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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 Hau 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 dit ,te 
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 aangeduide wetsbepalingen heeft ge
schonden : 

Overwegende dat verweerder Han ver
dacht was van : A) op de openbare weg, 
bestuurder zijnde van een autovoertuig en 
op het punt staande ingehaald te worden, 
verzuimd te hebben zo ver mogelijk naar 
rechts uit te wijken, zonder zijn snelheid 
op te voeren; B) bestuurder zijnde van 
een autovoertuig en op cle rijweg rijdend, 
verzuimd te hebben zo dicht mogelijk bij 
de rechterrand van voormelde baan te 
blijven; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
hem van die telastleggingen vrijspreekt 
om reden « dat, links afslaand in de 
richting van Namen, Hau, 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 uit niets 
blijkt dat Hau, ja dan neen, Decraux 
of elke andere bestuurder van zijn voor
nemen verwittigd heeft JJ ; 

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 Hau, wan
neer het ongeval geschiedde, de rechter
kant van de rijbaan had verlaten, be
standdeel 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 uit de hiervoren her
nomen beweegredenen in tegenstelling 
blijkt dat niet bewezen is geweest dat 
Hau zijn voornemen links af te slaan 
vooraf zou kenbaar gemaakt hebben; 

Waaruit volgt dat het middel gegrond 
is; 

Om die 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 veruietigde 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. - Voo1·zit
tm·, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Daubresse. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van 
Ryn. 

2" KAMER. - I april 1958 

1° INKOlVIS'rENBELASTINGEN. 
EJXTRABELASTING. - VOOR RET REFERENTI!"-
TIJDPERK VOORZIENE AFTREKKINGEN. 
AFTREKKINGEN WELKE SLEOHTS MOGEN GE
DAAN WORDEN VOOR EEN TIJDSPANNE DIE MET 
DE PER lODE VAN BELASTBARE ACTIVITEIT GE
LIJKS1'AAT. 

2° INKOMS'rENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - ARTIKEL 8, PARA
GRAAF 2, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945. 
- PERSOON DIE GEDURENDE RET REFERENTIE· 
TIJDPERK OF RET BELASTBAAR TlJDPERK EEN 
ONDERNEMING VOORTZET NA OVERNEMING DE· 
ZER. - VERMOGEN OM, ONDER ZEKERE 
VOORWAARDEN, DE WJNS1' VAN RET REFEREN
TIETIJDPERK WERKELIJK BERAALD OF FOR
FAITAIR VASTGESTELD IN AF'i'REK 1'E BRENGEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - TWEE VENN001'SCRAPPEN 
WELKE ZlCR IN DE LOOP VAN DE BELASTBARE 
PERIODE OPGEVOLD HEBBEN VOOR DE UITBA· 
TING VAN EENZELFDE ONDERNEMING. - TWEE
DE VENNOOTSOHAP WELKE RAAR ACTIVITEIT 
AANVAT NA DE ONTBINDING VAN DE EERSTE. -
ELK VAN DE TWEE VENNOOTSCRAPPEN BELAST· 
BAAR, MET TOEPASSING VAN LID 2 VAN PARA· 
GRAAF 3 VAN ARTIKEL ll VAN DE WET VAN 
16 OCTOBER 1945. 

1 o De belastin.osch1tldige van de emt·rabe
lasting mag slechts de door de wet vom· 
het reterentietijdpe1·1c voorziene aft1·e7G-
1Gingen doen voor een tijdspawne die 
met de pe1'iode van belastb'are activiteit 
gelijkstaat. 

2° Artilcel 8, pa1·ag1·aat 2, van de wet van 
16 october 1945 /weft zich er toe bepe·rlct 
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vom· de pet·soon, clie ged1trende het t·efe
t·enUetijdped; of het belastbaar tijd
pet·lv een onclenwnving voortzet of deze, 
na overne1ning, d·rijft, cle winst van het 
1'efe1·enUetijdperlc werlcelijlc behaald ot 
fm·taitair vctstgestelcl in aftrelc te bren
gen, ctlsof de onderneming niet va.n 
titular·is ventnclenl wets, en cUt onder 
zelcere doot· cle wet voorziene voorwaat·
clett (1). 

3° In het geval wcwrin t·wee vennootsclutp-
1Jen zich in cle loop vatt de belnstbctre pe
riocle opgevolgcl hebben, vom· cle 1t'itba
ting vnn eenzelfcle oncle·rnenving, zijn 
gezegcle vennootschappen, wctarvctn de 
tweede hcutt' activiteit. heett a(mgevat 
net de ontbincling van cle eerste, beicle 
onclet·scheiclen t·echtspersonen en elk 
principieel belastbaar, met toepassing 
van lid 2 van pamgraaf 3 van at·ti
lcel 11 van cle wet van 16 october 
1945, op cle « except-ionele winst ll v®t 
cle aetn cle belasting onclen.vot·pen w·in
sten, wellce ellc persoonU.ilv verlct·egen 
heett geclm·encle haat· eigen bestaetn ·in 
cle loop vetn het belastbanr Ujcl1Jet·Jc. 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AAN
SPRAKELIJKHEID LABOR.A'fOIRES TUYPENS EN 
·ANDEREN, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER 

VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HEI' 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 reke.ning gehouden met de in 
1940 en 1941 door de naamloze vennoot
schap behaalde winsten, dan wanneer uit 

(1) Raadpl. verbr., 10 juli 1956 (A1T. Ye1·br., 
1956, blz. 959; Bttll. en PASIC., 1956, I, 1277); 
9 october 1957 en 28 januari 1958 (supm, 
blz. 67 en 351; Bitll. en PAsrc., 1958, I, 112 en 
576). Raadpl. oak Parl. Besch., Kamer, zitting 
1944-1945, nr 119, blz. 13 en 14, en nr 140, 
blz. 16. 

de directoriale beslissing blijkt dat de 
vergelijking van de door de « onderne
ming ll tijdens de jaren 1940 tot 1944 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 nit 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 verandering van vorm in 
de voorwaarden van de wet verwezen
lijkt : 

Overwegende dat de extrabelasting ge
vestigd wordt ten laste van diegenen die 
de belastbare baten behaalcl 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, 
gednrende het referentietijdperk of het 
belastbaar tijdperk, een onderneming 
voortzet of deze na. overneming, drijft, 
cle winst van het referentietijdperk wer
kelijk behaald of forfaitair vastgesteld in 
aftrek te brengen, alsof de onderneming 
niet van titularis veranderd ware, en 
dit onder zekere voorwaarden ; 

Dat uit deze blijkt dat er overeen
ste=ing tussen 'de belastbare elementen 
en de aftrekbare elementen moet bestaan, 
hetgeen impliceert, namelijk, dat de uit
gestrektheid van het referentietijdperk 
noodzakelijkerwijze met clie van het 
tijdperk 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 gedurencle welke de beclrijvigheid 
die de belaste inkomsten of baten heeft 
voortgebracht uitgeoefend werd; 

Dat, in het geval waarin, zoals in cas1t, 
twee vennootschappen zich in de loop van 
de belastbare periode opgevolgd hebben, 
voor de uitbating van eenzelfde onderne
ming, gezegde vennootschappen waarvan: 
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de tweede .haal; activiteit heeft aangevat 
na de ontbinding van de eerste, beide on
derscheiden rechtspersonen zijn, elk prin
cipieel belastbaar, met gebeurlijke toe
passing van lid 2 van paragraaf 3 van 
artikel 11 der wet van 16 october 1945, 
op de « exceptionele winst )) van de aan 
de belasting onderworpen winsten welke 
elk persoonlijk verkregen heeft gedurende 
haar eigen bestaan in de loop van het 
belastbaar tijdperk; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

1 april1958. - 2e kamer. - Voo1·zitte·r, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ver8la,ggever, H. Daubresse. -
Gelijlcl~ticlencle concltt8ie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
tC1'8, HH. de Mey en Fally (beiden van (le 
balie van beroep te Brussel). 

2" KAMER. - l april 1958 

1° INKOMSTEJNBEJLAS'.riNGEJN. - Mo
BILIENBELASTING. - BELASTING TOEPASSE
LIJK OP DE INKOMSTEN VAN ALLE SCHULDVOR
DERINGEN OF LENINGEN, TEN LASTE VAN NA
TUURUJKE PERSONEN EN VAN DE PERSONEN
VENNOO'l'SCHAPPEN IN BELGIE VERBLIJVEND OF 
GEDOMICILIEERD. 

2° INKOlVISTEJNBEJLASTINGEJN. - Mo
BILii~NBELAS'l'ING. - ScHULDVORDERINGEN EN 
GELDDEPOSITO'S WELKE EEN BEDRIJFKARAK
TER HEBBEN. -- SCHULDVORDERINGEN EN 
DEPOSITO'S VAN DE TOEPASSING VAN DE MOBI
LIENBELASTING VRIJGESTELD, WANNEER DE 
DAAROM VERBONDEN IN'l'ERESTEN BEGREPEN 
ZIJN IN DE COMPTABILITEI'l' VAN DE IN BELGIE 
GELEGEN EXPLOITATIES, WAARAAN DIE INKOM
STEN TEN GOEDE KOMEN. 

3° INKOMSTEJNBEJLASTINGEN. - BE
DRIJFSBELASTING. - lNTERESTEN VERBONDEN 
AAN GELDDEPOSITO'S WELKE. EEN BEDRIJFSKA
RAKTER HEBBEN. 

4° INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. - BE
DRIJFSBELASTING. - ARTIKELEN 18 EN 22 
DER SAMENGESCHAKELDE WETTEN. - BEPA
LINGEN WELKE NIE'T VOORZIEN IN WELKE 
:~\-LATE DE INKOMSTEN BEDOELD DOOR AR'l'I
KEL 14, PARAGRAAF 1, 3°, VAN DE SAMENGE
SCHAKELDE WETTEN VAN DE BEDRIJFSINKOM
STEN KUNNEN AFGE'l'ROKKEN WORDEN, 

5° INKOMSTEJNBELASTINGEJN. - AF
TREKKING VAN DE REEDS AANGESLAGEN INKOM
STEN. - lNTERESTEN VAN SCHULVORDERINGEN 
EN DEPOSITO'S WELKE EEN BEDRIJFSKARAK-

TER HEBBEN. - lNTERESTEN UITGESLOTEN 
VAN DE ALS REEDS AANGESLAGEN AFTREKBARE 
INKOMSTEN. 

6° INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. - An
TIKEL 52 VAN DE SA~IENGESCHAKELDE WETTEN. 
- All.TIKEL WELKE VERWIJST NAAR.DE BEPA
LING DOOR ARTIKEL 18 VAN DE SAMENGESCHA
KELDE WETTEN AAN EEN KATEGORIE VAN IN
KOMSTEN GEGEVEN. - lNKOMSTEN WELKE 
VAN DE BELASTBARE INKOMSTEN NIET MOGEN 
AFGETROKKEN WORDEN. 

