneemt blijkt dat de rechter 
over de grond, waar hij verklaart het 
zesde lid van artikel 2 1'an de wet van 
1 augustus 1899 (wet van 1 augustus 
1924) toe te passen, gedoeld heeft, -
door aanduicling ervan door nummer 6, 
dan wanneer aanlegger er nu=er 11 
aan toeschrijft, - op het lid dat door ar
tikel 2 van de wet van 1 augustus 1924 
toegevoegd is en dat de bepaling inhoudt 

-~ waarbij de vervallenverklaring van het 
recht te sturen wegens lichamelijke onbe
'kwaamheid ingevoerd is ; 

Dat het onderdeel van het micldel, 
hetwel op een onjuiste uitlegging van de 
bestreclen beslissing gestelmd is, feite
lijke grondslag mist; 

Over het tweede onclerdeel : 

Overwegencle clat zowel het bestreden 
arrest als het beroepen vonnis aanlegger 
veroordelen uit hoofde van onvrijwillige 
verwonclingen, veroorzaakt door een ver
keersongeval en uit hoofde van oncler
scheidene inbreuken op het koninklijk 
besluit van 8 april 1954 en, bij deze ver
oordeling, wegens een bestendige lichame
lijke onbekwaamheid de clefinitieve ver
vallenverklaring van het recht een motor
voertuig te besturen uitspreken ; 

Overwegende dat hieruit noodzakelijk 
blijkt dat aanlegger naar aanleiding van 
een veroordeliilg wegens een inbreuk op 
de verkeerspolitie en wegens een aan zijn 
schulcl te wijten verkeersongeval licha
melijk onbekwaam bevonden is om een 
voertuig te besturen; dat de rechter over 
de grond dienaangaande geen bijzondere 
vaststelling behoefde te maken ; 

Over het clercle onderdeel : 

Overwegende dat aanlegger onder let
ter D ten laste gelegd was : « bestuurder 
van een voertuig op cle openbare weg 
zijnde, niet te hebben kunnen sturen en/of 
de vereiste lichaamsgeschiktheicl en cle 
noclige kennis en bedrevenheid niet beze
ten te hebben Jl; 

Dat de lichamelijke onbekwaamheid 
om een voertuig te besturen mitsdien ten 
deze een element is van een der inbreuken 
waarop de vervolging gesteund is; 

Overwegende derhalve dat aanlegger 
ervan verwittigd was dat hij zijn ver
weer diende voor te dragen tegen de even
tuele toepassing van de veiligheidsmaatre-
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gel, gesteund op dergelijke onbekwaam
heid, welke in artikel 2 van de wet van 
1 augustus 1924 omschreven is ; 

Over het vierde onderdeel : 

Overwegende dat uit het proces-verbaal 
van de terechtzitting, op 13 november 1956 
door de Correctionele Rechtbank te Luik 
gehouden, in de loop waarvan de deskun
dige Divry gehoord werd, blijkt dat deze 
de besluiten van zijn verslag bevestigd 
heeft; 

Dat de door het gerecht gedurende het 
voorbereidend onderzoek aangestelde des
kundige op de terechtzitting slechts de ge
tuigeneed behoeft af te leggen indien hij 
zich erbij bepaalt aldaar rekenschap te 
geven over het resultaat van zijn vroeger 
verrichte expertise; · 

Over het vijfde onderdeel : 

Overwegende, enerzijds, dat de rechter 
over de grond souverein oordeelt volgens 
de om(ltandigheden der zaak, of de be
klaagde lichamelijk onbekwaam is om een 
voertuig te besturen en of deze onbe
kwaamheid bestendig of tijdelijk is; 

Overwegende · anderzijds dat de rechter 
in hoger beroep, na de overeenstemmende 
gevoelens van de door het gerecht aange
stelde deskundige en de door aanlegger 
gekozen deskundige aangehaald te hebben, 
besluit als volgt : « dat het besluit van 
de door aanlegger gekozen deskundige dus 
is dat hij de noclige voorwaarden niet 
verenigt om een wagen te besturen en 
dat de toelating het te doen hem enkel zou 
mogen worden verleend onder voorwaar
den welke niet te vervullen blijken; dat 
in deze omstandigheden de enig mogelijke 
oplossing is de clefinitieve vervallenverkla
ring van het recht te sturen, welke door 
de rechtbank uitgesproken is, te bevesti
gen >>; 

Overwegende dat deze redenen, waaruit 
het bestenclig karakter van de lichamelijke 
onbekwaamheid bij aanlegger blijkt, noch 
dubbelzinnig, noch twijfelachtig zijn; dat 
zij de toepassing van de uitgesproken 
veiligheidsmaatregel rechtvaardigen; 

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

En overwegende dat de substantiele of 

(1) Raadpl. verbr., 23 december 1957 (Bull. 
en PASIC., 1958, I, 436). 

Over het vraagpunt of het verkeer op de 
openbare wegen genaamd « openbare pleinen » 
beheerst wordt door artikel 12-1 van de Weg
code van 8 april 1954 ofwel of artikel 15 van 
die code van die bepaling afwijkt, zoals arti
kel 56 van de Wegcode van 1 februari 1934 van 
artikel 27, 1°, van die code afweek (verbr., 

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

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

17 maart 1958.- 2e kamer.- Voorzitte1·, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1·, H. Daubresse. -
Gelijkluidende concl~tsie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Pirson. 

2e KAMER. - 17 maart 1958 

1° VEJRKEEJR. - WEGCODE, ARTIKELS 12-1 
EN 25-2-b. - BESTUURDERS DIE UIT TEGEN
OVERGESTELDE RICHTINGEN KOMEN GEREDEN EN 
AANSTALTEN MAKEN 01>£ NAAR LINKS AI<' TE 
SLAAN. - BESTUURDERS HEBBENDE IN ELK 
GEVAL DE VERPLICHTING ZICH NAAR LINKS TE 
BEGEVEN. 

2° VERKEER. - VOORRANG. - VOORRANG 
VAN RECHTS. - WEGCODE, ARTIKEL 15. 
TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE BEPALING. 

3° VERKEER. - WEGCODE, ARTIKELS 15 
EN 25-2-b. - BESTUURDER DIE NAAR LINKS 
AFSLAAT. - BESTUURDER DIE NIETTEMIN DE 
DOORGANG MOET VRIJLATEN VOOR DE VAN 
RECHTS KOMENDE BESTUURDER. 

1 o De bestmwders, die ttit tegenove1·ge
stelde richting lcomen ge1·eaen op een 
openbaar plein en aanstalten malcen om 
alaaa1· nawr httn 1·espectieve linlcerlcant 
at te slaan, zijn verplicht zich naa1·linlcs 
te begeven., Machtens a1·tilcel 25-2-b van 
(le TVegcode, aeze bepaling sl~titende in 
elk geval ae toepassing van artilcel 12-1 
van aie code uit (1). 

2° Artilcel 15 van ae 'Wegcode, lcmchtens 
hetwellc elk bestmwcler ae d001'!Jang 
moet vrijlaten. voor ae van rechts leo-

9 januari 1950, Bull. en PAsic., 1950, I, 298), 
raadpl., in diverse zin, DIERCKX DE CASTERLE en 
CARTON DE TOURNAI, blz. 26; ROMBAUT, blz. 22; 
0UTERS en PETIT, blz. 53 tot 56; VAN RoYE, 
nr 557; GILLIEAux, Rev. gen. ass. et resp., 1957, 
n" 5862, sub. 29. Dit twistpunt werd, na het be
sproken. arrest, opgelost door artikel 4, 1°, van 
het koninklijk besluit van 4 juni 1958, waarbij 
artikel 12-1 van de Wegcode werd gewijzigd. 



-536-

mende best·nttnler, is van toepassing, 
niet enkel op cle lw~tisp~tnten, doch ook 
01J de anclere plaatsen van de· openba1·e 
weg, waa1· een besttt~wder op l'egelma
Uge wijze 1·echts van een andere be
st·wnrder lcomt (1). 

3° De ornstancl'igheden dat een bestuu.HlC1' 
een onder art·ilcel 25-2-b van cle Wegcocle 
vallende manwu.vre ~titvoe1·t, ontheft 
hem niet van de verpl'ichting de floor
gang voo1· de van rechts lcomencle be
stmtrdel· vrij te laten, ove1·eenlcomstig 
a1·tilcel 15 van clie code. 

(LIETART, T. KILEMOES.) 

ARREST (2), 

HET HOF; - Gelet op het arrest van 
het hof gewezen op 15 april1957; 

Gelet op het bestreden vonnis, op 24 oc
tober 1957 gewezen door de Oorrectionele . 
Rechtbank te Doornik, op verwijzing uit
spraak doende; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 12-1 van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954 hou
dende algemeen reglement op de verkeers
politie, 15 van hetzelfde koninklijk besluit, 
2, eerste lid, van de wet van 1 augustus 
1899, houdende herziening van de wetge
ving en de reglementen op de politie van 
het vervoer en het verkeer, 3 en 4 van de 
wet van 17 april 1878, de voorafgaande 
titel bevattende van het Wetboek van 
rechtspleging in strafzaken, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden vonnis, na vastgesteld te heb
ben dat het litigieuze ongeval zich voorge
daan heeft in l;tet midden van de Grand
Place te OhHwres « op een plaats welke, 
al is zij Grand'Place geheten, overeen
stemt met de definitie van de term 
rijbaan ll, aanlegger strafrechtelijk ver
oordeeld heeft nit hoofde van de overtre
ding van voormeld artikel 15 van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954 en 
bovendien' geheel de verantwoordelijkheid 
voor de schadelijke gevolgen van het on
geval te zijnen laste gelegcl heeft, om 
aldus te beslissen in hoofdzaak hierop 

(1) 0UTERS en PETIT, blz. 36 en 53 tot 56; 
VAN RoYE, nrs 615 en 617; GILLIEAux, Rev. g{m. 
ass. et resp., 1957, nr 5862, sub 29. Vergel. 
verbr., 14 october 1957 (Bull. en PAsrc., 1958, 
I, 128). 

steunend dat aanlegger voor verweerder, 
die bij toepassing van voormeld artikel 15 
de << voorrang van het van rechts komende 
verkeer ll genoot, de doorgang moest vrij
laten, en hierop dat trouwens niet be
wezen is geworden « dat Kilemoes enige 
bepaling van de Wegcocle, en meer in het 
bijzoncler de artikelen 12, 25-2b, en 26-1° 
zou overtreden hebben of dat hij enige 
font waarcloor hij verantwoordelijk is zou 
begaan hebben ll, dan wanneer, ingeval, 
overeenkomstig de door de rechters over 
de groncl geuite feitelijke beoordeling, de 
plaats van de botsing, in zover zij voor 
het verkeer der voertuigen in het alge
meen ingericht is, client te worden aange
zien als in haar geheel een zelfde « rij
baan ll vormend in de zin van artikel 2-1° 
van het algemeen reglement op de ver
keerspolitie, cleze enkele vaststelling nood
zakelijkerwijze de in artikel 15 van 
meergemelcl reglement neergelegde regel 
(voorrang van het van rechts komend ver
keer) ten deze niet toepasselijk moest 
maken, naardien de bestuurders in dit ge
val, luidens artikel 12-1 van hetzelfde re
glement, de verplichting hebben zo dicht 
mogelijk bij de rechterrand van die baan 
te blijven, en bijgevolg langsheen de bui
tengrenzen van het plein te rijclen met 
uitvoering van een rondgaande beweging, 
wat op zichzelf uitsloot dat zij normaal 
elkander konden ontmoeten of konden 
samenkomen in het midden van het plein 
bij het doorrijclen ervan, welke voor
waarde nochtans onontbeerlijk is voor het 
toepassen van de regelen betreffende de 
verkeersvoorrang : 

Overwegencle dat uit de souvereine 
vaststellingen van de rechter over de 
grond blijkt dat de twee bestuurders, die 
nit tegengestelde richtingen kwamen ge
reclen, aanstalten maakten om naar hun 
respectieve linker kant af te slaan; 

Dat, zoals de rechtbank terecht erop 
wijst, zij bijgevolg allebei de verplichting 
hadden zich naar links te begeven krach
tens artikel 25-2b van de Wegcode, wat 
in elk geval de toepassing van artikel12-1 
van deze code uitsloot; 

Overwegell{le dat het midclelnaar recht 
faalt; 

Over het tweede micldel, afgeleid nit de 
schending van artikel 15 van het konink
lijk besluit van 8 april 1954, houdende 
het algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, 2, eerste lid, van de wet 
van 1 augustus 1899, houdende herziening 
van de wetgeving en de reglementen op de 

(2) Een eerste arrest werd in deze zaak door 
het hof gewezen op 15 april 1957 (Bull. en 
PASIC., 1957, I, 995). 
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politie van het vervoer en het verkeer, 
3 en 4 van de wet van 17 april 1878, de 
voorafgaande titel bevattende van het 
Wetboek van rechtspleging in strafzaken, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden vonnis, na vast
gesteld te hebben dat het litigieuze onge
val zich voorgedaan heeft in het midden 
van de Grand'Place te Ohievres « op een 
plaats welke, al is zij Grand'place gehe
ten, overeenstemt met de definitie van de 
term rijbaan 11, aimlegger strafrechtelijk 
veroordeeld heeft nit hoofde van overtre
ding van voormeld artikel 15 van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954 en 
bovendien geheel de verantwoordelijkheid' 
voor de schadelijke gevolge;n van het on
geval te zijnen laste gelegd heeft, om 
aWns te beslissen in hoofdzaak hierop 
steunend dat aanlegger voor verweerder, 
die bij toepassing van voormeld artikel 15 
de << voorrang van het van rechts komend 
verkeer 1> genoot, de do01·gang moest vrij
laten, dan wanneer, ingeval, overeenkom
stig de door de rechters over de grond 
geuite feitelijke beoordeling, de plaats van 
de botsing, in zover zij voor het verkeer 
der voertuigen in het algemeen ingericht 
is, client te worden aangezien als in haar 
geheel eenzelfde « rijbaan 11 vormend in de 
zin van artikel 2-1° van het algemeen 
reglement op de verkeerspolitie, deze 
enll:ele vaststelling noodzakelijkerwijze 
de in artikel 15 van meergemeld re
glement neergelegde regel (voorrang van 
het van rechts komend verkeer) ten 
deze niet toepasselijk moest maken, naar
clien deze bepaling, om toepasselijk te 
wezen, noodzakelijk onderstelt dat de 
bestuurclers op verschillende wegen rij
den: 

Overwegende dat, gezien de algemeen
heid van de bewoordingen ervan, arti
kell5 van de ·w egcode van toepassing is, 
niet enkel op de kruispunten, doch ook 
op de plaatsen van de openbare weg waar 
een bestuurder op regelmatige wijze rechts 
van een andere bestuurder komt ; 

Dat de omstandigheid dat de bestuurder, 
die de doorgang moet vrijlaten, een onder 
artikel 25-2b vallende manceuvre uitvoert, 
deze toepassing niet in de weg staat ; 

Overwegende dat het middel naar recht 
faalt; 

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

II. Betreffende de over de burgerlijke 
vordering gewezen beslissing : 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder middel doet gelden ; 

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

17 maart 1958.-2° kamer.- Voon<:itteT, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve;·, H. Valentin. -
Gelijlclu.iclencle conclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Simont. 

2° KAMER. - 17 maart 1958 

HERZIENING. - ACHTEREENVOLGENDE VER
OORDELINGEN DOOR DE KRIJGSRAAD VAN TWEE 
PERSONEN WEGENS HETZELFDE MISDRIJF. -
MISDRIJF DAT SLECHTS DOOR EEN PERSOON 
BLIJKT BEGAAN TE ZIJN GEWEEST. - 0NVER
ENIGBARE VEROORDELINGEN. - HERZIENING 
GEVORDERD OP LAST VAN DE MINISTER VAN 
JUSTITIE. - VERNIETIGING VAN DE TWEE 
VEROORDELINGEN. - VERWIJZING NAAR RET 
MILITAIR GERECHTSHOF. 

vVanneer twee in k;·acht van gewijscle ge
gane ve;·oo;·clelingen achtereenvolgens 
cloor· een lwijgs;·aacl uitgespmlcen we;·. 
clen, ten laste van twee peTsonen, wegens 
hetzelfcle miscl1"'ijf clat slechts cloo;· een 
persoon bUjlct begaan te zijn geweest, 
ven~ietigt het hof van ve;·bTelcing, 
waa;·bij een v;·aag tot herz·iening, op 
last vnn cle ./J1in·ister van jttstitie, op 
vorclering · van cle procttreur-genernal 
cwnhnngig is gemnalct, cle twee onve;·e
nigbare vemonZelingen en verwijst cle 
zaken nnn;· het militni;· gerechtshof (1). 
(Wetboek van strafvordering, art. 443, 
1°, 444 en 445.) 

(PROOUREUR-GENERAAL B!J RET HOF 
VAN VERBREKING, IN ZAKE RICHARD EN UAHAUT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de vordering, 
voorgebracht door de heer procureur-gene
raal bij dit hof en luidend als volgt : 

« Tot de heren voorzitter en raadsheren 
die de tweede kamer van het hof van 
verbreking uitmaken; 

1> De ondergetekende procureur-generaal 
heeft de eer uiteen te zetten dat de Minis
ter van justitie bij dienstbrief van 25 ja
nuari 1958, Bestuur der wetgeving, eerste 
sectie, litt. AP, ur 75939/8, hem last gege
ven heeft overeenkomstig de artikelen 443, 

(1) Verbr., 21 juni 1948 (Bull. en PASIC.,. 

1948, I, 400). 
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1D, en 444 van het Wetboek van strafvor
dering, gewijzigd door de wet van 18 juni 
1894, bij het hof van verbreking een aan
vraag tot herziening aanhangig te maken, 
gesteund op de volgende feiten : 

>> Bij een vonnis, op tegenspraak de 
12• juli 1956 gewezen door de krijgs
raacl te velde bij de Belgische strijdkrach
ten in Duitsland, is de genaamde Richard 
J ose-Oasimir-Leopold -Ghislain, fabrieksar
beicler, geboren te Thy-le-Oh!lteau op 
16 juni 1937, er wonende rue du Paradis, 
nr 4, soldaat clienstplichtige, veroordeeld 
tot een straf van vijftien dagen gevange
nis, nit hoofde van diefstal van twee 
biljetten van honderd frank, gepleegd te 
Spich op 21 mei 1956, ten nadele van de 
soklaat dienstplichtige Dubois Freddy; 

>> Bij een vonnis, op tegenspraak de 
9• october 1956 door dezelfcle krijgs
raad gewezen, is de genaamde Mal1aut 
Rene-Ghislain-.Joseph, dagloner, geboren 
te Thorembais-les-Beguines op 20 juli 
1937, er wonende rue Mellemont nr 17, 
solclaat clienstplichtig·e, veroordeeld tot een 
enige straf van drie maand gevangenis, uit 
hoofde van verscheiclene diefstallen, 
waaronder die wegens welke Richard ver
oordeeld is ; 

>> Uit de onclerzoeken schijnt te blijken 
clat elke verstandhoucling tussen Richard 
en Mahaut client te worden uitgesloten; 

'>> De op 12 juli en 9 october HJ56 uitgc
sproken veroordelingen, welke in kracht 
van gewijsde gegaan zijn, komen derhalve 
als onverenigbaar voor en het bewijs van 
de onschuld van een {ler veroordeelden 
blijkt uit de strijdigheid tussen die be
slissingen ; 

>> Om die redenen, en gelet op de arti
kelen 443, 444, 445 van het Wetboek van 
strafvordering, gewijzigcl door de wet van 
18 juni 1894, vordert de ondergetekende 
· procureur-generaal dat het het hof moge 
behageu voormeld vonnis van de krijgs
raad te velde bij de Belgische strijclkrach
ten in Duitsland van 12 juli 1956 te ver
nietigen, alsmecle voormeld vonnis van 
dezelfde krijgsraad van 9 october 1956, 
in zover bij clit vonnis Rene Mahaut ver
oordeeld is uit hoofde van een diefstal, 
op 21 mei 1956 te Spich gepleegcl ten nadele 
van Freddy Dubois ; de zaken in cleze staat 
naar het militair gerechtshof te verwij-
zen; 

Brussel, 27 januari 1958. 

Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 

(w.g.) Paul Mahaux >>; 

Gelet op de artikelen 443-1D, 444-3D en 
445, eerste lid, van het Wetboek van straf
vordering, deze artikelen gewijzigcl door 
de wet van 18 juni 1894, de gronden van 

de vorenstaande vordering overnemend, 
vernietigt voormeld vonnis van de krijgs
raad te velde bij de Belgische strijdkrach
ten in Duitsland van 12 juli 1956, alsmede 
voormeld vonnis van dezelfde krijgsraad 
van 9 october 1956 in zover Rene Mahaut 
bij dit laatste vonnis veroordeeld is uit 
hoofde van een diefstal, op 21 mei 1956 
te Spich gepleegd ten nadele van Freddy 
Dubois ; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde vonnissen; ver
wijst de zaken in deze staat naar het 
militair gerechtshof. 

17 maart 1958. -2• kamer.- VooTzitte?·, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve?·slaggever, H. Gilmet. -
Gelijlcl·uidende concl7tsie, H. Paul .Ma
haux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 17 maart 1958 

1° lVIIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAl'J;:AKEN. - lVIIDDEL DAT DE REGELMATIG
HEID DER DAGVAARDING CRITISEERT. 
lVIIDDEL NIET OPGEWORPEN VOOR DE RECHTER 
OVER DE GROND. - NIET ONTVANKELIJK MID
PEL. 

2D VERBREKING. - BEVOEGDHEID. -
STR.AFZAKEN. - BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
OM NA TE GAAN OF DE PUBLIEKE VORDERING 
AL OF NIET VERJ AARD IS. 

3D PROVINOIEREGLEMENT. - PRo
VINCIALE BELASTING. - 00RRECTIONELE GELD
BOETE. - VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF 
VAN IiDEN TOT ACHT DAGEN.- WETTELIJKHEID. 

1D Is niet ontvanlGeUjlG het middel dat 
slechts cle 1·egelmat-igheicl cler clagvaa?·
cUng criUsee?·t, wctnneer het n·iet v66?' 
cle Techte·r oveT cle gToncl wenl opge
mepen en aanlegge?· z·ijn veTwee?· ten 
gron.cle heeft voorgeckagen (1). 

2° Het hof vwn verb?'elc'ing is bevoegcl om 
nri te gaan, in· de pmcecl~we waa?·van 
het te kennen heeft, of cle publielce vo?·
cle?'ing al of niet verjaarcl is (2). 

I 

3D Is wettelijlc het provincie?·eglement dat, 
ten eincle cle inning va?t een pmvinciale 
belasting te .ve1·zelcm·en., tegen cle oveT-

(1) Verbr., 7 januari 1957 (A,·. Yerb1·., 1957, 
biz. 305; Bttll. en PAsrc., 1957, I, 497). 

(2) Verbr., 13 januari 1958 (A1'1'. Yerb1·., 
1958, biz. 284; Bttll, en PAsrc., 1958, I, 491). 
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tH3dC1'8, in geval van niet-betaling· van 
een correctionele geldboete, een veTvan
gende gevangenisstraf van een tot acht 
dagen voorziet (1). (Provinciereglement 
van Luik van 22 april1931, art. 11 en 12; 
Strafwetboek, art. 25, 40 en 100; wet 
van 5 juli 1871, art. 13.) 

(GERARD, T. PROCUREUR DES KONINGS TE LWK; 
PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, T, GiERARD.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 januari 1958 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Luik; 

I. Aangaande de voorziening van Al
bert Gerard, beklaagde : 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat de dagvaarding v66r de eerste rechter 
luidt dat het aanlegger ten laste gelegde 
feit op 27 juni 1956 gepleegd is, dan wan
neer de telastlegging als datum van dit 
feit 27 juni 1954 aancluidt : 

Overwegende dat aanlegger, die slechts 
de regelmatigheid der dagvaarding criti
seert, v66r de rechter over de grond het 
middel niet opgeworpen heeft en zijn 
verweer ten gronde voorgedragen heeft 
ten aanzien van de tegen hem als bewezen 
aangeziene telastlegging; 

Dat het middel derhalve niet ontvanke
lijk is; 

Over het tweede middel hieruit afgeleid 
dat de publieke vordering ten dage van 
het bestreden vonnis te niet gegaan was 
door verjaring : 

Overwegende dat het bedrag der geld
boete, de enige toegepaste straf, het ka
rakter van het misdrijf dat zij bestraft 
bepaalt; dat, aangezien 'aanlegger tot een 
geldboete van honderd frank veroordeeld 
is, het te zijnen laste als bewezen aange
zien feit een wanbedrijf uitmaakt en de 
publieke vordering slechts na verloop van 
drie jaren verjaard is; · 

Overwegende dat, 27 juni 1954 de datum 
zijnde van het aanlegger ten laste gelegde 
feit, de verjaring gestuit is door het ver
oordelend vonnis dat op 17 juni 1957 door 
de rechtbank van politie gewezen is; dat 
zij dus niet verkregen was toen het be
streden vonnis uitgesproken werd; 

(1) Verbr., 9 februari 1903 (Bull. en PAsrc.; 
1903, I, 104); 22 mei 1905 (ibid., 1905, I, 233); 
8 maart 1909 (ibid., 1909, I, 171); NYPELS en 
SERVAIS, edit. 1938, bd. I, art. 40 en 41, b[z. 12, 
en nota 5; ScHUIND en GAILLY, bd. II, blz. 107; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

II. Aangaande de voorziening van het 
openbaar ministerie : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 107 van de 
Grondwet, 25, 38, 40 en 100 van het 
Strafwetboek; .13 van de wet van 5 juli 
1871, doordat het bestreden vonnis, het
welk aanlegger veroordeelt tot een geld
boete van honderd frank, een correctionele 
straf, de duur van de vervangende gevan
genis onwettelijk op een dag bepaalt : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aanlegger tot een geldboete van honderd 
frank veroordeelt uit hoofde van, op 
27 juni 1954, op de openbare weg g·ereden 
te hebben, gezeten op een rijwiel zonder 
motor dat niet voorzien was van een pro
vinciale plaat voor 1954, welk misdrijf 
omschreven is door de artikelen 11 en 12 
van het op 22 april 1931 door de provin
ciale raad van de provincie Luik genomen 
reglement, deze artikelen respectievelijk 
vervangen door de provinciale reglementen 
van 14 maart 1949 en 15 october 1945; 

Overwegende dat bij artikel 11 een 
geldboete van 100 tot 200 frank gesteld is ; 
dat artikel 12 in lid 2 luidt dat bij niet
betaling van de geldboete, deze door een 
gevan~~nis van een tot acht dagen ver
vangen wordt; 

Overwegende dat in de voorziening be
toogd is dat, aangezien de wet van 5 juli 
1871 niet in uitdrukkelijke termen van de 
vervangende gevangenis melding maakt, 
het niet aan de provinciale raad stond 
in dit opzicht af te wijken van de arti
kelen 25, 38 en 40 van het Strafwetboek 
en dat de voormelde reglementsbepalingen 
mitsdien een . geldboete van correctionele 
aard niet wettelijk hebben kunnen vervan
gen door een politiegevangenis ; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 13, tweede lid, van de wet van 5 juli 
1871, de provinciale raden, om de inning 
van de provinciale belastingaanslagen te 
verzekeren, straffen mogen invoeren welke 
8 dagen gevangenis en 200 frank geldboete 
niet te boven gaan; 

Overwegende dat de vervangende gevan
genis, een gevangenisstraf, in de termen 
van dit artikel valt; dat de provinciale 
raad, door een vervangende gevangenis te 
stellen van 1 tot 8 dagen, in de grenzen 
van de hem toegekende machten gebleven 
is; 

Rep. pmt. d1·. belge, vo Infraction, nr 249; 
yo P1·ovince, nr 731, yo Taxes provinciales et 
communales, nrs 302 en 392; Les Novelles, 
Droit penal, bd. I, P1incipes generaux du d1·oit 
penal, n•· 797. 
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Overwegende dat er ten onrechte aan
gevoerd is dat de artikelen 25, 38 en 40 
van de W egcocle aldus zouclen geschonclen 
zijn; 

Overwegende clat uit artikel100 van het 
Strafwetboek blijkt dat de algemene be
ginselen van het strafrecht, ter zake van 
vervangende gevangenis, op de misdrijven 
bepaald bij de bijzondere wetten en regle
menten slechts toepasselijk zijn bij ge
breke van andersluidende bepalingen in 
die wetten en reglementen ; 

Overwegende dat ten deze artikel 13 
van de wet van 5 juli 1871 en artikel 12 
van het kwestieus provinciereglement uit
drukkelijk afwijken van die beginselen 
en onder meer van de artikelen 25 en 40 
van het Strafwetboek; 

vVaaruit volgt dat het middel naar recht 
faalt; 

En overwegende, wat beide voorzienin
gen aangaat, dat de substantiEHe of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

Om die redeneh, veroordeelt aanlegger 
Gerard tot de kosten van zijn voorziening ; 
laat de kosten van de voorziening van het 
openbaar ministerie de Staat ten laste. 

17 maart 1958.- 2e kamer.- Voo1·zitter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Daubresse. -
Gelijlcluidende conchtsie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 13 maart 1953 

INKOMSTENBELASTINGEN. BE-
DR.I.JFSBELAS'riNG. - VREEMDELING DIE IN 
BELGIE ZAKEN DOET. - VASTE INRICHTING 

VAN PRODUCTIEVE AARD IN BELGIE GEVES'l'IGD. 
- vVINSTEN SPRUITENDE UIT DE VERRICHTIN

GEN DOOR DIE INRICHTING GEDAAN BELASTBAAR 

IN DE BEDRIJFSBELASTING, ZELFS INDIEN ZIJ 
IN DE VREEMDE WEHDEN VERKREGEN EN ZELFS 
INDIEN DE 'VREEMDE FIRMA HAAR BALANS MET 

VERLIES HEEFT GESLOTEN. 

De berl1"ijfsbelasUng wordt gevest-igrl op 
de w.insten spntitencle ~tit cle ven··ichtin
gen gedaan cloor een vaste in1·ichting 
vcm pmcluctieve aanl, in BelgiiJ geves
Ugcl clo01· een m·eemcle finna, zelfs inclien 
(Ue winsten in den m·eenule we·rden ·ver
lc1'egen. (1) en zelfs 1.n(l'ien d·ie v1·eenule 

(1) Raadpl. verbr ., 31 october 1932 (Bull. en 
PASIC., 1932, I, 291). 

firma haa1· balans met ve?'l·ies heeft 
,qesloten (2). 

(VAN HE!i'Ii'EN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 mei 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2 en 27, paragrafen 2 en 4 
der wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen bij besluit van de Regent van 
15 januari 1948 samengeschakeld, 13, para
graaf 1, 9°, van het koninklijk besluit 
van 22 september 1937 gewijzigd door het 
besluit van de Regent van 12 maart 1949, 
doordat het bestreden arrest beslist dat 
artikel 27, paragraaf 4, der samengescha
kelde wetten toepasselijk is op een in Bel
gie door een vreemdeling gehouden bureel 
met opdracht de bij de in BelgH~ gei'nstal
leerde verdelende vennootschappen ge
huurde films na te zien, in te pakken en 
naar de kolonie te zenden, het materieel 
en de voor een Kongolese exploitatie onont
beerlijke wisselstukken op te zoeken en 
naar Belgisch Kongo te zenden en de 
financiele regeling te verzekeren van de in 
Belgie gedane verrichtingen, zonder dat 
men zich moet bekommeren nopens het 
punt te weten of de door 7° van para
graaf 2 van hetzelfde artikel 27 bepaalde 
voorwaarden verenigd zijn, dan wanneer, 
enerzijds, artikel 2 der samengeschakelde 
wetten slechts de inkomsten in Belgie ge
wonnen of verkregen belast wanneer de 
rechthebbende er zijn woonplaas of zijn 
verblijf niet heeft, en dan wanneer, ander
zijds, artikel 27, paragrafen 2 en 4 der 
samengeschakelde wetten, tot enkele 
draagwijdte heeft de inkomsten in Belgie 
voortgebracht door het wa·ken -in dat land 
van een vaste onderneming van produc~ 
tieve aard aan de bedrijfsbelasting te 
onderwerpen, voorwaarde die niet nood
zakelijkerwijze verwezenlijkt is door een 
lmreel met de in het arrest beschreven 
bedrijvigheid en welke voormeld arrest 
niet vaststelt verwezenlijkt te zijn na 
geweigerd te hebben na te gaan of de toe
passingsvoo,·waarclen van artikel 27, para
graaf 2, 7°, der samengeschakelcle wetten 
ja dan neen vervuld waren : 

Overwegencle dat paragraaf 4 van arti
kel 27 der samengeschakelde wetten, be
treffende de vreemclelingen die in Belgie 

(2) Raadpl. verbr., 6 october 1941 (B-1tll. en 
PAsrc:, 1941, I, 367) en 1 maart 1949 (ibid., 
1949, I, 174). 
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zaken doen, als Belgische inrichtingen 
beschouwt en, bijgevolg, aan de Belgische 
fiscale wetten onderwerpt, namelijk hun 
agenturen, magazijnen, burelen en labo
ratoria... zomede alle vaste inrichtingen 
van productieve aard ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegger, die in Kongo 
woont en er verschillende bioskopen ex
ploiteert )), «in BelgH\ (Schaarbeek) een 
bureel bezat waarvan hij het personeel 
en de algemene onkosten betaalde )) ; dat 
dit bureel << als opdracht had : 1 o de ge
huurde films te kiezen, te keuren, in te 
pakken en naar de kolonie te zen den ... ; 
2° het inaterieel en de wisselstukken 
onontbeerlijk voor zijn Kongolese exploita
tie op te zoeken en naar verzoeker te 
zenden; 3° de financi€le regeling te verze
keren van de in Belgie voor rekening van 
verzoeker gedane verrichtingen ll ; 

Dat het arrest nit die vaststellingen 
afleidt dat, de bepaling van voormeld pa
ragraaf 4 « in zeer algemene bewoordingen 
vervat zijnde zich in onderhavig geval 
volkomen toepast op het bureel dat aan
legger te Schaarbeek bezat om de goede 
gang van zijn in Kongo gevestigde onder
nemingen te verzekeren ll ; 

Dat het arrest, bovendien,· hierop wijst, 
dat de bedrijfsbelasting gevestigd werd 
op de winsten welke spruiten nit de ver
richtingen gedaan door het bureel in Bel
gie gevestigd en dat aanlegger de belast
bare grondslagen niet betwist zoals ze 
door de administratie vastgesteld zijn 
geworden; 

Overwegende .dat het hof van beroep 
aldus noodzakelijk aangenomen heeft dat 
het bureel waarvan sprake van produc
tieve aard was ; 

Overwegende dat de band van territo
rialiteit vereist door artikel 2 der samen
geschakelde wetten bestaat zodra de ver
richtingen gedaan door de Belgische in
richting van een vreemde firma of door 
tussenkomst van deze inrichting winsten 
hebben opgeleverd; 

Dat, dit karakter vastgesteld zijnde 
door het bestreden arrest, het zonder be
lang is, wat betreft het verschuldigd zijn 
van de belasting, dat winsten ja dan neen 
in den vreemde verkregen of verwezen
lijkt werden ; 

Overwegende dat, door de verwezenlij
king vast te stellen van winsten door het 
in Belgie geinstalleerd bureel, het arrest 
op de vervulling heeft gewezen van de 
voorwaarcle cUe, volgens het middel, dien
de nagezien te worden bij toepassing van 
artikel 27, paragraaf 2, 7°; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

Om die i·edenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. , 

18 maart 1958.-2° kamer.- Voo1·zitte1·, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Valentin. -
Gelijlcluidende conclltsie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal.- Pleiters, HH. F. Lai
ne (van de Balie van beroep te Brussel) 
en Van Leynseele. 

le KAMER. - 20 maart 1958 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - NIJVERHEIDS-, HAN
DELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. - BELASTING
VRIJDOM VAN ZEKERE MEERWAARDEN. -
BELASTINGVRIJDOM AFHANKELIJK VAN BET 
VOEREN VAN EEN BOEKBOUDING OVEREENKOM
STIG DE BEPALINGEN VAN BET WETBOEK VAN 
KOOPBANDEL. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSBELASTING. - NIJVERBEIDS-, BAN
DELS- OF LANDBOUWBEDRIJF.- VERWEZENLI.J
KING VAN MEERWAARDE VAN EEN GEiNVESTEERD 
·GOED. ~ VERPLICHTING, OM BET BEDRAG VAN 
DE BELASTBARE MEERWAARDE TE BEPALEN, DE 
BELEGGINGS- OF AANKOOPW AARDE TE VERMIN
DEREN MET BET BEDRAG VAN DE IN FISCAAL 
OPZICHT REEDS TOEGELATEN AFSCBRIJVINGEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP v66R BET BOF VAN BEROEP. -
GRENZEN VAN BET GESCBIL. 