1 o ATt-ilvel 18 vnn cle 8nmenge8chMcelcle 
wetten betreffencle cle in.Jcom8tenbeln8-
tingen onclenverpt a,a,n cle bela8ting op 
het inlwmen vwn 1'0e?·encle goecleren cle 
inlcom8ten vwn · alle 8Chttlclvorcleringen, 
of leningen, ten la8te van nat~tu1·lijlce 
per8onen en van cle vennoot8chappen, 
ancle1·e al8 cleze op aanclelen, in Belg-ie 
verbUjvencl of geclomicilieercl. 

2° A1·tilcel 18 van cle samenge8chalcelcle 
wetten betmffencle cle in7com8tenbela8-
tingen 8telt van cle toepa88ing cle1· mo
biliiinbeln8ting vrij .cle 8ch~tlclvorcle1·in
gen en gelclclepo8ito'8 welke een becl?'·ijf8-
kn1·Mcter hebben, voo1· zover behoorlijlc 
va8tge8telcl wonlt clat cle clnnraan ve1·
bonclen intere8ten begmpen zijn in cle 
comptnbiliteit van cle in Belgie gelegen 
exploitntie8, waara.an rlie inkom8ten 
ten goecle lvomen {1). 

3° De intere8ten verbonclen aan cle gelcl
clepo8ito' 8 wellve ee11 beclrijf8 lca1·a,Jcte1· 
hebben zijn in cle beclrijf8bela8ting be
ln8tbaar. (Samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, 
art. 18 en 25) (2). 

4° Noch a1·tUvel18, noch nrtUcel 22 van cle 
8amenge8chnkelcle wetten betreffencle cle 
inlvom8tenbela8Ungen voo'l"zien in wellce 
mate cle in artikel 14, paragraaf 1, 3°, 
anngeclu.icle inkom8ten, oncle1·hevig aan 
of V1'ijge8telcl vnn cle mobiW!nbela8Ung, 
van cle becl1'ijf8inko1n8ten lmnnen afge
trolcken worclen. 

!Jo A1·tUcel 52, pamgraaf 2, tittera b, van 
cle 8amenge8chalcelcle wetten bet1·ejfencle 
cle inlcom8tenbelastingen 8l'!tit va11 cle 
al8 1·eecls awngeslagen afke!cbn1·e inlcom
sten wit cle inte1'e8ten van cle in arti
kel 18 clerzelfcle wetten aangeclwicle 
8chulclvorcleringe11 en clepo8ito' 8 wellce 
een beclrijf8lvantlcte1' hebben (3). 

6° Artilcel 52, litte1'n b, van cle 8amenge-
8ChalcelrZe wetten beM·effencle cle inlcom-
8tenbela8tingen geclraagt zioh niet naa1· 

(1) (2) en (3), Verbr., 17 october 1950 (Mr. 
Yerbr., 1951, biz. 62; Bull. en PASrc., 1951, I, 
78). Zie ook verbr., 11 october 1943 (Bull. en 
PASIC., 1943, I, 383). 
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de toepassin,qsregels van cle mobilWnbe
lasting lcrachtens a1·Ukel 18 of van 
om het even wellce andm·e wetsbepaUng, 
maar verwijst enke? naar de bepalimg 
door artilcel 18 aan een lcatego1·ie van 
inkomsten ge,qeven, om te preciseren 
dat het gezegde inkomsten zijn, zoals 
zij in dit artikel geken;mm·lct zijn, die 
van de bedr-ijfsinkomsten niet mogen 
nfgetrolcken, wo1·den. 

(~AAMLOZE VENNOOTSCHAP « CAISSE HYPOTHE
CAIRE ANVERSOISE ll, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 11 juni 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het midclel, afgeleicl nit de schen~ 
cling van de artikelen 14, paragraaf 1, 
inzonderheicl 1°, S0 en 4°, 18, 20, 22, 25, 
paragraaf, 1, S4, paragraaf 2, en 52, pa
ragraaf 1, 2, en 3, cler wetten betreffencle 
de inkomstenbelastingen bij beslnit van 
de Regent van 15 januari 1948 samenge
schakelcl, van artikelen 1 en 6 der wetten 
betreffende de nationale crisisbelasting, 
bij beslnit van de Regent van 16 januari 
1948 samengeschakelcl en van artikel 97 
van de Gronclwet, doorclat het bestreclen 
arrest de aanspraak van aanlegster van de 
hand wijst welke strekte tot het van haar 
belastbaar inkomen, als reeds aangesla
gen inkomsten af te trekken de hypothe
caire interesten door haar ge!ncasseerd 
bij al haar schuldenaars en wettelijk bij 
artikel 22 van voormelde samengescha
kelde wetten vrijgestelcl, ten bedrage van 
de kaclastrale inkomsten van die gehypo
thekeerde onroerende goecleren in BelgH~ 
gelegen en doorclat het bestreden arrest 
die beslissing· hierop steunt dat artikel 52, 
paragraaf 2, der samengeschakelde wetten 
de aftrekking uitsluit van als wettelijk 
vrijgestelde inkomsten van de interesten 
van schuldvorderingen en deposito's 
welke een bedrijfskarakter hebben en 
waarvan sprake in artikel 18, hetwelk de 
interesten van dergelijke · schulclvorde
ringen, waren ze zelfs hypothecaire 
schuldvorderingen nit de toepassing van 
de mobilienbelasting sluit, voor zoveel 
dat, zoals in onderhavig geval, die inte
resten in de comptabiliteit zouden begre
pen zijn van de in Belgie gelegen exploi
tatie, waaraan die inkomsten ten goede 
komen en hierop dat, daar de interesten 
van de hypothecaire schnldvorderingen 
welke een bedrijfskarakter hebben krach
tens artikel 18 aan de mobilienbelasting 
niet << onderworpen zijn ll, daarvan niet 
zouden knnnen « vrijgestelcl ll zijn krach-

tens artikel 22, hetwelk slechts de inte
resten van hypothecaire schuldvorderin
gen andere dan die met bedrijfskarakter 
wu bedoelen, clan wanneer artikel 18 cler 
samengeschakelde wetten, dat geen vrij
stelling inricht van inkomsten principieel 
aan de mobilienbelasting onderworpen, de 
interesten van hypothecaire schnldvorde
ringen welke een bedrijfskarakter hebben 
niet berooft van het voordeel van de 
definitieve vrijstelling door artikel 22 
voorgeschreven ten bedrage van het ka
dastraal inkomen van het gehypothekeercl 
onroerend goed, dan wanneer het in die 
mate daarop niet van toepassing is, en 
mitsdien, die interesten van de belastbare 
elementen aftrekbaar zijn krachtens ar
tikel 52 als inkomsten door artikel 22 
wettelijk vrijgesteld : 

Overwegencle dat de belasting op het 
inkomen van roerende goederen, of mobi
lienbelasting, wordt toegepast op de in
komsten van alle sclmldvorderingeii of 
leningen, ten laste van natuurlijke per
sonen en 

1 
van de vennootschappen an

dere als ~leze op aandelen, in Belgie 
verblijvend of gedomicilieerd; · 

Overwegende, echter, clat artikel 18 der 
·samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen van de toepassing 
der mobilienbelasting vrijstelt de schuld
vorcleringen en gelddeposito's welke een 
bedrijfskarakter hebben, voor zover, zoals 
in onclerhavig geval, behoorlijk vastge
steld wordt dat de daaraan verbonden 
interesten begrepen zijn in de comptabi
liteit van de in Belgie gelegen exploita
ties, waaraan die inkomsten ten goede 
komen; 

Overwegencle dat deze interesten belast
baar zijn in de bedrijfsbelasting welke, 
onder andere, de inkomsten bestaande in 
de winsten der nijverheids-, handels- of 
landbouwbedrijven treft ; 

Overwegende dat het niet als mobilien
belasting is, maar als bedrijfsbelasting 
clat de litigieuze interesten aangeslagen 
werden; 

Overwegende dat de artikelen 18 en 22 
der samengeschakelde wetten uitsluitencl 
de toepassing van de mobilienbelasting 
betreffen, artikel 18 nauwkeurig degene 
bepalend, wat de in so van paragraaf 1 
van artikel 14 aangecluicle inkomsten be
treft, me aan gezegde belasting onderwor
pen zijn en artikel 22, onder de voorwaar
den welke het aanduidt, de vrijstelling 
voorziend van de mobilienbelasting voor 
de interesten van hypothecaire schuldvor
deringen; dat geen enkel van die arti
kelen voorziet in welke mate gezegde 
inkomsten, onderhevig aan of vrijgesteld 
van de mobilienbelasting, van de bedrijffl
inkomsten zouclen kunnen afgetrokken 
worden; 

Dat het te dien opzichte artikel 52, 



' 

-589 

paragraaf 2, littera b, is, dat in onder
havig geval de inkomsten aanduidt die 
reeds als aangeslagen en aftrekbaar van 
de aan de bedrijfsbelasting onderworpen 
inkonisten zullen beschouwd worden; 

Dat het voor de toepassing van die be
paling nutteloos zou zijn na te gaan of, 
zoals aanlegster het staailde houdt, de 
interesten van haar hypothecaire schuld
vorderingen welke een ,bedrijfskarakter 
hebben ja dan neen, door artikel 22, van 
de mobilienbelasting vrijgesteld zijn en 
aldus vatbaar om door toepassing van 
artikel 52, paragraaf 2, littera b, als be
standdeel van het actief wettelijk van 
cedulaire belasting vrijgesteld afgetrok
ken te worden ; 

Dat voormelde bepaling, inderdaad, van 
die aftrekbare inkomsten de interesten 
van de in artikel 18 aangeduide schuld
vorderingen en deposito's welke een be
drijfskarakter hebben uitsluit; 

Dat, door deze verwijzing, artikel 52 
zich niet gedraagt naar de toepassings
regels van de mobilienbelasting krachtens 
artikel 18 of van om het even welke an
dere bepaling, maar enkel verwijst naar 
de bepaling door artikel 18 aan een ka
tegorie van inkomsten gegeven, om te pre
ciseren dat het gezegde inkomsten zijn, 
zoals zij gekenmerkt zijn in artikel 18, 
die van de bedrijfsinkomsten niet mogen 
afgetrokken worden ; 

Waaruit volgt dat het middel naar 
recht faalt; 

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

1 april 1958. - 2• karner. - Voo1·zitte1·, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1·, H. Daubresse. -
Gelijlcluiclende oonclu.sie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Ple·i
te?·s, HH. Simont en Van Leynseele. 