1° De bela.sUn,qvTijdom van zelce1·e meer· 
waanlm~, weUce in pr·lncipe belastbaar 
zijn bij toepassing van artilcel 27, pam
m·aaj 1, van de samengeschalcelde wet
ten bet1·efjende de inlcomstenbelastinge-n, 
wo1·dt slechts toegestaan indien, onder 
mee1·, de belastingschnldige een boelchou.
ding voert ove1·eenlcomstig de bepalingen 
va1~ het Wetboelc van lcoophandel. (Sa
mengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 27, para
graaf 2bis.) 

2° Om het bedrag van de in de bedrijfs
belasting belastbwre mee·rwaarde van 
een in een nijve1·heids-, handels- of land
bonwbed1'ijf ge'investeerd goecl te bepa
len, moet men van het bed1·ag van de 
tegeldemalcing van dit uoed, ivaardoor 
de mee·rwaarde werd geopenbaard, de 
beleggings- of aanlcoopwaarde ajt1·elclcen, 
venninde1·d met het bedrag van· de in 
fiscaal opzicht reeds toegelaten afschrij
vingen. Deze aftrelclc·ing van de ats_clwij
v·lngen is niet onde·rgeschilct awn de 
toelcenning van de belastingvr-ijdom 
voorzien bij aTt-ilwl 27, paTagraaf 2bis, 
van dezelfde wetten. 

3° Het hot va1~ beroep, dat lcen.nis neemt 
van het beroep va1~ een belastingschltl
dige tegen de besz.issing van de dh·ecteur 
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cle;· cl'i·recte belast'ingen, is zoncler macht, 
·wwl1ineer cle clirectetw over (lie v;·aag 
n·iet V(tn. ambtstoege ttitspnwlu heett ge
claan, om lvennis te nemen van de voo;· 
rle . eerste ma(~l voor d'it hot rloo;· cle 
belnst'ingsclml(z.ige opgeworpe-n betw·is
Ung, hierin best(u~nde dnt (le bij wijzi
g'ing vnn cle nang·ifte gevestigae nnnslag 
n'letig zou zijn b'ij gebl'elc aan toezen
cl·ing vnn een be;··icht van wijzig'ing. 

(HENSSEN EN NAUWELAERTS, 
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 juli 1957 gewezen door het 
~of van beroep te Luik ; · 

I. Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, van ambstwege opgeworpen tegen de 
voorziening ingesteld door S. Nauwelaerts, 
echtgenote B. Henssen : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
« het beroep, in zover het door de echtge
note van verzoeke.r (hier aanlegster) inge
steld is, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is >> ; 

Overwegende dat de voorziening van 
aanlegster bijgevolg niet ontvankelijk is 
daar zij geen uiteenzetting van de miclde
len en geen aanduicling van de geschonden 
wetten inhouclt, overeenkomstig artikel 14 
van de wet van 6 september 1895, vervan
gen door artikel 1 van de wet van 23 juli 
1953; 

II. Over de voorziening van Bernard 
Henssen: 

Gelet op het tweede middel, afgeleicl uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 27, paragrafen 2 en 2bis, van 
de samengeschakelde wetten, cloordat het 
bestreclen arrest verklaart dat aanlegger 
ten onrechte, met prijsgeving van het in 
zijn reclamatie ingeroepen midclel, betoogt 
dat hem in elk geval de bepalingen van ar
kel 27, paragraaf 2bis, van de samenge
schakelde wetten zouden moeten ten goede 
komen, dan wanneer, eerste onderdeel, 
door in zijn reclamatie de waarclevermin
dering van de munt te doen gelden, aan
legger verzocht om toepassing van arti
kel 27, paragraaf 2bis, van de samenge
schakelde wetten, tweede ondercleel, in 
geval, zoals ten deze, de eerste paragraaf 
van voormeld artikel toegepast worclt, 
insgelijks paragraaf 2bis dient te worden 
toegepast, aangezien de eerste slechts toe
passelijk is « onder voorbehoud van het · 
in paragraaf 2Ms bepaalde », derde onder
dee!, de administratie feitelijk deze para
graaf 2bis van artikel 27 toegepast heeft, 
doch dit onwettelijk gedaan heeft daar zij 

van de koopprijs der geimiesteerde goede
ren. het bedrag der voorheen in fiscaal 
opzicht aangenomen afschrijvingen afge
trokken heeft, dan wanneer deze aftrek
king slechts mag plaats hebben inclien de 
koopprijs overeenkomstig dit artikel 27, 
paragraaf 2bis, vermenigvulcligd is door 
de daarin aangeduide coefficH~nten, viercle 
onderdeel, in strijd met wat het hof van 

. beroep beslist, aanlegger een regelmatige 
boekhouding voert in de zin welke in het 
belastingrecht claaraan client gegeven te 
worden, naardien de waarachtigheid van 
de documenten waarop de aanspraak van 
aanlegger gesteund is door de administra
tie nooit betwist is geweest ; 

Over het eerste onclerdeel : ~ 

Overwegencle dat, aangezien de r~chte1: 
over de grond de gegrondheid van de 
aanspraak van aanlegger op het recht 
van de in artikel 27, paragraaf 2bis, van 
de samengeschakelde wetten omschreven 

· belastingvrijdom onclerzocht heeft, het 
eerste onderdeel van het middel bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is; · 

Over het tweede en het viercle onderc 
deel : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 27, paragraaf 2bis, de omschreven 
belastingvrijclom slechts toegekend wordt 
aan de belastingschulclige die « een boek
houding voert overeenkomstig de bepalin
gen van het wetboek van koophandel >> ; 

Dat deze voorwaarde enkel kan slaan 
op een regelmatig gevoerde boekhouding 
waaruit de juiste toestand van de belas
tingsclmldige ten opzichte van de fiscus 
blijkt; 

Dat de rechter over de grond, door te 
overwegen dat de door aanlegger over
gelegde documenten de boekhouding niet 
opleveren naar welke de wet verwijst, 
eerste aanlegger wettelijk het voordeel 
van de belastingvrijdom, omschreven in 
artikel 27, paragraaf 2bis, ontzegd heeft; 

Dat deze onderdelen van het middel 
niet kunnen ingewilligd worden ; 

Over het clerde onclerdeel : 

Overwegende clat de administratie, om 
het bedrag van de meerwaarcle der gein
vesteerde goederen te bepalen welke geble
ken was naar aanleicling van de tegelde
making ervan door overdracht, rekening 
gehouden heeft met de aankoopwaarde 
van die goederen, verminderd met het be
drag van de afschrijvingen welke v66r 
die overdracht verricht werden; 

Dat deze vermindering wettelijk is en 
niet ondergeschikt is aan de voorafgaande 
toepassing van de herschattingscoefficient; 
omschreven in artikel 27, paragraaf 2bis, 
op de aankoopwaarde wanneer, zoals ten 
cleze, dit artikel niet toepasselijk is; 
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Dat het derde onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Gelet op het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 53 en 55 van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, doordat het bestreden arrest 
verklaart dat << behalve een feitelijke ver
gissing van 500.000 frank op de verkoop
prijs van het schip <<Louise JJ ••• de recla
maties van verzoeker niet ontvankelijk 
zijn wijl deze schriftelijk « zijn instem
ming gegeven hebbend JJ nopens de (door 
de schatter gedane) wijziging, hij thans, 
op deze instemming terugkomend, beweert 
dat de op de schepen gemaakte winsten 
niet belastbaar zouclen · zijn JJ en het be
wijs niet bijbrengt dat die instemming 
door een {]waling nietig zou gemaakt zijn, 
clan wanneer, eerste ondercleel, aangezien 
de gegeven instemming geen 0vereenkomst 
vormt tussen de fiscus en de belasting
plichtige, dezes reclamatie steeds ontvan
kelijk is, tweecle onclerdeel, het gewijzigde 
cijfer cler aangifte de belasting niet tot 
gronclslag kan dienen dan inclien het 
juist is, waaruit volgt clat aan de belas
tingplichtige het vermogen elke vergissing 
op te werpen moet worden toegekend, 
derde onderdeel, de aanslag nietig was bij 
gebreke van het zenden van een bericht 
van wijziging door de controleur die de 
wijziging verricht heeft, viercle onderdeel, 
in strij c1 met wa t het bestreden an·est 
beslist, een reclamatie, om geldig te we
zen, niet op gans het bedrag van de aan
slag hoeft betrekking te hebben, vijfde 
onderdeel, het hof van beroep, door te 
beslissen clat het bewijs van de dwaling 
niet bijgebracht is, geen antwoorcl ver
strekt op de v66r hetzelve door aanlegger 
genomen conclusies naar luid waarvan de 
administratie een vergissing zou begaan 
hebben door ten deze artikel 27, para
graaf 2bis, van de samengeschakelde 
wetten niet toe te passen : 

Over het eerste, het tweecle, het vierde 
en het vijfde onclerdeel : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
hoewel in zijn redenen aannemencl dat het 
beroep van aanlegger slechts ten dele ont
vankelijk zou wezen, in zijn dispositief 
het beroep ontvangt en het gecleeltelijk 
gegrond verklaart; clat de redenen be
treffende de gedeeltelijke niet-ontvanke
lijkheid van het beroep aanlegger geen 
nadeel toegebracht hebben; 

Dat immers, aangezien de beslissing 
waardoor het beroep gedeeltelijk niet ge
groncl verklaard worclt gerechtvaarcligcl 
is, zoals blijkt uit het op het tweede mid
del gegeven antwoord, de bovenaangeduide 
onclerdelen van het eerste middel tegen 
ten overvloede gegeven· beschouwingen 

opkomen en dienvolgens bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk zijn ; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat, aangezien aanlegger 
in zijn reclamatie de regelmatigheid van 
de aanslag ten aanzien van de wijze van 
vestiging ervan niet betwist heeft en de 
directeur cler belastingen niet van ambts
wege over deze vraag een uitspraak heeft 
gegeven, het hof van beroep geen kennis 
ervan vermocht te nemen en ze niet afge
daan heeft; 

Dat het derde ondercleel van het micldel, 
waardoor een betwisting opgeworpen is 
welke buiten de grenzen valt van het bij 
de rechter over de grond door de recla
matie en het beroep aangebracht geschil 
of welke door het bestreden arrest afge
daan is, niet ontvankelijk is; 

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

20 maart 1958. -1e kamer. '---- Voa~·zitte1·, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggever, H. Louveaux. -
Gelijlcln'iclende conclu.sie, H. F. Dumon, 
aclvocaat-generaal. - PlcUe1·, H. Van 
Leynseele. 

le KAMER. - 20 maart 1958 

INKOMSTENBELASTINGEN. - ExTRA
BELASTING. - EXCEPTIONELE WINST. 
INKOMSTEN, WINSTEN EN EATEN VAN RET RE
FERENTlETIJDPEBK DIENENDE IN AANMERKING 
TE WORDEN GENOMEN. - INKOMSTEN, WINSTEN 
EN BA'l'EN WELKE WERDEN AANGEGEVEN OF 
AANGESLAGEN. 

De inlcomsten, winsten en baten van het 
1'eferentietijdpe1·k wellce, naa1· lu.id van 
a1·tikel ;,, paragractf 1, a, van de wet 
van 16 octobe1· 1945, dienen te ·worden 
afgetmlclcen van de inlcomsten van liet 
belastbaa1· tijdperk, zi,in deze wellce 
we1·den aangegeven of aangeslagen; noch 
de belastingplichtige noch de adminis
tmtie z·ijn ontvanlcelijlc om te bewijzen 
dat het bed·rag van die inlcomsten, win
sten en baten in we1·1celijlcheid anders 
is geweest. (Wet van 16 december 1945, 
art. 4, paragraaf 1, a, en art. 8.) 

(GRUTERING EN CONSOORTEN, 
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 juli 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 
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Over bet middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grondwet, 
4, en inzonclerheid 4, paragraaf 1, 8, en 
inzonderheid 8, paragraaf 1, van de wet 
van 16 october 1945 tot invoering van een 
extrabelasting, doordat het bestreden ar
rest de stelling van aanleggers verworpen 
beeft welke ertoe strekt dat als bedrag 
der referentiewinst het totaal der gedu
rende de jaren 1935 tot 1939 aan de be
drijfsbelasting onderworpen sommen zou 
worden genomen, om de redenen dat bet 
vaststaat dat een deel van de verkregen 
winsten belast is en in de aanslag over 
bet dienstjaar 1938 en in de aanslag over 
het dienstjaar 1939, dat, zo de belasting 
tweemaal geind is, de winst welke aan de 
aanslag ten grondslag lig slechts eenmaal 
bestaat en dat de dubbele belasting mits
dien geen weerslag heeft op het bedrag 
dat werkelijk met ·de belaste winsten 
overeenstemt en dat bet alclus wel dege
lijk de belaste winsten zijn die de aclmi
nistratie in de referentiewinst gesloten 
heeft, dan wanneer de referentiewinst 
client bepaalt te worden volgens het be
drag der aangegeven of belaste inkom
sten, clit wil zeggen volgens het bedrag 
der inkomsten die tot grondslag gecliend 
hebben voor cle bedrijfsbelasting, zonder 
dat van clit totaal die winsten mogen 
worden afgetrokken welke in de belast
bare gronclslag over twee dienstjaren van 
het referentietijdperk gesloten · zouden 
zijn geworden : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
beslissend over het beroep dat door aan
leggers ingesteld is tegen een beslissing 
van de directeur der belastingen waarbij 
hun reclamatie tegen hun aanslag in de 
extrabelasting verworpen is, erop wijst 
dat het vaststaat dat een deel van de 
winsten die de rechtsvoorganger van aan
leggers in de' loop van het referentietijd
perk verkregen beeft belast is in de ge
wone belastingen en over het dienstjaar 
1938 en over het dienstjaar 1939; dat de 
administratie als winsten over het refe
rentietijdperk alleen de metterdaad door 
de rechtsvoorganger van aanleggers ver
kregen winsten in aanmerking genomen 
heeft; dat aanleggers aanvoeren dat in
tegendeel de inkomsten, zoals zij aange
geven of belast zijn, bet bedrag der refe
rentiewinsten dienen nit te maken; 

Overwegende dat, volgens de voorbe
reidende werkzaamheden tot de wet van 
16 october 1945 tot invoering van de extra
belasting, de in het oorspronkelijk ont
werp voorkomende uitdrukking «inkom
sten, winsten en baten ... behaald >> in de 
definitieve tekst van artikel 4, para
graaf, 1, a, duidelijkheidshalve vervangen 
werd door de termen « inkomsten, winsten 
en baten... aangegeven of aangeslagen » ; 

Overwegende ongetwijfeld dat deze ver-

duidelijking aangebracht werd ten einde 
te vermijden, in overeenste=ing met de 
bepaling van artikel 8, paragraaf 1, van 
voormelde wet, dat winsten in aanmerking 
zouden . kunnen worden genomen welke 
metterdaad door de belastingschuldige in 
de loop van het referentietijdperk zijn 
verkregen, doch vrijwillig door hem aan 
de gewone belastingen zijn onttrokken; 
dat echter de door artikel 4, paragraaf 1, 
a, op gebiedende wijze gestelde regel zich 
er tegen verzet dat het beclrag der in de 
loop van het referentietijdperk verkregen 
inkomsten, winsten en baten opnieuw ter 
discussie kan worden gebracbt en der
halve insgelijks vnor de ·administratie 
bindend is ; 

Overwegende voorzeker dat in artikel 5, 
paragraaf 1, van dezelfde wet de uitdruk
king « inkomsten, winsten en baten... be
haald » behouden is, docb dat deze bepa
ling betreffende toepassingsmodaliteiten 
van artikel 4, paragraaf 1, a, noodzakelijk 
op dezelfde wijze als dit artikel client te 
worden uitgelegcl; 

Dat hieruit volgt dat, waar het weigert 
in de winsten van het referentietijdperk 
de winsten van aanleggers te sluiten zoals 
zij in de bedrijfsbelasting aangeslagen 
zijn, het bestreden, arrest bet in bet 
middel ingeroepen artikel 4, paragraaf 1, 
geschonden beeft ; 

Dat bet middel gegrond is ; 

Om {lie redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt clat . van onderhavig ar
rest melding zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; en, 
overwegende dat, aangezien Michel en 
Nadine de Beukelaer zich tegen het be
streden arrest voorzien bebben en in de 
zaak staan~ hun dagvaarding tot bindend
verklaring van het arrest doelloos is, ver
oordeelt verweerder tot de kosten, uitge
zondenl de kosten betreffende de dag
vaardingen tot bindendverklaringen van 
het arrest; verwijst de zaak naar bet Hof 
van beroep te Luik. 

20 maart 1958.-1° kamer.- Voorzitter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggever, H. Anciaux Henry 
de Faveaux. - Gelijkluidende conclltsie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. de Mey en Fally (heiden van de 
Balie van beroep te Brussel.) 

l ° KAMER. - 20 maart 1958 

1 o BEWIJS. - DIRECTE BELASTINGEN. 
VERMOEDE BELASTBARE GRONDSLAG, DOOR DE 
ADMINISTRATIE VASTGESTELD, REKENING HOU
DEND, ONDER MEER, .MET DE PRIJS DOOR DE 
BELASTINGPLICHTIGE GEDURENDE RET BELAST-
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IJAAR TIJDPERK ONTVANGEN VOOR DE YERKOOP 
VAN EEN GOED. - ADMINISTRATIE ZICH STEU
NENDE OP DE IN DE OPENLI.JKE VERKOOPAKTE 
VERMELDE PRIJS. - BELASTBARE GRONDSLAG 
DIENENDE OP DE WERKELIJKHEID TE WORDEN 
GEI'ESTIGD. - BELASTINGSPLICHTIGE ONTVAN
KELIJK OM TE BEWIJZEN DAT DE WERKELIJKE 
VERKOOPPRIJS 'l'OT EEN ANDER BEDRAG BE
LIEP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
DRIJFSBELASTING. - VERKOOP VAN EEN GElN
VESTEERD GOED. - PRIJS ZIJN OORZAAK VIN
DEND IN DE GUNSTIGE VOORWAARDEN VAN DE 
OVERJJRACHT. - ARTIKEL 27, PARAGRAAF 1, 
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN NIET 
TOEPASSELIJK IN ZOVER RET DE VERMEERDE
RINGEN EN :MEERWAARDEN AAN DE BEDRIJFS
BELASTI!\G ONDERHEVIG STELT. 

1° Wanneer de adm'in'istrat'ie der d'irecte 
belasUngen, de belastbare grondslag 
cloor m'idqel van vermoedens vaststel
lende, onder· meer r·elcening heeft geho~t
rlen met de 'in een openlijlce akte 
ver·melrle pr"ijs, wellce de belastingplich
tige ged~tr·ende het belastbaar· Ujrlper·k 
voor· de verlcoop van een goecl zott ont
vangen hebben, is rleze belastingplichtige 
ontvanlcelijlc, wijl rle belastiitg op de 
werlceUjlcheirl rl·ient gevest'igd te wm·
clen, om door· a,lle r·echtsmiddelen te be
wijZen rla,t cle sam, welke hij werlcelijlc 
ontva,ngen heeft voor de ver·koop, tot 
een anrler beclmg beliep (1). 

2° Ar·tilcel 27, par·agr·aaf 1, vwn cle samen
geschalcelcle wetten betreffencle cle in
komstenbelastingen, in zover het aan cle 
bedr·ijfsbelasUng oncler·hevig maalct cle 
ver·meer·cler·ingen en meerwaarden van 
een i.n een nijverheicls-, handels- of lancl
bouwbeclrijf gefnvesteercl goed, is niet 
toepasselijlc wanneer· de voor cle ver·Jcoop 
van zocla,nig goed ontvangen prijs uit
slttitend zijn oor·zaal.:, 1'inclt in cle gun
stige voor·waa·rclen van de ove·rclr·acht (2). 

(IJELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
'1'. DEL,AFONTAINE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 januari 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 1134, 1315, 1320 tot 1322, 1341, 

(1) De conclusie van het openbaar ministerie 
betreffende dit punt werd gepubliceerd in 
Bull. en PASIC., 1958, I, 806. 

(2) Raadpl. verbr., 3 maart 1953 (An·. 
Verbr., 1953, blz. 453; Bull. en PASIC., 1953, I, 
510). 

VERIJR., 19ii8. - 3:J 

t 
1349, 1353 en 1354 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 2 en 19 van de wet van 16 oc
tober 1945 tot invoering van een extra
belasting, 25, paragraaf 1, 27, paragraaf 1, 
en 55, paragraaf 1, van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, doordat, eerste onderdeel, het 
bestreden arrest erkent clat het geschrift, 
gedagtekend 28 januari 1944 en door ver
weerder ingeroepen, aan de administratie 
niet kan tegengeworpen worden, dan 
wanneer het in dat document de elementen 
ontdekt die van zulke aard waren dat zij 
de redelijke overtuiging van het hof van 
beroep konden vormen (schehding van de 
artikelen 97 van de Grondwet en 1321 van 
het Burgerlijk Wetboek), doordat, tweede 
onderdeel, de termen van het geschrift van 
28 januari 1944 en van de overeenkomst 
van 8 april 1944 geenszins bewijzen, in 
strijd met wat het arrest vaststelt, dat de 
akte van 8 april 1944 zou opgemaakt zijn 
na het betalen van een som van 1.000.000 fl". 
of van 700.000 frank en ten einde de kos
ten der overdracht te verlagen (schending 
van de artikelen 1315 en 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek), doordat het bestre
den arrest verklaart cc dat het geenszins 
als abnormaal voorkomt..., rekening hou
dend met de toentertijd heersende eco
nomische omstandigheden die het op
somt, dat de machines waarover de liti
gieuze verkoop gesloten is, en die door 
een del"de op een waarde van meer dan 
500.000 frank op 1 januari 1940 ge
raamd zijn, in 1944 een dubbele han
delswaarde verkregen hebben, doordat, 
derde onderdeel, ten aanzien van de con
tracterende partijen geen bewijs door ge
tuigen en door vermoedens mag bijge
bracht worden tegen en bpven de inhoud 
van een openlijke akte (scbending van de 
artikelen 1134, 1341 en 1353 van het Bur
gerlijk Wetboek), en doordat, vierde on
derdeel, de rechter over de grond, door nit 
het door hem vaststaand bevonden feit 
(waarde van de outillage in 1940) op 
gissingen gegronde beschouwingen af te 
leiden en door .zijn zekerheid van het be
staan van het feit dat hij navorst niet 
tot uiting te brengen (cc het komt geens
zins als abnormaal voor >>), niet op een 
vermoeden gesteund heeft (schending van 
de artikelen 1349 en 1353 van het Burger
lijk Wetboek), doordat bovendien, vijfde 
onderdeel, waar hij steunt op de overwe
gingen die hij geeft ten· aanzien van de 
prijs van tegeldemaking van het materieel, 
en waar hij doet gelden dat in de fabriek 
sedert tenminste twee jaar zogoed als 
alle bedrijvigheid stilgelegd was, en 
hieruit besluit dat het handelsfonds door 
de contracterende partijen als waardeloos 
aangezien werd, dan wanneer duidelijk 
blijkt, enerzijds, uit de termen van de 
overeenkomst van 8 april1944 dat partijen. 
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bedoelcl hebben een werkelijke, hoe ge
ringe waarde ook, toe te kennen aan de 
overdracht der onlichamelijke elementen, 
en, anderzijds, uit het stuk 19 dat ver
weerder verklaard heeft dat zijn han
delsbedrijvigheid pas bij de verkoop van 
zijn fabriek, dit wil zeggen in april 1944, 
opgehouclen had, welk feit door het 
arrest zelf bevestigd is onder de beschou
wingen betreffende de « referentiewinst )}, 
de rechter over de groncl de artikelen 1134, 
1320 en 1354 van het Burgerlijk Wetboek 
geschonden heeft, en doordat, zesde on
derdeel, het bestreden arrest, door op het 
geschrift van 28 januari 1944 te steunen 
om te beslissen dat de outillage cler fa
briek voor een som van 1.000.000 frank 
te gelde gemaakt is, impliciet doch zeker 
aanneemt dat deze overclracht plaats ge
hacl heeft op voormelde datum, dit wil 
zeggen meer dan twee maanden v66r de 
staking van verweerders activiteit welke 
pas op 8 april daaropvolgencl werkelijk
heicl geworden is, zodat het niet kon Iaten 
gelden dat verweerclers activiteit v66r de 
overdracht opgehouden had, of ten aller
laatste op het ogenblik der overdracht, om 
eruit te besluiten dat de verkoopprijs 
niet, zelfs niet gedeeltelijk belastbaar is 
(schending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet en 27, paragraaf 1, van de 
samengeschakelde wetten) : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na vastgesteld te hebben dat verweerder 
zijn handelsfonds en de outillage der 
fabriek overgedragen had en dat de onder
handse overeenkomst, gedagtekencl 8 april 
1944, betreffencle deze overdracht als prijs 
de som van 300.000 frank aanduidde, aan 
de hand van onderscheiden omstanclighe
den beslist dat de outillage verkocht was 
geworden voor de som van 1.000.000 fr., 
welke overeenstemde met het door de. ko
per in een geschrift van 28 januari 1944 
opgegeven bedrag, en dat de verkoopprijs 
van de on tillage niet belastbaar was ; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

de, eis van verweercler onderzoekend die, 
ten bewijze van de simulatie van de over
eenkomst van 8 apr-il 1944 wat de prijs 
betreft, een geschrift van 28 januari 1944 
inriep naar luid waarvan de koper ver
klaart dat de litig·ieuze overclracht toege-· 
staan was voor de prijs van 1.000.000 fr., 
v-ast,~telt, ene~·zij ds, clat dit geschrift aan 
de aclministratie niet kan tegengeworpen 
worden, en, anderzijcls, dat de werkelijk
heicl van de in dat geschrift aangevoerde 
feiten bevestigd is door onderscheiden 
elementen, onder meer door de omstan
digheden waarin cle contracterende par
tijen hun overeenkomst uitgevoerd .had
den en door een raming van de outillage; 
gedaan door een dm·cle ; 

Dat het bestreden arrest zodoende aan 
de aclministratie geen geschrift tegen
werpt, waarvan het voorts verklaart dat 
het haar niet kan tegengeworpen worden, 
doch steunt op vermoedens welke, naar 
het acht, de werkelijkheid van het voor
werp van dit geschrift bewijzen; 

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

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat nit het bestreden ar

rest niet blijkt clat de rechter, om te be
beslissen dat de akte van 8 april 1944 
zou opgemaakt zijn geworden na de be
talingen waarvan in het middel sprake, 
en ten einde de overdrachtskosten te ver
lagen, zou gesteund hebben op de 28 ja
nuari 1944 en 8 april 1944 gedagtekende 
documenten; 

Dat het tweede onclerdeel van het mid
del feitelijke gronclslag mist; 

Over het clercle onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

zonder de in het middel aangeduide wets
bepalingen te schenden, kon beslissen dat 
de overeenkomst van 8 april niet de wer
kelijke toestand liet kennen en dat de 
belastingschuldige het bewijs ervan mocht 
bijbrengen dat hij in werkelijkheid als 
prijs der overdracht eeli hogere · som ont
vangen had dan de in evengemelde over
eenkomst aangeduide ; 

Dat het derde onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

Over het vierde onderdeel : 
Overwegende dat, zoals nit het op het 

eerste onderdeel van het middel verstrekt 
antwoord blijkt, het bestreclen arrest 
s,teunt op een gelleel van vermoedens, on
der meer op de raming van de outillage 
gedaan door een ter zake vreemde firma, 
waarin aan dat materieel een waarde van 
meer dan 500.000 frank op 1 januari 1940 
toegescllreven is; dat, waar het de nadruk 
erop legt « dat het geenszins als abnor
maal voorkomt dat die machines in 1!l44 
een dubbele handelswaarcle verkregen heb
ben, rekening houdencle met het schaars 
worden van alle metalen, en met de moei
lijkheid er zich op tle oflidele markt te 
vel'scllaffen en met de tluurte. ervan op de 
zwarte markt ll, het arrest op feitelijke 
vermoeclens steunt tlie het ten aanzien van 
de prijs der outillage ·in 1944 als afdoend 
a,anziet; 

·nat bet vierde onderdeel van het midciel 
feitelijke grondslag mist; 

Oyer het vijfde en het ze>Jde onderdeel : 
,Oyerwegende dat deze onderdelen van 

het middel opkomen tegen .zekere redenen 
clie het bestreclen arrest doet gelclen om 
te beslissen· dat de. soni van 1.000.000 fr. 
niet belastbaar is ; 
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Overwegencle echter dat deze beslissing 
insgelijks rust op de reclen dat voormelcle 
som noch een meerwaarcle, noch een ver
meerdering in de zin van artikel 27 van 
de samengeschakelcle wetten omvat, cloch 
uitsluitencl de prijs van de onder voor
delige voorwaarden overgedragen outilla
ge vertegenwoorcligt; 

Overwegende dat deze niet bestreden re
den het dispositief rechtvaardigt en dat 
deze onderdelen van het middel niet ont
vankelijk zijn bij gebrek aan belang; 

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

20 maart 1958. -1e kamer.- Voorzitter, 
H. Sohier, raaclsheer waarnemend voor
zitter.· - Verslaggeve1·, H. Delahaye. -
Gelijkluidende concl!tsie, H. F. Dumon, 
advocaat-generaal. 

1" KAMER. - 20 maar~ 1958 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AUBTSWEGE. - BELASTBARE 
GRONDSLAG BEPAALD DOOR UIDDEL VAN HE'r BIJ· 
ZONDER BEWIJS VOORZIEN BIJ ARTIKEL 28 
VAN DE SAUENGESCHAKELDE WETTEN. - GE
BREK AAN GELIJKSOORTIGHEID. - WILLE
KEURIG VASTGESTELDE BELASTBARE GROND
SLAG. - VERNIETIGING VAN DE AANSLAG. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BELASTBARE GRONDSLAG BEPAALD DOOR MIDDEL 
VAN HET BlJZONDER BEWIJS VOORZIEN BIJ 
AR'l'IKEL 28 VAN DE SAMENGESCHAKELDE WET· 
TEN, - BELASTINGSCHULDIGE DIE BEWIJST 
MINDER HOGE INKOUSTEN VERKREGEN TE 
HEBBEN DAN DIE VAN DE BELASTINGSCHULDIGEN, 
DIE ALS VERGELIJKINGSPUNTEN HEBBEN GE· 
DIEND. - BEWIJS VAN HET GEBREK AAN 
GELIJKSOORTIGHEID EN VAN HET WILLEKEU· 
RIG KARAKTER VAN DE BELASTBARE GRONDSLAO 
HIERDOOR ALLiMN NIET BIJGEBRACHT. 

1o W11>nnee1· de administratie, om de be
lastba1·e grondslag van een van ambts
wege gevestigde aanslag te bepalen, het 
bijzonde1· bewijsmiddel voo1·zien bij a1·
tilcel 28 van de samengeschakelde wetten 
beklJffende de in.Jvomstenbelastingen 
aangewend heett, bewijst de belasting
schuldige het wWelcC!trig lcarakter v11>n 
de belastbare grondslag, wanneer hij het 
bewijs bijbl'engt van het geb1·e1c aan 
gelijksoortigheid t!tssen z·ijn emploUaUe 
en die van de belastingsch!tldigen welker 
inlwmsten als vemelijkingsp!tnten ,qe
diend hebben (1). Daa1·uit volgt dat de 

(1) Over het begrip van willekeur bij de be
paling van de belastbare grondslag van een 
ambtshalve gevestigde aanslag, raadpl. verbr., 
29 mei 1956 (B1tll. en PASIC., 1956, I, 1036). 

a(l)nslag dient verniet'igd te worden (Sa
mengeschakelde wetten betreffende · de 
inkomstenbelastingen, art. 28 en 56.) 
(Impliciete beslissing.) 