2" KAMER. - l april 1958 

1° INKOMSTENBELASTINGEJN. - Mo
BILIENBELASTING. N AAMLOZE VENNOOT
SCHAP. - UITKERING VAN EEN NETTO-DIVI
DEND. - KWIJTING VAN DE MOBILIENBELAS
TING DOOR DE VENNOOTSCHAP TOT ONTLASTING 
DER AANDEELHOUDERS. - !NKOMSTEN UIT 
AANDELEN VERMEERDERD MET EEN VOORDEEL. 
- MOBILIENBELASTING TE HEFFEN OP DE VER
MEERDERDE INKOMSTEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. - NA-
TIONALE CRISISBELASTING. !NKOMSTEN 
TOEGEKEND AAN DE AANDELEN OF DELEN IN DE 

KOMSTEN TE HEFFEN MOBILIENBELASTING 
TOEPASSELIJK OP DE NATIONALE CRISISBELAS
TING. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. - Mo
BILIENBELASTING. NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP. - BIJKOMENDE WINST WELKE VOOR 
DE AANDEELHOUDER VOORTVLOEIT UIT RET 
VOLDOEN VAN DE MOBILIENBELASTING DOOR DE 
VENNOOTSCHAP. ARTIKEL 14, PARA
GRAAF 2, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WET
TEN. - DRAAGWIJDTE, 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. - NA
TIONALE CRISISBELASTING. ~ UITSLUITING 
VAN ARTIKEL 14, PARAGRAAF 2, DER SAMEN
GESOHAKELDE WETTEN UIT DE VESTIGINGSMO
DALITEITEN VAN DEZE BELARTING. - GEEN 
AFBREUK AAN DE BIJZONDERE REGEL BETREF
FENDE DE VASTSTELLING VAN DE INKOMSTEN 
TOEGEKEND. AAN DE AANDELEN OF DELEN IN DE 
VENNOOTSOHAPPEN. 

5° INKOMSTENBELAS'l'INGEN. - NA
TIONALE CRISISBELASTING. - GEEN VERMOGEN 
VAN DE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN OM DE 
NATIONALE. CRISISBELASTING OP DE BELAST
BARE INKOMSTEN VAN DE AANDEELHOUDERS 
AF TE HOUDEN, DEZE BELASTING DIENENDE UIT
SLUITEND TEN LASTE VAN DE VENNOOTSCHAP 
TE WORDEN GELEGD. 

1° Wannee1· cle algemcme vo1·gaclering do1· 
aandeelhouclers van een naamlozo 11en
nootsohap beslist aan haar aancleelhou
clo·rs een netto-diviclencl uit te ke1·en, 
en dienvolgens flat de vennootsohap te 
hunno1· ontlasting cle mobilienbelasting 
zal lcwijten woUce op dat fliviclend ge
heven wOTdt, lcent zij h~tn eon bijlco
mencl voordeel toe dat een cle1· hun « 1tit 
wellcen hootfle en op welke wijze oolc >> 

1titgelceerde baten 1titmaalct, en begre
pen is in de inlcomsten 1tit aandelen 
wellce aan de mobilienbelasting onder
worpen zijn (1). (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkornstenbelas
tingen, art. 14, paragraaf 1, en 15, pa
ragraaf 1, a.) 

2° Artilcel 2 van het besl·uit van de Re
gent van 16 jamtari 1948, ve1·vangen 
floor artilcel 33, 1°, van fle wet van 
8 maart 1951, onde1·we1·pt bij zijn para
g-raaf 1 aan (le nationale or·isisbelasting 
de inlcomsten toegekend aan de aandelen 
of flelen in fle aotienvemwotsohappen en 
maalct op deze belasting toepasselijk de 
modaliteiten van vestiging en inning 
van de op clezelfcle inlcomsten te vesti
gen mobilienbelasting, zoncler de moda
liteiten uit te sluiten wellce omsohreven 
zijn in fle a1·tilcelen 14, paragraaf 1, 
en 15, paragraaf 1, van de samenge-

ACTIENVENNOOTSCHAPPEN. - MODALITEITEN (1) Verbr., 18 maart 1958, twee arresten 
VAN VESTIGING EN INNING VAN DEZELFDE IN- (Bull. en PASIC., 1958, I, 799 en 801). 
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schalcelde wetten betretfende fle inlcom
ste1~belast-ingen (1). 

3° Artilcel 14, tJfWftgraaf 2, van fle samen
geschalcelde wetten betretfencle cle in
lwmstenbelasUngen, waft1" het op al ae 
onfler cle nwb-il'ienbelasUng vallenae 
inlcomsten het pr·incipe toepast van het 
afmslaan van cle bijlwmenfle winst 
welke voo1· fle ve1·1<;1··ijge1· van clie inlcom
sten voo·rtvloeit ttU het volfloen van die 
belasUn.q fl001" ae schttlflenafw van ae 
·inlcomsten, heejt de flraagtvijflte van ae 
artilr-el-en 14, paragnwt 1, en 15, pa1·a
fJ1"aftf 1, van flezeljfle wetten niet be" 
per let, . floch ae 1·egel wellce flie bepalin
gen reeds veTvatten ten aanzien van ae 
inlcomsten ttit aanclelen en flafwmeae 
gelijlcgestelfle clelen, tot ftnflere in.lcom
sten uitgeb1·eifl (2). 

4° De wet van 8 maart 1951, floo1· cle toe
passing van artilcel 14, paragraat 2, uit 
ae vesUgingsmoclaliteiten van ae natio
nale c1·isisbelctsting '(tit te slttiten, heett 
g-een afb1"ettlc gedaan aan cle bijzonfle1·e 
regel betretfenfle fle vaststelUng van ae 
inlcomsten toegelccna aan fle aanclelen 
of flelen in fle vennootschappen (3). 

5° De wet van 8 1naart 1951, floo1· voo1· de 
nationale c1·isisbelasting cle toepassing 
van fle a1·tilcelen 20, pft1·ag1·aat 2, en 14, 
tJaragraaf 2, van fle snmengeschalcelae 
wetten betrefjende fle vnlcomstenbelas
tingen tt'it te shtiten, heejt, enerzijfls, 
wat cle imving van cle belnsting bet1·ejt, 
aan ae vennootschftppen op aanflelen, 
wellce lcntchten.s Pf£1·ag1·naj 1 van even
gemelfl nrtilcel 20 flie belctsting ve1·schttl
!ligfl zijn, het vennogen ontnomen be
wttste belasUng op cle belastbn1·e inlcom
sten at te honflen n-ietteuenstaanae ellc 
ve1·zet van ae verlc1·ij(Je1·s en., ander
zijfls, wat cle vestiging van cle belasting 
betreft, venltt'iflelijlct aat het geen be
lasting golcl welke ter ontlasUng 1:an 
de verlc1·ijge1·s ten laste van de schnl!le-
1UUt1' valt, ftlfltts, n·iettegenstftanfle ae 
intrelclcing Vftn parag1·anj 2 van arti
lcel 2 vnn het beslttit van ae Regent van 

"16 jannari 1948, het re.qinw hanflhavena 
waa1·b'(j ae nnUonnle crisisbelnsting nit
sluritena ten laste van ae vennootschap 
gelegcl worat (4). 

(BELGISOHE S'l'AAT, MINISTER VAN FINANOIEN, 
T. NAAliiiLOZE VENNOOTSOHAP << CAISSE HYPO
THEOAIBE ANVERSOISE >>.) 

ARREST. 

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

(1) (2) (3) en (4) Zie nota voorgaande blad
zijde.1 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 14 en 15, para
graaf 1, der wetten betreffencle de inkom
stenbelastingen, bij besluit van de Regent 
dd. 15 januari 1948 samengeschakelcl, en 
van artikel 33, 1 o, der wet van 8 maart 
1951, waarbij de wetten en besluiten 
betreffencle de inkomstenbelastingen en de 
nationale crisisbelasting, samengeorclencl 
bij de besluiten van 15 en 16 januari 
1948, met ingang van het dienstjaar 1951 
worden gewijzigcl, doordat het bestreden 
arrest, zich beroepend hierop clat de 
toepassing van artikel 14, paragraaf 2, 
der sarnengeschakelcle wetten, uitdrukke
lijk in zake nationale crisisbelasting door 
artikel 33 van voormelcle wet van 8 maart 
1951 uitgesloten is geweest, beslist dat er 
geen aanleicling bestaat, wanneer de mo
bilienbelasting ten laste valt van de 
schulclenaar van de inkomsten, haar be
drag bij die inkornsten te voegen om de 
nationale crisisbelasting te berekenen 
welke cliezelfde inkomsten treft, clan 
wanneer de uitsluiting van de toepassing 
van artikel 14, paragraaf 2, der sarnen
geschakelcle wetten, waarop het bestreclen 
arrest zinspeelt, de draagwij{lte niet heeft 
welke clit arrest haar toekent, dan wan
neer die uitsluiting enkel tot cloel heeft 
te vermijclen dat de nationale crisisbelas
ting welke op de inkomsten van aandelen 
geheven wordt bij de aan de mobilienbe
lasting onderworpen grondslag zou moe
ten gevoegcl worden, met het oog op bet 
vaststellen van de belastbare gronclslag 
in gezegcle nationale crisisbelasting, en 
dan wanneer, overigens, indien zelfs aan
genomen wordt quofl 1wn dat die uitslui
ting de draagwijclte zou hebben welke het 
bestreden arrest eraan geeft, clan nog ze
ker is clat de mobilienbelasting welke ten 
laste van de schuldenaar van de inkom
sten valt, in elk geval, een voorcleel uit
maakt dat in de nationale crisisbelasting 
belastbaar is op groncl van artikel 15, pa
ragraaf 1, der samengeschakelcle wetten, 
in zake nationale crisisbelasting door ar
tikel 33 van de wet van 8 maart 1951 
toepasselijk gemaakt en welke door de wil 
van cle wetgever zelf de voorrang heeft 
boven de uitsluiting van de toepassing van 
artikel 14, paragraaf 2, der samengeschac 
kelde wetten (in de onclerstelling dat clit 
artikel de clraagwijdte zou hebben welke 
het arrest eraan toekent) : 

Overwegencle dat, wanneer de algemene 
vergaclering der aancleelhouders van een 
naamloze vennootschap beslist aan haar 
aandeelhouders een netto-diviclend uit te 
keren, en dienvolgens clat de vennootschap 
te' hunner outlasting de mobilienbelasting 
zal kwijten welke op dat dividend gehe
ven worclt, zij hun een bijkomend voor
deel toekent dat een der hun <<liit welken 
hoofcle en op welke wijze ook '>> uitge-
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keerde baten nitmaakt, en begrepen is in 
de inkomsten nit aandelen volgens de 
artikelen 14, paragraaf 1, en 15, para
graaf 1, a, van de samengeschakelde wet
ten betreft'ende de inkomstenbelastingen; 

Overwegende dat artikel 2 van het be' 
sluit van de Regent van 16 januari 1948, 
vervangen door artikel 33, 1 o, van de wet 
van 8 maart 1951, hetwelk bij zijn para
graaf 1 aan de nationale crisisbelasting 
onderwerpt de inkomsten toegekend aan 
de aandelen of delen in de actHlnvennoot
schappen en op deze belasting cle modali
teiten van vestiging en inning van de op 
dezelfde inkomsten te heft'en mobilHlnbe
lasting toepasselijk maakt, zonder de mo
claliteiten nit te sluiten welke omschreven 
zijn in bovengemelde artikelen 14, para
graaf 1, en 15, paragraaf 1; 

Overwegende dat, waar het op al de 
onder de mobilHjnbelasting vallende in
komsten het principe toepast van het 
aanslaan van de bijkomencle winst welke 
voor de verkrijger van die inkomsten 
voortvloeit nit het voldoen van die belas
ting door de schuldenaar van de inkom
sten, artikel 14, paragraaf 2, van de sa
mengeschakelde wetten de draagwijdte 
van voormelcle artikelen 14, paragraaf 1, 
en 15, paragraaf 1, · niet beperkt heeft, 
doch de regel welke die bepalin!l;en reeds 
vervatten ten aanzien van de inkomsten 
nit aamlelen en daarmede gelijk gestelile 
delen, tot andere inkomsten nitgebreid 
heeft; ' 

Dat de wet van 8 maart 1951; door de 
toepassing van voormeld artikel 14, para
graaf 2, nit de vestigingsmodaliteiten 
van de nationale crisisbelasting te slui
ten, mitsdien geen afbreuk gedaan heeft 
aan de bijzondere regel betreft'ende de 
laatstbedoelde inkomsten; 

Overwegende dat de wet van 8 maart 
1951, door voor de nationale crisisbelas
ting de toepassing van de artikelen 20, 
paragraaf 2, en 14, paragraaf 2, van de 
samengeschakelcle wetten betreft'ende de 
inkomstenbelastingen nit te sluiten, ener
zijds, wat de inning van de belasting be
treft, aan de vennootschappen op aancle
len, welke krachtens paragraaf 1 van 
evengemeld artikel 20 die belasting ver
schuldigd zijn, het vermogen ontnomen 
heeft bewuste belasting op de belastbare 
inkomsten af te houden niettegenstaande 
elk verzet vanwege de verkrijgers en, 
anderzijcls, wat de vestiging van de belas
ting betreft, verduidelijkt heeft dat het 
geen belasting gold welke ter outlasting 
van deze verkrijgers ten laste van. de 
schuldenaar valt, aldus niettegenstaan
de de intrekking van paragraaf 2 van ar
tikel 2 van het besluit van de Regent 
dd. 16 januari 1948, het regime handha
vend waarbij de nationale crisisbelasting 

uitsluitend ten laste van de vennootsehap 
gelegd wordt ; 

Waaruit volgt dat, door te beslissen 
zoals het deed en door zijn beslissing te 
steunen op een interpretatie van lid 2 
van paragraaf 1 van artikel 2 der samen
geschakelde wetten betreffende de natio
nale crisisbelasting, gewijzigd door arti
kel 33, 1°, van de wet van 8 maart 1951, 
volgens clewelke de nationale crisisbelas
ting slechts verschuldigd zou zijn op het 
netto-beclrag der aan de aandeelhouders 
uitgekeercle dividenden, wanneer de ven
nootschap te hunnen laste, de mobilHlnbe
lasting kwijt welke op die dividenden ge
heven worclt, het bestreclen arrest cle in 
het midclel aangecluide bepalingen heeft 
geschonclen; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het de litigieuze 
aanslagen vernietigt naar mate dat, voor 
het vestigen van de belastbare grond
slag, geen rekening gehouden werd hier
mede clat de nationale crisisbelasting 
op diviclenden hoefde berekend te worden 
op het netto-beclrag der uitgekeerde di
videnden, en niet op dat beclrag ver
hoogcl met het bedrag van de mobilHln
belasting, in zover het naar die mate 
de Staat tot terugbetalingen veroordeelt 
en in zover het over de kosten uitspraak 
doet; beveelt clat melding van onclerhavig 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van cle gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerster tot de kosten · 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

1 aprill958. - 2° kamer. - Voorzitte1·, 
H. Giroul, raaclsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1·, H. Daubresse. -
Gelijlcluidende concl!usie, H. Ganshof van 
der Meersch, aclvocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Leynseele en Simont. 

2" KAMER. - l april 1958 

BEWIJS. - BEWIJSRRACHT VAN DE AR
'l"EN. - ARREST WAARBIJ BESLIS'l' WORDT 
DAT EEN OVEREEN.KOMST EEN CONTRACT 

· VAN WERiKONDERNEMING UI'l'MAAKT TEGEN 
EEN BEZOLDIGING GECONCRETISEERD IN EEN 
DEELNEMINGSRECH'l' IN DE UITBATINGSON
DERNEMINGEN VAN MIJNBEDDINGEN. - 0VER
EENKOMST PRECISERENDE DAT ZODRA DE 
ONTDEKTE MIJNBEDDINGEN DOOR DIT ORGANISME 
EXPLOITEERBAAR 'ZULLEN ERKEND WORDEN, 
HETZELVE ZE MET DE MEDEOONTRACTANT ZAL 
EXPLOITEREN, - SCHENDING VAN DE BEWIJS
KRACRT VAN DIE OVEREEN.KOJI;IST. 

M·islcent de zin en de d1•aa,qwijdte van de 
bewoo1·dingen van een ovm·eenlcomst en 
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.schendt de bewijslwacht van die alcte 
het an·est da.t beslist dat de overeen
lcomst een contract van werlconderne
ming uitmaalct tegen een bezoldiging 
vastgesteld naaT r·ato van de opbrengst 
1;an de mijnbou·wlcundige onder·zoelcing, 
yeconcreUseenl in een deelnemings
·recht in cle ttitbat'ingsondernemin,qen 
van mijnbeddin[len, dan wanneer die 
overeenlcomst pr·ecisee·rt dat, zodra de 
ontdelcte m·ijnbedd·ingen do01· dit orga
nisme ewploiteeTbaaT zttllen erlcend woT
clen, hetzelve ze met cle meclecontrac
tant zal ewplo'ite1·en, wnt een ver·eniging 
t·nssen hen onclerstelt, inslttitende het 
ingemeenschapstellen van nijverheid en 
yoederen om teznmen een mijnbottwlcu.n
cl·ige tt.itbating te ondernernen, en niet 
een eenvouclig cleelnerningsr·echt in de 
ttit batingsoncler·neming. 

(VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT TANGANYIKA 
CONCESSIONS LTD, T. BELGISOHE STAAT, MI
NISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 juli 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 1134, 1135, 
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek 
(schending van de aan de akten verschul
digde bewijskracht), doordat het bestre
den arrest ·onder voorwendsel van verkla
ring. van de akten welke gei'nterpreteerd 
dienden te. worden een betekenis geeft die 
strijdig is met de duidelijke en stellige 
woorden van die akten, met de gebrui
kelijke zin van die woorden en weigert 
die akten de door partijen gewiWe uitwer
kingen te doen voortbrengen : 

Overwegende dat, om het door aanleg
ster tegen de beslissing van de directeur 
der belastingen ingesteld beroep niet ge
grond te verklaren, het bestreden arrest 
beslist dat het aan de aanleggende ven
nootschap door het Bijzonder comite van 
Katanga gestort aandeel op zekere som
men aan dit comite door Union Miniere du 
Haut Katanga betaald, de bezoldiging 
vertegenwoordigt van de rechten welke 
de aanleggende vennootschap aan Union 
Miniere du Rant Katanga heeft afge
staan, die overgedragen rechten « wezen
lijk roerende schnldvorderingsrechten ll 
zijnde; 

Dat, om clien aard aan de door de 
aanleggende vennootschap afgestane rech
ten toe te kennen, het arrest ten eerste uit 
een overeenkomst op 8 december 1900 
gesloten tussen het Bijzonder comite van 
Katanga en Robert Williams - in wiens 

rechten de aanleggende vennootschap OP" 
treedt -·en, vervolgens nit verscheidene 
overeenkomsten gesloten tussen het Bij
zonder comite van Katanga en Union Mi
niere du Haut Katanga .afleidt dat de 
aanleggende vennootschap aan deze laat
ste de opbrengst heeft afgestaan van mijn
bonwknndige onderzoekingen « geconcre
tiseerd in een deelnemingsrecht in de 
exploitatieondernemingen van de mijn
beddingen ten belope van een bepaalde 
hoeveelheid ll, terwijl aileen het Bijzon
der comite van Katanga aan Union Mi
niere dn Rant Katanga het recht heeft 
verleend die mijnbeddingen nit te baten 
en aileen, bijgevolg « de bezoldiging ont
vangt van de inbrengst van het eigenlijk 
recht om te exploiteren ll ; 

Overwegende dat het arrest dergelijk 
onderscheid tnssen de aard der rechten bij 
de Union Miniere dn Rant Katanga in
gebracht door de aanleggende vennoot
schap enerzijds en door het Bijzonder 
comite van Katanga anderzijds, steunt op 
een interpretatie welke het aan de op 
8 december 1900 tnssen het Bijzonder 
comite van Katanga en Williams gesloten 
overeenkomst heeft ; 

Dat het arrest te clien opzichte preci
seert dat « door de overeenkomst van 
8 december 1900, het Bijzonder comite 
van Katanga, hetwelk nitslnitend bezitter 
was van het recht op mijnbonwknndige 
onderzoekingen en van het recht op nit
bating van' de op een bepaald grondgebied 
te ontdekken mijnen, voor een termijn 
van vijf jaren het eerste van die rechten 
aan de H. Robert Williams heeft 
afgestaan ; dat, nadat de ontdekte mijn
beddingen door het Bijzonder comite 
exploiteerbaar zonden erkend worden, de 
overeenkomst ten voordele van de H. Wil
liams een deelnemingsrecht in de exploi
tatie van voormelde mijnbeddingen, hetzij 
door het comite zelf, hetzij door de te dien 
einde gestichte vennootschappen voorzag, 
ten belope van 40 t. h. van de voordelen 
welke uit die on{lernemingen voortkomen, 
de 60 andere procent aan het Bijzonder 
comite toekomende ll ; 

Overwegende dat, wanneer het arrest 
aldus verklaart dat «de overeenkomst ten 
voordele van de H. Williams een deelne
mingsrecht in de exploitatie van gezegde 
mijnbeddingen hetzij door het comite 
zelf, hetzij door de te dien einde ge
stichte vennootschappen voorzag ll het 
namelijk aan artikel 3 van de aange
haalde overeenkomst een betekenis geeft 
die onvererligbaar is met haar bewoordin, 
gen; dat clit artikel, inderdaad, preciseert 
dat « zodra de ontdekte mijnbeddingen 
door het Bijzonder comite exploiteerbaar 
znllen erkend worden, zal gezegd Comite 
die beddingen met de H. Williams gedn
rende een termijn van dertig jaar in de 

I 
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hierna bepaalde voorwaarden uitbaten >>, 
en dat, voor de uitvoering van dat beding 
hetwelk een gezamenlijke uitbating voor
zag, volgend artikel van de overeenkomst 
bepaalt hoe een of meerdere vennoot
schappen te dien einde zal of zullen ge
sticht worden ; 

Overwegende dat de zin en de draag
wijdte van de bewoordingen van gezegde 
overeenkomst alclus miskennend, inzon
derheid in haar artikel 3, het arrest deze 
als een contract van werkonderneming 
beschouwt krachtens hetwelk Williams 
zou belast geweest zijn mijnbouwkundige 
onderzoekingen te doen in de uitgestrekt
heid van het grondgebied dat de overeen
komst bepaalt, tegen een bezoldiging 
vastgesteld naar rato van de opbrengst 
van de mijnbouwkunclige onderzoeking 
<< geconcretiseerd in een deelnemingsrecht 
in · de uitbatingsondernemingen van de 
mijnbeddingen », dan wanneer het om een 
vereniging gaat tussen het Bijzonder 
comite van Katanga en Williams welke 
het in gemeenschapstellen voorziet van 
nijverheid en goederen om te zamen val
gens de overeengekomen modaliteiten een 
mijnbouwkundige uitbating te onderne
men· 
Ov~rwegende dat het bestreden arrest 

aldus de aan de overeenkomst van 8 de
cember 1900 verschuldigde bewijskracht 
heeft geschonden; dat het bestreden 
arrest zijn dispositief rechtvaardigt door 
te steunen op die onjuiste interpretatie, 
waaruit het afleidt dat de door aanlegster 
aan Union Miniere verleende rechten een· 
andere aard hebben dan de rechten door 
het Bijzonder comite van Katanga inge
bracht· 
Waa~uit volgt dat het middel gegrond 

is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op de 
kant ·van de vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder tot de kosten · ver
wijst de zaak naar het hof van ber~ep te 
Luik. 