2° W ann.eeT de aclministl'atie cle belast
ba?·e g1·onclslag vctn een .Mnbtshalve 
gevest-igde ctctnslag heett bepctald bij toe
passing van artilcel 28 van de samenge
sohakelcle wetten betreffende cle inkom
stenbelnstingen, lcunnen het gebrelc am~ 
sooTtgeUjkheicl, hetwelk cle bepaling 1Jan 
cle belastbn1·e grondslctg willelcem·ig 
maalct, en de nietigheicl van de aooslag 
niet ctfgeleicl wo•rde1~ !tit de enkele om
standigheicl dat cle belastingsoh!tlclige 
alzo minde1· hoge ·inkomsten heeft ver
lc?·egen clan die van cle belctstingsohnlcli
gen, clie als ve1·gelijl!:'ingsp!tnten hebben 
gediencl. 

(NAAMLOZE VENN001'SCHAP CAISSE DE PLACE· 
MENTS IMMOBILIERS, T. BELOISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 januari 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 28 en 56 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen (besluit van de Regent van 15 januari 
1948), doorclat het bestreden arrest, hoe
wei aannemend of althans zoncler te 
betwisten dat aanlegster gedurende het 
litigieuze tijdvak een geringe of vrijwel 
geen bedrijfsactiviteit gehad had, beslist 
heeft dat de aanslag, gevestigd bij ver
gelijking met het gemiddelde van de 
inkomsten welke aangegeven of aangeno
men zijn door twee vennootschappen die 
een soortgelijke activiteit als die van aan
legster hebben, niet willekeurig was, en 
om deze reden het door aanlegster tegen 
de litigieuze aanslagen ingestelde beroep 
verworpen heeft, eerste onderdeel, dan 
wanneer een aanslag ten laste van een 
vennootschap, welke een geringe of vrij
wel geen activiteit heeft, 'gevestigd bij 
vergelijking met vennootschappen die een 
normale activiteit uitoefenen willekeu
rig is en niet strookt met de bepalingen 
van de artikelen 28 en 56 van de samen
geschakelde wetten, tweede onderdeel, 
dan wanneer het tegenstrijdig is vast te 
stellen, enerzijds, dat aanlegster een ge
ringe of vrijwel geen activiteit had, en 
anderzijcls te verklaren dat vennootschap
pen met een normale activiteit als verge
lijkingspunten kunnen dienen, dan wan
neer, in elk geval, de termen van het be
streden arrest in het onzekere laten of 
de rechters over de grond in feite hebben 
willen beslissen dat aanlegster een nor-
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male activiteit gehad had, dan wei nog of 
zij in feite hebben willen beslissen dat de 
aanzienlijkheicl van de activiteit van 
aanlegster over de behandelde dienstjaren 
gelijkaardig was met die van de activiteit, 
in de loop van dezelfcle dienstjaren, van 
de ondernemingen welke het vergelijkings
punt opgeleverd hebben, dan wei of zij, 
integendeel, naar Techt hebben willen 
beslissen dat, zelfs inclien aanlegster een 
geringe of vrijwel geen activiteit had· ge
had, de aanslag mocht gevestigd worden 
bij vergelijking met de winsten gemaakt 
door vennootscliappen die een normale 
activiteit uitoefenen, zoclat een belasting
schulclige zou aangeslagen worden op de 
grond van winsten waarvan zeker is dat 
hij ze niet behaalcl heeft, dat wanneer 
deze tegenstrijcligheid of deze clubbelzin
nigheid in de Teclenen een schencling van 
artikel 97 van de Grondwet oplevert : 

zijds, dat de bedrijfsactiviteit van aan
Iegster gering was in een niet nader opge
geven mate en, anderzijds, dat wettelijk 
en dus niet willekeurig zijn de aanslagen 
van ambtswege gevestigd op de grond van 
inkomsten verkregen door belastingschul
digen die een soortgelijke activiteit uitoe
fenen, welke echter normaal zou wezen; 

Overwegende dat, zo de belastingschul
dige een vermindering van de belastbare 
grondslag wilde bekomen, zij het juist be
drag van haar belastbare inkomsten be
hoorcle te bewijzen; 

Overwegende dat, voor het overige, in 
het bestreden arrest generlei dubbelzinnig
heid schuilt; 

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

20 maart 1958. -1e kamer.- Voo1·zitte1·, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Vm·slnggeve1·, H. Louveaux. -
Gelijlcltti(lende concl·usie, H. F. Dumon, 
advocaat-generaal. -Pleiters, HH. Struye 

Overwegende dat het arrest erop wijst, 
zonder deswege aangevallen te zijn, dat 
de litigieuze aanslagen in verband met de 
dienstjaren 1947 tot 1950 regelmatig van 
ambtswege gevestigd werden ingevolge 
niet gedane aangiften ; 

· en Van Leynseele. 

Dat het enerzijds vaststelt dat, in 
strijd met de stelling van aanlegster, die 
beweerde gedurende de litigieuze dienst-
jaren geen bedrijfsactiviteit gehad te 
hebben, het bewezen is dat de vennoot
schap een dergelijke « zeker geringe, doch 
desniettemin werkelijke '' activiteit heeft 
gehad; 

Dat het arrest anderzijds vaststelt dat 
de belastbare grondslag bepaald werd·door 
vergelijking met de winsten behaald door 
twee andere vennootschappen welker acti
viteit dezelfde is als die van de aanleg
gende vennootschap « zoals zij blijkt uit 
de balans op 31 augustus 1944 '' ; 

Dat het beslist dat zulke aanslag riiet 1 

willekeurig is en dat aanlegster de alclus 
bepaalcle belastbare grondslag enkel kan 
aanvallen door het bewijs bij te brengen 
van het juiste beclrag van haar belastbare 
inkomsten, hetwelk zij niet geleverd 

le KAMER. - 20 maart 1958 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. -
REOLAMATIE. - .AFSTAND DOOR DE BEI,AS
TINGSOHULDIGE VAN ALLE IN ZIJN REGELMATIGE 
REOLAMATIE OPGEWORPEN BETWISTINGEN. 
AARD EN GEVOLGEN VAN DIE AFSTAND. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
REOLAMATIE. - DIREOTEUR DIE IN ZIJN BE
·sLISSING VASTSTEVL' DAT. DE BELASTINGSOHUL
DIGE REGELMATIG AFGEZIEN HEEFT VAN AL DE 
'IN ZIJN REOLAMATIE OPGEWORPEN BETWISTIN
GEN. - BESLISSING HEBBENDE HET GEZAG VAN 
HET GEWIJSDE. - BESLISSING .WELKE DOOR 

.EEN BEROEP VOOR HE1' HOF VAN. BEROEP KAN 
BESTREDEN WORDEN. 

l;leeft; . io Manlct geen afstand van llet geschil uit, 
Overwegende dat uit het. enkel feit dat, 1 wnnmp de n1·tikelen 402 en 403 vnn het 

ingevolge omstancligheden welke haar · ei- · l·Vetboelc vnn. b7wgerlijlce 1'echtsvo1·de
gen zijn, aanlegster minder hoge_. inkom- ' .r·ing zouden lmnnen toep(tSselijlv z·ijn, 
sten zou verkregen hebben, waarvan zij de onjstwn(l doo·r de belastingsch7tld·ige 
het bedrag niet preciseerde, dall' .CJ:ie van i vnn nlle betwistingen wellce hij opge
de belastingschulcligen welker ink0111sten ! worpe·n had in zijn reclamntie bij de 
als vergelijkingspunten gecliend hebben, d·i?'ectrMw de1· di1·ecte belnstingen tegen 
niet noodzakelijkerwijze het ontbreken de te zijnen laste gevest'igde nnnslag. 
vult af te Ieiden van de soortgelijkheid De1·gelijlce twijsgeving ontslaat de d·i-
llie artikel 28 van cle samengeschakelde 1·ectetrr eJ·vnn in zijn beslissing de inge-
wetten vereist, noch llat de aansiagen troklcen [wieven te benntwoorclen, mnar 
zoals zij ten deze van ainbtswege ge- ·de .(lirectem·, bij wie (l001' de 1·eclnmatie 
vestigd werden willekel'Irig waren j de nnnslng, in al z·ijn elementen, aan-

Overwegende, clerllalve, dat het geens" hnngig is, beho7tclt het 1·echt en heeft 
zins tegenstrijclig is vast te stellen, erier.c tot· .pl'ielit nmbtshalve a l (le onregelmn-
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tigheden van de aanslag te relcve
rcn (1). 

2° M aMct gccn gewoo-n << alcte vel"lcnen ll 
uit van ecn t7tssen pa1·tijcn tot stand 
rJelcomcn alclcoo1·d, maar is ecn jiwisdic
tionclc bcsUssing, waa1·aan het gczag 
van hct _gcwijsde lclcejt, de bcslissin.q 
van de ~!rcctmw flc1· di1·ccte belastingcn 
naa1· lmd waa1·van de bclasUngschuldigc 
1·egoelmatig ajgezien hcejt van de bc
twisUngen wellce hij in zijn reclamatie 
had opgeworpen tegcn de te zijncn laste 
gevcstigde aanslag. DeTgclijlce bcslis
sing, indien zij de belasUngsclwld·ige 
een nadeel toebrengt, lean beskeden 
wo1'den doo1· cen bemep v66r het hof 
van beroep. 

(AGOSTINI, NEUHAUS EN DE GAVERE 
'l'. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN ~'INA~CIEN.) 

ARREST. 

HE'L' HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 juli 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat, volgens de vaststellin
gen van het bestreden arrest, aanleggers 
op 24 augustus 1949 bij de bevoegde direc
teur der belastingen een reclamatie inge
diend hebben tegen aanslagen over het 
dienstjaar 1949, waarvoor hun op 17 au
gustus 1949 aanslagbiljetten waren gezon
den; dat zij op 2 september 1954 door 
een lasthebber van deze reclamatie af
stand declen; dat zij bij een op 26 october 
1954 tot de directeur gerichte brief de 
geldigheid van de afstand betwistten en de 
reclamatie hernieuwden; dat de direc
teur , bij beslissing van 5 november 1954 
de regelmatigheid van de afstand vast
stelde, verklaarcle dat hij diencle te wor
den aangenomen en hiervan alde ver
leencle ; da t de directeur bij beslissing van 

·12 october 1955 cle reclamatie van 26 oc
tober 1954 als te laat ingecliencl verwierp; 

Overwegende dat tegen de beslissing 
van 5 november 1954 geen be1;oep ingestelcl 
is ; dat op 21 november 1955 een beroep
schrift neergelegcl is tegen de beslissing 
van 12 october 1955; clat het bestreden ar
rest clit beroep ontvangt en het niet ge
grond verklaart, oncler meer omdat llet 
met het gezag van het gewijsde van de 
beslissing van 5 november 1954 strijdig is; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1319, 
1320, 1.322, 1.351} en 1.351 van het Burger
lijk Wetboek, 352, 402 en 403 van het Wet-

(1) Raadpl. verbr., 5 april 1955 (A1·1·. T'e1·br., 
1D55, b.lz. G73; Bnll. e11 PAsrc., 1955, I, 874, en 
de nota); 4 october 1955 (Bull. en PAsrc., 1956, 
I, 87) .. 

boek van burgerlijke rechtsvorclering 61 
paragraaf 3, 65, 66 en 67 van de w~tte~ 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
,mengescllakeld door het besluit van de 
Regent van 15 januari 1.948, welke arti
kelen toepass_elijk gemaakt zijn, ter zake 
va~ de natwnale crisisbelasting, door 
artlkel 6 van de wetten betreffende deze 
bel~sting, samengescl:iakelcl door het be
slmt van de Regent van 16 november 1948 
(en, voor zoveel als noclig, door artikel 7 
van llet besluit 515 van de secretaris-ooe
neraal van het ministerie van financlen 
van 31 juli 1943, hetwell( voor tijdelijk 
geldig gehouden is door artikel 3 van de 
besluitwet van 5 mei 1944 betreffende de 
besluiten genomen en de andere bestuurs
daden. verricht, tijdens de vijanclelijke 
bezettmg, door de secretarissen-gener aal 
en door hen die dezer bevoegclheden heb
ben uitgeoefend) alsmecle, ter zake van 
de extrabelasti~g op de in oorlogstijd 
behaalde exceptwnele inkomsten, winsten 
en baten, door artikel 19 van de wet van 
16 october 1.945 betreffende deze belasting 
(en Yoor zo-yeel als nodig scheilding van 
bewuste art1kelen) en van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden ar
rest,. ter verwerping van de aanspraken 
van aanlegsters cUe ertoe strekten te doen 
aannemen dat de in hun naam op 26 oc
tober 1954 ingediende reclamatie niet te 
laat ingediencl was, om de reden dat de 
afstand van 2 september 1954 niet gelclig 
was en dat bijgevolg de op 24 augustus 
1~49 namens wijlen Jean Neuhaus inge
diende. reclamatie voort haar uitwerking 
had, h1erop steunt dat de beslissing van 
de clirecteur van 5 november 1954 waarbij 
de afstancl van 2 september 1954 aange
nomen is en akte ervan is verleencl, met 
het gezag van het gewijscle zou zijn be
kleecl daar geen beroep ertegen ingestelcl 
werd; clan wanneer, eerste onuerclcel de 
beslissing waarin een aangenomen afstand 
vastgelegcl is slechts een gewoon verlenen 
van akte uitmaakt en dus niet door beroep 
kan bestreclen worden en geen gezag van 
gewijscle kan verkrijgen, en dan wanneer 
het bestreclen arrest clerhalve de in het 
I)Iidclel aangecluide bepalingen en inzon
(lerheicl de artikelen 1350 en 1351 van het 
Burgerlijk Wetboek en de artikelen 61, 
paragraaf 3, 65 en 66 van voormelcle 
samengeschakelcle wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen heeft geschonden, 
en clan wanneer, tweecle onclerdeel, het 
bestreclen arrest aan de beslissing van de 
clirectenr van 5· november 1954, welke 
enkel releveert clat de afstancl regelniatig 
is, dat hij client te worden aangenomen en 
akte ervan verleent, geen gezag van ge
wijsde heeft kunnen toekennen zoncler aan 
d~ze beslissing een met haar bewoorclin
gen onverenigbare clraagwijclte toe te 
sclirijven en, gevolglijk, de bewijskracht 
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ervan te schenden, en dan wanneer det· 
halve het bestreden arrest de in het mid
del aangeduide bepalingen, en inzoncler· 
heicl de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, geschonden 
heeft: 

Overwegende dat, zoals het bestreden 
arrest erop wijst; de afstand van een 
fiscale reclamatie geen afstand van het 
geschil tussen partijen uitmaakt waarop 
de artikelen 402 en 403 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering zouclen 
kunnen toepasselijk zijn, doch het prijs. 
geven van in de reclamatie voorgebrachte 
grieven; 

Overwegende dat deze Drijsgeving, van
af de overhandiging ervan aan de adminis
tratie en zonder andere formaliteiten, de 
directeur ervan ontslaat in zijn beslissing 
de ingetrokken grieven te beantwoonlen; 
dat de directeur, bij wie ·door de recla
matie de aanslag aanhangig is, ondanks 
de afstand de plicht behoudt al de onre
gelmatigheden in de aanslag te releveren; 
dat, zo hij zich ertoe beperkt de regelma
tigheid van de afstand vast te stellen en 
hem te clecreteren, hij zocloende geen ge
woon « akte verlenen ll van een akkoord 
dat tussen partijen tot stand zou geko
men zijn verricht; dat hij integendeel in 
de uitoefening van zijn jurisdictionele 
fnnctie vaststelt dat de belastingschul
dige regelmatig afgezien heeft van de 
betwistingen cUe deze opgeworpen had met 
gebruik te maken van zijn reclamatierecht 
en dat er geen aanleicling is om cle aanslag 
van ambtswege te herzien; 

Overwegende dat een dergelijke beslis· 
sing, indien zij de belastingschnldige een 
nadeel toebrengt, kan bestreden worden 
door een beroep v66r het hof van beroep 
en dat zij het gezag van het gewijsde 
verkrijgt; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door te beslissen dat, bij gebrek van een 
beroep ertegen, de beslissing van 5 no
vember 1954 het gezag van het gewijsde 
had en dat clit gezag ook gold voor de 
vaststelling van de regelmatigheid van de 
afstand, aan de beslissing haar juiste 
juridische draagwijdte toegekend heeft · 
dat beide onderdelen van het middel naa; 
recht falen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 932, 1101, 
1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk W etboek, 352, 402 en 403 van het 
W etboek van burgerlijke rechtsvordering, 
61, paragraaf 3, 65, 66 en 67 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij het besluit van 
de_ Regent van 15 januari 1948 welke ar
tikelen toepasselijk gemaakt ziJn ter zake 
van de nationale crisisbelasting ' door ar
tikel 6 van de wetten betreffend~ deze be· 
lasting, samengeschakeld bij het besluit 

van de Regent van 16 november 1948 ·(i:m, 
voor zoveel als nodig, bij artikel 7 van 
het besluit 515 van cle secretaris-generaal 
van het ministerie van financien, hetwelk 
voor tijdelijk geldig gehouden is door 
artikel 3 van de besluitwet van 5 mei 
1944 betreffende de besluiten genomen en 
de andere bstuursdaden verricht, tijdens 
de vijandelijke bezetting, door de secre
tarissen-generaal en door hen die dezer 

. bevoegdheden hebben uitgeoefend), als-
mede, ter zake van de extrabelasting op 
de in oorlogstijd behaalde exceptionele 
inkomsten, winsten en baten, door arti
kel 19 van de wet van 16 october 1945 
betreffende cleze belasting (en voor zoveel 
als noclig schending van bewuste artike
len), en van artikel 97 van de Grondwet, 
doorda t, eerste onderdeel, het bestreden 
arrest het middel niet beantwoord heeft 
clat verzoeksters in· hun eerste conclnsies 
in hoger beroep hieruit afleiden dat « de 
afstand door de heer De Gavre ingetrok
ken is door zijn reclamatie van 26 october 
1954 v66r de beslissing van de directeur 
van 5 november Hl54 waarbij de afstand
akte verleend is; .. . dat bijgevolg naar 
luid van hetzelfde artikel 403 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 
de afstand die nog niet aangenomen was 
geworden - aangezien de beslissing waar
in de afstand vastgelegd is pas op 5 no
vember 1954 is genomen - de gevolgen, 
omschreven in bovengemeld artikel 403, 
niet met zich kon brengen ll, waaruit volgt 
dat het bestreden arrest niet wettelijk met 
redenen omkleed is (schencling van arti
kel 97 van de Grondwet), en doordat, 
tweede onderdeel, het bestreden arrest als 
geldig beschouwd heeft de afstand, op 
2 september 1954 ondertekend en door de 
beslissing van de directeur van 5 novem
ber 1954 aangenomen en erin vastgelegd, 
om de reden dat de artikelen 402 en 403 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering ter zake niet toepasselijk wa
ren, dan wanneer de afstand uitdrukke
lijk ingetrokken was door de reclamatie 
van 26 october i954, dit wil zeggen 
vooraleer hij door de administratie werd 
aangenomen en door haar akte ervan 
werd verleend, dan wanneer een nog niet 
aangenomen aanbod van afstand nog 
steeds mag worden ingetrokken door hem 
die het aanbod doet, zoals blijkt uit de ar
tikelen 402 en 403 van het W etboek van 
burgerlijke rechtsvordering, welke in clit 
opzicht eenvoudig de toepassing opleveren 
van de algemene beginselen en dus in 
belastingszaken toepasselijk ZlJll, dan 
wanneer derhalve, het bestreden arrest, 
door de afstand van 2 september 1954 voor 
geldig te houclen, hoewel hij door de belas
tingschuldige ingetrokken was vooraleer 
door de administratie te zijn aangenomen, 
cle in het micldel aangeduide bepalingen 
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en inzonderheid de artikelen 402 en 403 
van het vVetboek van burgerlijke rechts
vordering geschonden heeft, en doordat, 
derde onderdeel, het bestreden arrest aan 
de beslissing van de directeur van 5 no
vember 1954 een met de termen onver
eiligbare draagwijdte toegeschreven, en 
bijgevolg de bewijskracht van deze be
slissing geschonden heeft, onder overwe
ging dat zij, door vast te stellen dat de 
afstand regelmatig was, beslist heeft dat 
hij niet ingetrokken was geworden, dan 
wanneer de beslissing van de directeur 
van 5 november 1954, zonder de minste 
toespeling te maken op de reclamatie van 
26 october 1954 waarbij de afstand inge
trokken is, zich ertoe beperkt te releveren 
« dat deze afstand regelmatig is en dat hij 
client te worden aangenomen ll, waaruit 
volgt dat het bestreden arrest de in het 
middel aangeduide bepalingen en inzon
derheid de artikelen 1134, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek geschon-
den heeft : · 

Overwegende dat het arrest op de stel
ling der conclusies, dat de afstand door 
de brief van 26 october 1954 ingetrokken 
was en dat de directeur uitspraak had 
behoren te doen over de reclamatie van 
24 augustus 1949, op passende en wette
lijke wijze antwoordt dat, aangezien de 
beslissing van 5 november 1954 de afstand 
regelmatig verklaard heeft, het niet meer 
in de niacht van de directeur lag de gel
digheid ervan te bespreken in zijn beslis
sing van 12 october 1955; 

Dat het middel, in zover het op arti
kel 97 van de Grondwet gesteund is, fei
telijke grondslag mist, en naar recht 
faalt voor het overige; 

Over het derde en het vierde middel, 
het dercle, afgeleid uit de schending van 
de- artikelen 1101, 1134, 1984, 1985, 1087, 
1988 en 1989 van het Burgerlijk Wetboek, 
352, 402, 403 en 421 van het Wetboek van 
bu,rgerlijke rechtsvorderingen, 61, para
gritaf 3, 65, 66 en 67 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen; sa
mengeschakelcl bij het besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, welke artike
len toepasselijk gem a a kt zijn, ter zake 
vnil de nationale crisisbelasting, door ar
tikel 6 van de wetten betreffende deze 
belasting, · samengeschakeld door het be
sluit van de Hegent , van 16 november 
1948 (en, voor zoveel als nodig, door ar
tikel 7 van het besluit 515 van de secre
taris-generaal van het Ministerie van 
financien· van 31 juli 1943, hetwelk voor 
tijdelijkgeldig gehouden is door artikel 3 
van de besluitwet van 5 mei 1944 betref
fende de besluiten genomen en de andere 
bestuursdaden verricht, tijclens de vijan
delijke bezetting, door de seci'etarissen
generaal en door hen die dezer bevoegd
heclen hebben uitgeoefend), - alsmede, 

ter zake van de extrabelasting op de in 
oorlogstijd behaalde exceptionele inkom
sten, winsten en baten, door artikel 19 
van de wet van 16 october 1945 betreffende 
deze belasting (en voor zoveel als nodig 
schending van bewuste artikelen) en van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest, hoewel- impliciet er
kennend dat de ondertekenaars (voor 
de rekening van de nalatenschap Neu
haus) van de verklaring van afstand van 
2 september 1954, niet van een bijzon
dere volmacht te dien einde lieten blij
ken, clesniettemin beslist heeft, onder 
overweging dat de artikelen 402 en 403 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering niet toepasselijk waren, dat de 
ondertekenaars van de afstand hoedanig
heid hadden om hem te ondertekenen en 
dat hij mitsdien zijn uitwerking moest 
hebben, dan wanneer, al mag de afstand 
plaats hebben op een gewone akte, onder
tekend door de lasthebber van de partij, 
die lasthebber evenwel client te laten 
blijken van een bijzonclere volmacht te 
dien einde, en dan wanneer het bestreden 
arrest derhalve de in het middel aange
duide bepalingen geschonden heeft, en in
zonderheid de artikelen 352, 402 en 403 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vorderingen, welke ter zake toepasselijk 
zijn vermits zij slechts de toepassing van 
lle algemene beginselen van de theorie van 
de overeenkomsten en van de lastgeving 
uitmaken; het vierde, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 484, 1134, 1349, 1350, 
1984, 1985, 1987, 1988 en 1989 van het Bur
gerlijk Wetboek, 352, 402, 403 en 421 van 
het vVetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, 61, paragraaf 3, 65, 66 en 67 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij het besluit van 
de Hegent van 15 januari 1948, welke arti
kelen toepasselijk gemaakt zijn, ter zake 
van de nationale crisisbelasting, door ar
tikel 6 van de wetten ·betreffende deze 
belasting, snmengeschakeld door het be
sluit van de Hegent van 16 november 1948 
(en, voor zoveel _als nodig. door artikel 7 
van het besluit 515 van de secretaris-gene
raal van het ministerie van financien van 
31 juli 1943, hetwelk voor tijclelijk geldig 
gehouclen is door ai·tikel 3 van de besluit
wet van 5 mei 1944 betreffencle de beslui
ten genomen en de andere bestuurscladen 
verricht, tijclens de vijanclelijke bezetting, 
door cle secretarissen-generaal en door 
hen die. dezer bevoegdheclen hebben uit
geoefend) - alsmecie, ter zake van cle 
extrabelasting op de in oorlogstijd JJe
haalcle exceptionele inkomsten, wil1~ten 
en baten, door artikel 19· van l}e wet 'van 
16 october 1945 betreffencle deze belasting 
(en voor zoveel als nodig schending van 
bewuste artikelen) en· van artikel 97 van 
cle Grondwet; doordat het bestredei:l ar-
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rest, hoewel impliciet erkennend {tat de 
ondertekeliaars, voor de rekening van de 
nalatenschap Neuhaus, van de verklaring 
van afstand van 2 september 1954, niet 
van een uitdrukkelijke en bijzondere vol
macht te dien einde lieten blijken, des
niettemin beslist heeft dat de onderteke
naars van de afstand hoedanigheid had
den om hem te ondertekenen, dan wan
neer, zoals in de beslissing van de direc
teur van 12 october 1955 en in het 
bestreden arrest erop gewezen is, aange
zien de aanslagbiljetten betreffende de 
litigieuze aanslagen op 17 augustus 1949 
afgeleverd waren, de behoorlijke termijn 
voor het ilidienen van een reclamatie ver
streek op · 31 maart 1950; dan wanneer 
bijgevolg, daar de op 2 september 1954 
ondertekende afstand plaats gehad heeft 
na de verstrijking van de behoorlijke ter
mijn voor het indienen van een nieuwe 
reclamatie, hij noodzakelijkerwijze het 
verliezen van het recht zelf om een recla
matie in te dienen met zich bracht, dan 
wanneer bijgevolg voor de verklaring van 
afstand van 2 september 1954 bij de on
dertekenaars ervan vereist waren de be
kwaamheid en de noclige machten om gel
dig te beschikken over het recht een 
reclamatie in te dienen, dan wanneer de 
lastgeving om te beschikken uitdrukkelijk 
client te zijn en de in algemene termen 
vervatte lastgeving slechts de daden van 
beheer omvat, dat de verzaking van het 
recht een reclamatie in te dienen tegen de 
belastingaanslagen die verscheidene m!l
lioenen belopen geen daad van beheer uit
maakt dan wanneer de omvang van een 
lastge,;illg trouwens steeds op verengende 
wijze client te worden uitgelegd en bijge
volg de ondertekenaars van de verklaring 
van afstand van 2 september 1954 deze 
niet geldig konden ondertekenen dan mits 
te hebben laten blijken van een uitdruk
kelijke en bijzondere lastgeving, en dan 
wanneer, derhalve, eerste onderdeel, het 
bestreden arrest, door de afstand van 
2 september 1954 geldig te verklaren, hoe
wei het erkent dat de ondertekenaars 
ervan niet lieten blijken van dergelijke 
lastgeving, de in het middel aangeduide 
bepalingen, en mzonderheid de artike
len 484, 1988 en 1989 van het Burgerlijk 
W etboek en de artikelen 352 en 421 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring geschonden heeft, en dan wanneer 
derhalve, tweede onderdeel, het bestre
den arrest, door het bestaan van de last
geving om van de reclamatie afstand te 
doen af te leiden uit de lastgeving om 
de nalatenschap Neuhaus te vertegenwoor
digen, de regelen van verengende uitleg
gillg miskend heeft die de rechters opge
legd zijn door de artikelen 1988 en 1989 
van het Burgerlijk Wetboek (schending 
van de in het middel aangeduide bepalm-

gen en inzonderheid van de artikelen 1349, 
1350, 1988 en 1989 van het Burgerlijk 
Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest er in hoofd
orde op wijst dat de beslissing van 5 no
vember 1954, waartegen geen beroep inge
steld werd, ·met het gezag van het ge
wijsde bekleed is in zover zij de afstand 
als gelclig aanziet ; 

Overwegencle dat de beschouwillgen 
waardoor het desniettemin onderzoekt of 
de afstancl geldig was bijgevolg overtollig 
zijn, en trouwens door . het arrest over
tollig worden geheten; 

Dat de middelen die tegen deze beschou
wingen opkomen niet ontvankelijk zijn bij 
gebrek aan belang ; 

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

20 maart 1958. -1" kamer.- Voon:itter 
en ve·rslaggever, H. Sohier, raaclsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende 
conclus-ie, H. F. Dumon, advocaat-gene
raal. - Pleite·rs, HH. Simont en Van 
Leynseele. 

l e KAMER. - 21 maart 1'958 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE 'ZAKEN. - KARAKTER VAN DE 
VONNISSEN. - VoORBEREIDEND OF INTERLO
CUTOIR VONNIS. - BEGRIP. 

20 HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- VONNIS IN EERSTE AANLEG WAARBIJ 

'EEN EXPERTISE BEVOLEN WORDT. - REDENEN 
VAN DE BESLISSING EN OPDRACHT VAN DE DES
KUNDIGEN DE OPLOSSING WELKE AAN DE BE
'l'WISTING ZAL GEGEVEN WORDEN TE KENNEN 
GEVEND. - VONNIS ONMIDDELLIJK VATBAAR 
YOOR HOGER BEROEP. 

1 o Om vast te stellen of een vonnis alvo
,·ens recht te doen, ten deze een vonnis 
waarbij ee1~ ewpm·tise bevolen wo1·dt, 
voo1·bereidend of intm·locutoi1· is, moet 
men nagaan of, in het opstellen van zijn 
besUssing, de 1·echter al of niet zijn 
mening omt1·ent de geg·rondheid van de 
e·is of 0mtrent de oplossing, wellce aan 
de betwisting, voo1·werp van het onder
zoelcsvonnis, dien-t gegeven te worclen. 
heett laten voorzien (1). (Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, art. 452.) 

2o Is niet voorbe1·eidencl en ·is derhalve 
! 

(1} Verbr., 25 april 1955 (Ar1·. Verb1·., 1955, 
blz. 700; Bull. en PASIC., 1955, I, 915, en de 
refertes vermeld in nota 1). 
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onmiddellijlc vatbaar vom· hoge1· be
roep, het in eerste aanleg gewezen von
nis, waarbij een empertise bevolen 
wo1·dt, warvnee1· de ,-eclenen van de be
s~·issing en de aan de deslc1mcligen ge
geven opd1·acht de oplossing laten voor
zien wellce aan de betw·isting, voo1·werp 
van deze onclerzoelcsmaatregel, zal ge
geven worden (1). (Wetboek van bur
gerlijke rechtsvordering, art. 451 en 
452.) 

(SOCIETE IMMOBILTERE KNOKKE BALNEAIRE, ~·. 
BARTHOLOMEUS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
MANUFACTURE FRANOO-BELGE DE TAPIS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 october 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 443, 451, 452 en 
456 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, 1317, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest ontvankelijk verklaart 
de hogere beroepen van eerste en tweede 
verweerders in verbreking, om reden dat 
de eerste rechter de waarde te beoorde
len had van een deskundig verslag waar
toe de partijen in gemeen overleg overge
gaan waren, dat nit het vonnis a qno 
volgt dat de eerste rechter na de conclu
sies van de deskundigen te hebben beoor
deeld, tenslotte het deskundig verslag als 
ontoereikend verworpen heeft, dat in dit 
opzicht zijn beslissing niet !outer voorbe
reidend was, en dat hieruit volgt dat het 
hoofdzakelijk beroep van tweede verweer
ster en bijgevolg ook het incidenteel beroep 
van eerste verweerder ontvankelijk voor
komen, dan.wanneer het vonnis a qtta, na 
te hebben verklaard dat het deskundig ver
slag de· rechtbank niet toelaat zich een 
mening te vormen, vooraleer recht te doen, 
een college van deskundigen aanstelt 
met de hoop er een meer afcloend advies 
van te bekomen nopens de oorzaak van 
het gebrek van kwestieuze tapijten, dit 
alles zonder de mening van de rechter te 
Iaten doorschemeren over de grand van de 
eisen tussen partijen of over de oplossing 
van een incidentele betwisting die het 
voorwerp zou uitmaken van het instruc
tie-vonnis, en alzo geen interlocutoir von
nis is, en dan wanneer, door het deskun
dig verslag te verwerpen als ontoereikend 

(1) Raadpl. verbr., 4 juli 1935 (Bllll. en 
PAsrc., 1935, I, 301) en 10 januari 1957 (A1·1-. 
Ve1·br., 1957:, biz. 325; B11ll. en PAsrc., 1957, I, 
522). 

om de rechtbank toe te laten zicll een 
mening te vormen, llet vonnis a q1to geen 
bewering of verweer van een der partijen 
verwierp nopens een bestanddeel over de 
grand van de gescllillen tussen de par
tijen, en meeF in het bijzonder de be
wering of het verweer dat dit verslag 
toereikend was om deze geschillen te 
beslissen : 1° daar de tweede verweerster, 
in haar besluiten voor de eerste rechter 
gedateerd 9 augustus 1952, 30 october 1952 
en 23 februari 1952, - waarvan het be
streden arrest de bewijskracht miskent 
door te verklaren clat zij aan de beoor
deling van de rechtbank de waarde van 
voormeld deskundig verslag onderwierpen 
-, zich beperkte te besluiten in de vorde
ringen hangende tussen haar en eerste 
verweerder da t deze het bewijs niet 
leverde, - wat het vonnis a q1w niet 
tegenspreekt -, noch aanbood te leveren 
dat de tapijten door haar geleverd aange
tast waren door een gebrek dat aan 
tweede verweerster te wijten was, zonder 
het recht te betwisten voor de rechtbank 
inlichtingen te bekomen door een rechter
Iijk deskundig onderzoek en zonder zkh 
te verzetten tegen zulke onderzoeksmaat
regel, en in alle geval niet besloot dat 
voormeld deskundig verslag beweert dat 
kwestieuze tapijten aangetast waren of 
niet door een gebrek te wijten aan eerste 
verweerder en. de gegrondheid of onge
grondheid vestigde van de vordering in 
zaken 175 en 207 van eerste verweerder 
tegen eiseres of van de tegenvordering van 
eiseres, eisen en tegeneis waarover tweede 
verweerster niet concludeerde, waaruit 
volgt dat het hoofdzakelijk beroep van 
tweede verweerster tegen het vonnis 
a quo, dat een voorbereidend vonnis uit
maakt, wettelijk voor het eindvonnis 
niet kon ontvangen worden tegenover 
eerste verweenler, noch allerminst tegen
over eiseres, . en dat bijgevolg het inci
denteel beroep van eerste verweerder ook 
onontvankelijk was, 2° daar de eerste 
verweerder, verre van gewag te maken 
van voormeld deskundig verslag en er 
juridische gevolgen, bewering, verweer 
of exceptie nit af te leiden ter staving van 
zijn beweringen of verweer in de vorde
ringen hangende tussen hem en eiseres 
(in zake nr 175, oneigenlijk als een ver
haalsvordering bestempeld volgens het be
streden arrest, en in zake ur 207) en in 
de tegeneis van eiseres, noch in de vorde
ringen tussen hem en tweede verweerster, 
in zijn besluiten v•oor de eerste rechter, -
waarvan het arrest de bewijskracht mis
kent door te verklaren dat zij aan de be
oordeling der i·echtbank de waarde van 
dit deskundig verslag onderwierpen -, 
niet beweerde dat dit verslag toereikend 
was voor de oplossing van deze geschillen, 
en namelijk een toereikend bewijs nit-
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maakte van de gegrondheid van zijn be
weringen tegen eiseres of van de onge
grondheid van de tegeneis van eiseres, 
maar integendeel akte vroeg dat hij het 
eens was met iedere onderzoeksrnaatregel 
die de rechtbank zou bevelen betreffende 
de oorzaak van het uitzichtsgebrek van 
kwestieus tapijt, waaruit volgt uat het 
vonnis a q·uo in alle geval een voorberei
dend vonnis uitmaakte in zover het uit
spraak deed over de vorderingen en tegen
eis hangende tussen eerste verweerder en 
eiseres, en dat het « incidenteel >> beroep 
door eerste verweercler tegenover eiseres 
ingesteld tegen dit vonnis binnen deze per
ken, - beroep dat in werkelijkheid een 
hoofdzakelijk beroep gevonnd bij. beslui
ten van gei:ntimeerde tegen gei:ntirneercle 
uitmaakte, - niet wettelijk kon ontvan
gen worden voor het eindvonnis : 

Overwegende dat door de onderscheiden 
bij de rechter aanhangig gemaakte vor
deringen ~ de hoofd-, de tegenvordering 
en de vordering tot vrijwaring, - in de 
zaak betrokken waren de vennootschap 
cc Manufacture franco-belge de Tapis», 
tweede verweerster, die een tapijt ver
vaardigd en gelcvercl had aan Bartholo
meus, eerste verweerder, hetwelk deze aan 
de vennootscha p cc Societe Imrnobiliere 
Knokke Balneaire », aanlegster, verkocht 
had om door deze in het casino te Knokke 
gelegd te worden; 

Overwegende dat, claar aanlegster liet 
gelden dat in het tapijt een gebrek 
schuilde, bestaande in het verschijnen 
van grote vlekken, partijen in gemeen 
overleg tot een expertise lieten overgaan 
welke zij aan de rechter over de grond 
voorlegden; 

Overwegende dat uit het beroepen von
nis blijkt dat in dit verslag het aclvies 
wordt uitgebracht dat cc le phenon;tene 
(het verschijnen van de vlekken) ne per
met pas de conclnre a un defaut de fa
brication clans le tapis litigieux, mais a 
une cause locale cli;fficile a mettre en evi
dence, infiuen!;ant de fa!;on plus ou 
moins intense tons les tapis places dans le 
ca~;ino de Knokke >) (uit clit verschijnsel 
kan niet besloten worden tot een vervaar
digingsgebrek in het litigieuze tapijt, doch 
tot een plaatselijke, moeilijk uit te maken 
oorzaak die alle in het casino te Knokke 
gelegde tapijten in meer of minder krach
tige mate bei:nvloedt); 

Overwegende dat, in strijcl met het in 
het micldel gestelde, uit de door de ver
werende partij en genom en conclusies 
blijkt dat deze zich in hoofclorcle wilclen 
beroepen op de besluiten der deskundigen 
waardoor elk vervaardigingsgebrek en 
dienvolgens de· verantwoorclelijkheicl van 
tweede verweerster uitgesloten werden en 
de vastgestekle gebreken toegeschreveu 

werden aan plaatselijke oorzaken waar
voor alleen aanlegster verantwoordelijk 
was; 

Overwegende, enerzijds, dat, al deed 
tweede verweerster gelden dat eerste ver
weerder niet bewees dat de geleverde han
delswaar met een gebrek was behept, er 
uit de redenen van !war conclusies blijkt 
dat zij in hoofdorde wilde betogen, vol
gens de besluiten van het expertisever
slag cc dat de oorzaak van de vlekken ... 
niet is kunnen achterhaald worden, maar 
in elk geval niet te vinden is in eender 
welke font of nalatigheid >) door ·haar 
begaan, en clat zij bijgevolg niet verant
woordelijk was; 

Overwegende, anderzijds, dat zo eerste 
verweerder het eens was met elke onder

. zoeksmaa tregel welke de rechtbank nodig 
zou hebben geacht, zulks enkel was na in 
hoofdorde te hebben gesteld cc dat cle 
verantwoordelijkheid voor de vastgestelde 
gebreken ten laste dient gelegd van de 
locale oorzaak, eigen aan het casino van 
Knokke >) en « dat, volgens zijn onpartij
dig oordeel, het deskundig verslag nage
volgd client »; 

Overwegende dat de eei·ste rechter, het 
hem aldus voorgelegd verslag beoordelend, 
besliste dat de besluiten der deskundigen 
niet afdoende zijn; dat, enerzijds, de des
kuncligen niet geheel formeel zijn nopens 
het bestaan van een fabricagegebrek, en 
anderzijds bekennen dat ze niet kunnen 
bepalen welke plaatselijke oorzaak aan de 
v lekken ten oorsprong zou kunnen liggen; 

Dat hij bijgevolg een nieuw college van 
deskundigen aanstelt cc met de hoop er 
een meer afdoend advies van te bekomen 
nopens de oorzaak van het gebrek », en 
erop wijst dat cc dit nieuw deskundig on
derzoek des te meer aangewezen schijnt, 
daar de vorige deskundigen de samen
stelling niet hebben onderzocht, of laten 
analyseren, van het beton, noch van .het 
ondertapijt; noch de procede's hebben op
gezocht die de fabrikant heeft aangewend 
om de materie te ontvetten, te kammen en 
op te maken )) ; 

Overwegende dat aldus blijkt dat de 
eerste rechter de besluiten van de deskun
digen verworpen heeft waardoor alle ver
antwoordelijkheid ten laste van tweede 
verweerster, de fabrikant van het tapijt, 
uitgesloten werd, en het gebrek toege
schreven werd aan een plaatselijke oor
zaak, waardoor aanlegster cliende in te 
staan; dat de opclracht die hij aan de 
nieuive deskundigen geeft duidelijk in het 
licht stelt dat, naar gelang zij zullen 
besluiten tot een vervaardigingsgebrek of 
tot het bestaan van plaatselijke oorzaken, 
tweede verweerster al dan niet in het 
gelijk zdu worden gesteld; 

Overwegende dat dergelijk vonnis niet 
het karakter van een !outer voorbereiden-
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de beslissing vertoont, daar door de aldus 
gelaste onderzoeksmaatregel te kennen 
gegeven is dat de eis van tweede ver
weerster, ten gunste van wie de deskun
digen besloten, toe- of afgewezen zou 
worden volgens de l'titslag van de gelaste 
nieuwe maatregel die alles opnieuw te 
berde bracht; 

Dat bet mitsdien de opvatting van de 
rechter laat voorzien, zowel door de rede
nen waardoor hij de besluiten van het 
hem voorgelegd verslag beantwoordt en 
verwerpt, als door de redenen waardoor 
de opdracht van de nieuwe deskundigen 
die hij aanstelt omschreven is ; 

Overwegende derhalve dat het bestreden 
arrest, door te besluiten dat het beroepen 
vonnis geen !outer voorbereidend karak
ter had, en door hieruit af te leiden dat 
zowel het hoofdberoep als het tegenberoep 
ontvankelijk waren, geen enkele van de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft; 

Dat het middel dienvolgens niet kan 
ingewilligd worden ; 

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

21 maart 1958.-16 kamer.- Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Ve1"Slag
gever, H. Bnyot. - Gelijlclnidende con
clnsie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. - Pleiters, I-lH. Pirson en VanRyn. 

2" KAMER. - 24 maart 1958 
VERKEER, - STILSTAAND YOERTUIG. 

STATIONEREND VOERTUIG. - 0PSTELLEN VAN 
EEN VOERTUIG IN TWEEDE FILE. - lNBREUK 
OP ARTIKEL 32-1, 2°, VAN DE WEGOODE. 

H et opstellen in tweede file van een sta
staa,nd of sta,tionerend voe1·ttdg op de 
rljbaa,n is verboden d001' a1·tilcel 32-1, 2°, 
van de Wegcode va,n 8 a,p1·il 1954 (1). 

(VERSCHUEREN EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
VAN HOUCKE-HEYLEN, T. DOCKX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 16 october 1H57 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te .Antwerpen ; 

I. Wat de voorziening van aanlegger 
aangaat : 

(1) Artikel 32-1, 2o, van de Wegcode, sedert 
zijn wijziging door artikel 12 van het konink
lijk besluit van 4 juni 1958, voorziet uitdruk
kelijk dit verbod. 

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

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97. van de 
Grondwet, 154, 159, 163 van het Wetboek 
van strafvordering, 32-1 van het konink
lijk besluit van 8 april 1954 inhoudende 
het algemeen reglement op de politie van 
het verkeer, doorclat eiser in zijn regel
matig neergelegde conclusies deed gelclen : 
<< dat betichte in feite zijn voertuig rechts 
in de richting van het verkeer (art. 32-1, 
1 °) in tweede file heeft geplaatst, daar 
al de plaa:tsen naast de boorclsteen van 
het voetpad door stilstaande of station
nerende voertuigen ingenomen waren >>, 
<< dat nit de ontlecling van de wettekst 
moet afgeleid worden clat betichte niet in 
overtrecling is met het voorschrift van 
artikel 32-1, vermits hij zijn voertuig 
<< zo ver mogelijk » van de aslijn der rij
baan opgesteld heeft », << dat zonder uit
drukkelijke strafrechtelijke wettekst dit 
stilstaan niet verboden is ; dat men zich 
op strafrechtelijk gebied bevindt en de 
strafbepalingen beperkenclerwijze moeten 
geinterpreteercl worden», en doordat het 
bestreden vonnis de veroordeling van de 
eiser steunt op volgende overwegingen : 

<< Overwegende dat de stelling van be
roepers niet ernstig is; dat de wetgever 
bepaald en gewild heeft dat de voertuigen 
zover mogelijk van de aslijn van de weg 
zouden stilhouden of stationneren; dat 
wanneer de plaats reeds ingenomen is, 
men elders moet gaan staan », dan wan
neer deze motieven geen afdoende weer
legging noch een passend antwoord in
houden op de door eiser ingeroepen 
middelen en strijdig zijn met artikel 32-1 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954: 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de betichting van op (le openbare weg 
verzuimd te hebben zijn stilstaand of sta
tionnerend voertuig zover mogelijk van 
de aslijn der rijbaan en in voorkomend 
geval, buiten de rijbaan, op de gelijk
vloerse berm op te stellen, ten laste van 
aanlegger bewezen verklaart en hem uit 
dien hoofde veroordeelt; 

Overwegende dat het door aanlegger in 
conclusies opgeworpen verweermiddel op 
de overweging steunt dat voldaan wordt 
aan het voorschrift van artikel .32-1, 2°, 
dat beveelt elk stilstaand of stationnerend 
voertuig zo ver mogelijk van de aslijn 
der rijbaan op te stellen, wanneer het 
voeruig in tweede file, wordt geplaatst 
naast andere voertuigen die reeds de rand 
van de rijbaan innemen ; 

Overwegende dat, om dit verweermiddel 
af te wijzen, het bestreden vonnis doet 
gelden, zonder dat de gebruikte bewoor-
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dingen aanleiding zouden kunnen geven 
tot misverstand omtrent de , uitgedrukte 
mening, dat bedoelde bepaling wel tot doel 
en tot gevolg heeft te verbieclen een stil
staand of stationnerend voertuig op een 
andere plaats van de rijbaan op te stellen 
dan op het uiterste gecleelte van die rij
baan wanneer het stilstaan of bet sta
tionneren op de rijbaan toegelaten is, en 
dat bijgevolg, wanneer dit uiterste ge
deelte reeds door andere stilstaande of 
_stationnerencle voertuigen worclt ingeno
men en er geen plaats meer overblijft om 
er nog een voertuig te stellen, bet stilstaan 
of het stationneren van voertuigen elders 
moet geschieden ; 

Overwegende clat de rechter aldus de 
conclusies van aanlegger regelmatig beant
woord heeft en de draagwijclte van dat 
artikel 32-1 van de Wegcocle niet miskend 
heeft; 

Dat het middel derhalve niet kan aan
genomen worden ; 

Over het tweecle middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 153, 154, 159, 161, 163 van het 
Wetboek van strafvordering : 

Overwegende dat dit middel uitsluitend 
de beslissing gewezen over de burgerlijke 
vordering bedoelt ; 

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

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen {le beslissing gewezen over de bur
gerlijke vordering : 

Overwegende dat, na over de verdeling 
van de aansprakelijkheid uitspraak ge
daan te hebben, de rechtbank de zaak tot 
verdere behandeling ervan op burgerlijk 
gebied tot voortzetting heeft verclaagd; 

Overwegende dat de voorziening tegen 
zodanig voorbereiclend vonnis of vonnis 
van onderzoek slechts na de einclbeslissing 
toegela ten is ; 

Overwegende dat, voorbarig zijnde, de 
voorziening niet ontvankelijk is; 

II. Wat de voorziening van aanlegster 
aangaat : 

Overwegende c1at de voorziening van de 
burgerlijk aansprakelijke partij niet be
tekend werd aan de partijen waartegen 
zij gericht is, dat zij derhalve niet ontvan
kelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorziec 
ningen ; veroordeelt iecler aanleg·ger tot de 
helft van de kosten. 

24 maart 1958.-26 kamer.- Voorz-ittm·, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. __:_ Versla,qgever, H. Van Beirs. 
- Gelijlvllt'iclende conclusie, H. Roger 

Janssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. 

26 KAMER. - 24 maart 1958 

HELING. - VERNIELING VAN GESTOLEN VOOR
WERPEN. - KENNIS VAN DE ONTVREE¥IJING. 
- INZICHT DE VOORWERPEN AAN DE OPSPO
RINGEN VAN HET GEHECHT EN VAN DE BENA
DEELDE TE ONTTREKKEN. - VEROORDELING 
WEGENS HELING. - WETTELIJKHEID. 

Is wettel-ijlc het arrest waa1·bij, wegens 
holing, veroo1·deeld wordt degene d·ie, 
wetencle dat voorwerpen gestolen we1·
den, ze opzettelijlc doet ve1·nielen ten 
einde ve1·dere opspo1·ingen van reohts
wege alsoolv vnnwege de benadeelde te 
verijdelen (1). (Strafwetboek, art. 505). 

(JANSSENS, 'f. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
COMPAGNIE MARITIME BELGE.) 

AHHEST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest op 27 november 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

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

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schencling van artikel 505 van het Straf
wetboek, cloordat het bestrec1en arrest 
aanlegger wegens heling veroordeeld 
heeft, clan waanneer hij n:ooit de bespro
ken zaak, namelijk flessen likeur, in zijn 
bezit heeft gehad in de zin van gezegd 
artikel, dat de beschikking die hij erover 
kreeg niet deze is van een heler, dat het 
arrest ten onrechte geoordeeld heeft dat 
aanlegger het inzicht had verdere opspo
ringen te verijdelen, dat clit bedrieglijk 
inZicht uit geen enkel reden van het arrest 
blijkt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in feite en aldus op souvereine wijze 
geoordeeld heeft, dat aanlegger, na in 
kennis te zijn gesteld geworden van de 
gepleegcle ontvreemcling waaruit de flessen 
Bols likeur voortkwamen, deze opzette
lijk heeft doen vernielen, ten eincle ver
dere opsporingen van rechtswege alsook 
vanwege de benadeelde te verijclelen, en 
clat betichte (aanlegger) door de vernie-

(1) Raadpl. verbr., 25 februari 1929 (Bull. en 
PAsrc., 1929, I, 102) redenen; 15 mei 1950 (A•~·. 
Ye1·b•·., 1950, blz. 581; Bull. en PAsrc., 1950, I, 
649); 11 juli 1955 (An·. T'e1'b1·., 1955, biz. 927; 
Bull. en PASIC., 1955, I, 1232). 
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ling ervan te bevelen op onweerlegbare 
wijze heeft laten blijken erover te hebben 
beschikt: 
· Overwegende dat de beweringen van het 

middel in strijd zijn met voormelde feite
lijke vaststellingen en het bestreden ar
rest eruit een inbreuk op artikel 505 van 
het Strafwetboek heeft kunnen afleiden ; 

Dat het middel bijgevolg niet kan aan
genomen worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest ver
zuimd lieeft te antwoorclen op de conclu
sies van aanlegger waar deze aanvoerde 
dat hij de drie fiessen nooit in zijn bezit 
had noch zelfs heeft gezien vermits zij in 
een zak verborgen waren, doch enkel de 
beslissing in het openbaar nam, ze door de 
eerste 01fficier te laten vernielen, wat ge
schiedde : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het tweede midclel blijkt dat het arrest 
wel deze conclusies heeft beantwoord door 
de feitelijke elementen op te geven waar
uit het afleidde dat aanlegger een heling 
gepleegd hall; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het eerste midclel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 77 en volgende 
van de wet van 5 juni 1928, doordat het 
bestreden arrest aanlegger veroordeelt om 
geen proces-verbaal te hebben opgemaakt 
van een ter zijner kennis gebracht mis
drijf, dan wanneer becloelcl artikel 77 niet 
toepasselijk is op een ter kennis van de 
kapitein gebracht misdrijf dat tijdens 
een vorige reis was gepleegd geweest : 

Overwegende dat het middel slechts op 
het feit dat de betichting a uitmaakt 
betrekking heeft; dat de door het bestre
den arrest uitgesproken veroorcleling tot 
een enkele straf betrekking heeft op de 
vermengde feiten der betichtingen a en F; 
dat de opgelegde straf gerechtvaardigd 
zijnde door de betichting F, het micldel bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ; 

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

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

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder middel inroept; 

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

24 maart 1958. ~2° kamer. ~ Voonzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Rutsaert. 

- Gel-ijlclttidende oonolusie, H. Roger 
;r anssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 24 maart 1958 

1° MISDADIGE DEELNEl\'IING. 
VERVALSING VAN EEN. GE'l'UIGSCHRIFT DOOR 
EEN AMBTENAAR, ,..-- 0NMISBARE HULP VER
LEEND DOOR EEN PERSOON DIE NIET ALS AMB
TENAAR HANDELT. - S'l'RAFBARE DEELNE
MING. 

2° l\'IIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - J\IIIDDEL DAT, WARE HET 
GEGROND, DE VERBREKING NIET ZOU RECHT
VAARDIGEN. - NIET-ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1° Is dader van het rmisclrijf voorzien bij 
artilcel 208 van het Stmtwetboelc, hij 
clie, zelf niet hanrlelencl als openbaar· 
ojficie!' of ambtenaar, tot cle ttitvoering 
van clit rnisd1·ijf cloo1· een persoon, ha1k 
clelencl in clie hoeclanigheicl en in ae 
uitoetening van zijn ambt, zoclanige 
httlp heeft verleencl clat, zoncle1· zijn 
bijstancl, het misclrijf niet leon gepleegd 
worclen (1). (Strafwetboek, art. 208 en 
66, al. 3.) 

2° Is niet ontvanlcelijlc, b·ij gebrelc aan 
belang, het miclclel clat, ware het zelfs 
gegrond, cle verbrelcing van cle bestreclen 
beslissing niet leon meclebrengen (2). 

(GRAULUS.) 

ARREST. 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 208 en, voor zoveel 
als nodig, 66, 193 en 214 van het Straf
wetboek, alsmede 6 van het besluit van 
de Regent van 12 augustus 1948 houdende 
vaststelling van de voorwaarden gestelcl 
tot het verlenen van premien om niet 
voor de aanbouw, door het privaat initia
tief, van goedkope woningen en kleine 
landeigendommen, doordat het bestreden 
arrest verklaart dat de door aanlegger, 
die gemeentesecretaris is, op het ver
zoek van de burgemeester aangebrachte 
wijziging aan een getuigschrift van goed 
gedrag en zeden, afgeleverd door de bnr
gemeester in uitvoering van gemeld be
sluit van de Regent, de valsheid tiitmaakt 

(1) Arg. verbr., 21 december 1920 (Bull. en 
PASIC., 1921, I, 181); 23 november 1925 (Bull. 
en PAsrc., 1926, I, 74). 

· (2) Verbr., 7 november 1955 (Bull. en PAsrc., 
1956, I, 219). 
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die door artikel 208 van het Strafwetboek 
beteugelcl wordt, dan wanneer, bij .het 
wijzigen van dit getuigschrift, aanlegger 
alhoewel hij gemeentesecretaris is, niet i~ 
hoedanigheid van openbaar officier of amb
tenaar handelde en zich niet in de uitoefe
ning van zijn ainbt van gemeentesecreta
r.is bevoncl, cloch als eenvouclige particu
her hanclelde en slechts als dusclanig kon 
handelen vermits, krachtens de wettelijke 
bepalingen, de burgemeester alleen be
voegdheicl bezat om het getuigschrift op te 
maken en af te leveren en het wijzigen 
ervan dus geen claacl was die in de func
ties van de gemeentesecretaris viel : 

Overwegencle dat het arrest vaststelt 
dat aanlegger, die als gemeentesecretaris 
een getuigschrift van goecl gedrag en 
zeclen ingevulcl had en door burgemeester 
Geuns laten ondertekenen had bekent 
dat hij naderhancl, op bevel var:. de bur
gemeester, gemeld getuigschrift opzette
lijk yervalst lweft door doorhaling en bij
voegmg van woorden betrekkelijk, het ge
rechtelijk verleclen van beklaagde Brans, 
aanvrager van een bouwpremie; 

Overwegende dat Geuns en aanlegger 
naar de correctionele rechtbank verwezen 
werclen om, in de termen van de wet 
hetzij als dader hetzij als mecleclade{· 
het misdrijf voorzien bij artikel 208 van 
het Strafwetboek gepleegd te hebben; 

Overwegende dat, ware zelfs het mid
del gegrond en clerhalve in de onclerstel
ling dat aanlegger niet als openbaar 
olfficier of ambtenaar zou gehancleld heb~ 
ben, er uit de aangehaalde vaststelling 
van het arrest blijkt dat aanlegger schul
dig zou zijn door zijn deelneming, zoals 
bepaalcl bij lid 3 van artikel 66 van het 
Strafwetboek, aan de door de burgemees
ter g·epleegcle inbreuk op gemeld arti
kel 208, hetwelk niet afwijkt van de 
gewone regelen betreffende de strafbare 
deelneming ; 

Dat ten aanzien van evengemelde arti
kelen 66, lid 3, en 208, de veroorcleling 
wettelijk gerechtvaarcligcl zou blijven; 

Overwegende, dienvolgens, dat het mid
~el bij gebrek aan belang onontvankelijk 
IS; 

En overwegende, voor het overige dat 
de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen nageleefcl 

· werden en dat de veroordeling overeen
komstig de wet is ; 

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

24 maart 1958. - 2e kamer. - Voorzit
te1·, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1·slaggeve1·, 
H. Belpaire. - GeUjlcl~tidende conclusie, 
H. Roger Janssens cle Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 24 maart 1958 

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 

MISDRIJ1'. - SCHADE VOORTSJ'RUITENDE 
VOOR RET SLACHTOFFER UIT DE BEROYING 
VAN WEDDE. - 0PZEGGINGSVERGOEDING DOOR 
DE WERKGEVER AAN HET SLACHTOFFER BE
TAALD. - ARREST WAARBIJ BESLIST WORDT 
DAT ER GEEN REKENING DIENT GEHOUDEN TE 
WORDEN MET DIE VERGOEDING BIJ DE BEGRO
TING VAN DE SCHADE. - WETTELIJKHEID. 

2o VERANTWOORDELIJKHEID .(BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 

VEROORDELING VAN DE DADER VAN HET 
MISDRIJF OM AAN RET SLACHTOFFER SCHA
DEVERGOEDING TE BETALEN WEGENS EEN VOL
KOMEN WERKONBEKWAAlliffiEID. - BESLIS
SING HIEROP GEGROND DAT DE ONRECHTMATIGE 
DAAD EINDE HEEFT GESTELD AAN DE WINST
GEVENDE LOOPBAAN VAN HET SLACHTOFFER, 
ZELFS INDIEN DE LlCHAMELIJKE ONBEKWAAM
HEID VAN HETZELVE NIET VOLLEDIG IS. -
WE'l'TELlJ KHEID. 

1 o I~ wetteHj lc en. zoncler tegen stdjdig
heul het ar·rest wctarbii beslist wo1·dt 
eenscleels, aat cle schade, tot het hm·~ 
stellen ~vactrv(l;n cle ctan sp1·alcelijlce da
cle1· vwn een misckijf geho~1.den is 
tegenove1· het slctchtojfer, hie1'in be
staat namelijlc clat clit slachtofter we
gens ·werlconbelcwaamheicl berootd is 
[Jeweest van Z'ijn weclcle, anderdeels, 
clat bij cle begmting van die schade e1· 
geen, mlcening client geho~tclen te wor
den met een opzegg·ingsvergoeding 
wellce doo1· cle we1·1cgever aan het slacht
ofter u:itbetaalcl wenl te1· uitvoe1·ing 
van een ove1·eenlcomst ten opzichte 
waarvan cle aanspntlcelijlce verwelclcm· 
van de schacle een derde is (1). 

2° Rechtvaanligt wetteUjlc z·ijn beslis
sing, wacwbij cle annsprnlcelijlce dade1· 
van een m,isclrijf ve·roordeelcl wordt tot 
betaling van schadeverdoecling ann het 
slachtotte1· wegens een vollcomen werlc
onbelcwnnmheicl, het an·est dat vast
stelt dat clit 1wisclrijf clefinitiet einde 
,qestelcl heeft nan cle winstgevende loop
bctan vnn het slnchtofter, zelfs indien 
cle lichwmel-ijke onbelcwact1nheid van 
hetzelve niet vollecUg is gebleven, (2). 

(1) Wat betreft de cumulatie der vergoedin
gen, raadpl. o. a. verbr., 8 juli 1957 (Arr. 
Ve1·br., 1957, blz. 950; Bull. en PAsrc., 1957, I, 
1334, en nota 2). 

(2) Verbr., 12 januari 1953 (A1'1'. Verbr., 
1953, blz. _287; B1tll. en PASIC., 1953, I, 319); 
28 februan 1955 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 709). 
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(PERSEYN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

BANK VAN BRUSSEL EN JORDENS.) 

ARREST. 

B.ET HOF ; - Gelet op het betreden 
arre.st op 30 october 1957, gewezen door 
het 1fof van beroep te Gent ; 

I. '·In zover de voorziening gericht is 
tegeri de beslissing gewezen over de door 
verweerder Jordens ingestelde burgerlijke 
vordehng: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest, uit
spraak doende over de door verweerder 
ingeleicle eis tot vergoeding van de schade 
die, volgens zijn dagvaarding del. 10 no
vember 1956, onder meer bestond in << het 
verlies vanaf 11 februari 1954 (datum 
van het kwestieus auto-ongeval waarvoor 
eiser verantwoordelijk verklaard werd) 
van 379.919 frank jaarwedde gedurende 
2 jaar, 9 maanden, 10 dagen, zijnde 
1.055.330 frank JJ, zonder te ontkennen 
doch na uitdrukkelijk of minstens impli
ciet aangenomen te hebben dat, zoals de 
besluiten . van eiser het staande hielden, 
verweerder gedurende de tijdelijke werk
onbekwaamheid tot aan de vooropzeg 
(dd. 1 october 1956) voortdurend zijn 
volle wedde getrokken had vanwege zijn 
werkgever, cle Bank van Brussel, en dat 
hij bovenclien een vooropzegvergoeding 
getrokken had gelijk aan de volle jaar
wedde van 379.919 frank, eiser veroor
deeld heeft aan verweerder een schade
vergoecling wegens verlies aan wedde te 
betalen, van 379.919 frank per jaar voor 
het tijdperk van 11 februari 1954 tot 18 oc
tober 1957, min de door de Bank ten titel 
van vergoedingen wegens arbeidsongeval 
uitbetaalde vergoedingen, en geweigerd 
heeft het bedrag der door eiser verschul
digde vergoedingen te verminderen in ver
houding van de wedden en opzeggingsver
goeding die door de bank aan verweerder 
uitbetaald werden, zulks om reden dat deze 
laatste uitbetaling van vergoedingen ge
schiedde in uitvoering van een arbeids
overeenkomst aan dewelke eiser volkomen 
vreemd gebleven was, dan wanneer, tel
kens als de eis van de burgerlijke partij 
op een verlies aan wedde gegrond is, en 
het slachtoffer zijn volle wedde in feite 
reeds getrokken heeft, de eis van alle 
grond ontbloot is, daar het bewezen is dat 
de schade waarvoor vergoeding aange
vraagd wordt onbestaande is, dan wan
neer de burgerlijke verantwoordelijkheid 
die door artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek bepaald wordt het bewijs van 

de door de eisende part:t_ 
vereist, dan wanneer ,:;J 
wat betreft de door de ·~ ::.--,.__~~led 
aan verweerder tijden~ ~;;::-:.t:I:!st en Scba( 
werkonbekwaamheid ui 1:::: ~ Yens, voc 
het bestreden arrest onz~ ~~ ~:.t_Jl:t an. !3russ€ 
of het in feite heeft Wil~~~~&ld tiJdelijk, 
het onjuist was dat dez ~~ ~el e Wedde 
uitbetaald werd,. danwel ~ ~ }jesf·ten beefj 
heef~ _will en beslissen q ? :e _ ~q de ISs en a:: t 
het JUist was, verweerde~"l.-.:; ~et . Volledig 
was wegens verlies aal::l. 1::~ :;;.;e1Jn :ecbte 
schadevergoeding van ei ~ ~l::t 8 llldien 
dan wanneer deze ondu:t "i':;~l:-~<=eno~erecbtigd 
motivering van het best.:t_~~l~l:t .l::e-s e wedde 
het Hof van verbreking ~"Cte .J ~h. ~ekomen, 
controlerecht over cle ~ l.:t:tet;l:::t. a:Id in de 
de bestreden beslissing 1:1. ~t::te1 toe[est aan 
met het gebrek aan de l. t t: :i.Ji!:h a_at ziju 
van de Grondwet vereist -Q(J 0 e Oef eid Vau 
lijk staat · e h .. -t- eueu eu 

· ~ot:. artik 1 
Overwegende dat tot b l. Yeriu ~ 97 

door verweerder weg;e ebq_ . g ge-
kwaamheid geleden schacte l:ti'S b.l:t~ 
wijst dat het verlies l::tet "tv-e vau de 
dient berekend worden ll::t aa_l::t al·r rkoube
ervan dat verweerder, t et: 1:t:t lr:u:st erop 
het ongeval, beroofd wer el:t ac-.bt oms~eu 
deel uitgemaakt door hetd. v~e''ol;emmg 
bruto-wedde welke hij q heq l:t 1'l.et e vau 
verwie:r'f · 0 or .I:'" a..,. Voor-

' ~-., y Dat het arrest het h ljl:t au de 
verlies van het door de al'b"tv-ijlil arbeid 
voordeel afieidt uit de va:st eiq Va 
Bank van Brussel bij haa1~telli "erw-11 bet 
tober 1956, aan haar arbei h.t'iell~ « orveu 
met appellant - verweerq <l:sov 1: ~1q clat de 
heeft gesteld op grond vall er --:reeuit 1 oc
dat de gezondheidstoe:sta Q.e 0 eell ~mst 
laatste hem belette zich_ l'l.q "erw ei~de 
waarmede hij gelast Werq "all "all e'[Iug 
wijze, te kwijten JJ ; , 0 Cle I eze 

Overwegende dat het al D llor aak 
feit onzeker laat of het ver!·o "a lllale 
de inkomsten zich heeft v Ie~;; ~ ~StiSe~;;t 
het ogenblik af waarop h.e~O!·g·e~ll beqelde 
voordeed, ofwel indien h. oll.,. aall oe}
staan is uit het feit dat bi~ ~Sl~e;.'al z':au 
1 october 1956 aan de overe J cle l;••ts lch 
de Bank van Brussel en ,el1h:0 1II l"ie:e ~nt
einde werd gesteld; 'er\:\ree ~St tu~;; au 

Overwegende dat uit ~li l"cler :eu 
heid van de motieven volgt e olld . eu 
den arrest niet regelmati clat h.ef11delij]{ 
is in de mate waarin het a g ge!II ~elltr -
wegens verlies aan inko!II;ll >'e:r otl"ee e
het tijdsverloop van 11 febte!I ge~"'erderd 
1 october 1956, een ve:rg0 l'u~:ri 1

ll!·e!Iqr, 
welke op een jaarlijkse "'ch!Ig 951 t e 
379.919 frank berekend is; \:\redqtoelte~{ 

Overwegende, voor het 0 " e >'a 
arrest, zonder desaangaa11<1 erige <1 !I 
zijn, beslist dat de d00 e besfr ~t het 
wegens werkonbekwaamb.e: >'ere eu t 
schade namelijk hierin be 1~ olldeer·de: 
beroofd werd van het .,00

8 aat d ergal!e 
l"deel at h·. 