1 april1958. - 2° kamer. -'Voorz-itter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1·, H. Van Beirs. -
Gelijlcl1tidende conchtsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
tel·s, HR. Hermans en Van Leynseele. 

l" KAMER. - 10 april1958 

M.AA'l'SCHAPPELIJKE ZEKERHEID. 
- LANDBOUWONDERNEMINGEN. - 00NTRAC
TEN' VAN SEIZOENLANDBOUWARBEID, - ART!-

VERBR., 1958. - 38 

KEL 8ter INGELAST IN RET BESLUIT VAN 
DE REGENT VAN 5 NOVEMBER 1946 DOOR RET 
BESLUIT VAN DE REGENT VAN 15 MEl 1949. -
DRAAGWIJDTE VAN DEZE BEPALING. 

Artilcel 8ter van het beshf.it van de Re
gent van 5 novembe1· 1946 in zalce toe
passing van de besluitwet van 28 de
cembel· 1944, bet1·ejfende de maatschap
pelijlce zelcerheicl der a1·beiclers, op cle 
werlcgeve1·s en werlcnemers van land
bonwonclenwm·ingen-, zoals het in dit 
besl1tit werd ingelast cloor artilcel 3 van 
het besl1tit van. cle Regent van 15 me·i 
1949, heett tot cloel gehacl cle 1·egel in te 
voe1·en wellce client toegepast te worden 
met het oog op het bepalen- van het 
mamimnm van cle bezoldiging over een 

· m·beiclsperiocle van minder clan 25 cla
gen, boven wellce geen afho1tding be
hoett te wo1·clen geclaa1~ op bew7tste 
bezolcliging, en niet het afwijlcen van 
de algemene regel die blijlct uit arti
lcel 3 van de beslttitwet van 28 decembm· 
1944, volgens wellce de bijdmgen van de 
a1·beider en van cle werlcgever vastge
steld wm·den volgens de we1·1celijlce be
zoldiging. 

(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
'ZEKERREID, T. ANTOINE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 juni 1956 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Bergen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 5, 8, 8bis, 
8te1· en 8q1tate1· van het besluit van de 
Regent van 5 november 1946 in zake toe
passing der besluitwet van 28 december 
1944, betreffende de maatscha11pelijke ze
kerheid der arbeiders, op de werkgevers 
en werknemers der landbouwondernemin
gen, gewijzigd bij de besluiten van de 
Regent van 15 augustus 1947 en 15 mei 
1949, van artikel 1 van het besluit van 
de Regent van 16 januari 1945 betreffende 
de werking van de Rijksdienst voor maat
schappelijke zekerheid, voormeld artikel 1 
gewijzigd door artikel 2 van het konink
lijk besluit van 27 april195l tot wijziging 
van sommige bepalingen in zake de maat
schappelijke zekerheid van de arbeiders, 
van de mijnwerkers en ermee gelijkge
stelden en betreffende de werking van de 
Rijksdienst voor maatschappelijke zeker
lleid, en van artikel 97 van cle Gronclwet, 
doordat. het 1Jestreden vonnis, hoewel 
vaststellend, volgens een door verweerder 
op 24 december 1951 gedane aangifte clat 
deze bij contract voor een periode lopende 
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van 10 october tot 2 december 1951 vier 
siezoenarbeiders aangeworven heeft voor 
het rooien van de bieten en het afsnijden 
van de koppen ervan over een oppervlakte 
van 7 hectare 12 are, beslist dat de bij
dragen voor de maatschappelijke zeker
heicl welke ingevolge llet tewerkstellen 
van clie arbeiders verschuldigd zijn die
nen bepaald te worden, niet met inaan
merkingneming van alle werkdagen be
grepen tussen de aanvang en het einde 
van het contract, doch op de grondslag 
van de 14 werkclagen welke die arbeiders 
werkelijk in clienst van verweerder ge
presteerd hebben in de loop van voormelde 
periocle, en gevolglijk aanlegger beveelt, 
vooraleer over zijn eis recht te spreken, 
de rekening der litigieuze bijclragen op 
deze grondslag op te maken en, thans 
recils, de wedereis van verweerder ont
vankelijk en gegrond verklaart welke 
strekte tot terugbetaling van een deel der 
voorheen door hem betaalde bijdragen, 
aldus beslissend om reclenen, waarvan de 
eerste niet clienend en de tweede verkeerd 
is, te weten : a) dat, daar het uitgemaakt 
is dat gedurende dezelfde periode dezelfde 
arbeiclers eveneens bij tussenpozen te 
werk gesteld zijn door een andere werk
gever, die een aangifte omtrent dezelfde 
arbeiclers bij de Rijksclienst voor maat
schappelijke zekerheid heeft gedaan, aan
leggers stelling aan te nemen « tot dit 
besluit, dat de billijkheid en de gerech
tigheid krenkt, zou leiden dat de Rijks
dienst voor maatschappelijke zekerheid 
dezelfde bijdragen zou mogen vorderen 
van de onderscheiclen werkgevers die de
zelfde arbeiders gedurende dezelfde pe
riode te werk gesteld hebben en aldus 
als het ware herhaaldelijk de premie 
om een zelfde risico te dekken zou kun
nen innen ll, b) dat, in geval van .een 
contract van huur van diensten, zoals 
datgene dat een bietenproducent ver
bindt met de seizoenarbeiders die hij in 
dienst genomen heeft voor onderscheiden 
periodes, gescheiden door tussenpozen, de 
voor het berekenen van de bijdragen voor 
de maatschappelijke zekerheid in aanmer
king te nemen dag·en « niet alle werk
dagen, begrepen tussen de aanvang en het 
einde van de gezamenlijke prestaties, 
zijn ll, doch dat, aangezien er tussen cle 
werkgever en de arbeiders overeengeko
men is dat (lezen hun arbeid slechts 
tijdens iedere van de bepaalcle periodes 
moeten presteren, « aileen als werkdagen 
dus behoeven te worden beschouwcl die 
van bewuste periodes ll, hetwelk een mis
li:enning oplevert van de tekst van arti
kel 8ter, tweecle licl, van het besluit van 
de Regent van 5 november 1946 en, in 
elk geval, betrekkelijk is tot een hypo
these welke ten cleze niet in vervulling 
getreden was : 

Overwegende dat volgens de stukken 
waarop het hof vermag acht te slaan de 
vordering van aanlegger strekt tot het 
betalen van aanvullende bijdragen voor de 
maatschappelijke zekerheid en van ver
meerderingen welke beweerdelijk door 
verweerder verschuldigd waren wegens 
het te werk stellen van vier seizoenland
bouwarbeiders die hij onder een contract 
in dienst genomen had voor een periode 
van 10 october tot 2 december 1g51; dat de 
door verweerder ingediende aangifte ver
meldt dat die arbeiders werkelijk gewerkt 
hebben van 11 tot 15 en van 26 tot 30 oc
tober en van 29 november tot 2 december 
1951, dit is in het totaal 14 dagen; dat 
aanlegger op de voet van artikel 8te1·, in 
het besluit van de Regent van 5 november 
1946 ingevoegd door het besluit van de 
Regent van 15 mei 1949, betoogt dat de 
bijdragen dienen bepaalcl te worden op de 
basis van alle werkdagen begrepen tussen 
10 october en 2 december 1951, de aanvang 
en llet einde van het contract, welk ook 
llet aantal dagen zij in de loop waarvan 
de arbeiders metterdaad prestaties gele
verd hebben; 

Overwegencle dat voormeld artikel 8ter, 
clat op de feiten der zaak toepasselljk 
is, in lid 2 bepaalde : « voor de toepas
sing van a'rtikel 1, 1 o, van het besluit van 
de Regent van 16 januari 1945, zijn de in 
aanmerking te nemen dagen, ten deze, 
alle werkdagen begrepen tussen de aan
vang en het einde van het contract, welke 
ook cle duur mocht geweest zijn van de 
prestaties in de loop van elk dier dagen ; 

Overwegende dat artikel 1 van het be
sluit van de Regent van 16 januari 1945, 
zoals llet gewijzigd was geworden door 
het besluit van de Regent van 4 septem
ber 1945, bepaalde : « overeenkornstig ar
tikel 3 van de besluitwet d.d. 28 december 
1944, gewijzigd bij de besluitwet d.d. 3 au
gustus 1944, wordt er geen enkele afhou
ding gedaan op llet gecleelte van de b~zol
diging dat 4.000 frank per rnaand te boven 
gaat, met dien verstande dat de toepas
sing van deze regel volgende modaliteiten 
behelst : 1 o wanneer de bezoldiging over 
een arbeiclsperiode van minder van 25 da
gen loopt, wordt de basis tot berekening 
der op de overeenstemmende bezoldiging 
te verrichten afhouding tot 160 frank per 
clag beperkt. Dit maximum wordt met 
cle helft verminderd wanneer de duur der 
dagelijkse prestaties niet vier uren over
schrijdt. Voor de toepassing van onder
havige bepaling wordt onder « dag ll ver
staan de werkelijke aan de arbeid bestede 
(lagen, alsmede de dagen vergoedingsrust 
voorzien bij artikel 4, alinea 4, der wet 
van 14 juni 1921 houdende invoering van 
de achtm;en arbeid per dag en de arbeids
week van acht en veertig uren ll; 

Overwegende dat artikel Stm· van voor-
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meld besluit van de Regent, hetwelk uit
drukkelijk uitgevaardigd is voor ·de toe
passing van evenaangehaald artikel 1, 
1o, geen ander cloel heeft kunnen hebben 
dan het invoe.ren van een · bijzondere re
gel welke op het stuk van contracten van 
seizoenlandbouwarbeiders dient toegepast 
te worden met het oog op het bepalen van 
het maximum van de bezoldiging over 
een arbeidsperiode van minder dan 
25 dagen, boven welke geen afhouding 

"zou behoeven te worden gedaan op bewus
te bezolaiging om de reden dat geen bij
drage zou verschuldigd wezen, en niet, 
zoals het middel wil doen aannemen, het 
afwijken van de algemene regel die blijkt 
uit artikel 3 van de besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid der arbeiders, volgens 
welke de bijdragen van de arbeider en 
van de werkgever vastgesteld worden 
volgens de werkelijke bezoldiging; 

Dat het mid del naar recht faalt; 
Over het tweede midclel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 1, 5, 8bis, 
8ter en 8qnater van het besluit van de 
Regent van 5 november 1946 in zake toe
passing der besluitwet van 28 december 
1944, betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeklers, op de werkge
vers en werknemers der landbouwonder
nemingen, gewijzigd door de besluiten 
van de Regent van 15 augustus 1947 en 
15 mei 1949, van artikel 1 van het besluit 
van de Regent van 16 januari 1945 be
treffende de werking van de Rijksclienst 
voor maatschappelijke zekerheid, even
gemeld artikel 1 gewijzigd door arti
kel 2 van het koninklijk besluit van 
27 april 1951 tot wijziging van som
mige bepalingen in zake de maatschappe
lijke zekerheid van de arbeiders, van de 
mijnarbeiders en ermee gelijkgestelden en 
betreffende de werking van de Rijksdienst 
voor maatscllappelijke zekerheid, van de 
artikelen 1107, 1134, 1135, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en van 
artikel 97 van de Grondwet, en afgeleid 
nit de schending van het gerechtelijk 
contract en van de bewijskracht der v66r 
de rechters over de grond namens aanleg
ger genomen conclusies, doordat het be
streden vonnis, om te weigeren ten deze 
artikel 8te1·, tweede lid, van voormelcl 
besluit van de Regent van 5 november 
1946 toe te passen, de door verweerder 
aangevoerde feiten als bewezen heeft be
schouwd omclat zij beweerdelijk door 
aanlegger bij conclusies niet betwist wa
ren, cleze feiten zijnde : « dat gedurencle 
dezelfde periocle dezelf{le arbeiders even
eens bij tussenpozen te werk gestelcl zijn 
door een andere werkgever, Mw de We
duwe D ... , en dat deze dame omtrent 
dezelfde arbeiders een aangifte gedaan 
heeft bij de Rijksdienst voor maatschap-

pelijke zekerheid ll, dan wanneer aan
legger bij zijn conclusies regelmatig ge
nomen v66r de rechters over de grond, 
zowel in eerste aanleg als in hoger be
roep, de door verweercler aangevoerde 
feiten niet erkend heeft en telkens ge
concludeercl heeft onder ontkenning van 
alle niet uitdrukkelijk erkende feiten, en 
dat hij in zijn laatste, in hoger beroep 
genomen conclusies bovendien uitdrukke
lijk doen gelden heeft dat hij de ver
klaringen van geintimeerde, in strijd met 
de beoordeling van het beroepen vonnis 
te dezen opzichte steeds betwist had : 

Overwegencle dat, aangezien artikel Stm· 
van het besluit van de Regent van 5 no
vember 1946 de draagwijdte niet heeft 
welke het eerste middel eraan toeschrijft, 
de reclen waartegen het tweede middel 
opkomt geen invloed heeft op de wette
lijkheid van het bestreden vonnis ; 

Dat het tweede micldel dienvolgens niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan belang; 

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

10 april 1958. - Voorzitter en ver8lag
geve1·, H. Bareel, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei, 
te1·, H. De Bruyn. 

1" KAMER. - ll april 1958 

1° ACTIO PAULIANA. VORDERING 
WELKE ENKEL AAN DE SOHULDEISERS TOEBE
IIOORT. 

2° SCHENKINGEN EN· TESTAMENTEN. 
- CONTRAOTUELE ERFSTELL!NG. - BEGRIP. 

3° ACTIO PAULIANA. - CONTRAOTUELE 
' ERFGESTELDE, - HANDELINGEN ONDER EEN 

BEZWARENDE TITEL DOOR DE ERFSTELLER GE
DAAN, - ERFGES'fELDE NIE'f BESOHIKKENDE 
OVER DE ACTIO PAULIANA. 

4° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN. 
- 0NHERROEPELIJKE CONTRAOTUELE ERF
STELLING. - ERFSTELLER HET RECHT REWA
RENDE OMJ ONDER EEN BEZWARENDE TITEL, 
OYER DE IN DE ERFSTELLING BEGREPEN GOE
DEREN TE BESOHIKKEN. - ERFS'fELLER DIE 
DE GOEDEREN ENKEL VERYREEMD UIT HAAT 
YOOR DE ERFSTELLING. - VERYREEMDING 
WELKE EEN MISBRUIK VAN RECHT KAN UIT
MAKEN. 

1° De actio pauliana behoort enlcel toe aa;n 
de personen die de hoedanigheid van 
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schulcleiser bezUten (1). (Burgerlijk 
Wetboek, art. 1167.) 

2" De contractuele ertstelling is een ove?·
eenlwmst wellce aan de erfgestelde de 
hoedanigheid van ertge1·echtigcle van de 
e1·tsteller ve?"leent. (Burg. Wetb., arti
kelen 1082, 1083 en 10!J3.) 

3" De contracter~nde .erfgestelcle, geen 
sch~tldeise1· vctn de e1·tstelle1· zijnde, 
beschilet n·iet 01Jer de actio pauliana 

(1) Raadpl. verbr., 23 maart 1956 (A1·1·. 
Yerbr., 1956, blz. 612; Bull. en PAsrc., 1956, 
I, 7•83) alsook de verwijzingen vermeld in de 
Rev. crit. jurispr. bel(fe, 1956, blz. 227 en 228. 

De actio panZ.iana kan evenwel ingesteld 
worden, bij wijze van indeplaatsstellin(J, name
lijk door de derde die de schuldeiser schadeloos 
heeft gesteld (Fr. verbr., 25 juui 1895, Dall. 
ph·., 1895, I, 486). 

(2) LAURENT, bd. XV, nr 214; DE PAGE, 
bd. VIII, nr 1628; DEKKERS, Precis de d1·oit 
civil bel(fe, bd. III, nr 1467; BAUDRY-LACAN
TINERIE, Donations ent,·e vifs et Testaments, 
bd. II, nr 3921. 

Zijn integendeel van mening ·- zonder deze 
te rechtvaardigen - dat de contractuele erf
gestelde, na het overlijden van de erfsteller, 
de actio pwuliana mag instellen om, te zijnen 
opzichte, de door de erfsteller gedane ver
vreemdingen onder een bezwarende titel te 
doen vernietigen wanneer zij uit haat van de 
erfstelling werden gedaan en de medecontrac
tant medeplichtig is geweest van het bedrog : 
JoSSERAND, bd. III, nr 1782; AuBRY en RAu, 
bd. XI, blz. 514, nota M; SAVATIER, Cou1·s de 
d1·oit civil, bd. III, nr 1003; PLANIOL en RrPERT, 
bd. V, blz. 974; TROPLONG, Donations et testa
ments, bd. IV, nr 2354; KLUYSKENS, Schenkin
(fen en testarnenten, nr 324, blz. M6; DALLoz, 
Repertoh·e de droit civil, 1952, vo Donations 
pa1· contrat de rnw·ia(fe, nr 128; FuzrER-HERMAN, 
Repe1·toi1·e, ·vo Donations z!ar cont1·at de ma
·ria(fe, nr 4947; Rep. lJ1'at. d1·. bel(fe, vo Dona
tions et testam.ents, nr 738. CoLIN en CAPITANT 
(bd. III, nr 1744) trachten deze leer te recht
vaardigen door de overweging dat « le droit 
de l'institue a sa source dans un contrat », 
maar deze toestand is niet voldoende om de 
erfgestelde schuldeiser van de erfsteller te ma
ken, voorwaarde van de actio pa1tliana. Elk 
contract immers doet niet noodzakelijk een 
schuldvordering ontstaan; een contract kan na
melijk enkel een overdracht van eigendom 
teweegbrengen (Burg. Wetb., a~t. 938). 

Uit een arrest van 23 juli 1858 (Bull. en 
PAsrc., 1858, I, 241) - dat trouweus wat be
treft dit punt door de rechtsleer werd gecri
tiseerd (zie namelijk DE PAGE, bd. VIII, 
blz. 1707, nota 60) - schijnt voort te vloeien 
dat het Hof de contractuele erfgestelde als een 
« voorwaardelijke sclmldeiser » heeft aanzien, 

om, zelfs na het ove?"lifden van de et"f
steller, de handelingen. ondm· een bezwa-
1"enae titel van dezelve te best1·ijden (2). 

4o Zo (le e1·tsteller het 1·echt bewaa1·t om, 
onder een bezwarende titel, over de in 
cle erfstelUng begrepen goede1·en te be
sch-ileleen, volgt daantit niet dat hij geen 
misbntile van dat recht (3) lean plegen 
door bew~tste goederen te ve1·m·eemden 
enlcel ~tit haat van de d001" hem onhe1·-

en een arrest van het Franse Hof van verbre· 
king van 22 januari 1873 (Gaz. du zJal., 1873, 
blz. 127) maakt eveneens toepassing van arti
kel 1180 van het Burgerlijk Wetboek op de 
contractuele erfgestelde, d.w.z. kent hem, even
als aan een voorwaardelijke schuldeiser, het 
recht toe daden van bewaring te stellen, min
stens wat betreft de door de erfsteller on,ler 
kosteloze titel toegestane vervreemdingen. 

In waarheid bezit de contractuele erfgestelde 
geen enkele scl;mldvordering tegen de erfstel
ler; indien hij ]:tet recht heeft om de vervreem
dingen van in de erfstelling begrepen goederen 
te doen vernietigen, wanneer zij door de erf
steller onder kosteloze titel werden toegestaan, 
ligt aan dit recht ten grondslag, niet arti
kel 1167, maar artikel 1083 van het Burgerlijk 
Wetboek (LAURENT, bd. XV, nr 214; DE PAGE, 
bd. VIII, nr 1629; Pand. bel(fes, vo Institutions 
cont1·actuelles, nt·s 129 en 130). R. H. 

(3) Zoals DEMOLOMBE het leert (bd. XXIII, 
blz. 334), voert de erfsteller tegen de erfge
stelde deze taal : « je vous assure ma succes
sion ... en ce sens que je ne pourrai plus revo
quer la donation que je vous fais, ni expresse
ment ... ni tacitement par des liberalites entre 
vifs ou par testament ... maisje garderai le libre 
gouvernement de mon patrimoine, tout ce que 
j' aurai fait loyalernent, a titre onereux, sera 
bien fait et vous obligera vous-meme ». (Zie 
ook de beschouwingen van professor DEKKERS 
over onderhavig arrest in Rev. crit. ju1·ispr. 
belge, 1958, blz. 154< en vlg.). DE PAGE, bd. VIII, 
nr 1628, sluit daarentegen, in dergelijke za
ken, het bestaan van een misbruik van recht 
uit. 