"all lJ 
de 
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' verkrijger is van cle door deze goede
n en belangen opgebrachte inkomsten; 
Overwegende dat die inkomsten dus in 
oofde en in naam van aanlegger en niet 
an de Dienst van het Sequester clienden 
.angeslagen en ten kohiere gebracht te 
vorden, en dat llet kohieruittreksel met 
Jetrekking op die aanslag, lletwelk der
Jalve regelmatig overeenkomstig lloger
vermeld artikel 40 aan aanlegger uitge
reikt werd, de door artikel 61, para
graaf 3, {ler samengeschakelcle wetten, 
voorzie:r1e termijn om een reclamatie in te 
dienen heeft doen aanvangen; 

Dat llet midclel derhalve naar recht 
faalt; 

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

25 maart 1958. - 2e kamer. - Vom·zit
ter, H. Vandermersch, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggeve·r, H. De 
Bersaques. - Gelijkl1tidende concl·nsie, 
H. F. Dumon, eerste aclvocaat-generaal. 
- PleUers, HH. Sneyers (van de Balie te 
Hasselt) en Van Leynseele. 

2• KAMER. - 25 maart 1958 

GEWI.JSDE. - DIRECTE BELASTINGEN. 
HOF VAN llEROEP BESLISSENDE DAT EEN AAN
SLAG IN DE SPECIALE BELASTING OP DE WIN
STEN VOOR'l'VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN 
PRESTATIES AAN DE VIJAND WETTELIJK GE
VESTIGD WERD.- AR.REST VAN RET MILITAIR 
GERECHTSROF W AARBIJ DE BELASTINGSCRUL
DIGE TE VOREN VR.IJGESPROKEN WERD OM DE 
ENKELE REDEN DAT DE 'l'ELASTLEGGING VOOR
ZIEN DOOR ARTIKEL 115, LID 4, VAN HET 
STRAFWETBOEK NIET BEWEZEN WAS. - AR
REST VAN'RET HOF VAN BEROEP DAT HET GE
WIJSDE NIET SCHENDT. 

Het hot vwn beroep flat, wltsp1·aaJc doende 
ove1· een be·roep tegen een beslissi:ng van 
de directe·ll'r cle1· rli1·ecte belastingen, 
lJeslist elM, de voonoaa~·rlen voo·rzien 
bij cle wet va·n 15 october 1945 ve1·enigd 
zijncle, een aanslag in de SJieC'irtle belc£s
ting op de winsten vom·tvloeiencl 1tit le
q;eringen en pt·estaties ctan de v-ljand 
wetteUjlo gevestigd werd, schendt doo'l' 
deze besUssing het gezag van het ge
wijsde niet, dat kleett 'artn een a'J'rest 
van het militwir gm·echtsl•of, hetwelk 
degene, clie in cle speciale belasting we'J'd 
rtangeslagen, heejt vrijgesp1·olcen zich e'l' 
toe beperlcende vast te stellen clat de 
telnstlegging vom·zien door artikel 115, 
lid 4, van het Stratwetboek niet ten ge
noeue vcm 1·echt lJewezen was. 

(PROVOOST, T. BELGISCHE STAAT, MINIS1'ER VAN 
FINANCIEN; BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANCIEN, T. PROVOOST.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 juli 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent ; 

I. Nopens de voorziening van de Bel
gische Staat : 

Over het mtddel, afgeleid uit de schen.
ding van de artikelen 97 en 112 van d~ 
Grondwet, 1319 tot 1322 van llet Burge:t' 
lijk Wetboek, 1, paragraaf 4 van de W~t 
van 15 october 1945 tot invoering van ee 
speciale belasting op de winsten voo:r~ 
vloeiend uit leveringen en prestaties aa~ 
de vijand, eerste onderdeel, doorclat b~t 
bestreclen arrest het karakter van ee 
echte en reclltzinnige opeising toekent aa l:)_ 
de « BesclllagnameverfUgung >> die G l:)_ 
15 februari 1941 aan verweerder wer{l af 
geleverd, en daartoe doet gelden dat Q
administratie, om llet bestaan van e e 
ecllte en rechtzinnige opeising te onth:eell. 
nen, ten onrechte de omstandig·heid he ll.
ingeroepen dat verweerder verscllillel:l~t 
reizen naar Frankrijk heeft onderno e 
om er tot llerstelling der wehrmachtsv-~el:l 
tuigen bestemde .wisselstukken te k.o})e:r_ 
en af te halen alsook het feit dat e!l 
aanvaard heeft zijn garage van Ooste

11
hlj 

naar Brugge over te breng·en; dan w 'lle 
neer : het bestaan van een opeisingsbe all
of een inbeslagname op zicll zelf niet 'Vel 
door de belastingplichtige te levere:n h{'~t 
wijs van llet bestaan van een echte he_ 
rechtzinnige opeising uitmaakt; dan. w f)n. 
neer om het regime van opeising te a.Q
geren, in de beslissing van 10 feb~ W€\i-
1955 niet alleen op de in het best~ 11at•i 
arrest aangehaalde en beoordeelde f e.clE•rr 
werd gesteund, maar ook nog Oj) a:ncit(\u 
feiten en omstandigheclen die, ieqe Cl•e 
zonclerlijk genomen, de ontstentenis~ ae_ 
een echte en rechtzinnige opeising h:u Van 
aantonen, en llet hof van beroeD 111len 
ook tot plicht had al de in de be131 . (~au 
van de directeur der belastinge:n ;ssl.ng 
haalcle arg-nmenten te beoordelen al ange, 
gelclig te knnnen besluiten dat <le b:ore:n8 
g-en van artikel 1, paragraaf 4, <le DalhJ., 
van 15 october 1945 toepasselijk zijur \\'et 
wanueer het bestreden arrest ov-e '. <lau 
zelf toegeeft dat verweerder ter ger1geu01 
heicl van de prestaties aan de ~?:en
blijk van bereidwilligheicl heeft ge "1Jaud 
tweecle onclercleel, doorclat het besfe>'eu; 
arrest het normaal gedeelte <ler .reden 
voortvloeiend uit leveringen en Dr:lnste11 
aan de vijand en dus het van de 

8 
staties 

belasting vrijgesteld gedeelte op feeiale 
een jaarlijks bedrag van 70.ooo f lllaar 

rank, 
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)letzij 350.000 frank in totaal bepaalt; 
dan wanneer gezegd arrest vaststelt dat 
!l;et bij artikel 1, pa:ragraaf 4, der wet 
van 15 october 1945 voorziene regime 
slechts op de winsten voortvloeiencl nit 
van af-15 Eebruari 1941 geclane leveringen 
enprestaties toepasselijk is, en clan wan
neer de bij deze wetsbepaling voorziene 
vrijstelling clns niet op de v66r 15 febrnari 
1941 met de vijancl verwezenlijkte winsten 
mag· slaan : 

Over het eerste ondercleel : 
Overwegende dat het bestreclen arrest 

het regime van de opeising aanneemt voor 
gans het oorlogstijclperk na 15 febrnari 
1941 en tevens vaststelt clat verweercler 
blijk van bereiclwilligheid ter gelegenheid 
van zijn prestaties aan de vijancl heeft 
gegeven en zijn proclnctiemiclclelen heeft 
vermeerclerd, zoncler te bepalen dat 
dwangmaatregelen van de vijancl hem ge
dwongen hadclen zich aldns geclurencle 
gans dit tijclperk te geclragen; 

Over het tweecle onderdeel : 
Overwegencle dat het bestreclen arrest 

vaststelt dat voor het tijclperk jnli 1940-
15 febrnari 1941 de opeising door de 
vijancl niet bewezen is; dat het niettemin 
beslist dat zelfs voor dit tijclperk er aan
leicling bestaat om de normale winst 
welke het bepaalt, nit de belastbare 
grondslag te slniten; 

Dat de beide onclerclelen van het- miclclel 
gegrond zijn ; 

II. Nopens de voorziening van Pro
voost: 

Over het eerste miclclel, afgeleicl nit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 1, paragrafen 1 en 4 van de 
wet van 15 october 1945, 25 van de samen
geschakelcle wetten betreffencle de inkom
stenbelastingen, 4 van de wet van 17 april 
1878 en 1350, 3°, van het Burgerlijk Wet
boek, cloorclat het bestreclen arrest de aan
slag in de speciale belasting voortvloeiend 
nit leveringen en prestaties aan de vijand 
gelclig verklaart; eerste onclercleel, dan 
wanneer clit arrest nitclrnkkelijk vaststelt 
dat er in verb and met cleze ·prestaties een 
echte en rechtzinnige opeising voorhanclen 
is en a anlegger bij arrest van het militair 
gerechtshof del. 26 febrnari 1947 wegens 
de telastlegging voorzien door artikel 115 
van het Strafwetboek vrijgesproken werd 
en de bnrgerlijke vorclering van de Bel
giselle Staat, hier verweercler, ongegrond 
verklaard wercl, tweede onclerdeel, en dan 
wanneer het bestreclen arrest geen doel
matig antwoorcl verstrekt op aanleggers 
aanvoering dat, vermits evengemelde be
slissing van 26 febrnari 1947 gezag van 
gewijsde had verkregen, zij belette nog 
steeds te zeggen clat prestaties aan de 

vijancl bestaan hebben welke tot vestiging 
van een aanslag in de speciale belasting 
aanleicling konclen geven : 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegencle dat het arrest door het 

militair gerechtshof op 26 febrnari 1947 
gewezen zich ertoe beperkt, om aanleg
ger vrij te spreken, vast te stellen dat de 
telastlegging voorzien door artikel 115, 
lid 4, van het Strafwetboek niet ten ge
noege van recht bewezen was; 

Overwegende dat die beslissing geen ge
zag van het gewijsde heeft ten opzichte 
van de voorwaarden welke tot vestiging 
van een speciale belasting op de winsten 
voortvloeiend nit leveringen en prestaties 
a an de vij and wettelijk vereist zijn ; 

Dat zij immers niet beslist dat deze 
voorwaarclen ter zake niet verenigcl zijn; 

Over. het tweecle onderdeel : 
Overwegemle dat het bestreclen arrest 

aanleggers verweer passend beantwoordt 
door vast te stellen dat « de toepassing 
van de speciale belasting op de winsten 
voortvloeiend nit de leveringen aan de 
vijand onafhankelijk is van alle strafvor
clering ten laste van de schatplichtige ll ... ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
.worden; 

(Het overige zonder belang.) 

Om die redenen, voegt de zaken 
F. 2806 en F. 2807 sam en; verbreekt het 
bestreden arrest in zover het nitspraak 
doet over de speciale belasting ; zegt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de aldns 
vernietigde beslissing ; veroorcleelt Pro
voost tot vier vijfclen der kosten, en de 
Belgische Staat tot het overige vijfde der 
kosten; verwijst de aldns beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brnssel. 

25 maart 1958. - 2" kamer. - Voo?·zit
ter, H. Vandermersch, raadsheer waarne
mencl voorzitter. - Verslctggeve1·, H. De
lahaye. Gelijlclnidende conchtsie, 
H. 1!'. Dnmon, aclvocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 25 maart 1958 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EJXTRABELASTING. - UITZOI\'DERLIJKE WINST. 
- AFTREKKING VOOBZIEN BIJ ARTIKEL 5, 
PARAGRAAF 3, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 
1945. - AFTREKKING VAN BET MINIMU~I 
VASTGESTELD BIJ ARTIKEL 5, PARAGRAAF 6, 
VAN DEZELFDE WET.- AFTREKKINGEN WELKE 
NIET JliiOGEN GECUMULEERD WORDEN. 
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2° INKOJ\IIST.IDNB.IDLASTING.IDN. - Ex
TRABELASTING. ARTIKEL 13, PARA
GRAAF 2, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945. 
- VOORWERP EN DRAAGWIJDTE. 

3° INKOMST.IDNBELASTING.IDN. 
.IDXTRABELASTING. - BESLUIT VAN DE RE
GENT VAN 26 APRIL 1946 GENOMEN TER UIT
VOERING VAN ARTIKEL 13, PARAGRAAF 3, 
VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945. - VOOR· 
WERP EN DRAAGWIJDTE. 

1 o Ten eincle cle aan cle extl"abelasting 
onclerhevige ·nitzoncle1"lijke winst te be
palen mag er tegeUjk geen 1"ekening 
gehomlen wonlen en met cle forfaitai1·e 
refe1·entiew·inst voorzien b·ij a1·tikel 5, 
parag1·aaf 3, van cle wet van 16 october 
1945, en met het aft1·elcbawr minimltm 
vastgestelcl door artilcel 5, pamgraaf 6, 
van dezelfcle wet. 

2° Art'ilcel13, pwrag1·aaf 2, van cle wet varn 
16 october 1945 betreffencle cle extmbe
lasUng beoogt - volgens cloor lconinlc
lijk besltt'it te bepalen moclaUteiten -
de clubbele annslarJ te voo1·1comen die 
ZOlt voortvloeien ttit cle toepassing van 
cle extm.belast-ing op inlcomsten cl·ie 
1·eeds geheel of gecleelteUjlc wenlen be
last nameUjlc in le1·achtens de wet van 
10 jamtari 1940 ueheven bijzonrlere en 
tijdeUj lee belasting op de ttitzonder
lijlw w·insten (1). 

3° Artilcel 5 van het beslttit vwn de Regent 
van 26 april 1946, genomen ter ttitvoe-
1'ing van nrtilcel 13, pnragntaf 3, van 
cle wet van 16 octobe1· 1945 bet1·ettende 
de extrnbelasting, schrijft de toepassing 
van een eqttttfie voo1·, hebbencle tot voor
werp, volgens een ve1·eenvottdigcle for
mule, het beclrag vast te stellen vwn de 
bij artilGel 13, paragmaf 2, van voor
noemcle wet beooacle belasUnaen, wellce 
clienen tentgbetaalcl of afaet1"o7clcen te 
worclen bij de hejfing van de exkabe
lasting (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP ELEOTRISCHE HOUT
ZAGERIJ E. ,JORIS, '1'. BELGISCHE STAAT, MI
NISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 4 juli 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 4 en 5 van de 

(1) Raadpl. verbr., 20 december 1955 en 
24 april 1956 (A1?". Ve1·b1·., 1956, biz. 312 en 
707; Bull. en PASIC., 1956, I, 396 en 837; 24 dec 
cember 1957 (B,ll. en PAsrc., 1958, I, 444). 

(2) Wat betreft de wettelijkheid van het be-

wet van 16 october 1945, doordat het be
streden arrest geweigerd heeft bij de toe
gekende referentiewinst van 300.000 frank 
de wedden te voegen welke door de 
beheerders en conrmissarissen van de aan
leggende vennootschap ontvangen werden: 

Overwegende dat nit het bestreden ar
rest en uit de stukken waarop het hof 
acht vernrag te slaan blijkt dat de refe
rentiewinst overeenkomstig artikel 5, pa
ragraaf 3, van de wet van 16 october 1945 
bepaald werd op 486.836 frank hetzij Oil 
105.000 frank (30 t. h. van het kapitaal) 
plus 381.836 frank (vaste bezoldigingen 
der beheerders); 

Overwegende dat v66r het hof van bee 
roep aanlegster gevraagd had dat haar 
tevens het voordeel zou toegekend worden 
van de sonr van 300.000 frank voorzien 
door artikel 5, paragraaf 6, van de wet 
van 16 october 1945 en dat derhalve de 
referentiewinst tot 786.836 frank zou 
worden opgevoerd, dat het bestreden ar
rest hierop wettelijk antwoordt dat << het 
niet toegelaten is de voordelen van ver
schillencle berekeningswijzen in te roepen, 
hetgeen verhaalster tracht te doen )) ; 

Dat het micklel niet kan aangenonren 
worden; 

Over het tweede midclel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 13, para
graaf 3, van de wet van 16 october 1945 
en 1 tot 6 van het besluit van de Regent 
van 26 ·april 1946, doordat het bestreden 
arrest, in strijd met de vordering van 
aanlegster, op grond van de stukken 68 
en 69 van het administratief dossier, 
weigert de volleclige aftrekking van de 
bij toepassing van de wet van 10 januari 
1940 geheven belastingen te verlenen, dan 
wanneer de aangehaalde wetgeving tot 
doel heeft te vernrijden dat eenzelfde in
konren door eenzelfde schatplichtige ver
worven, het voorwerp van een gelijktij
dige toepassing van twee wetten zou we
zen, en dan wanneer de toepassing van de 
door het besluit van de Regent van26 april 
1946 voorziene fornrule tot gevolg heeft 
een gedeeltelijke aanslag naar ·rato van 
70 t. h. in de gewone belasting te hand
haven, hetgeen een leemte in de wetgeving 
uitnraakt uie door het Hof van verbre
king zou dienen te worden goedgenraakt : 

Overwegende dat het artikel 13, para
graaf 2, van de wet van 16 october 1945 
beoogt de dubbele aanslag te voorkomen 
die voortvloeit nit de toepassing enerzijds 
van de krachtens de wet van 10 januari 
1940 geheven bijzondere belasting op de 

sluit van de Regent van 26 april 1946, raadpl. 
verbr., 20 december 1955 en 24 april 1956 (Ar1·. 
Verb1·., 1956, biz. 312 en 707; Bttll. en PAsrc., 
1956, I, 396 en 837) ; 24 december 1957 (Bull. 
en PAsrc., 1956, I, 444). 
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uitzonderlijke winsten en de toepassing 
anderzijds van de krachtens de wet van 
16 october 1945 op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten 
im baten geheven extra-belasting; 

, Overwegende nochtans dat de para
graaf 3, van evengemeld artikel beschikt 
dat een koninklijk besluit de modaliteiten 
zal bepalen tot vaststelling van het bedrag 
der belastingen die krachtens paragraaf 2 
wegens dubbele aanslag zullen dienen te, 
rugbetaald of ingetrokken te worden; 

Overwegende dat, om verwikkelingen te 
vermijden en de procedure te vereenvou
digen1 llet terugbetaalbaar of aftreki:Jaar 
bedrag volgens de in artikel 5 van het 
besluit van de Regent van 26 april 1946 
aangeduide equatie bepaald wordt; 

Overw:egende dat nit de stukken waar
op het hof acht vermag te slaan blijkt 
dat de aftrekking van de bijzondere be
lasting op de uitzonderlijke winsten ter 
zake bij toepassing van evengenoemd ar
tikel 5 geschiedde ; 

Waaruit volgt dat het middel naar 
recht faalt; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schencling van (le artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 547, 1156 tot 1165, 1317 tot 
1322, 1690 van het Burgerlijk Wetboek, 
25, 26, 27 en 30 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, doordat het bestreden arrest de 
aftrekking van een door aanlegster in 
haar aangifte overeenkomstig haar 
boekhouding aangegeven verlies groot 
689.627 frank verwerpt om de reden dat 
zij haar akkoord had gegeven omtrent de 
afwezigheid van alle verlies en winst, 
akkoord welk de bekentenis uitmaakt dat 
de boekhouding onjuist en niet bewijs
krachtig was, dan wanneer dergelijke be
slissing het aan de boekhouding ver
schuldigd geloof schendt en op onvoldoen
de of strijclige gronden steunt : 

Overwegende dat het middel niet ont
vankelijk is in zover het de schending 
inroept van de bewijskracht van alden 
die bij de procedure niet gevoegd wer
den; 

Overwegende dat de rechter, om zijn 
beslissing te gronden zich er niet toe 
beperkt vast te stellen dat het door aan
legster gegeven akkoord de betekenis 
uitmaakt dat de boekhouding onjuist en 
niet bewijskrachtig was, doch tevens er 
op wijst dat aanlegster cc in gebreke is 
gebleven te bewijzen dat haar akkoord 
wegens missing, dwang of bedrog angel
dig zou wezen )) ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

25 maart 1958. - 2° kamer. - Voo1·zit
ter, H. Vandermersch, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. De
lahaye. Gelijkhtiden(le conclusie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Herck (van de Balie van 
beroep te Brussel) en Van Leynseele. 

2" KAMER. ___:_ 25 maart 1958 

INKO:MSTENBELASTINGEN. - BEROEP 
VOOR HET HOF VAN BEROEP. - PERKEN VAN 
HET AAN HET HOF VAN BEROEP ONDERWORPEN 
GESCHIL. 

Wanneer de belasUngpUchtige, in Z'ijn 
aan de (lf1·ectmtr der directe belastin
gen toegest~t~trcle 1·eclamatie, enkel de 
ajtreklcing of de tentgbetaling van be
lastingen, voorzien bij a1·tikel 1-'t, para
graaf 1, van de wet van 15 octo1Je1· 
1945, heett gevorderd, is het hof van 
bemep, waa1·bij het be1·oep tegen de 
besUssing van de di'l'ecteu1· aanhang·ig 
is, zonde1· macht om ttitspraalc te doen 
ove1· de aansp1·aak van (le belasUng
pUchtige, volgens dewellce er d~tbbel 
ge1J1·uilc heett bestaan bij de vaststel
ling van de belastba1·e g1'0ndslag onde1·
woi·pe1~ hetzij aan de speciale belasting 
op de winBten voo1·tvloeie1id uit leve-
1'ingen en p1·estaties aan de vijand, 
hetz,ij aan de andere belastingen voor
z,ien bij voornoemd artilcel 1-'t, para
graaf 1, ;Pan 't ogenblilc d(tt de di1·ec
tett1' van ambtswege over deze V1'aag 
geen tdtsp1·aalc heett gedaan. 

(BELGISCHE STAAT, MINIS'l'ER VAN FINANCIEN, 
T. WEDUWE EVERAER'l' EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest van 2 juli 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 1319 tot 1322 en 1350 van het 
Burgerlijk Wetboek, 32, paragraaf 1, 61, 
paragraaf 3, 65, 66 en 67 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij koninklijk besluit van 
12 september 1936 en, voor zover als nodig, 
bij de besluiten van 3 juni 1941, 31 juli 
1943 en het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, 6 van de wet van 17 juni 
1938 holidende wederinvoering van de 
nationale crisisbelasting, 14, paragraaf 2, 
van de wet van 15 october 1945· tot in
voering van een speciale belasting en van 
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het ter uitvoering daarvan genomen be
sluit van de Regent, del. 21 juni 1946, in
zonderheid artikel 6 van dit besluit, door
dat het bestreden arrest van ambtswege 
opwerpt dat een vergissing is geslopen in 
het vaststellen van de belastbare grand
slag in de gewone belastingen voor 
dienstjaar 1954, navordering 1943, arti
kel 441.002, lastens de nalatenschap 
Everaert Adolf, om reden clat het in 
1949 vastgesteld accres van 42.219 frank, 
dat in gelijke delen voor de dienstjaren 
1941 a 1945 werd belast, noodzakelijk 
oorsprong vinclt in het aandeel van de 
de c·uhts in de winsten op de leveringen 
aan de vijancl waarvan de administratie 
alsclan geen kennis had, en clat in 1954 
nog eens volleclig in aanmerking geno
men wenl tot regeling van de fiscale 
toestand in zake inkomstenbelastingen 
over het clienstjaar 1943 van de de mt
jns, oorcleelt clat bedoelcle vergissing 
kan hersteld worden « tijdens de door 
de bestreclen beslissing beloofde bereke
ning van de clubbele zetting ll, en dienvol
gens beveelt de grondslag van de aanvul
lencle aanslag over het dienstjaar 1954, 
navordering 1943, artikel 441.002, met 
42.219 frank te verminderen, dan wan
neer llet door het bestreden arrest opge
worpen vraagstuk volkomen vreemd is 
aan de in de reclamatie van 8 april 1955 
aangevoerde grieven en de clirecteur der 
belastingen er over ook niet in zijn be
slissing gehandeld heeft, de in de recla
matie en in de bestreden beslissing 
behanclelcle dubbele zetting van een gans 
andere aarcl en oorsprong is clan de door 
het hof van beroep aangemerkte dubbele 
belasting, derhalve het llof van beroep 
niet gemachtigcl was dit vraagstuk, welke 
een nieuwe eis uitmaakt, van ambtswege 
op te werpen en er over te beslissen, en 
het bestreden arrest, na zelf te hebben 
vastgesteld dat het accres vail 42.219 fr. 
in gelijke clelen over de dienstjaren 1941 
a 1945 belast wercl, niet zonder tegen
strij{ligheid en schencling van het aan de 
stukken van het dossier te hecllten ge
loof (stukken 17 en 36) heeft kunnen 
beslissen clat de gronclslag van laatstver
melcle aanslag met 42.219 frank moet 
vermindercl worden : 

Overwegencle dat de verweerders geens
zins in hun reclamatie de vraag opgewor
pen hebben van een missing die zou geslo
pen zijn in het vaststellen van de aanslag
basis in de gewone belastingen, van de na
latenscllap A. Everaert, voor llet dienst
jaar 1943, naar aanleiding van het feit 
dat er dubbel gebruik zou bestaan tus
sen het vermogensaccres van 42.219 fr., 
aanslag die het voorwerp is van artie 
kel 20.225 over dienstjaar 1949, navorde
ring 1943, en llet bedrag van 139.939 frank 
dat, volgims de administratie, van door 

leveringen aan de vijand verwezenlijkte 
winsten voorkwam en in de aanslag onder 
artikel 441.002 over dienstjaar 1954, 'na
vorclering 1943, begrepen werd ; 

Dat de enige dubbele zetting die in de 
reclamatie bedoelcl wenl, degene was we
gens aanslag op hetzelfcle winstcijfer in 
de gewone en in de speciale bel:istingen, 
cloch geenszins een dubbele aanslag in de 
gewone belastingen; dat ten andere de in 
de reclamatie gevraagde ontlastingen, 
die geen herziening van de aanslagbasis 
vereisen, docll de toepassing betreffen van 
artikel 6 van het besluit van de Regent 
van 21 juni 1946 ter uitvoering van, arti
kel 14 van de wet van 15 october 1945, 
bedragen van 46.853 frank, 55.595 frank, 
42.518 frank en 60.053 frank bedoelden 
en niet het door het llof van beroep 
in aanmerking genomen beclrag van 
42.219 frank ; 

Dat evenmin de directeur cler belastin
gen van ambtsweg·e uitspraak gedaan 
lleeft over de door het bestreden arrest 
aangenomen dubbele aanslag in de ge
wone befastingen; dat door uitspraak te 
doen over deze vraag, het hof van beroep 
zijn macht is te buiten gegaan; 

Dat het midclel dienvolgens gegrond is ; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
clen arrest in zover het beveelt dat de 
gronclslag van de aanslag over dienst
jaar 1954, navordering 1943, artikel 441.002 
zal verbeterd worden en op 169.062 fr. 
teruggebracht; beveelt dat melding van 
onclerllavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroorcleelt {le verweerders tot 
de kosten; verwijst de alzo beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

25 maart 1958. - 2° kamer. - VoorzU
ter, H. Vanclermersch, raadsheer waar
nememl voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Rutsaert. - Gelijlcluiclende concl~tsie; 
H. F Dumon, advocaat-generaal. - Plei
te1·, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 26 maart 1958 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - VERLIEZEN VAN DE 
VORIGE J AREN OF BOEKJ AREN AF 'fE TREKKEN 
VAN DE INKOMSTEN VAN HET BELASTBAAR J AAR 
OF DIENSTJAAR. - ARTIKEL 32, PARAGRAAF 1, 
LID 2, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. 
- VERLIEZEN WELKE EEN BEDRIJFSKARAK
TER MOETEN HEBBEN. 

2° GEWIJSDE.- DIRECTE BELASTINGEN. -
ARREST VAN EEN HOF VAN BEROEP WAARBIJ 
BESLIST WERD DAT EEN UITGA VE VAN HET 



-567 

BELAS'.rBAAR BOEKJAAR GEEN BEDRIJFSKA
RAKTER HAD. - TWEEDE ARREST VAN EEN 
HOF VAN BEROEP UITSPRAAK DOENDE OVER 
EEN AANSLAG BETREFFENDE RET VOLGEND 
BOEKJAAR. - TWEEDE ARREST WAARBIJ 
BESLIST WORDT DAT HET VERLIES VOORT
VLOEIENDE, VOOR HET EERS'l'E BOEKJAAR, 
UIT BEDOELDE UITGAVE, ALS BEDRIJFSVERLIES 
VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG VAN HET 
TWEEDE BOEKJAAR DIENT AFGETROKKEN TE 
WORDEN. - ScHENDING VAN RET QEZAG VAN 
HET GEWIJSDE. 

3° GEWIJSDE. - DIRECTE BELASTINGEN. -
, ARREST VAN EEN HOF VAN BEROEP RET VOOR
WERP UITMAKENDE VAN EEN VOORZIENING IN 
VERBREKING. - GEZAG VAN RET QEWIJSDli. 

- BEGRIP. 

1 o De ve1·l·iezen van de vorige jaren of 
boekjaren, we lice l1tidens a1·tUcel 32, 
paraumaf 1, lid 2, van de samenue
schalcelde wetten betmffende cle in1com
stenbel.asUngen van de inlcomsten vwn 
het belastbare jaar of boelcjact1" dienen 
afgetrolclcen te wm·den, z·ijn enlcel deze 
wnarvan het bed1"ijfslcnralcter vnst
staat (1). 

2° W (fnnee1· een t;tn·est vnn een hof van 
beroep, 1tits1J1·aalc doende ove1· een be
mep tegen de besUssing van de di1·ec
tenr der belastingen, heeft beslist dat 
een u.itgave, gedaan ueclurende het be
lastbnar boelcjnn1·, geen bed1·ijfslca1·aJc
ter heett en derhalve niet in mindering 
van de belastbare inlcomsten lcnn wo1·
clen gebrncht, zo1t een tweede arrest, 
1titspmnk doende ove1· een beslissing 
van de directmw met bekelclC'ing tot het 
volgend belastbaa1· boekjan1·, het gezag 
van het gewijsde, dat nan het eerste 
an·est kleeft, schenden, indien het be
sliste dat die 1titgave een bedrijfslca
ralcter ve1·toont en derhalve, een be
d1·ijfsverlies veroo1·znnlct heb ben de voor 
het eerste boelcjaar, bij toepassing van 
a1·tilcel 32, paragmaf 1, lid 2, van de 
samengeschalcelde wetten beketfende de 
inlcomstenbelastingen, van de belnstbare 
inlcomsten vnn het tweecle boelcjaa1· 
dient afgetrolclcen te wonlen. 

3° Zolang het niet ve1·bmlcen is, ge1~iet 
het a1··rest vnn een hot vnn beroep 1tit
spraalc doende over een bemep tegen 
een beslissing van de d·irectem· der be
lasUngen, het gezag van het gewijsde, 
bijald·ien oak een voorziening hiertegen 
werd ingesteld. 

(1) Raadpl. verbr., 24 februari 1953 (An·. 
F erbr., 1953, biz. 439; Bull. en PAsiC., 1953, I, 
489). 