Over het vraagpunt of misbruik van recht 
kan worden gepleegd bij de uitvoering van 
contractuele verbintenissen; zie J OSSERAND, De 
l'esprit des d1·oits et d;e leU?· 1·elativite, nrs 84 
en vlg.; DEMOGUE, Obli(fations, bd: IV, nr 657; 
LALou, Tmite pratique de la t·esponsabilite ci
vile, nr 438bis; MAzEAUD en TuNc, '1'1·aite thfw
riqtte et 1n·atique de la responsabilite civile, 
bd. I, nrs 559 en vlg.; H. DE LA MAssuil, «Res
ponsabilite contractuelle et responsabilite de
lictuellc sous la notion de l'abus du droit », 
Rev. t1·irn. ,ze droit civil, 1948, blz. 31. Deze 
laatste schrijver leert dat het begrip van mis
bruik van recht, in zaken van contracten, « se 
relie fondamentalement a ['article 1134 du 
Code civil >>. R. H. 
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roepelijlc (1) toegestane ertstelling. 
(Burg. Wetb., art. 1083 en 1382.) 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MEl' BEPERKTE AAN
SPRAKELIJKHEID « ONS ERF », T. GERNAY, 
WEDUWE DE WISPELAERE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het arrest, 
op 4 mP,i 1956 gewezen door het Hof van 
beroep te Gent; 

Over het. middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1081, 1082, 1083, 
1084, 1093, 1166, 1167, 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest, na vastge
steld te hebben dat verweerster, op grond 
van de contractuele erfstelling die ten ha
ren voordele op al de goederen van haar 
overleden echtgenoot bij huwelijkscontract 
bedongen werd, een actio pa7tliana ingeleid 
had die er toe strekte de verkopen van 
onroerende goederen door de de cuju.s aan 
eerste eiseres nietig te horen verklaren, 
- beslist heeft dat de actio pau.Uana ont
vankelijk was, om reden dat de de cu.,i7ts 
door deze goederen te verkopen een be
drieglijke beschikking gepleegd had uit 
haat voor de erfstelling en met de mede
plichtigheid van eerste eiseres - de ver
koop aan eerste eiseres van een blok 
landerijen te Waarschoot bij akte van 
tweede eiser van 11 september 1951, nietig 
verklaard heeft - verder beslist heeft 
dat eerste eiseres medeplichtig was aan 
het bedrog van de erfsteller ook voor wat 
betreft de verkoop van een hofstede te 
Eeklo, bU zelfde akte van 11 september 
1951, aan eerste eiseres gedaan doch met 
co=andverklaring ten voordele van de 
echtgenoten Willems-d'Halluin, dat eerste 
eiseres de door verweerster uit hoofde 
van deze niet nietig verklaarde verkoop 
geleden schade moest vergoeden, dat 
tweede eiser een ernstige professionele 
font had begaan door zijn ministerie te 
verlenen tot het verlijden van de' kwes
tieuze verkoop om reden dat hij gehan
deld had met kennis van het bedrieglijk 
karakter van deze verkoop, en dat hij 
dus voor de schadelijke gevolgen van deze 
fout moest instaan voor het geval ver-

(1) Over de specifieke onherroepelijkheid van 
de contractnele erfstelling, zie DE PAGE, 
bd. VIII, nr• 581, · 582 en 763; DEKRERS, 
bd. III, nr• 1448 tot 1451 en 1458. De contrac
tuele erfstelling door de aanstaande echtgeno
ten, bij huwelijkscontract, wederzijds of door 
de ene ten voordele van de andere toegestaan, 
hoewel principieel onherroepelijk, blijft. herroe
pelijk wegens ondankbaarh!)id (B'urg. Wetb., 

weerster de vergoeding niet zou ontvangen 
cUe haar ten laste van eerste eisers 
wordt toegekend, zijnde 325.000 frank -
wanneer, volgens artikel 1167 van het 
Burgerlijk Wetboek, de actio pa7tliana 
slechts kan ingeleid worden door een 
schuldeiser tegen zijn schuldenaar, wan
neer verweerster, die contractuele erfge
stelde was, geen schuldeiseres was en bij
gevolg niet ontvankelijk was om de actio 
pauliana in te leiden, wanneer, volgens ar
tikelen 1083 en 1093 van het Burgerlijk 
Wetboek, de erfsteller niet meer onder 
kosteloze titel kan beschikken over de in 
de schenking begrepen goederen, doch 
het recht heeft over deze goederen onder 
bezwarende titel te beschikken, wanneer 
het bestreden arrest geenszins vastgesteld 
heeft dat de kwestieuze verkoop een ge
veinsde schenking uitmaakte, wanneer 
deze verkoop dus wettelijk was en niet 
nietig kon verkla:ird worden, wanneer de 
geldigheid van de verkoop als gevolg had 
dat beide eisers geen enkele fout heb
ben kunnen begaan door aan deze akte 
deel te nemen, wanneer bijgevolg de ver
oordelingen tot schadevergoeding tegen 
beide eisers uitgesproken van wettelijke 
grondslag ontbloot zijn, wanneer alleszins 
het arrest onzeker gelaten heeft of het de 
kwestieuze verkoop gedeeltelijk nietig en 
gedeeltelijk bedrieglijk en bijgevolg fqu
tief verklaard heeft ofwel om reden dat 
de zogezegde verkoop een beschikking 
onder kosteloze titel uitmaakte, ofwel om 
reden dat zelfs een beschikking onder be
zwarende titel op grond van de artike
len 1167, 1083 en 1093 door verweerster, 
kon betwist worden, wanneer deze ondui
delijkheid in de inotivering aan het hof 
niet toelaat zijn controlerecht uit te oefe
nen over de juridische stelling waarop 
het arrest gegrond is en met het gebrek 
aan de door artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering gelijk staat : 

I. In zover het middel gericht is tegen 
het dispositief betreffende de verkoop van 
goederen, gelegen te Waarschoot door de 
echtgenoot van verweerster aan eiseres, 
vennootschap « Ons Erf >> : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de vordering tot nietigver
klaring, door verweerster in haar hoeda
nigheid van contt:actuele erfgestelde tegen 

art: 955; DE PAGE, bd. VIII, nr 746, !itt. B, 1°; 
DERKERS, bd. III, nr 145(); verbr ., 13 juni 1912, 
Bull. en PASIC., 1912, I, 346). 

In de gevallen waarin de contractuele erf
stelling daarentegen herroepelijk is naar belie
ven van de erfsteller (art. 1096, lid 1), staat 
de vervreemding van de in de erfstelling be
grepen goederen gelijk met een .stilzwijgende 
herroeping van de schenking. 
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aanlegster ingestelcl, de bij artikel .1167 
voorziene cwt'io pa7~liana is ; 

Dat het die vorclering ontvankelijk 
verklaart om reclen dat zo verweerster de 
hoeclanigheid van schuldeiseres van de 
aansteller die de verkoop heeft toege
staan, niet bezit, ze nochtans haar recht 
nit een contract put; 

Overwegende clat nit de termen van ar
tikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek 
spruit dat de bij cUe wetsbepaling voor
ziene vorclering enkel aan de schulcleisers 
toebehoort; 

Overwegende dat zo {le contractuele 
erfstelling een overeenkomst is, welke 
aan de erfgestelde de hoedanigheid van 
erfgerechtigde van de erfsteller verleent, 
daaruit niet volgt dat de erfgerechtigde 
een schuldeiser van de erfsteller zou zijn; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende clat de verbreking van 

dit dispositief de verbreking medebrengt 
van het dispositief, welke beschikt dat 
zoncler voorwerp is, ten gevolge van het 
toewijzen van de hoof{lvordering, de sub
sidiaire eis tot schadevergoeding, inge
stelcl door verweerster tegen aanlegger 
Van Hyfte; 

II. In zover het middel gericht is te
gen het clispositief van het arrest, welke 
bekle aanleggers veroordeelt tot schade
vergoeding, wegens de verkoop door {le 
echtgenoot ·van verweerster aan de echt
genoten Willems-d'Halluin, van een hof
stede en lanclen gelegen te Eeklo : 

Overwegende dat, na de hoofdvorcle
ring tot nietigverklaring van me verkoop, 
gesteuncl op artikel 1167 van het Burger
lijk W etboek, door verweerster ingesteld 
z;owel tegen aanlegster als tegen de echt
genoten Willems--cl'Halluin, te hebben 
afgewezen, het arrest beicle aanleggers 
veroordeelt tot schadevergoecling, bij 
toepassing van artikel 1382 van het Bur
gei'lijk W etboek ; 

Dat die beslissing hierop steunt, ener
zijcls, dat aanlegster schuldig is aan me
deplichtigheicl. aan de door de echtgenoot 
van verweerster ongeoorloofcle verrichte 
handeling door deel te nemen aan een 
verkoop, welke zij wist gedaan te zijn 
nit haat voor de door de verkoper toege
stane contractnele erfstelling, inzoncler
heicl uitsluitend ten eincle verweerster van 
het voordeel van de erfsteller te beroven, 
en anderzijds, {lat aanlegger Van Hyfte 
een zware beroepsfout heeft begaan door, 
dezelfcle kennis hebbende van die feiten, 
zijn ambt te verlenen voor gezegde ver
koop; 

Overwegencle dat de voorziening aan
voert {lat vermits de erfsteller. luidens 
artikel 1083 van het Burgerlijk Wetboek, 
het recht behield, onder een bezwarende 
titel, over de in erfstelling begrepen goe-

deren te beschikken, de echtgenoot van 
verweerster, door zijn goederen te ver
kopen, geen ongeoorloofde handeling heeft 
kunnen verrichten en dat, dienvolgens, 
aanleg·gers, door deel te nemen aan de 
verkoop, evenmin een font hebben kunnen 
begaan; 

Overwegende dat, zo luidens artikel 1083 
van het Burgerlijk Wetboek de erfsteller 
het recht bewaart om, onder een bezwa
rende titel, over de in de erfstelling be
grepen goederen te beschikken, daaruit 
niet volgt dat de erfsteller geen misbruik 
van dat recht, 't is te zeggen een ongeoor
loofde handeling, zou kunnen plegen na
melijk door zijn goederen, zoals het ar
rest het vaststelt, te vervreemden enkel 
nit haat van de door hem onherroepelijk 
toegestane erfstelling ; 

Dat in de mate waarin het middel 
sub II bedoeld dispositief bestrijdt/ het 
naar recht faalt; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest, in zover het, wat de verkoop van 
de te W aarschoot gelegen goederen be
treft : 1 o de door verweerster tegen aan
legster vennootschap cc Ons Erf )) inge
stelde actio paul·lana ontvankelijk en ge
grond verklaart; 2° de tegen aanlegger 
Van Hyfte door verweerster subsicliair 
ingestelde vordering zonder voorwerp 
verklaart; 3° over de kosten van die 
beide vorderingen wijst ; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de gecleeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt aan
leggers en verweerster ieder tot de helft 
der kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

11 april1958. - 1e kamer. - Voonzittm·, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Ve·l·slag
yver, H. De Bersaques. - GeUjlcluidcnde 
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleite1·s, 
HH. Struye en Van Ryn. 

le KAMER. -}}\april }958 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. -BE
scHIKKEND GEDEELTE. - PLAATS WELKE HE'l' 
IN HE1' VONNIS INNEEMT.- ZONDER BELANG. 