(RADEMAN, T. BELGikCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 26 maart 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 111 van 
de Grondwet, 1317 tot 1322, 1350 tot 1352 
van het Burgerlijk Wetboek, 32, para
graaf 1, - zoals gewijzigd door artikel 6 
van de wet van 30 inei 1949 -, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld door het konink
lijk besluit van 12 september 1936, door 
de besluiten van 3 juni 1941 en 31 juli 
1943 en door het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, alsmede van de ar
tikelen 2 en 7 van de besluiten van 
16 juni 1941 en 31 juli 1943 en 2 en 6 
van het besluit van de Regent van 16 ja
nuari 1948 betreffende de nationale crisis
belasting, doordat om de aftrek van het 
bedrijfsverlies van het vorige jaar 1947 
te verwerpen, het arrest in zijn bestreden 
beschikking, er zich toe beperkt te ver
wijzen naar een arrest van hetzelfde hof 
van 14 juli 1954, hetwelk besliste dat de 
aan de slachtoffers der vergiftiging be
taalde schadevergoeclingen geen aftrek~ 
bare uitgaven waren zodat geen verlies
saldo voor cUt jaar te boeken was, dan 
wanneer 1 o cleze verwijzing zonder meer 
naar een ander arrest geen motivering 
van de bestreden beschikking uitmaakt 
noch antwoord verstrekt op de door eiser 
v66r het hof van beroep genomen con
clusies waarin werd aangevoerd dat tegen 
het arrest van H juli 1954 een voorzienilig 
in verbreking was ingesteld en waarin de 
feitelijke en rechtsargumenten waren 
ontwikkeld om het aftrekbaar karakter 
der bewuste schadevergoedingen en dien
volgens het verlies van het jaar 1947 aan 
te tonen (schending van artikel 97 der 
Grondwet), 2° krachtens het annaliteits
beginsel der belasting (artikel 111 van de 
Grondwet en artikel 32, paragraaf 1, ali
nea 1, der samengeschakelcle wetten be
treffencle de in'\romstenbelastingen) een 
toestand die door een rechterlijke be
slissing bevestigd is slechts voor het 
betwiste jaar clefinitief is zonder dat het 
gezag van het gewijsde voor een vorig 
of nakomend jaar mag worden ingeroe
pen, en dat het arrest van 14 juli 1954 
daarenboven slechts de toepassing van 
artikel 26 der samengeschakelde wetten 
inzake aftrekbare uitgaven betrof terwijl 
het huidige bestreden arrest de' toepas
sing van artikel 32 der samengeschakelde 
wetten, alinea's 2 en 4 (wet 30 mei 1949, 
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artikel 6), betreft, zodat het eiser toege
gelaten was een vorig niet aanvaard ver
liessaldo te bewijzen, juist evenals het 
aan de administratie toegelaten is bij de 
vestiging van een aanslag voor een vol
gend clienstjaar de werkelijkheid van een 
door haar vroeger aanvaard bedrijfsver
lies te betwisten, zodat derhalve de be
streden beschikking, om te voldoen aan de 
in h.et middel aangeduide wetsbeschikkin
gen inzake motivering, bewijsvoering en 
toepassing van artikel 32 der samenge
schakelde wetten inzake aftrek van vo
rige bedrijfsverliezen en aan het annali
teitsbeginsel, zich er niet toe mocht 
beperken naar de beschikkingen van het 
arrest van 14 juli 1954 te verwijzen : 

Overwegende dat aanlegger welke v66r 
het hof van beroep een uitgave deed gel
den cUe hij gedaan had in de loop van het 
fiscaal dienstjaar hetwelk aan dit van 
de litigieuze aanslag voorafging de aftrek 
ervan vorderde als bedrijfsverlies bij toe
passing van artikel 32, paragraaf 1, lid 2, 
der samengeschakelde wetten; 

Dat hij deze aanspraak rechtvaardigcle 
door te beweren clat, ten onrechte, de ad
ministratie eerst en vervolgens het arrest 
van 14 juli 1954 van hetzelfcle hof, waar
tegen hij zich in verbreking had voorzien, 
uitspraak cloende over de aanslag van het 
voorafgaande jaar, de aftrek geweigerd 
hadden om reden dat .de beweerde uitgave 
geen bedrijfskarakter vertoonde; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
op die bewering antwoordt : « dat het 
door het hof op 14 juli 1954 gewezen ar
rest beslist heeft dat de aan de slachtof
fers van de vergiftiging uitbetaalde ver
goeclingen (ingeroepen uitgave) geen af
trekbare uitgaven waren, zodat er geen 
verliessaldo voor clit jaar te boeken 
was>); 

Overwegende dat, hoewel het bestreclen 
arrest en het arrest van 14 juli 1954 over 
de aanslagen van twee verschillende fis
cale dienstjaren uitspraak gedaan hebben, 
de aftrek welke aimlegger bij toepassing 
van artikel 32, paragraaf 1, lid 2, vordercle 
v66r het hof van · beroep, waarbij een 
betwisting betreffende de tweede aanslag 
aanhangig was gemaakt, op het bestaan 
van een aan het eerste dienstjaar eigen 
element gegrond was, zijnde een bedrijfs
uitgave die in de loop van dit dienstjaar 
zou gedaan geweest zijn en tot een ver
liessaldo aanleiding zou hell ben gegeven; 

Dat de aftrek wegens verlies slechts 
kon toegestaan worden voor zoveel het 
bedrijfskarakter van de in de loop van 
het voorafgaande dienstjaar gedane uit
ga ve bewezen was ; 

Overwegende dat het arrest van 14 juli 
1954, dat zolang het niet verbroken was 
het gezag van het gewijsde genoot, aan 
het hof van beroep belette te beslissen dat 

de beweerde uitgave een bedrijfskarakter 
had en bijgevolg de op artikel 32, para
graaf 1, alinea · 2, der samengeschakelde 
wetten gegronde eis in te willigen ; 

Overwegende dienvolgens dat het be
streden arrest noch artikel 1351 van het 
Burgerlijk Wetboek noch artikel 32 van 
de samengeschakelde wetten geschonclen 
heeft en dat . het aan de bij artikel 97 
der Grondwet voorziene vormvereisten 
voldaan heeft; 

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

26 maart 1958. - 2° kamer. - Voorzit- 1 

ter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Rutsaert. - Gelijkhtidencle conchtsie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. Van Leynseele. 

1° KAMER. - 28 maart 1958 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - BEGROTING VAN DE 
EIS ((BOVEN HET DEDRAG VAN DE LAATSTE 
AANLEG Jl, ZONDER NADERE NAUWKEURIGHEID. 
- GEBREK AAN BEGROTING VAN DE EIS. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
.BURGERLIJKE ZAKEN. - WEDEREIS ONT
STAAN UIT HET FElT DAT TEN GRONDSLAG LIGT 
AAN DE OORSPRONKELIJKE VORDERING. -
BEPALING VAN DE AANLEG. - SAMENTELLING 
VAN HET BEDRAG VAN BEIDE VORDERINGEN. 

3° MIJNEN, GROEVEN EN GRAVE
RIJEN. -RECHT VAN DE CONCESSIEHOUDER 
VAN EEN MIJN WERKEN OP DE BOVENGROND UIT 
TE VOEREN. - 0N1'STAAN VAN DIT RECHT. -
UITOEFENING VAN HET RECHT. 

4o MIJNEN, GROEVEN EN GRAVE
RIJEN. -RECHT VAN DE CONCESSIEHOUDER 
VAN EEN MIJN WERKEN OP DE BOVENGROND UIT 
TE VOEREN. - JI.1ACHTIGING VAN DE REGERING. 
- WET VAN 8 JULI 1865, ARTIKEL 2. -
VOORWERP. 

5o MIJNEN, GROEVEN EN GRAVE
RIJEN. - RECHT VAN DE CONCESSIEHOU
DER VAN EEN MIJN WERKEN OP DE BOVEN
GROND UIT TE VOEREN. - RECHT UITGESLO
TEN W AT BETREFT DE GEDEELTEN VAN DE 
BOVENGROND BEDOELD DOOR ARTIKEL 17 VAN 
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 SEPTEM
BER 1919 TOT SAMENORDENING VAN DE WETI'EN 
OP DE MIJNEN. VOORWAARDEN VAN DEZE 
UITSLUITING. 

1° Maalvt n'iet de begroUng uJt van het 
geschU, voorzien cloo1· artilcel 33 van de 
wet van 25 maa1·t 1876, de aanduicling, 
zonclm· nadere na~twlcmwigheid, in het 
exploot van 1·echtsingm~g, dat de e'is 
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beumot wordt << boven het bedrau van 
de ·laatste aanleu >>. (Impliciete beslis
sing.) 

2o W annee•r de concessieho~tder van een 
mijn de eigenaa1· van de bovenjprond 
gedagvaard heeft, ten e·ind~ zijn recht 
te doen erlcennen we·rlcen ~ttt te voeren 
op het ten·ein, en wanneer de eiuenaar, 
op zijn be~trt, deze concessiehonder ·v66r 
dezelfde rechtbanlc gedagvaard heeft om 
te uJ01'den vemordeeld tot het wegl··u-i
men van de we1·1cen die hij 1·eeds had 
·u'itgevoe1·d, zich beroepende op dat 
recht, alsmede tot betaUng van sehade-· 
vm·uoeding, wordt de aanleg bepaald 
door de samentelling van het bedrau 
van beide vo1·deringen. 

3o Ilet 1·echt van de concessiehoude1· van 
eeri mijn op de bovengrond de voor het 
ontginnen van het mijnveld 1wd·iue 
we'l'lcen uit te voe1·en, mits ~titlcering 
aan de e·igenaar van. de bovenurond van 
de in de wet omschreven ve1·goedingen, 
ontstaat op het ogenblilc dat de con
cessie vm·leend worclt en mag uitueoe
fend worden wannee·r die noodzalcelij!~
heid zich voordoet. (Wetten op de miJ
nen, groeven en graverijen samengeor
dend bij koninklijk besluit van 15 sep
tember 1919, art. 7, 50 en 51.) 

4o De wet van 8 juU 1865, vom·sch1··ijvende 
dat, bij gebrelc aan toestemm·ing va·n de 
eigenaar van de bovengmnd, de con
cessiehouder van een mijn op de boven
omnd geen werlcen, noodzakelijlc voor 
1~et ontginnen van het mijnveld, zal 
mogen ondernemen, heett enlcel bedoeld, 
in het bela.n,g van de eigenaar en o·m een 
gebeurlijlc misbntilc te voorlcomen, de 
uitoeteninu van een vorenbestaand 
recht in hoofde van de concessiehottde1· 
aan een cont·role door de ~titvoerende 
macht te onde1·we1·pen (1). 

5o Opdat de concessieho~tder van een mijn 
geen t·echt hebbe de voor het ontgi1!"' 
nen van het mijnveld nodige we1·Tcen u~t 
te voeren op de gedeelten van de boven
grond bedoeld door artilcel 17 van het 
Tconinlclijlc besluit van 15 septembm· 
1919 tot samenordeninu van de wetten 
op de mijnen, mo'eten de bij dit artilcel 
bedoelde we1·Tcen reeds bestaan op het 
tijdstip waat·op de concessiehouder zijn 
wil om de wet·Tcen te ondm·nemen uit. 

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

(1) Raadpl. Parl. doc., Kamer, zitting 1862-
1863 n" 117 blz. 561 en volg.; verslag van 
raadsheer R~lin voor het advies van de niijn
raad van 10 en 24 mei 1901 (.Tu1isprudence du 
conseil des mines, 1901-1904, blz. 35 en volg.). 
A. MEYERS, «Notre droit minier», Revue de 
d1·oit minie1·, 1925, blz. 103. 

(ROPELE EN NEMESCH, T. NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP CHARBONNAGES D' ARGENTEAU.) 

ARREST. 

HEJT HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 juni 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 17, 21, 33 
en 36 van de wet van 25 maart 1876, de 
voorafgaande titel inhoudende van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 
doordat het bestreden arrest ontvangen 
heeft het hoger beroep van verweerster 
tegen het vonnis waarbij haar de vorde
·ring was ontzegd, door haar ingesteld te
gen aanleggers en ertoe strekkende da t 
zij hoofdelijk zouden worden veroordeeld 
om het perceel sectie A., nr 734a, van de 
gemeente Blegny-Trembleur te verlaten 
en het lmis dat daarop was gebouwd te 
ontruimen en te slopen, en dat er zou 
gezegd worden dat zij, bij de uitvoering 
van deze veroordeling, van evengemeld 
perceel bezit zou kunnen nemen, hen 
eruit zou kunnen zetten en het bouwwerk 
zou kunnen slopen, dan wanneer het ge
schil, dat niet aan een wettelijke begro
tingsgrondslag onderworpen was, ten 
aanzien van de aanleg kon begroot wor
den, dat de « begroting >> ervan in het 
exploot van rechtsingang van verweerster 
van 27 december 1955 << boven het bedrag 
van de laatste aanleg » niet de aandui
ding, door de partij zelve, uitmaakt van 
het bepaald cijfer dat zij zelve onherroe
pelijk aan de waarde van het geschil 
toekent, noch bijgevolg de begroting, 
voorzien door artikel 33 van voormelde 
wet van 25 maart 1876, dat het geschil 
evenmin door verweerster bij conclusies 
v66r de eerste rechter, noch door een van 
aanleggers en in elk geval niet door 
tweede aanlegger is begroot, zodat het 
beroep(m vonnis, in zover het een uit
spraak gaf over de vordering van verweer
ster betreffende een ten opzichte van beide 
aanleggers onsplitsbaar geschil, in laatste 
aanleg gewezen was en het hof van beroep 
derhalve, zelfs van ambtswege, het hoger 
beroep van verweerster niet ontvankelijk 
diende te verklaren : 

Overwegende, volgens de vaststellingen 
van het bestreden arrest, dat verweerster, 
concessiehouder van een mijn, op 10 de
cember 1953 ingediend heeft en dat op 
4 januari 1954 aan eerste aanlegger geno
tificeerd werd een verzoek om ingebruik
neming van de bovengrond van een aan 
laatstgenoemde toebehorend terrein; dat 
deze daarop in de herfst van 1954 begon
nen is met het bouwen van een in juni 
1955 voltooid en door tweede aanlegger 
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betrokken huis; dat de ingebruikneming 
door aanlegster toegestaan is bij een ko
ninklijk besluit yan 12 september 1955; 

Oyerwegende, enerzijds, dat verweer
ster op voet van dit besluit aanleggers op 
27 december 1955 v66r de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik dagvaardde ten 
einde haar uitsluitend recht op het in 
gebruik nemen van voormeld terrein te 
la ten erkennen, te bekomen dat aanleg
gers zou bevolen worden het terrein te 
verlaten en verweerster gemachtigd zon 
worden om het claarop gebonwde lmis te 
slopen; 

Overwegencle, anderzij cls, dat eerste 
aanlegger op 28 december 1955 verweer
ster v66r hetzelfcle rechtscollege liet dag
vaarden, tot veroorcleling van clezelve : 
1 o tot betaling van honclerddnizend frank 
als schadevergoecling, 2° tot het wegrui
men van iecler werk clat verweerster on
wettelijk mocht ondernomen hebben op 
het eigendom van eerste aanlegger ; 

Dat deze. zijn vordering hierop steunde 
dat llet koninklijk beslnit van 12 septem
ber 1~55 nietig en onwettelijk was, en 
hierop dat de door verweerster op het li
tigieuze goecl ondernomen werken feite
lijkheclen nitmaakten; 

Overwegende dat cleze vorderingen cloor 
de eerste rechter samengevoegd zijn; 

Overwegende dat uit deze niteenzetting 
blijkt dat, aangezien de vorclering van 
eerste aanlegger ontstaan is nit het feit 
dat ten grondslag lag· aan de oorspronke
lijke vordering van verweerster en een 
verweer tegen 'deze vorclering nitmaakte, 
zij een wedereis was in de zin van arti
kel 37 van de wet van 25 maart 1876 
(artikel 8 van de wet van 15 maart 1932); 

Dat clerhalve en bij toepassing van het 
laatste lid van cUt artikel, het beclrag 
van de vordering van verweerster en het 
bedrag van de wedereis van eerste aan
legg·er voor het bepalen van de aanleg 
dienden samengeteld te woruen; 

Overwegende dat naar lnid van zijn 
dagvaarding, eerste aanlegger het cloor 
hem aangebracht geschil begroot heeft 
« op meer dan vijfhonderdcluizend frank 
ten opzichte van elk punt van eis en 
jegens elke in. de zaak stannde partij tot 
het bepnlen van de bevoegclheid en de ann
leg)); 

. Dat eruit volgt dat het samengeteld be
drag van beicle vorderingen hoger was 
dan ·het beclrag Yan de laatste aanleg en 
dat het door verweerster ingesteld hoger 
beroep ontvankelijk was ; · 

Dat het middel niet kan ing·ewilligd 
worden; 

Over het tweede middel afgeleid nit de 
schending van de artikelen 544 en 552 van 
het Burgerlijk Wetboek,. 7, 11, 17, 5H en 
51 van het koninklijk besluit van 15 sep-: 

tember 1919 tot samenordening van de 
wetten op de mijnen van 21 april 1810, 
2 mei 1837, 8 juli 1865 en 5 juni 1911, 
en 107 van de Grondwet, doordat, hoewel 
het bestreden arrest niet betwist en inte
gencleel vaststelt dat ten dage van het 
koninklijk beslnit van 12 september 1955 
waarbij verweerster, op llet verzoek door 
haar op 10 clecember 1953 ingediend en 
genotificeerd op 4 januari 1954 bij toe
passing van artikel 50 van cle samengeor
dencle wetten op de mijnen, gemachtigcl 
is tot het in gebruik nemen van het per
ceel van eerste aanlegger, op dit perceel 
een woonlmis stond seclert jnni 1955, clit 
is v66r evengemelcl koninklijk besluit en 
a to1·tio1·i v66r de notificering ervan op 
9 november 1955, en hoewel aanleggers 
geconcludeerd hebben dnt verweerster, 
zelfs voorzien van een ter zake onwette
lijke toelating tot ingebruikneming, onder 
deze voorwaarclen geen werken mocht on-

. dernemen op minder clan honderd meter 
van die woning, het bestreclen arrest be
slist dat verweerster een zakelijk recht 
van erfclienstbaarheicl heeft voor het in 
gebruik nemen van de terreinen van cl!e 
bovengrond welke nodig zijn voor het ont
ginnen van de mijn vanaf het verlenen 
van de concessie, dat haar verzoek tot 
het in gebruik nemen van llet perceel van 
eerste aanlegger de uitwerking van dit 
recht opleyert, dat de voorwaarden voor 
het uitoefenen van clit recht blijken naar 
gelang van de staat van het erf op het 
ogenblik van de notificering van het ver
zoek om machtiging ten aanzien van het 
verbod van ingebruikneming dat gesteld 
is bij artikel 17 van de wetten op -de 

· mijnen, dat de woning van eerste aan
legger op die datum op· llet perceel niet 
bestond, dat het dienvolgens niet mogelijk 
is dat de rechten van partijen een recht
matige verandering ondergaan hebben in 

· de loop van cle bestnurlijke instantie zo
: danig dat deze verandei·ing· kan beschut 
· worden, dat het koninklijk besluit van 
; 12 september 1955 dus wettelijk is, dat 
· verweerster zich terecht erop beroept om 
' haar recllt van ingebruikneming nit te 
1 oefenen, en clienvolgens aanleggets ver
. oordeelt om voormeld perceel en het claar
: op gebouwd lluis te v.ei'laten, en clat, in
' dien zij clit niet doen, verweerster de 
. gebruikers zal kunnen uitzetten . en gans 
1 het perceel in gebruik zal. kunnen nemen 
zoncler clat zij behoeft rekening te houden 

' met het dnarop gebouwde huis, i:erwijl 
; het de vordering van eerste aanlegger niet 

gegrond verklaart, dan wanneer noch de 
. mijnconcessie, noch het verzoek om, of 
' cle machtiging tot ingebruikneming de ei
' genaar van de bovengrond llet aan zijn 

eigendom verbonden recht er onder meer 
een woonlluis OP te. b.ouwen, ontnemen, en 
zijn erf niet bezwa:ren wet een erfclienst-
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baarheid non amplius aed·ificand·i, dan 
wanneer geen enkele toelating of mijncon
cessie zonder de nitdrnkkelijke toestem
ming van de eigenaar van de bovei:tgrond 
het recht kan verlenen de werken te on
dernemen en iets in gebrnik te nemen 
onder meer in zijn door mnren omsloten 
erven, in zijn aan zijn woning of aan zijn 
door mnren afgesloten erven, grenzende 
terreinen, binnen een afstand van 100 me
ter van voormelde afgesloten erven of 
woningen, en dat het bestaan van deze 
voorwaarden niet !weft beoordeeld te 
worden ten dage van de notificering van 
het verzoek om machtiging tot ingebrnik
neming van een perceel, - hetwelk niet 
de eerste daad van nitoefening kan nit
maken van een niet bestaand zakelijk 
rech t van erfclienstbaarheid sedert de 
concessie ten laste van een onbepaald 
goed waarvan men niet kan zeggen dat 
de ingebrnikneming noodzakelijk is voor 
onbekende mijnontginningswerken , 
doch dient beoordeeld te worden ten dage 
waarop de eigenaar van de mijn, na 
hiertoe eventneel de machtiging ontvan
gen te hebben, v66r de iwtificering van 
welke hij tronwens het in die machtiging 
omschreven goed niet rechtmatig in ge
brnik kan nemen en waarvan het niet 
bezigen of het slechts gedeeltelijk bezigen 
hem · vrijstaat, op het ogenblik dat hij 
passend zal acl1ten, metterdaad het goed 
in bezit zal nemen of het zal willen 
mettenlaad in bezit nemen, of, snbsidiair, 
ten dage waarop de regeringsmachtiging 
om het perceel in gebrnik te nemen het 
voorwerp van de toegestane ingebrnikne
ming bepaalt, en dan wanneer het konink
lijk beslnit van 12 september 1955 mits
dien niet overeenkomstig de wet was en 
de rechters over de grond, die moesten 
weigeren het toe te passen, verweerster 
niet wettelijk vermochten te machtigen 
tot het in gebrnik nemen van het liti
gieuze goed : 

Overwegende dat blijkens de artike
len 7, 50 en 51 van de samengeordende 
wetten op de mijnen, groeven en grave
rijen, de concessiehouder van een mijn 
het recht heeft op de bovengrond de 
voor het ontginnen van het mijnveld no
dige werken nit te voeren, mits nitkering 
aan de eigenaar van de vergoeding, nader 
omschreven in de laatste twee artikelen; 

Overwegende dat dit recht ontstaat op 
het ogenblik dat de concessie verleend 
wordt en dat het mag uitgeoefend worden 
wanneer de vereisten van de ontginning 
van het mijnyeld die werken noodzake
lijk maken ; 

Dat deze noodzakelijkheid onder het 
regime van de wet van 1810 soeverein 
door de concessiehouder van de mijn 
beoordeeld werd; · 

Overwegende weliswaar dat de wet 

van 8 jnli 1865 de wet van 1810 aange
vnld heeft door te bepalen dat voormelde 
werken voortaan niet meer zonden mogen 
ondernomen worden dan met de toestem
ming van de eigenaar van de bovengrond 
of met de machtiging der regering, ver
leend na raadpleging van de Mijnraad 
(thans de Raad van State) en na de 
eigenaar gehoord te hebben; 

Overwegende echter clat de wet van 
1865, bij het voorschrijven van deze for
maliteiten, voormelcl recht van ingebruik
:rieming dat de concessiehouder cler mijn 
toebehoort niet afgeschaft of gewijzigd 
heeft; clat zij enkel in het belang van de 
eigenaar van de bovengrond het uitoefe
nen van da t recht a an een controle door 
de nitvoerencle macht onderworpen heeft; 

Overwegende derhalve dat de regering 
bij toepassing van artikel 2 van de wet 
van 8 jnli 1865 aan de concessiehouder 
geen recht verleent dat hij niet bezat; 
dat zij zich erbij bepaalt te oordelen of 
hij geen misbrnik maakt van een recht 
dat hij reeds heeft; 

Dat de wet van 1865 immers het optre
den · der regering enkel geeist heeft om de 
controle van en het toezicht over het nit
oefenen van een vorenbestaand recht 
mogelijk te maken; 

Overwegende dat het recht van inge
bruikneming van de bovengrond zonder de 
toestemming yan de eigenaar krachtens 
artikel 17 van de samengeordende wetten 
nitgesloten is in de door muren afgesloten 
erven, hofplaatsen of tninen, of in de aan 
de woning of aan de dcior mnren afgeslo
ten erven grenzende terreinen, bedoeld in 
dit artikel; 

Overwegende dat het recht van inge
bruikneming dus in geval van het bestaan 
van zoclanige werken vervalt, evenwel op 
de voorwaarde dat zij reeds bestonden 
v66r het tijdstip waarop de concessiehon
der de wil om zijn recht nit te oefenen 
genit heeft; dat immers, aangezien dit 
recht bestaat op het ogenblik van deze 
wilsuiting en aangezien de uitoefening 
ervan enkel opgeschorst is door het onder
zoek; door de regering, van het ingeroe
pen karakter van noodzakelijkheid, het, 
volgens de bepalingen van de samengeor
dende wetten op de mijnen, niet kan 
verdwijnen door de nadien verrichte 
daad van de eigenaar van de bovengrond; 

Overwegende dat ten deze, volgens de 
vaststellingen van het bestreden arrest, 
daar de concesslehouder achtte dat het 
terrein, waarvan eerste aanlegger de ei
genaar is, nodig was voor de ontginner 
- op welk terrein op dat tijdstip gener
lei bouwwerk stond, - hij de eigenaar 
o p 18 jan uari en 24 maart 1953 in kennls 
gesteld heeft van zijn wil dat terrein 
in gebruik te ne)llen en dat op 4 j anuari 
1954, - op welke datum er nog geen 
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bouwwerk bestond, - het verzoek tot het 
bekomen van de machtiging der regering 
aan eerste aanlegger genotificeerd werd; 

Overwegende dat verweerster door deze 
kennisgevingen en het genotificeerd ver
zoekschrift het recht dat zij in haar pa
trimonium had heeft doen gelden; 

Dat het koninklijk besluit van 12 sep
tember 1955 waarbij aan verweerster de 
bij artikel 2 van de wet van 8 jnli 1865 
voorgeschreven machtiging verleend is, 
deze geen recht toekende, doch enkel tot 
uitwerking had <le hindernis voor het in 
bezit nemen van het terrein van eerste 
aanlegger uit de weg te ruimen, well~e 
hindernis bestond in het ontbreken van 
diens toestemming en dienvolgens in de 
noodzakelijkheid van de regeringscon
trole; 

Dat de beslissing van het bestreden ar
rest, volgens welke er diende te worden 
geoordeeld of artikel17 van de samengeor
dende wetten toepasselijk was op het 
tijdstip van de wilsuiting van verweer
ster, derhalve als wettelijk gerechtvaar
digd voorkomt; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het derde micldel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 544, 552, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 17, 50 en 51 van het 
koninkli.ik beslnit van 15 september 1919 
tot samenordening van de wetten op. de 
mijnen, doordat het bestreden arrest de 
veroordelingen die het ten laste van 
aanleggers velt hierop steunt dat het nit
oefenen van het recht te bouwen op zijn 
eigendom waarvan eerste aanlegger ten 
onrechte gemeend heeft nog gebrnik te 
knnnen maken na het werkzaam maken 
van het recht van verweerster, in de 
omstancligheden waarin het plaats gehad 
heeft slechts een misbrnik was waarvoor 
geen beschntting mag verleend worden en 
aan de nadelige gevolgen waarvan een 
einde moet worden gemaakt, eerste onder
dee!, zonder he t mid del te bean:twoonlen 
waardoor aanleggers in hun regelmatige 
conclusies v66r het hof van beroep de 
ontvankelijkheid betwistten van bet mid
del afgeleid nit een rechtsmisbruik dat, 
volgens hen, viel buiten de grenzen van 
het gerechtelijk contract gevormd door de 
dagvaanling tot inleiding va11 de vorde
ring van verweerster die uitslnitend ge
steund was op het koninklijk besluit 
waarbij de ingebrnikneming toegestaan 
is, welke grenzen de rechters over de 
grond niet mochten te buiten gaan, en 
doordat het arrest mitsdien niet met 
redenen omkleed is (schending van ar
tikel 97 van de Grondwet), tweede onder
dee!, a) om de reden dat door het tijd
stip zelf waarop het bouwwerk opgetrok
ken is {namelijk na het verzoek om mflcll-

tiging tot ingebruikneming, de werkzaam
making, volgens het arrest, van het 
recht van verweerster), bewezen is dat dit 
bonwei,J. geschied is ten nutte van de eF 
genaar, doch enkel om de erfdienstbaar
heid van ingebrnikneming van de conces
siehonder der mijn te niet te doen en 
dat de animus vewa.ncli aldns klaar blbkt, 
dan wanneer deze beslissing met schen
ding van artikel 97 van de Grondwet niet 
met redenen omkleed is : 1 o bij gemis 
aan antwoord verstrekt op de conclnsies 
van aanleggers in zover zij verklaarden 
dat eerste aanlegger door het bonwen van 
het litigienze huis geen daad verricht 
had waarbij hij geen belang had en enkel 
met het cloel schade te berokkenen, en dit 
verweermiddel stennden op onderscheiden 
door het arrest niet behandelde omstan
digheden, onder meer de aanzienlijkheid 
van de kostprijs van het bouwwerk, het 
feit dat de bonwvergunning aangevraagd 
en bekomen was, en de eerste werken 
aangevangen waren gernime tijd v66r 
het verzoek van verweerster om machti
ging. tot ingebrnikneming, en dat eerste 
aanlegger openlijk gehandelcl had met de 
goeclkeuring cler bevoegcle bestunrlijke 
overheden die op de hoogte waren van 
de protesten van verweerster; 2° doordat 
zij aldus de redenen van het arrest tegen
spreekt volgens welke het bonwen van het 
woonlmis na de notificering van het ver
zoek om ingebrnikneming de erfdienst
baarheid van de concessiehonder, zelfs 
zonder een font door aanlegger, wettelijk 
niet te niet kon doen, dan wanneer de 
concessiehouder der mijn om de in het 
tweede middel tot verbreking aangehaalde 
redenen op het tijdstip van de uitvoering 
van het bouwwerk geen erfdienstbaarheicl 
van ingebruikneming op het goed van 
eerste aanlegger bezat- schencling van de 
gezamenlijke in het midclel aangecluicle ar
tikelen -, dan wanneer het arrest in 
hoofcle van eerste aanlegger niet wijst oi~ 
de elementen die wettelijk een font uit
maken, door hem beg a an in de modalitei
ten van uitoefening van zijn recht een 
woning te bouwen .op het litigieuze per
ceel, doch onwettelijk als een font aan
ziet het enkel feit deze woning gebouwcl 
te hebben en zich niet geheel ervari ont
houden te hebben zijn ;~.·echt om te bouwen 
hoe clan ook uit te oefenen, ofschoon de 
uitoefening door de eigenaar van het 
recht om te bouwen geen font op zichzelf 
en ongeacht de modaliteiten van die uitoe
fening kan uitmaken (schending van de
zelfde bepalingen), b) om de reden dat 
het uitoefenen van het recht om te bon
wen tegen de dengdelijke maatschappe
lijke orde indruist, omdat de houder van 
het uitgeoefend recht de perken ervan, 
die objectief aangegeven zijn door de per
ken van het 'recht van een andere, 

I 
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overschreden heeft en omdat het uitoefe
nen van een recht hetwelk zulke scherr
ding van eens anders recht veroorzaakt 
een zeer gewichtig nadeel zou veroorza
ken en van zijn bestemming zou afgewend 
zijn, dan wanneer deze redenen niet de 
vaststellin~ behelzen van de elementen 
welke een font of een onvoorzichtigheid 
kunnen opleveren en dat het arrest, daar 
het zowel de zogezegd objectieve perken 
niet vercluidelijkt welke aanlegger zou 
overschreden hebben en de wettelijke 
elementen waardoor zij objectief vastge
steld zouden zijn, als de aard van de 
schending van het recht van verweerster 
en de bestemming van het recht van aan
legger, het onderzoek van de wettelijk
heid der beslissing onmogelijk maakt en 
niet wettelijk met redenen omkleed is 
(schending van de in het middel aange
duide bepalingen), c) om de reden dat 
eerste aanlegger bij het bouwen van zijn 
woning niet uit winstbejag gehandeld 
heeft, dan wanneer deze omstandigheid 
wettelijk geen font, ~onvoorzichtighekl of 
nalatigheid van eerste aanlegger uitmaakt 
(schending van dezelfde bepalingen) : 

Overwegende dat de onderscheiden on
derdelen van het middel slechts tegen 
overtollige · beschouwingen van het arrest 
opkomen, dan wanneer de beslissing van 
hetzelve, zoals hierboven uiteengezet is, 
wettelijk gerechtvaardigd is door andere 
redenen; 

Dat het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

Over het vierde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 17, 50 en 51 
van het koninklijk besluit van 15 septem
ber 1919 tot samenordening van de wetten 
op de mijnen, 544, 552, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk vVetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
verweerster. machtigt tot het in· gebruik 
nemen van het verceel zonder dat zij be
hoeft rekening te houden met het daarop 
gebouwde huis, en aldus de eigenaar om 
deze reden het hem door de artikelen 50 
en 51 van (:le samengeordende wetten op 
de mijnen verleend recht wege)ls de inge
brnikneming schadeloos gesteld te worden 
en het kopen van bet in gebrnik genomen 
goed te eisen ontzegt, eerste onclercleel, 
dan wanneer, zo, gelijk het arrest beslist 
de voorwaarden tot het uitoefenen van 
het recht van ingebruikneming van de 
concessiehouder der mijn, ten aanzien 
van het verbocl een woonhuis te bezetten, 
beoordeeld worden volgens de staat van 
het goed ten dage van de notificering 
van · het verzoek om machtiging, en zo 
verweerster om deze rellen het goed in 
gebruik mag nemen niettegenstaande het 
bestaan, na die datum, van een woning 
omclat het verbocl van artikel 17 niet van 
toepassing is, het gevolg hiervan enkel is' 

dat verweerster het goed in gebruik zal 
mogen nemen in de staat waarin het ver
keert, de woning inbegrepen, doch niet 
dat de concessiehoucler met die woning 
geen rekening zal mogen houden ten aan
zien van de rechten van de eigenaar op 
schadeloosstelling en op het 'eisen van het 
kopen van het goed (schending van de ar
tikelen 17, 50 en 51 van het besluit van 
15 september 1919, en van de artikelen 544 
en 552 van het Burgerlijk Wetboek), twee
cle onclerdeel, clan wanneer, indien de ge
critiseerde beslissing moest steunen op het 
misbruik van het recht om te bouwen aan 
de nadelige gevolgen waarvan een einde 
moet worden gemaakt, het bestreden ar
rest : a) door na te laten die gevolgen na
der aan te duiden, het niet mogelijk maakt 
na te gaan of de uitgesproken vero0rdeling 
wel degelijk beperkt is tot het verzekeren 
van de vergoecling van de schacle die ver
oorzaakt is door het misbruik clat een font 
oplevert, en mitsdien niet wettelijk metre
denen omkleed is (schending van de arti
kelen 97 van de Gronclwet, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek), b) aange
nomen dat het arrest als een nadelig ge
volg het feit beschouwcl heeft dat het 
misbruik, inclien het beschermcl was ge
weest, het verbod van ingebruikneming 
van artikel 17 van de wetten op de mij
nen toepasselijk zou gemaakt hebben, de 
vergoeding van de enkele alclus veroor
zaakte schade slechts kon bestaan in het 
uitsluiten van voormeld verbocl door ver
weerster opnieuw in dezelfde toestand te 
brengen als wanneer dat verbocl niet toe
passelijk geweest ware, door haar alclus 
toe te staan het goed in gebruik te ne
men in de staat waarin het verkeerde, 
de woning inbegrepen, zoncler clat zij 
wettelijk moge worden gemachtigd om er
mecle geen rekening te houden voor de 
uitoefening van het recht van de eigenaar 
schadeloos gestelcl te worden en het ko
pen van het goed te eisen (schencling van 
de artikelen 1382, 1383, 544, 552 van het 
Burgerlijk vVetboek, 50 en 51 van voor
melcl besluit van 15 september 1919), 
c) in ieder geval de reclen van zijn be
slissing in het onzekere laat en derhalve 
van redenen ontbloot is (schencling van 
artikel 97 van de Gronclwet) : 

Overwegende dat de vorclering van ver
weerster strekte tot veroordeling van aan
leggers om een perceel grond te verlaten 
tot het in gebruik nemen waarvan ver
weerster geinachtigd was bij een hun 

· genotificeerd koninklijk besluit van 12 sep
tember 1955 ; 

Overwegende dat het arrest, over deze 
vordering uitspraak doende, na evenge
melcl besluit wettelijk bevonden te hebben, 
zich erbij bepaalt aanleggers te veroor
delen om bewust perceel te verlaten; 

Dat lnitsf1ien .het middel, hetwelk hier-
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op steunt dat het arrest uitspraak zou ge-
" daan hebben over een vordering van aan

leggers, gegrond op de artikelen 50 en 51 
van de samengeschakelde wetten op de 
mijnen, op een onjuiste uitlegging van .de 
bestreden beslissing berust en clienvolgens 
feitelijke grondslag mist; 

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

28 maart 1958. - 1e kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
V e1·slaggevm·, H. Bareel. - GeUjklttiden
de concl·usie, H. F. Dnmon, advocaat
generaaL Pleite1·s, MM. Pirson en 
Hermans. 

l" KAMER. - 28 maart 1958 

HUUR vAN WERK. - HUUR VAN DIEN
STEN. - BEDIENDENCONTRACT, - SAMENGE
SCHAKELDE WETTEN BIJ KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 20 JULI 1955, ARTIKEL 15, 1°, 
LID 2; - « DEZELFDE WERKGEVER ll. 

DRAAGWIJD1'E VAN DIE TERMEN. 

D·ient bescho~twd als zijnde in clienst van 
« dezelfde werlcgeve1· >> gebleven; in de 
zin van artilcel 15, 1°, lid 2, van de 
wetten betreftende het bed·iendencon
tmct samengeschakeld bij Tconinlclij Tc 
besl-uit van 20 j-uli 1955, de bediencle 
die, zonder ondm·brelcing, in dezelfde 
ondm-neming de bed1ijvigheid, voo1· 
dewellce hij in dienst werd genomen, 
heett ~titgevoerd, alhoewel gednrende 
de ~titoefening van die becl-rijvigheid de 
natmtrlijke- of rechtspersonen waat·van 
de onderneming afhing ve1·ande1·i;ngen 
hadden ondergaan (1). 

(VAN HIMBEECK, T. CRAUWELS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing op 24 augustus 1956 gewezen 
door de Werkrechtersraad van beroep te 
Antwerpen. kamer voor bedienden; 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 15, 1 o, 20 
en 14 van de wetten betreffencle het 
bediendencontract, samengeschakeld bij 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
20 juli 1955, 97 van de Grondwet, 1317, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet-

(1) Raadpl. verbr., 14 juni 1957 (A1..-. Verb1·., 
1957, biz. 859; Bull. en PAsrc., 1957, I, 1227). 

boek, van de bewijskracht der conclusien 
en, voor zovel als nodig, van artikel 8 
der w~t van 11 maart 1954 tot wijziging 
en aanvulling van de wet van 7 augus
tus 1922 op het bediendencontract, inzon
derheicl inzover dit artikel een arti
kel 12b'is, 1 o, invoert in vervanging van 
artikel 12 der wet van 7 augustus 1922 
gewijzigd bij de wet van 2 mei 1929, 
eerste onderdeel: doordat de bestreden be
slissing die van de Werkrechtersraad van 
eerste aanleg te Antwerpen, kamer voor 
bedienden, van 15 februari 1956 be
vestigt waar zij appellant, thans aanleg
ger, veroordeelt om a an geintimeercle 
149.100 frank te betalen « ten titel van 
schadevergoeding· wegens doorzending 
zonder ernstige vooropzegging », om de 
reden dat geintimeerde Crauwels op 
1 maart 1920 als bediencle-boekhouder in 
dienst trad van de vennootschap onder 
gemeenschappelijke naam Bal Gebroe
ders en Zusters en dat gezegde bediende
boekhouder steeds in clienst derzelfde 
onclerneming werkzaam bleef, al ware ze 
ook gevoerd opvolgentlijk onder de bena
mingen << Bal Gebroeders en Zusters », 
«Rene lVIyncke», « Erfgenamen Myncke », 
en s< Van Himbeeck » en clat al deze fir
ma's of vennootschappen hetzelfde han
delsmerk hebben uitgebaat en dezelfde 
waren hebben gefabriceerd en verkocht, 
en dat de uitdrukking : dezelfde werkge
ver (in de tekst van artikel 12 der wet 
van 7 augustus 1922 gewijzigd bij arti
kel 8 der wet van 11 maart 1954) te 
interpreteren is in de zin van « dezelfde 
onderneming », dezelfde firma, zull!:s in 
strijd met de door de beslissing aange
haalcle bewering van appellant « clat hij 
geintimeercle minder dan vijf jaar in 
clienst gehouclen heeft en wel geclurende 
twintig maand en dat hij derhalve 
slechts drie maand vooropzegvergoecling 
diencle nit te betalen, wat hij deed na 
op 26 maart 1955 opzegging gegeven te 
hebben tegen 1 juli 1955 », en in strijd 
met de conclusies van appellant die liet 
gelclen « dat de erfgenamen van wijlen 
heer lVIyncke de zaak een tijd lang samen 
hebben uitgebaat en haar in de loop van 
de maand juni 1953 aan huidige beroeper 
hebben overgegeven », dan wanneer ge
noemd artikel 8 van de wet van 
11 maart 1954 (artikel 15-1° der op 
20 juli 1955 geordende wetten) bepaalt 
dat de termijn van drie maand opzegging 
« wordt vermeerclerd met drie maand bij 
de aanvang van elke nieuwe periode van 
vijf jaar dienst bij dezelfde werkgever », 
wat te verstaan is als dienst bij een
zelfde persoon die de hoedanigheid van 
werkgever bezit, en niet als dienst in 
eenzelfde onderneming die door opeen
volgende werkgevers is uitgebaat geweest 
(schencUng van artikelen 15-1°, 20 en 14 
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van de geordende wetten betreffende het 
bediendencontract en, voor zoveel als no
dig, van artikel 8 der wet van 11 maart 
1954), tweede onderdeel : a) doordat de 
bestreden beslissing niet antwoordt op het 
door appellant in conclusies voorgehouden 
middel « dat beroeper zich op 19 juni 
1953 contractueel met de erfgenamen 
Myncke verbond om al de sociale verplich
tingen jegens twee oudere bediemlen 
Crauwels en De Colvenaere te vervullen 
tot op het ogenblik dat de vooropzegter
mijn ten einde zou gekomen zijn, het 
is te zeggen tot 31 october 1953 >>, een 
middel waardoor de appellant liet blij
ken dat hij, verre van de verbintenissen 
van de voorgaande werkgevers ten aan-· 
zien van Crauwels te hebben overgenomen, 
zich beperkt had tot de verbintenis een 
<< vooropzegtermijn >> welke door de erven 
Myncke was gegeven geworden en op 
31 october 1953 verstreek, in acht te ne
men (schending van artikel 97 van de 
Grondwet), lJ) doordat de bestreden be
slissing de aan de conclusie verschuldigde 
bewijskracht miskent in de mate waarin 
zij 'beslist dat de verbintenissen van de 
erven Myncke, voorgaande werkgever, 
werden overgenomen door aanlegger, zon
der acht te slaan op de beperking van 
die verbintenis welke formeel was uitge
drukt in conclusies zoals gezegd sub lit
tera a (schending van de artikelen 1317, 
1319, 1320 en 1322 . van het Burgerlijk 
Wetboek) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat zowel uit de motieven 

eigen aan de bestreden beslissing als uit 
deze van de eerste rechter, waarnaar die 
beslissing uitdrukkelijk verwijst, blijkt : 
1 o dat verweerder in l;wedanigheid van 
becliende-boekhouder in dienst van cle
zelfde handelsonderneming is gebleven 
van 1 maart 1920 tot 30 juni 1955, da
tum waarop aanlegger een einde heeft ge
steld aan het bediendencontract; 2° flat 
die handelsonderneming, die in het begin 
het voorwerp uitmaakte van een vennoot
schap onder gemeenschappelijke naam, in 
1924 aan zekere Myncke werd overgedni.
gen en dat, na het overlijden van deze 
laatste, zijn erfgenamen een tijcllang de 
exploitatie samen hebben gedreven om 
I).aderhand de zaak aan aanlegger over 
te dragen; 3° dat bij de opeenvolgende 
overnamen, de overnemers steeds de rech
ten en verplichtingen van hun overdra
gers overnamen in het bijzonder ten aan
zien van verweerder die in zijn hoedanig
heid van becliende in dienst van ieder 
van de overnemers is gebleven; 

Overwegende dat de rechter, steunend 
op de voortduring van de handelsonder
neming en de handhaving van de aan de 
exploitatie. ervan verbonden verbintenis
sen, wettelijk heeft kunnen beslissen dat 

de bediende die zonder onderbreking, 
gedurende meer dan 35 jaar, in de7..elfde 
handelsonderneming de bedrijvigheid 
voor dewelke · hij in dienst werd geno
men, heeft uitgeoefend, voor de toepassing 
van de samengeordende wetten betreffen
de het bediendencontract client beschouwd 
als hebbende die 35 jaren dienst bij de
zelfde werkgever doorgebracht, alhoewel 
gedurende die termijn de natuurlijke of 
rechtspersonen waarvan de onderneming 
afhing en die de titularissen waren van 
de haar aanbelangende rechten en ver
plichtingen veranderingen hadden onder
gaan; 

Dat de termen « dezelfde werkgever >> 
in artikel 15, J.O, tweede lid, van de 
samengeordende wetten betreffende het 
bediendencontract, de economische exploi
tatieeenheid inderdaad beogen cUe de on
derneming uitmaakt, welke ook de gebeur
lijke wijziglng van haar juridische aard 
weze; 

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

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, indien, zoali' het 

middel het beweert, aanlegger in ZIJn 
conclusies deed gelden << dat hij zich op 
19 juni 1953 contractueel met de erfge
namen Myncke verbond om al de ·'so
ciale verplichtingen jegens twee oudere 
bedienden (Crauwels en De Colvenaere) 
te vervullen tot op het ogenblik dat de 
vooropzegtermijn ten einde zou gekomen 
zijn, het is t.e zeggen tot 31 october 1953 )), 
hij in dezelfde conclusies nader bepaald 
heeft dat « gans bereid die verplichtingen 
na te komen doch verkoos de heer Crau
wels persoonlijk in dienst te nemen ))' om 
te besluiten dut een afzonderlijk en heel 
nieuw contract in de pluats werd gesteld 
van dit krachtens hetwelk verweerder tot 
dan toe in dienst van de onderneming 
was geweest; dat aanlegger alzo toegaf 
dat de tussen hem en verweerder aunge
gane overeenkomst de strikte uitvoering 
niet uitmaakte van de tijdelijk beperkte 
verbintenis die hij met de overdrager 
van de onderneming had gesloten; · 

Overwegende dat, door te verwijzen 
naur de motieven van de eerste rechter, 
de aangevochten beslissing de aldus voor
gebrachte conclusies beantwoordt zonder 
hun een met hun bewoordingen onverenig
bare. betekenis te verlenen; 

Dat inderdaad erop gewezen wordt 
<< dat verweerder op 1 augustus 1953 door 
een dienstcontract met aanlegger was ver
bonden ingevolge de door. aanlegger op 
19 juni 1953 met de erven Myncke aange
gane .overeenkomst >> en << dat aanlegger op 

. dit ogenblik geen dienstcontract op proef 
kon afsluiten met verweerder, wijl hij 

· verplichtingen van de vorige werkgever 
van verweerder had overgenomen welke 
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deze bij zijn vorige werkgever had ver
worven JJ; 

Dat nit clie beschouwingen g·evoegd bij 
het anclerzijds vastgestelde feit dat de 
functies van verweerder dezelfde bleven, 
afgeleid wordt dat geen nieuw contract 
tussen aanlegger en verweerder wercl 
gesloten aangaande de bech·ijvigheid die 
deze laatste in dienst van de eerste in de 
onderneming bleef uitoefenen; 

W aaruit volgt dat het tweecle onclerdeel 
van het micldel in feite niet opgaat; 

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

28 maart 1958. - 1• kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, eerste :voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. van Beirs. :___ Gelijlclwl
dende conclibsie, H. F. Dumon, advocaat
generaal. - Pleiters, HR. Velclekens en 
VanRyn. 

1" KAMER. - 28 maart 1958 

1 o BURGERLIJKE STAND. - AKTE. 
BEWIJSKRACH'J' TOT AAN DE INSCHRIJVING 
VAN VALSHEID. - VERMELDINGEN TOT WELKE 
DIE BEWIJSKRACHT ZICH UITSTREKT. 

2° BURGERLIJKE STAND. - AKTE 
VAN HUWELIJK. ,- AKTE VAN OVERLIJDEN. 
- N AAM IN DEZE AKTEN GEGEVEN AAN DE 
PERSOON OP WIE 'ZIJ 13ETREKKING HE1313EN. 
- GEEN 13EWIJS TOT AAN DE INSCHRIJVIN.G 
VAN VALSHEID DAT DEZE NAAM DEZE IS WELKE 
AAN DIE PERSOON WETTELI.TK TOEGEKEND IS. 

3° NAAM. - KINO. - NAAlll WELKE DE 
AKTE VAN GEBOORTE AAN DE VADER TOE
SCHRIJFT. 

1° De bewijsk1·acht tot aan de insclw·ij
ving van valsheid, welke de wet aan 
de in de registers van de btwgerlijlce 
stand geschreven akten, alsoolc, aan de 
met die 1·egisters gelijkluidend -ve1'7c,laar
de en behoorlijlc, gezegelde nitt1·e1csels, 
strelct zich slechts uit tot de teiten en 
omstandigheden wellce deze akten tot 
doel hebben vast te stellen en welke de 
ambtenaar van de burge1·lijlce stand 
wettelijlc, gehouden is na te z·ie·n-. (Bur
gerlijk Wetboek, art. 45.) 

2° De alcte van huwelijk en de alcte van 
overlijden hebben geen bewijskmcht tot 
aan de insch1·ijv·ing van valshe·id wat 
bet1·ett de gelijkvormigheid van de 
naam, wellce in die akten aan de per
soon, op wie zij betrelcking hebben, 
gegeven wordt, met die welke aan deze 
persoon wettelijlc toegekend is. 

3° De naam van. een 7ci11Cl -is deze wellce 
de al.;te van geboo1·te awn de vadet· toe
schdjft (1). 

(VAN DEN 13REMPT EN CONSOR'l'EN, T. PROCU
REUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 13EROEP 
TE GENT.) 

ARREST. 

I-IET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest gewezen op 21 december 1956 door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 34, 35, 39, 40, 41, 
45 (wet van 2 juni 1894), 54, 1317, 1319, 
1320, 1341 van het Burgerlijk Wetboek, 
855, 856, 857, 858 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging, 97 van de 
Gronclwet, _doordat het bestreden arrest 
de vraag van eisers verwerpt strekkende 
tot de verbetering, in de akten van de 
burgerlijke stand, van de naam « van den 
Brempt Jl in « van der Brempt JJ om reden 
dat in de akten van de moderne burger
lijke stand van eisers voorouders en reeds 
in 1813 de familienaam steeds luidt 
«van den Brempt JJ en dat in de paro
chiale registers - v66r de inrichting van 
de burgerlijke stand - de spelling van de 
naam veranderlijk voorkomt, dan wan
neer het bestreden arrest vaststelt en ei
sers in hun verzoek deden gelclen, dat in 
cle eerste akte van de burgerlijke stand, 
betreffencle een van hun voorouders, de 
lmwelijksakte van 26 juli 1804 van Cor
neille Jean (en dezes overlijdensakte van 
8 november 1839), dezes familienaam 
« van der Brempt Jl luiclt, dan wanneer 
gezegde huwelijksakte, de eerste akte van 
de burgerlijke stand betreffende de fami
lie, een authentieke akte uitmaakt, en 
overeenkomstig de artikelen 45 en 1319 
van het Burgerlijk Wetboek voile kracht 
van bewijs bezit, en dan wanneer de mel
dingen van latere akten van de burger
lijke stand, die aan de aan de eerste akte 
verschuldigde eerbied te kort zijn geko-
men, tegen deze vroegere akte geen tegen
bewijs kunnen uitmaken : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
clat de akte van de burgerlijke stand 
waarvan de vroegere dagtekening werct 
ingeroepen de akte van huwelijk van 
26 juli 1804 van Corneille Jean Van der 
Brempt is en dat de tweede akte die de 
familienaam met dezelfde spelling ver
meldt de akte van overlijden, op 8 no-

(1) Verbr., 6 december 1900, motieven (Bull. 
en PAsrc., 1900, I, 70). 
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vember 1839, van dezelfde voorouder is; 
dat bet nocbtans erop wijst dat in de 
akte van geboorte van 23 mei 1813 van 
Pierre Jean, zoon van genoemcle Oorneille 
Jean, de geslachtsnaam gescbreven is als 
in alle andere voorgebracbte akten van de 
burgerlijke stand cc Van den Brempt ll; 

Overwegende dat de volle bewijskracbt 
die de wet aan de autbentieke akte ver
leent en in 't bijzonder aan . de in de 
registers van de burgerlijke stand ge
scbreven akten, alsook aan de met die 
registers gelijkluidend verklaarde en be
boorlijk gezegelde uittreksels, zich slecbts 
uitstrekt tot de feiten en omstandigbeclen 
welke deze akten tot doel bebben vast te 
stellen en welke de ambtenaar van de 
burgerlijke stand wettelijk gebouden is 
na te zien opdat de akte die bij op
maakt aan de doeleinden welke de wet 
haar stelt volkomen zou beantwoorden; 

Overwegende dat, door de persoon die 
de akte aanbelangt te noemen, noch de 
akte van huwelijk nocb de akte van over
lijden tot voorwerp hebben de gelijkvor
migbeid vast te stellen van de verklaarcle 
naam met die welke aan deze persoon 
wettelijk toegekend is ; 

Overwegende daarentegen dat uit ar
tikel 1 van bet decreet van 6 fructidor, 
jaar II, uit de gevolgen van de afstam
ming en uit de vermeldingen die in de 
akte van geboorte moeten ingelast wor
den voortvloeit dat de naam van het 
kind deze is welke de akte van geboorte 
aan de vader toescbrijft ; 

Overwegende dat eruit volgt dat bet 
arrest de bewijskracbt van de akte van 
buwelijk en van de akte van overlijden 
van Oorneille Jean Van der Brempt niet 
beeft kunnen miskennen wanneer bet uit 
de vermoedens die bet aanduidt afleidt 
dat de geslacbtsnaam van aanleggers op 
veranderlijke wijzen werd gescbreven 
v66r bet instellen van de registers van 
de burgerlijke stand, en dat slecbts de 
akte van geboorte van Pierre Jean Van 
den Brempt de spelling ervan vastgesteld 
beeft, om tot bet gemis aan bewijs van 
een vergissing begaan in de akten van ge
boorte van aanleggers te besluiten; 

Dat het middel derhalve naar recbt 
niet opgaat; 

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

(1) LAURENT, bd. XIV, nr 175; DE PAGE, 
bd. VIII, nr 811; DEKKERS, Precis de d•·oit ci
vil belge, bd. III, nr 1079; BEUDANT, bd. VII, 
nr 20. Contra, BAUDRY-LAcANTINERIE, bd. XI, 
nr 2708bis; AUBRY en RAu, bd. XI, biz. 394; 
TROPLONG, Donations et testaments, nr 2045; 
THIRY, Cours de dToit civil, bd. II, nr 470; 
KLUYSKENS, Schenkingen en Testamenten, 

VERBR., 1958. - 37 

28 maart 1958, - 1• kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, ee1~ste voorzitter. ~ 
Ve1·slaggever, H. van Beirs. - Gelijlcltti
dende concl,usie, H. F. Dumon, advocaat
generaal. Pleiter, H. della Faille 
d'Huysse. 

1• KAMER. - 29 maart 1958 

1° SOHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - AKTE WAARBIJ EEN PERSOON ON
HERROEPELIJK OVER ZIJN GOEDEREN BESCHIKT 
VOOR DE TIJD DIE NA ZIJN OVERLIJDEN ZAL 
VOLGEN. - AKTE WELKE GEEN TESTAMENT IS. 

2° SOHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - VOORWAARDEN WAARMEDE EEN 
SCHENKING GEPAARD GAAT. - ARTIKEL 900 
VAN RET BURGERLIJK WETBOE:K. - BETE
KENIS VAN DE TERMEN CC VOORWAARDEN ll. 

1° Is geen testament cle alcte waardoor 
een persoon zijn wil ttU onherroepelijk 
over al of een gedeelte van zijn goe
deren te beschilclcen voor de tijd die 
na zijn ove1·lijden zal volgen (1). (Bur
gerlijk Wetboek, art. 895.) 

2° De tm·m cc voo1·waa1·den ll, in a1·tilcel 900 
van het Burgerlijk Wetboelc, bedoelt 
·voo1·waa1·den of lasten welke, geldig 
zijnde, zouden dienen te wo1·den nagelw
men of gedmgen doo1· de begunstigde bij 
de schenlcing, en niet een clausule wellce, 
geldig zijnde, enlcel de schenker zelf 
zott bi,nden (2). 

(SALMON, T. SALMON.) 

ARREST. 

HET HOF; - Geiet op bet bestreden 
arrest, op 8 mei 1957 gewezen door het Hof 
van beroep te Brussel ; 

Over het enig middel, afgeieid uit de 
scbending van de artikelen 895, 900 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet en, voor zoveel ais nodig, 6, 
1108, 1131, 1133 van het Burgerlijk Wet
boek, doordat, na vastgesteld te hebben 
dat h~t testament dat op 22 juli 1954 op-

biz. 17 en 18; DALLoz, Nouveau Tepertoire de 
droit civil, 1950, yo Testaments, nr 5; deze au
teurs beschouwen de akte als een testament, 
waaraan een ciausuie van onherroepeiijkheid 
verbonden is, die aileen nietig is. 

(2) Raadpl. verbr., 31 october 1952 (ArT, 
Ve•·bT., 1953, biz. 105; Bull. en PAsrc., 1953, I, 
110). 
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gesteld is door Charles-Louis Salmon 
het volgend beding inhield : « cUt is zijn 
echt testament, het vernietigt de vorige 
en de volgende ... ll, het bestreden arrest 
dit testament van nul en gener waarde 
verklaart om de reden << dat de de 'cujus 
door de niet dubbelzinnige wil te uiten 
dat de uiterste wilsbeschikkingen die hij 
nog heeft kunnen doen na 22 juli 1954 
vernietigd zouden wezen, bepaald heeft 
dat het litigieuze testament onherroepe
lijk was, wat cle nietigheid ervan .met 
zich brengt bij toepassing van het be
ginsel volgens hetwelk, daar de herroepe
lijkheid tot de aard en het wezen van 
het testament behoort en van openbare 
orde is, het de erflater niet geoorloofd 
is hiervan af te zien door rechtstreeks 
of onrechtstreeks te bepalen dat zijn tes
tament onherroepelijk is ll, en doorclat 
bijgevolg het arrest beslist dat de nalaten
schap van Charles-Louis Salmon client te 
worden verdeeld overeenkomstig de tes
tamenten welke deze op 15 janua'ri 1919 
en 16 juli 1954 lweft gemaakt, dan wan
ileer, al mag de erflater naar luid van 
artikel 895 van het Burgerlijk Wetboek 
zijn testai:nent herroepen, hieruit niet 
volgt dat een · clausule van onherroepelijk
heid de nietigheid van het testament zelf 
met zich brengt, naardien dergelijke 
clausule enkel als niet geschreven client 
beschouwd, wat door artikel 900 van het 
Burgerlijk Wetboek bevestigd is : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
zonder deswege aangevallen te zijn, 
vaststelt dat Charles-Louis 'salmon, door 
in zijn testament van 22 juli 1954 de 
woorden in te voegen :. « Dit is mijn 
echt testament, het vernietigt ... de vol
gende ll, de wil geuit heeft onherroepelijk 
over zijn goederen te beschikken voor de 
tijd die na zijn overlijden zou volgen; 

Overwegencle dat een dergelijke akte, 
volgens het micldel, een geldig testament 
is, waaraan evenwel een clausule van 
onherroepelijkheid verbonden is die ai
leen nietig is en, bij verwijzing naar 
artikel 900 van het Burgerlijk Wetboek; 
als niet geschreven client · te worden be-
schouwd; · 

Overwegende dat de herroepelijkheid 
tot het. wezen van het testament behoort ; 
dat . uit de termen zelf. van artikel 895 
van. het . Burgeriijk W etboek, waarin: het 
fe,stament gedefinieerd is, blijkt dat · dP 
akte, waardoor een persoon onherroepe
lijk over al of een gedeelte van zijn 
goederen .beschikt,. geen .testament is; 

Overwegende trouwens, . dat, z9 de wet
gever als yermo_eclen stelt dat de- in een 
testament geuite wil van een persoon die 
een schenking cloet tot bij- het overlijden 
v:an. de. erflater in _stand gebleven is 
:wanneer. deze · _het. testament .niet herroec 
pen heeft, dergelijk vermoeden echter 

geen toe passing kan vinclen wanneer, 
daar de akte van schenking een verkla
ring van onherroepelijke beschikking 
inhoudt, uit ae akte zelf valt af te leiden 
dat de opsteller ervan heeft kunnen 
menen dat hij zich ontzegd had ze. te 
herroepen ; 

Overwegende tenslotte dat het in het 
middel aangeduid artikel 900 van het 
Burgerlijk Wetboek ter zake vreemd is; 
dat het betrekking heeft op voor:waarclen 
of lasten welke, geldig zijnde, zouclen 
dienen te worden nagekomen of gedragen 
door de begunstigde bij de schenking, 
dan :wanneer de onherroepelijkverklaring 
van een schenking bij uiterste wil, indien 
zij gelclig ware, enkel de erflater zelf zou 
binden; 

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

ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

29 maart 1958. ~ 1" kamer. - Voor
zitter en verslnggeve1·, H. Sohier, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlcltti
dende conclttsie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procureur-generaal. - Plei
ters, HH. Simont en Pirson. 

1• KAMER. - 29 maart 1958 

1° VERKEER. - WEGCODE, ARTIKEL 26, 
1°. - VOORZIENBARE HINDERNIS. - BE
GRIP. 

2° VERKEER. RECHTS INHALEN. 
.,.--- VEREISTE VOORW:AARDEN. 

1 o Door vnst te steUen clnt een nn?H"ijd·ing 
tusse1~ voe1·tuigen toe te schrijven is 
nnn fmtt-ieve mnnantvres vnn een der 
bestutwders, vnn dien ctanl dnt zij de 

·andere ·in beweging zijncle weggebrui
ke·rs m·isle·idde, neemt de feitem·echte?' 

:({,an dnt het voe1·tnig vn1~ die bestu.m·-
·de·!' een O?WOO?'zienbare hinde?'nis ttitge
mnc~lct heett (1). (Wegcocle, art. 26, 1°.) 

2° Opclnt het inhctlen vnn een voerttt'ig 
.op cle openba.re weg rechts zo7t moeten 
gescldetlen-, volstnnt het niet (lftt de in te 
hnlen bestmtnler te lce?me?i heett gege
ven dnt · hij voonwmens is links (f,f te 

·':slnnn; mnn1· moet cleze bestnurder zich 
1·eecls nncw linlcs gewend hebben om.cl·ie 
?n(I,!J!,rmwre u-it _te v.oeren (2). (Wegcode, 
art. :-21, 1 o, J 

~~~~~~~~~~~ 

(l) ,V~rl:)r.,' 22, maart_ 1954 ·(Bull. en· PAsrc:; 
1954,. I, 643); 11 octob~r 1954 · (Arr:. ]7e1·b,., 
1955, blz. 64; ]Jttll. en PAsrc., 1955, I, 95). 

(2) Raadpl. verbr., 19 november 1956 (B11ll. 
etlPAsrc._, 1957, I, 287), 8 april en 6 mei 1957 
(i,bid., 1957, I, 967 en 10.55). 
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(OAHN, T. KNAEPEN.) 

ARREST. 

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

Over .het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 142 (gewijzigcl door artikel 1 van 
het koninklijk besluit nr 224 van 24 de
cember 1935) en 470 (gewijzigd door ar
tikel 22 van het koninklijk besluit nr 300 
van 30 maart 1936) van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, 1107, 1134, 
1135, 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerliJk Wetboek, van het gerechtelijk 
contract en van de bewijskracht der 
akten waarin het is vastgelegd, doordat 
het bestreden arrest aanleggers vordering 
tot vergoeding van het voor hem uit het 
litigieuze ongeval gesproten nadeel niet 
gegrond, en, daarentegen, gedeeltelijk ge
grond verklaard heeft de wedereis tot 
schadevergoeding van verweerder, om 
de redenen dat aanlegger ter hoogte van 
de dwarsverbinding waar hij links wilde 
afslaan zich nog steeds in het midden 
van de rijbaan en.niet links erop bevond, 
dat hij bovenclien, in plaats van het. 
kruispunt vlug af te r:ijden, zijn vaart 
verminderd heeft totdat hij in het mid
den van dat kruispunt stilstond en 
dat deze reeks foutieve manamvres van 
die aard is geweest dat zij de andere in 
beweging zijnde weggebruikers misleidde 
en met het ongeval in een rechtstreeks 
oorzakelijk verband staat, en, om dezelfde 
redenen, dat geen font ten laste van ver
weerder bewezen is, en doordat het be
streden arrest mitsdien de conclusies niet 
behandeld heeft waarin aanlegger deed 
gelden dat zijn voertuig in ieder geval 
een voorzienbare hindernis uitgemaakt 
heeft voor verweerder die hem op 30 me
ter volgde, en waardoor hij deze verweet 
zijn snelheid niet geregeld te hebben als 
voorgeschreven door artikel 26, 1 o, van 
het algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en hem niet rechts inge
haald te hebben, zoals voorgeschreven was 
bij artikel 21, 1 o, van hetzelfde reglement, 
en hoewel hij beschikte over een ruim
schoots voldoende plaatsruimte om dit te 
doen, en, althans, deze fouten als niet 
bewezen beschouwd heeft om redenen 
welke ze niet uitsluiten en welke, wijl zij 
de omstandigheden van het ongeval in het 
onzekere laten, geen mogelijkheid bieden 
de wettelijlrheid te. onderzoeken van de 
beslissing waarbij elke font in hoofde van 
verweerder wordt ontkend en aanlegger 
gans de verantwoordelijkheid voor het 
ongeval wordt ten laste gelegd : 

Overwegende dat nit de stukken waarop 
het hof vermag acht te slaan blijkt dat 
het voertuig van aanlegger van achteren 
aangereden is door het voorste van de 
wagen van verweerder toen aanlegger ter 
hoogte van een dwarsverbincling van de 
openbare weg aanstalten maakte om links 
af te slaan; 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest 
vaststelt dat aanlegger : 1 o ter hoogte van 
die dwarsverbinding zich nog steeds in het 
midden van de rijbaan en niet links erop 
b.e.vond, wals h:ij had dienen geplaatst te 
ZIJll volgens -cle voorschriften van arti
kel 25, 2b, van het koninklijk besluit van 
8 april 1954 ;. 2° zijn vaart verminderd 
heeft totdat hij in het midden van het 
kruispunt stilstond, in plaats van dit 
kruispunt vlug af te rijden; 

Dat het arrest vaststelt dat « deze 
reeks foutieve manamvres van die aard 
i~. geweest dat zij de andere in beweging 
ZIJnde weggebruikers misleidde en met in 
het ongeval in een rechtstreeks oorzake
lijk verband staat ll ; 

Dat het arrest mitsclien aanneemt dat 
aanleggers voertuig voor verweerder een 
onvoorzienbare hindernis uitgemaakt 
heeft; 

Overwegende, anderzijds, dat het in
halen naar luid van artikel 21 tweede 
lid, van voormeld koninklijk' besluit 
alleen rechts dient te geschieden wanneei' 
de in te halen bestuurder te kennen 
heeft gegeven dat hij voornemens is links 
af te slaan en zich naar links gPwend 
heeft om die manamvre uit te vo('ren; 

Overwegende dat het arrest, door erop 
te wijzen dat aanlegger nagelaten heeft 
zich naar links te wenden, vastgesteld 
heeft dat verweerder niet verkeerde in de 
voorwaarden, omschreven in deze bepa
ling van de W egcode; 

Overwegende dat het arrest derhalve de 
in het middel aangehaalde conclusies 
beantwoord en de beslissing waarbij ver
weerder van elke verantwoordelijkheid 
vrijgesproken is, gerechtvaardigd heeft · 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

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

29 maart 1958. 1° kamer. - Voorzit-· 
te1· en verslaggever, H. Bareel, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelij7cluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleite1·s, HH. De 
Bruyn en Van Leynseele. 
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l e KAMER. - 29 maart 1958 

OVEREENKOMST. STRAFBEDING. 
VONNIS DAT DE TOEPASSING ER VAN WEIGERT. 

- BEWEEGREDENEN, DIE IN RET ONZEKERE 
LATEN m• DE RECHTER OVERWOGEN HEEFT DAT 
HIJ NIET GEHOUDEN WAS DIT BEDING TOE TE 
PASSEN, DAN WEL OF HIJ BEDOELD HEEFT TE 
BESLISSEN DAT RET DOELLOOS WAS GEWORDEN 
UIT OORZAAK VAN DE ONTBINDING VAN DE 

OVEREENKOMST. 

Is niet regeZmaUg gemotivem·d het vonnis, 
waarbij een vo1·dering st1·ekkende tot 
de toepassing van een in een overeen
lcomst bepaald st?·afbeding ontzegd 
wordt, wanneer het in het onzekere laat 
of de rechter overwogen heeft dat, 
hoewel het stmfbeding toepasseZijlc 
was, hij 'YI!iet gehottden was het toe te 
pas sen, (1) dan wel of hij · bedoelcl heeft 
te beslissen clat het bedin,q enlceZ opge
nomen was vom· het gevaZ van eenvot/.
dige ve1·tnwing in de ttitvoe,··ing van 
cle verbinte·1vis en dat de ontb·incUn,q 
van de ove1·eenlcomst, ·uitgespmken 
dom· het vonnis, dU beding doelloos 
maakte (2). 

(socr[i:TE BELGE DES AUTEURS, COMPOSITEURS 
ET EDITEURS SABAllf, T. DARTOIS E'L' LENGES.) 

ARREST. 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 november 1956 in laatste 
aanleg gewezen door de vrederechter van 
het kanton Dison; 

Over beide middelen samen, het eerste, 
afgeleid nit de schending van de arti
kelen 1134, 1152, 1226, 1229, 1319 tot 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden vonnis, na vastgesteld te heb" 
ben dat de bij overeenkomst vastgestelcle 
retributie niet betaald is en verweerders 
nit dien hoofde te hebben veroordeeld, 
peslist dat er geen termen aanwezig .zijn 
om aanlegster de door haar gevorderde 
schadevergoecling toe te kennen, dan 
wanneer in cle gedinginleiclende dagvaar
ding aangevoerd was cc dat artikel 4 v.an 
de overeenkomst bepaalt clat bij niet na
koming van enige der clausules ervan of 

(1) Over de verplichting van de rechter een 
geoorloofd strafbeding toe te passen, zie verbr., 
16 januari en 6 maart 1947 (Bull. en PAsrc., 
1947, I, 16 en 102). 

(2} Over de niet-toepasselijkheid van een 
strafbeding, enkel opgenomen voor het geval 

bij vertraging in het betalen van de 
rechten », verweerders aan aanlegster <<de 
som van 200 frank · als schadevergoeding 
voor elke overtreding >> zullen dienen te 
betalen; dat deze stelling door verweer
ders niet betwist was geworden en dat 
bijgevolg het bestreden vonnis, door te 
weigeren aanlegster clit punt van de eis 
toe te wijzen, de bewijskracht en de 
bindencle kracht van de overeenkomsten 
tussen partijen miskend en de in het mid
del aangeduide bepalingen geschonden 
heeft : het tweede, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis beslist 
« dat et geen termen aanwezig zijn om 
aanlegster de door haar gevorderde scha
devergoeding toe te kennen », zonder deze 
beslissing verder te motiveren, dan wan
neer het exploot van rechtsingang ver
melclde dat de eis strekte tot veroorde
ling van verweerclers, zowel tot het beta
len van de vervallen retributie als tot 
het betalen van schaclevergoeding, en dat 
het bestreclen vonnis vaststelt dat uit de 
verklaringen en de uitleg der partijen en 
uit de elementen der zaak blijkt dat de 
eis gegrond is », dat het vonnis derhalve 
een tegenstrijdigheid inhoudt welke met 
een gebrek aan redenen gelijkstaat : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
verweerclers veroordeelt om aanlegster 
een som van 585 frank te betalen als 
jaarlijkse retributie wegens auteursrech
ten, de verbreking, ten nadele van ver
weerclers, van de tussen partijen gesloten 
overeenkomst uitspreekt, doch de eis tot 
schadevergoeding verwerpt welke door 
aanlegster ingesteld is op de voet van 
artikel 4 van de overeenkomst tussen par
tijen en gesteund is op de vertraging in 
het bepalen van bewuste retributie; dat 
allen dit laatste clispositief door de voor
ziening aangevallen is ; 

Overwegende dat luidens deze overeen
komst verweerders zich ertoe verbonden 
als auteursrechten voor een periode van 
een jaar, ingaande op 1 juni 1955, een 
bij voorbaat betaalbare som van 550 frank 
ten voordele van aanlegster · te storten; 

Dat artikel 4 bepaalde dat, in geval 
van niet nakoming van enige der voren
staancle clausules of van vertraging in het 
betalen van de retributie, verweerclers 
aanlegster als schadevergoeding een som 
van 200 frank zouden schuldig wezen, de 
vertraging in de betaling blijkende nit het 

van vertraging in de uitvoering van de verbin
tenis, in geval van ontbinding ex tunc van de 
overeenkomst, zie verbr., 16 juni 1955 (.1!1-r. 
J1e1·br., 1955, blz. 850; Bull. en PASIC., 1955, 
I, 1126); 26 october 1956 (A1·r. J1e?·b1·., 1957, 
blz. 122; Bull. en PASIC., 1957; I, 194). 
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feit van het niet storten op de bedongen 
datum, en zonder aanmaning; 

Overwegende dat, waar het de eis tot 
schadevergoeding van 200 frank door 
aanlegster ingesteld, verwerpt om de 
enkele reden « dat er geen termen aan
wezig zljn om aanlegster de door haar 
gevorderde schadevergoeding toe te ken
nen ll, het vonnis in het onzekere laat 
of de rechter overwogen heeft dat, hoewel 
het contractueel vastgelegd strafbeding 
ten deze toepasselijk was, hij niet ge
houden was bindende kracht tussen par
tijen eraan toe te kennen, dan wel of hij 
bedoeld heeft te beslissen dat voormelde 
clausule enkel opgenomen was voor het 
geval van eenvoudige vertraging in het 
betalen van de retributie en dat de out
binding van de overeenkomst ze doelloos 
maakte; 

Dat deze dubbelzinnigheid van de re
den van het vonnis het hof niet in staat 
stelt de wettelijkheid van het bestreden 
dispositief te onderzoeken en dat het 
vonnis derhalve artikel 97 van de Grand
wet schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis in zover daarbij uitspraak gedaan 
is over de door aanlegster ingestelde eis 
tot schadevergoeding, en over de kosten; 
beveelt dat melding van onderhavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerders tot de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
vrederechter van het kanton Verviers. 

29 maart 1958. - 1• kamer. - Voo1·zit
ter en ve1·slaggever, H. Bareel, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijlcvnidende 
conclusie, H. Raoul de Termicourt, pro
cureur generaal. - Pleiter, H. Veldekens. 

2e KAMER. - 31 maart 1958 

VOORZIEJNING IN VEJRBREJKING. -
VORM. ·- STRAFZAKEN. - VOORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE, - AANDUIDING VAN DE 
GESCHONDEN WETSBEPALINGEN. - NIET VER
.EIST. 

Geen enlcele 1vettelcst verplicht de be
lclaagde, die een voorziening in~telt 
tegen de beslissing ove1· de publtelce 
vorde1·ing of tegen deze ove1· de vor
cle1·ing van cle b1wgerlijlce partij, tot 
stavinq van het middel van zijn voor
zie'YI!ing de geschonclen wetsbepal~ngen 
aan te d1tiden.; opclat het midclel ont
vanlcelijlc zou zijn, volstactt het flat de 

bewee1·de onwettelijlcheid nauwlceuriu 
uiteenuezet weze (1). 

(VANDER ELST, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
GRANDS MAGASINS <<A L'INNOVATION ll.) 

ARREST. 

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

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

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1341 en vol
gende, 1349 en volgende van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest verklaart dat 
de twee paren beddelakens en de twee 
fluwijnen gevonden bij mevrouw Jindra, 
cUe terzelfdertijd met aanlegger wegens 
heling vervolgd was geweest, niet anders 
dan aan Innovation, burgerlijke partij, 
konden toebehoren; dat de aan deze 
laatste door de Amerikaanse firma << Can
non )) geleverde lakens uitsluitend in de 
magazijnen van de burgerlijke partij 
worden verkocht, dan wanneer nit geen 
enkel der bestanddelen van de zaak 
bleek : 1° dat de bij de medebeklaagde 
Jindra in beslag genomen lakens werke
lijk de herkomstetiket « Cannon )) droe
gen en werkelijk door << Cannon l> waren 
geleverd; 2° dat die lakens, te veronder
stellen dat ze werkelijk door << Cannon )) 
waren geleverd, in de magazijnen door 
de burgerlijke partij <<A !'Innovation)) 
uitgebaat uitsluitend waren verkocht : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heicl afgeleid hieruit dat het middel de 
nauwkeurige aanwijzing niet inhoudt van 
de wetsbepalingen die geschonden zouden 
geweest zijn ; 

Overwegende dat in strafzaken geen 
enkele wettekst op straffe van nietigheid 
oplegt dat het middel de aanduiding zou 
vervatten van de wetsbepalingen die door 
de beweerde oriwettelijkheid zouden ge
schonden zijn geworclen; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
dienvolgens naar recht faalt; 

(Het ove·rige zoncler belanu.) 

Om die redenen, en zonder ach t te 
slaan op de tweede memorie door aanleg
ger op 30 october 1957 neergelegd hetzij 
meer dan twee maanden na 2 augustus 
1957, datum waarop de zaak op de 

(1) Verge!. verbr., 27 januari 1957, snpm, 
biz. 341; Hull. en PAsrc., 1958, I, 564). 



-582-

algemene rol gebracht is geweest; ver
werpt de voorziening; veroorcleelt aanleg
ger tot de kosten. 

31 maart 1958. ~ 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VcrslaggcvM, H. Gilmet. -
Gelij lcl~ticlencle, concl~tsie, H. De pel chin, 
advocaat-generaal. - Pleiter·s, HH. Col
Ion (van cle Balie van beroep te Brussel) 
en Sim<inL 

2• KAMER. ---,-- 31 maart 1958 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
PERSONEN BEVOEGD OM EEN VOORZIENING IN 
'rE STELLEN. - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE VORDERING. - GEMEENTE AANLEGSTER. 
- VOORZIENING INGESTELD DOOR HET COL
LEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. -
GEEN BEWIJS VAN MACHTIGING DOOR DE 
GEMEENTERAAD. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

Zo hot college van b~trgemeeste1· en schec 
penon, 1tamens de gemeente, bevoegcl is 
om eon voorziening ten bewarencle titel 
in to stollen, moet cle alcMts ingestelcle 
voorziening niet ontvankelijk ve1·klaarcl 
wo1·den wa1wwe1· een machi,qing door de 
gemeenteraacl niet regelmatig v661· het 
hof overgelegcl worclt (1). (Gemeentewet, 
art. 90, 9° en 10°, en 148.) 

(VAN MULLEN EN DE STAD LUIK, T. GODELAINE 
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 'l'RAMWAYS UNI
FIES' DE LIEGE ET EXTENSIONS.) 

ARREST (2). 

RET HOF ; - Gelet op Mt bestreden 
vonnis, op 5 october 1957 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Hoei, in 
hoger beroep uitspraak doende; 

I. Over de voorzieri.ing van Van 
Mullen : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 7 der wet van 
20 april1810 op de inrichting van de rech
terlijke orde, 150, 153, 158 en 159 der wet 
van 18 juni 1869 op de rechterlijke inrich
ting, 153, 155 en 273 van het Wetboek van 

(1) Verbr., 16 januari 1956 (Arr. Ve1·br., 
1956, biz. 377; B·ull. en PASIC., 1956, I, 472). 

(2) Een eerste arrest werd in deze zaak ge
wezeil op 20 mei 1957 {Bull. en PASIC., 1957, I, 
1128) 

strafvordering, 36 en 73 van het decreet 
van 30 maart 1808 over de politie van de 
hoven en rechtbanken en 97 van de Grond
wet, cloordat de processen-verbaal der te. 
rechtzittingen door de politierechtbank 
te Luik gehouden op 1 en 22 maart 
1956 en 19 april 1956, waarop de zaak 
behandeld werd, noch het vonnis waar
tegen beroep door die rechtbank op 
17 mei 1956 gewezen de identiteit noch de 
voortclurende aanwezigheid tijdens de 
debatten vaststellen van de rechter, van 
de ambtenaar van ·het openbaar minis: 
terie en van de grilfiier cUe pp cUe terecht
zittingen gezeteld hebben, en door aldus 
niet regelmatig .vast te stellen noch toe 
te laten na te gaan dat de rec)ltbank 
regelmatig op voormelde terechtzittingen 
samengesteld was en dat gezegd vonnis 
gewezen werd door de rechter die op al 
de terechtzittingen van de zaak aanwezig 
was, het vonnis waartegen beroep met 
schending van de substantiele rechtsvor
men gewezen werd, en doordat het be
streden vonnis zich ervan de gebreken 
heeft toegeeigend, enerzijds, door te ver: 
wijzen naar al de vorderingen waarvan de 
rechters in beroep kennis bleven !louden, 
naar het dispositief van het vonnis waar
tegen beroep dat het bevestigt zonder de 
regelmatige conclusies te beantwoorden 
waarbij aanlegger de vernietiging ervan 
vorclerde wegens schending van de sub
stantiele rechtsvormen, en, anderzijds, 
door de verklaringen van de twee be
klaagclen in het proces-verbaal der voor
melde terechtzitting van 1 maart 1956 
opgenomen, niet nit de debatten te weren 
of althans door het punt onzeker te 
laten dat hij ze nit de debatten weercle : 

Overwegende dat aanlegger tot de ver
nietiging van het vonnis a quo heeft be
sloten << wegens schending of niet hersteld 
verzuim van de door de wet voorgeschre
ven substantiele rechtsvormen ll ; 

Oyerwegende dat het bestreden vonnis 
het vonnis waartegen beroep verklaart te 
bevestigen, hetwelk vonnis namelijk zon
der voorbehoud al de kosten van de pu
blieke vordering ten laste van aanlegger 
legt, zonder die conclusies te beantwoor
den; 

Dat het aldus artikel 97 van de Grond
wet schell(ilt ; 

II. Over de voorziening van de stad 
Luik, burgerlijke partij : 

Overwegende dat nit de stukken waarop 
het hof vermag acht te slaan niet blijkt 
(artikel 6, paragraaf 1, der wet van 
20 juni 1953) dat het college der burge
meester en schepenen hetwelk de stad 
Luik verklaart te 'vertegenwoordigen, 
door de gemeenteraad zou gemachtigd 
geweest zijn hetzij om onderhavige voor
ziening in te stellen, hetzij om het geding 
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in cassatie te vervolgen op een voorzie
ning ten bewarende titel ingesteld; 

Dat de voorziening dus niet ontvanke
lijk is; 

Om clie redenen, verbreekt het bestre
den vonnis in zover het uitspraak doet 
over de publieke vordering en over de 
burgerlijke vordering ten laste van aan
legger Van Mullen ingesteld; verwerpt 
de voorziening van de stad Luik; beveelt 
dat melding van onclerhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigcle beslissing ; laat de kos
ten der voorziening van Van Mullen ten 
laste van de Staat; veroorcleelt de stad 
Luik tot de kosten van haar voorziening; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Oorrectionele llechtbank te Verviers, ze
telende in hoger beroep. 

31 maart 1958. - 26 kamer. - YoomU
te?·, H. Sohier, raaclsheer waarnemend 
voorzitter, - YeTslaggeve·r, H. Vroonen. 
- Gelijlcluidende eonclus-ie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - PleUe·rs, HH. Pir
son en Van Ryn. 

2" KAMER. - 31 maart 1958 

BUURTSPOORWEGEN. - KoNINKLIJK 
BESLUIT VAN 24 ME! 1913, ·ARTIKEL 21, ALI
NEA 8. - BEPALING NIE'l' OPGEHEVEN DOOR 
RET KONINKLIJ K BESL UIT VAN 8 APRIL 1954 
ROUDENDE; ALGEMEEN REGLEJ\>IENT OP DE 
POLITIE VAN RET WEGVERKEER. 

De bepaUn.g van aUnea 8 van aTtilcel 21 
van het 7W1t-in7eUjlc besluit van. 24 rnei 
1913 hottclencle Teglernent cleT b~t~wt
spoo1·we,qen, hdclens clewellce het veTbo
·aen is cle dienst vwn· cle b~tttTtspoo1·weg 
te beletten., te belernrnemn of te vert1·a
gen, is niet opgeheven cloor het lwninlc
lijlc besl~tit van 8 ctp1·il 1954 holtclencle 
a.lgerneen 1·eglement op cle politie van 
het wegve1·kee1·. · 

(ilELLET EN CONSORTEN, T. RARVENGT EN 
-NATIONALE JlofAATSOHAPPIJ DER BUURTSPOOR
WEGEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestl'eden 
vonnis, op 6 november 1957 gewezen door 
de . Oorrectionele Recht bank te Bergen,. in 
hoger bero~p uitspraak doende; 

I. In zover de voorzieningen van Bellet 

en Verdure gericht zrJn tegen de beslis
sing gewezen op de vordeting door het 
openbaar ministerie tegen aanlegger inge
steld : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 34-13° van het 
koninklijk besluit hOudende algemeen re
glement op cle politie van het wegverkeer 
van 8 april 1954, doordat het bestreden 
vonnis aanlegger Bellet bij toepassing van 
artikel 21, lid 8, van het koninklijk be
sluit van 24 mei 1913 houclende reglement 
der buurtspoorwegen veroordeeld heeft, 
dan wanneer die bepaling : ofwel door 
de artikelen 18, 34-13°, 2-20° en 21 o van 
de Wegcode van 8 april 1954 stilzwijgend 
ingetrokken werd, ofwel alle doeltreffend
heid verloren heeft krachtens latere bepa
lingen welke een overbodige herhaling 
zouden uitmaken van de toegepaste be
paling, ware zij van kracht gebleven, of
wei in strijcl met deze zouden zijn : 

Overwegende dat artikel 21, lid 8, van 
het koninklijk besluit van 24 mei 1913 
niet vermeld staat onder de bepalingen 
welke artikel 121 van de Wegcocle van 
8 april 1954 uitdrukkelijk intrekt; 

Overwegencle dat de stilzwijgende in
trekking van die bepaling enkel uit de 
vaste wil van de wetgever zou kunnen 
blijken aan die bepaling alle verplich
tencle kracht te ontnemen; 

Overwegende da:t er geen enkele strijdig
heid bestaat tussen artikel 21, lid 8, dat 
op algemene wijze verbiedt « de dienst 
van de buurtspoorwegen te beletten, te 
belemmeren of te vertr·agen ll, en de be
palingen van de Wegcode, namelijk die 
van artikel 18, naar luid waar'Van «wan
neer• een spoor in de openbare weg is 
aangelegd ... elke weggebruiker bij ·het na
deren van een daarop , rij dend spoorvoer
tuig, moet het spoor vrijmaken en er 
zich zoclra mogelijk ' van verwijderen 
z;odat ~e cloorgang vrijkomt ll, noch die 
van artikel 34-13°,. die het stationneren 
verbiedt van voertuigen op gedeelten van 
openbare wegen waarin een of meer in 
exploitatie zijnde sporen liggen of die 
door deze gekruist worden ll ; 

Overwegencle dat de door het hestreden 
vonnis toegepaste bepaling alclus illl!l1er 
van kracht il:l.; · 

Dat llet miclclel naar recht faalt; 

.. Over llet tweede miclclel, afgeleid hieruit 
claf]H~t tegeiistrijclig is,· enerzijds,.·de toe
passing van al'tikel18 van de Wegcode·af 
te wijzen, en de toepassing van arti" 
kel 34-13° van clit Wetbeek 1lf te weren 
dim· wanneer het vastsfttat, volgens het 
vonnis, clat aanlegger zijn vrachtwagen 
op het buurtspoor had doen stilstaan, 
vrachtwagen waarvan hij de zakken 
steenkolen afloste· in 'een huis gelegen 
langsheen het spoor, en dat clit voertuig 
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bijgevolg regelmatig stilstond, anderzijds, 
artikel 21, lid 8, v.an het koninklijk be
sluit van 24 mei 1913 toe te passen : 

Overwegencle clat de omstandigheid dat 
een feit niet onder de toepassing valt van 
een bepaalde wetsbepaling niet verhindert 
dnt het onder de toepassing van een 
anclere wetsbepaling kan vallen; 

Dat het mkldel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende, wat de beslissing be
treft ten opzichte van Bellet gewezen, 
dat de substantH!le of op straf van nie
tigheid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen gewezen op de 
vordering van aanleggers Verclure en 
Toubeau tegen de verweerders en op de 
vordering van de verweerster Nationale 
maatschappij der buurtspoorwegen tegen 
de aanleggers Bellet en Verdure : 

Over het derde midclel en het vierde 
middel, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 97 der Grondwet en 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, cloorclat het 
bestreden vonnis geen enkele reden geeft 
om de verdeling van de aansprakelijkheid 
onder de beklaagclen te rechtvaardigen, 
en doordat het ten laste van Benet een 
cleel der aansprakelijkheid legt, clan 
wanneer er geen enkel noodzakelijk oor
zakelijk verband bestaat tussen de te zij
nen laste voor vaststaand gehouden font 
en llet nadeel van aanlegster, uitsluitend 
te wijten aan de schulcl van verweercler 
die zijn voertuig op een afstand van 
30 meter niet tot stilstand heeft kunnen 
brengen: 

Overwegende clat het bestreden vonnis 
in feite soeverein beslist dat de ten laste 
van beklaagde voor vaststaand gehouden 
fouten van dezelfcle zwaarwichtigheid 
zijn; dat het claardoor impliciet vaststelt 
dat ze beiden de schade veroorzaakt 
hebben en dat de aansprakelijkheid voor 
de helft moet vercleeld worden; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

31 maart 1958. - 2• kamer. - Voorzit
tm·, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - verslaggever, H. Vroonen. 
- GeUjkluidende conchtsie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Her
mans. 

2e KAMER. - 31 maart 1958 · 

VERKEER. - RIOHTINGSVERANDERING. -
WEGCODE, ARTffiEL 25-2. - BESTUURDER 
DIE NAAR LINKS WIL AFSLAAN OM DE RI.J
BAAN TE VERLATEN. - VOORAFGAANDE VOORC 
ZORGSMAATREGELEN. 

De bestmt1'der dhl naa1· linlcs wil afslcw.n 
om cle 1'ijbaan te veTlaten moet zijn 
voonwmen vooraf lcenbaar malcen over
eenkomstig het bepaalde in a1·tilcel 44 
van de W egcode en mag zich slechts 
naar linlcs be,qeven na zijn vom·nemen 
1Genbaa1· te hebben gemaalct (1). (Weg
code van 8 april 1954, art. 25-2-b.) 

(DECRAUX, T. HAU EN REISCH.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 november 1957 gewezen door 
de Correctionele Reclltbank te Namen, in 
hoger beroep uitspraak doende; 

Overwegende clat het vonnis slechts be
streclen wordt voor zoveel het over de 
burgerlijke vorclering van aanlegger uit
spraak doet ; 

Over het eerste middel, afgeleicl uit de 
schencling van de artikelen 12, 1 o, lid 1, 
21, 4°, en 25, lid 2, van het koninklijk 
besluit van 8 april1954 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878, bevattende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van rechtspleging in straf
zaken, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, en schending van artikel 97 
cler Gronclwet, cloordat het bestreden 
vonnis Han vrijgesproken heeft van de 
misdrijven tegen de artikelen 12, 1 o, 
lid 1, en 21, 4°, van de Wegcode, 
Reisch buiten zaak lweft gestelcl, en 
zich onbevoegd heeft verklaard om over 
de vordering van aanlegger, burgerlijke 
partij uitspraak te doen, om reden, clat, 
op het kruispunt gevormcl door de rij
banen Prins van Luiklaan en Luxemburg
laan links afslaand, Hau zich naar links 
moest begeven alvorens het kruispunt te 
bereiken, overigens aannemend, dat uit 
niets blijkt dat hij al dan niet, zijn voor
nemen aan de andere bestuurders ken
baar heeft gemaakt, clan wanneer de 
bestuurder die links wil afslaan om de 

(1) Raadpl. verbr., 27 februari 1956 (Arr. 
Ve1·br., 1956, biz. 523; B·ull. en PAsrc:;.1956, I, 
670). 
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rijbaan te verlaten, zich enkel naar 
links mag wenden nadat hij zijn voorne
men kenbaar gemaakt heeft overeenkom
stig artikel 44 van de Wegcode, dat bij 
gebreke in onderhavig geval vast te 
stellen dat Han wel zijn voornemen links 
af te slaan kenbaar gemaakt had, het be
streden vonnis, niet mocht beslissen dat, 
links willende afslaan, hij zich naar 
links moest wenden, en dat, door dibte 
doen, hij bijgevolg geenszins de artike
len 12, 1 o, lid 1, en 21, 4°, van de 
Wegcode overtreden had, en dat, mits
dien, door uitspraak te doen zoals het 
deed, het bestreden vonnis de in het mid
del aangednide wetsbepalingen heeft ge
schonden: 

Overwegende dat verweerder Han ver
dacht was van : A) op de openbare weg, 
bestunrder zijnde van een antovoertuig en 
op het punt staamle ingehaald te worden, 
verzuimd te hebben zo ver mggelijk naar 
rechts nit te wijken, zonder zijn snelheid 
op te voeren; B) bestnurder zijnde van 
een autovoertuig en op de rijweg rijdend, 
verzuimd te hebben zo dicht mogelijk bij 
de rechterrand van voormelcle baan te 
blijven; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
hem van die telastleggingen vrijspreekt 
om reden « dat, links afslaand in de 
richting van Namen, Han, vooraleer het 
kruispunt te bereiken, zich naar links 
moest wenden; dat weliswaar de bestuur
der die links wil afslaan vooraf en tijdig 
aan de andere bestuurders dit voornemen 
moet kenbaar maken, doch dat nit niets 
blijkt dat Han, ja dan neen, Decraux 
of elke andere bestuurder van zijn voor
nemen. verwittigd heeft ll ; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 25-2-b van het koninklijk besluit van 
8 april 1954, de bestuurder die links wil 
afslaan zijn voornemen vooraf moet ken
baar maken overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 44- en zich naar links begeven, 
zonder echter de normale ·gang van het 
tegemoetkomend verkeer te beletten of te 
hinderen; 

Overwegende dat de rechter van hog·er 
beroep, op het feit wijzend dat Han, wan
neer het ongeval geschiedde, de rechter
kant van de rijbaan had verlaten, be
stamldeel van de inbreuken ten laste van 
die bestuurder gelegd, die rijbeweging op 
grond van voormeld artikel 25-2-b slechts 
als regelmatig kon aanzien en bijgevolg 
als gezegde inbreuken wegnemend, indien 
hij de naleving vaststelde van de door 
die bepaling opgelegde verplichtingen; 

Overwegende dat nit de hiervoren her
nomen beweegredenen in tegenstelling 
blijkt dat niet bewezen is geweest dat 
Han zijn voornemen links af te slaan 
vooraf zou kenbaar gemaakt hebben; 

Waaruit volgt dat het middel gegrond 
is; 

Om clie redenen, verbreekt het bestre
den vonnis in zover het over de vordering 
van aanlegger uitspraak doet; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerders tot de kosten; verwijst de al
dus beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Dinant, in hoger beroep ze
telende. 

31 maart 1958. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Daubresse. 
- GeUjlcluidende concvusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Ryn. 

2• KAMER. - l april 1958 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA!lELAS'l'ING. - VODR RET REFERENTIE-
TIJDPERK VOORZIENE AFTREKKINGEN. ' 
AFTREKKINGEN WELKE SLEOHTS MOGEN GE
DAAN WORDEN VOOR EEN TIJDSPANNE DIE MET 
DE PER lODE VAN IlELAST!lARE ACTIVITEIT GE
LIJKSTAA'f, 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA!lELAS'l'ING. - ARTIKEL 8, PARA
GRAAF 2, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945. 
- PERSOON DIE GEDURENDE HET REFERENTIE
'l'IJDPERK OF RET BELASTHAAR TIJDPERK EEN 
ONDERNEliiiNG VOORTZET NA OVERNEMING DE
ZER. - VERMOGEN OM, ONDER ZEKERE 
VOORWAARDEN, DE WINST VAN RET REFEREN
'l'JETIJDPERK WERKELIJK BERAALD OF FOR
FAITAIR VASTGESTELD IN AFTREK 'l'E BRENGEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EX'l'RABELASTING. - TWEE VENNOOTSCHAPPEN 
WELKE ZIOH IN DE LOOP VAN DE BELASTBARE 
PERIODE OPGEVOLD REBBEN VOOR DE UITBA
TING VAN EENZELFDE ONDERNEMING. - TWEE
DE VENNOOTSOHAP WELKE RAAR AC'fiVITEIT 
AANVAT NA DE ONTBINDING VAN DE EERSTE. -
ELK VAN DE TWEE VENNOOTSOHAPPEN BELAST
BAAR, MET TOEPASSING VAN LID 2 VAN PARA
GRAAF 3 VAN AR'fiKEL 11 VAN DE WET VAN 
16 OCTOBER 1945. 

1 o De belastin,qschuldige van de emt?·abe
lasting mag slechts de door de wet voo1· 
het reterentietijdperlc vooTziene aft?·elc
lcingen doen voo1· een tijdspari/J1e die 
met de pe?'iode van belastb'a1·e activiteit 
geUjJ;;staat. 

2° Artilcel 8, pamgmaf 2, van de wet van 
16 october 1945 heeft zich er toe bepe·rlct 
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voo1· de persoon, die gedurende het 1'efe
rent-ietijdpe1'k of het belastbaar tijd
pe1·k een onclerneming voortzet of deze, 
na overnem·ing, drijft, cle winst van het 
1'eferentiet'ijdpe·rk werlcelijlc behaald of 
fo1·faitai1' vastgestelcl in aft•·ek te bren
gen, alsof cle onclenwming niet van 
titttlaris verande1·d wets, en cUt onde1· 
zeke·re door de wet voorziene voo?·waar
clen (1). 

3" In het gevcbl waa?"in twee vennootsclLap-
1Jen zich in de loop vwL de belastbcbre pe
riode opgevolgd hebben, voo1· cle ttUba
Ung van eenzelf(le onclerneming, zijn 
gezegde ve1vnootscha1J1Jen, waarvnn de 
tweede hacw activiteit heeft aangevnt 
na de ontbincUng vcm cle eerste, beide 
onderscheiden ?'echtspe?·sonen en elk 
principieel belastbaar, met toepassing 
van licl 2 van pnragraaf 3 van arti
kel 11 van de wet van 16 october 
1945, op de << emcept-ionele winst ll vwt 
de aan de beiasting oncle1'1~lo1·pen win
ston, welke eUc 1Je'l'soonlijk verlc1·egen 
heeft gedurende haa1· eigen bestawL in 
cle loop van het belnstbaar t'ijclpe1·1c. 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AAN
SPRAKELIJKHEID LABORATOIRES TUYPENS EN 
ANDEREN, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikelen 97 van de Grondwet, 
1, 4, 5, 8, paragraaf 2, 11, paragrafen 1 
en 3 der wet van 16 october 1945 tot 
uitvoering van- een extrabelasting, door
dat het bestreden arrest ten onrechte 
heeft beslist dat wettelijk was de aan
slag in de extrabelasting van de gewezen 
vennoten van de naamloze vennootschap 
« Laboratoires Tuypens ll op 29 december 
1941 omgezet in een personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid, die ze 
met dezelfde vennoten en hetzelfde kapi
taal heeft voortgezet, aanslag die geves
tigd werd rekening gehouden met de in 
1940 en 1941 door de naamloze vennoot
schap behaalde winsten, dan wanneer uit 

(1) Raadpl. verbr., 10 juli 1956 (Arr. J!e•·br., 
1956, biz. 959; Bttll. en PASIC., 1956, I, 1277); 
9 october 1957 en 28 januari 1958 (supm, 
biz. 67 en 351; Bttll. en PAsrc., 1958, I, 112 en 
576). Raadpl. ook Pcm·l. Besch., Kamer, zitting 
1944-1945, nr H9, biz. 13 en 14, en nr 140, 
biz. 16. 

de directoriale beslissing blijkt dat de 
vergelijking van de door de « onderne
ming ll tijclens de jaren 1940 tot ;1.944 be
haalde winsten een uitslag geeft die 
kleiner is dan de winsten van het referen
tietijdperk en dan wanneer die aanslag 
slechts is kunnen gevestigd worden door 
de winsten van het tijdperk 1940-1944 
in twee tijdperken te splitsen, het tijdperk 
1940. en 1941 en extrawinst, het tweede 
1942-1944, een belangrijke referentie die 
niet gebruikt werd overlatend, en dan 
wanneer uit de samenvoeging van de ver
melde bepalingen en meer bepaald uit ar
tikel 8, paragraaf 2, der wet van 16 oc
tober 1945 blijkt dat, in geval van voort
zetting of overneming van een onderne
ming, deze, in een door de wetgever ge
wilde geest van .billijkheid moet be
schouwcl worden als dezelfde zijnde en 
de winsten behandeld alsof ze behaald 
werden door eenzelfde onderneming, afge
zien van elke veranclering van vorm in 
de voorwaarden van de wet verwezen
lijkt : 

Overwegende dat de extrabelasting ge
vestig{l wordt ten laste van diegenen die 
de belastbare baten behaald, of verkregen 
hebben; dat de belastingschuldige slechts 
de door de wet voor het referentietijdperk 
voorziene aftrekkingen mag doen voor 
een tijdspanne die met de periode van 
belastbare activiteit gelijkstaat; 

Overwegende dat artikel 8, paragraaf 2, 
der wet van 16 october 1945 van die 
regelen niet is afgeweken, doch er zich 
toe beperkt heeft voor de persoon die, 
gedurende het referentietijdperk of het 
belastbaar tijdperk, een onderneming 
voortzet of deze na overneming, drijft, 
de winst van het referentietijclperk wer
kelijk behaald of forfaitair vastgesteld in 
aftrek te brengen, alsof de onderneming 
n~et van titularis veranderd ware, en 
d1t on{ler zekere voorwaarden; 

Dat uit deze blijkt dat er overeenc 
stemming tussen "de belastbare elementen 
en de aftrekbare elementen moet bestaan, 
hetgeen impliceert, namelijk, dat de uit
gestrektheid van het referentietijdperk 
nooclzakelijkerwijze met die van het 
tijclperk van de belastbare bedrijvigheid 
moet gelijk zijn ; 

Overwegende dat geen enkele tekst van 
de wet van 16 october 1945 toelaat de 
duur van het referentietijdperk uit te 
breiden boven een tijd die gelijk is met 
deze geclurende welke de bedrijvigheid 
die de belaste inkomsten of baten heeft 
voortgebracht uitgeoefend werd; 

Dat, in het geval waarin, zoals in castt, 
twee vennootschappen zich in de loop van 
de belastbare periode opgevolgd hebben, 
voor de nitbating van eenzelfde onderne
ming, gezegde vennootschappen waarvan 