2° BURGERLIJKE VORDERING. 
VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
'WAARBIJ BESLIST WORDT, OVER DE PUBLIEKE 
VORDERING, DAT RET MISDRIJF NIET BEWEZEN 
IS. - VONNIS DAABNA BESLISSENDE DAT DE 
RECH'l'BANK ONBEVOEGD IS OM VAN DE VORDE
RING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ KENNIS 
TE NEMEN. - DRAAGWIJDTE VAN DE BESLIS
SING WAT BETRE]'T DEZE LAATSTE VORDERING, 
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so BURGERLIJKE VORDERING. 
VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
WAARBIJ BESLIST WORDT, OVER DE PUBLIEKE 
VORDERING, DAT HET MISDRIJF NIET BEWEZEN 
IS. - VONNIS DAT DIENVOLGENS DE RECHT
BANK ONBEVOEGD VERKLAART OM VAN DE \'OR
DERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ KENNIS 
TE NEMEN. - BURGERL!JKE PARTIJ DIE AAN 
DE BESLISSING OVER HAAR VORDERING KRACHT 
VAN GEWIJSDE LAAT VERKRIJGEN.- BURGER
LIJKE PARTIJ NIET ONTVANKELIJK OM DE 
BEKLAAGDE V66R DE BURGERLIJKE RECHT
BAJ\'K TE DAGVAARDEN TO'r VERGOEDING VAN DE 
DOOR RET MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHADE. 
- BESLISSING VAN VRIJSPRAAK OVER DE 
PUBLIEKE VORDERING HERVORMD INGEVOLGE 
-HET HOGER BEBOEP VAN HET OPENBAAR -MI
NISTERIE. - HERVORMING ZONDER UITWER
KING OP RET LOT VAN DE BURGERLIJKE VOR

DERING. 

1° Al wat de 1·echter beslist bet1·ettende 
een betwisting maakt een beschiklcend 
gedeelte wit, welke oak de plaats ~oeze 
_wellce die beslissing in het vonnis in
neemt (1). 

2° Het vonnis van cle correctionele recht
bank wellc, na ove1· de pttblielce vorde
ring te hebben beslist dat het aan de 
belclaagde toegeschreven misdrijf niet 
bewezen is, ·verlclaa1·t dat de rechtbanlc 
dienvolgens niet bevoegd is om van de 
vonlering van de b~t1·gerlijlce pa1·tij 
lcennis te nemen, doet, wat betreft die 
laatste vordering, niet enlcel ~titspraalc 
over cle bevoegdheid,· het beslist oolc dat 
het misMijf clat aan de bjwge1·lijke 
V01·derin.g ten g1·ondslag ligt niet beWe
zen is (2). 

so Wannee1· de co1-rectionele rechtban.Jc, na 

(1) Verbr., 5 november 1956 (Bull. en PAsrc., 
1957, I, 220). 

(2) Over de vraag of de vaststellingen van de 
rechter wat betreft de publieke vordering oak 
de beslissing over de vordering van de burger
lijke partij kunnen rechtvaardigen, raadpleeg 
verbr., 2 januari 1956 (Arr. Verb1·., 1956, 
blz. 330; Bnll. en PAsrc., 1956, I, 419); 28 octo
ber 1957 (B,ll. en PAsrc., 1958, I, 190); Fr. 
verbr., 9 juni 1905, overgenomen in GARRAUD, 
Tmite the01·iq"e et pratique d'vnstr·twtion c•·i
minelle, bd. I, blz. 411, nota 12. 

Over de vraag of de vaststelling van de rech
ter wat betreft het al of niet bestaan van een 
feit een beschikkend gedeelte uitmaakt, raad
pleeg GARRAun, op. cit., bd. VI, nr 2-354. Edoch, 
in tegenstelling met het beschikkend gedeelte 
wat betreft de publieke vordering, heeft het 
beschikkend gedeelte wat betreft de vordering 
van de burgerlijke partij slechts het gezag van 
het gewijsde tussen partijen, overeenkomstig 
artikel 1351 van bet Burgel'lijk Wetboek 
(verbr., 14 juni 1949, beweegrede:nen, Bull. en 

een belclaagde van een misdrijf vn}ge. 
spmken te hebben omdat het niet be
wezen was, zich dienvolgens onbevoegd 
heett verklam·d om van de vordering 
van cle bm·ge1·lijke partij lcennis te ne
men, is deze laatste, wanneer zij aan 
de over haar vordering gewezen beslis
sing lwacht van gewijsde heeft laten 
verkrijgen, niet meer ontvankelijk om 
v6M de bjwge1·lijke 1·echtbank de ver
oordeling van dezelfde beklaagde te vor
deren tot vergoeding van de schade 
wellce hij, naar haar oo1·deel, doo1· het 
plegen van bedoeld misd1·ijf heett ver
oo1·zaaTct, zelfs indien, ingevolge het ho
ge1· beroep van het openbaar ministerie, 
de beslissing van de co1-rectionele 
1·echtbank ove1· de publieke vo1·de1·ing 
werd hervormd (S). 

(DE HAESELEER EN DE VALCKENEER, 
T. STROOBANT.) 

De heer Procureur-generaal heeft de 
vol,gencle conclusies genomen : 

Ret door de voorziening opgeworpen 
rechtspunt is van bijzonder belang. 

Aanleggers werden met een genaamde 
Meert v66r de correctionele rechtbank 
vervolgd wegens valsheden in geschri£ten 
en oplichtingen. 

Verweerder stelde zich burgerlijke 
partij. 

De correctionele rechtbank veroor
deelde, 'OP 12 november 1952, de genaamde 
Meert zowel op strafgebied als op de 
door de burgerlijke partij Stroobant in
gestelde vorclering. 

Daarentegen sprak de rechtbank aan
leggers vrij << daar de betichtingen ten 
la;ste van die betichten gelegd niet be-

PAsrc., 1949, I, 436, kol. 1; 5 december 1949, 
ibid., 1950, I, 223; Fr. verbr., 12 maart 1947, 
Da,ll. pB>·., 1947, I, 296; LE GnrEL, Traite pm
tiq"e de l' exe1·cice de l' action civile et de l'in
te•·vention des tie1·s devant les j,,·idictions •·e
P''essives, blz. 10•9). 

(3) Toepassing van twee grondbeginselen : 
eensdeels, daar de v01·dering van de bnrgerlijke 
partij slechts private belangen aangaat, is de 
beslissing over deze vordering, wat betreft het 
gezag van het gewijsde, onderworpen aan de 
regel van artikel 1351 van het Burgerlijk Wet
hoek (zie nota 2 hierboven) ; het hager beroep 
van bet openbaar ministerie tegen de beslissing 
over de gegrondheid van de publieke verde
ring, anderdeels, onderwerpt de belangen van 
de burgerlijke partij niet aan de rechter in 
hager beroep (verbr., 5 november 1945, Bull. 
en PAsrc., 191.1>, I, 265; Fr. verbr., 3 october 
1957, B"ll. t1·im., 1957, ur 599) en kan dus een 
definitieve beslissing wa t betreft die belangen 
niet weder ter sprake brengen. 
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wezen ZIJn JJ, en verklaarde cc zich onbe
voegd om recht te spreken over de eisen 
van {le burgerlijke partij voor zover ze 
gericht zijn tegen De Haeseleer en De 
Valckeneer, dewelke vrijgesproken zijn JJ. 

Tegen dit vonnis werd alleen hoger be
roep ingesteW door het openbaar ministe
rie en door :Meert. 

Bij arrest van 18 maart 1953, hetwelk 
kracht van gewijsde heeft verkregen, be
sliste het hof van beroep : 

1° dat het vonnis a q1to diende beves
tigd te worden, wat Meert aangaat; 

2° dat de betichtingen ten laste van 
aanleggers bewezen waren (1), en sprak 
het een straf uit. 

Daar de burgerlijke partij Stroobant 
geen hoger beroep had ingesteld, werd na
tuurlijk geen veroordeling te haren voor
dele uitgesproken. 

Echter, steunend op vermeld arrest, 
dagvaardcle Stroobant op 6 mei 1953 beide 
aanleggers v66r de rechtbank van eerste 
aanleg en vorderde hij de vergoeding van 
de hem door de gepleegde misdrijven be
rokkende schade. 

Tegen cleze burgerlijke vordering heb
ben aanleggers, z6wel v66r de eerste 
rechter als v66r het Hof van beroep, 
doen gelden dat de burg·erlijke partij, 
die geen hoger beroep heeft ingesteld te
gen de beslissing waarbij de correctionele 
rechtbank de betichte vrijspreekt en de 
rechtbank zich dienvolgens onbevoegd 
verklaart om van cle burg·erlijke vorde
ring kennis te nemen, in deze beslissing 
heeft berust en derhalve geen vordering 
op dezelfde grond - d. w. z. op hetzelfde 
misdrijf gesteund - v66r de burgerlijke 
rechter kan instellen. 

Het bestreclen arrest heeft dit verweer
middel verworpen om de volgende reden : 

De correctionele rechtbank heeft de 
vordering van de burgerlijke partij niet 
afgewezen; zij heeft zich slechts onbe
voegd verklaard om kennis ervan te ne
men, zodat er geen 1·es judicata bestaat 
betreffende de grond van de vordering. 
Het niet instellen van hoger beroep door 
de burgerlijke partij kan derhalve geen 
berusting betreffende de grond van de vor
dering uitmaken. 

* * * 
Het enig middel van de voorziening 

voert aan dat de draagwijdte van de be-

(1) Onder voorbehoud van zekere feiten. 
(2) Verbr., 12 december 1946 (A1-r. VeTbT., 

1946, blz. 434) ; 8 september 1949 (ibid., 1949, 
blz. 499). 

(3) Verbr., 2 januari 1956 (Bull. en PASIC., 

1956, I, 419); 24 juni 1957 (ibid., 1957, I, 1271); 
28 dctober 1957 (ibid., 19\58, I, 190). 

slissing van de correctionele rechtbank 
over de burgerlijke vordering de volgende 
is : 

1° het aan de burgerlijke vordering als 
oorzaak toegeschreven misdrijf bestaat 
niet; · 

2° bijgevolg, verklaart de rechtbank 
zich onbevoegd om van de vordering ken
nis te nemen. 

Is {leze stelling juist, dan blijkt dat 
de beslissing over de burgerlijke vordering 
niet alleen een beslissing over de bevoegd
heicl, doch ook over een bctwisting nopens 
cle g1·oncl van de vordering is, en dat een 
berusting in die beslissing een berusting· 
betreffende een element van de grond der 
zaak uitmaakt. 

Deze bewijsvoering schijnt mij gegrond 
te zijn. 

Buiten kijf staat dat het dispositief 
van een vonnis niet afhankelijk is van de 
plaats waar het in dit vonnis staat. cc Est 
un dispositif, aldus de rechtspraak van 
het hof (2), toute decision du juge, quelle 
qu'en soit laplace, sur nne contestation JJ. 

Daarenboven kunnen vaststellingen door 
de rechter nopens {le publieke vorclering 
ook gelden voor de burgerlijke verde
ring (3), alhoewel zij niet uitclrukkelijk 
herhaald zijn. 

Welnu, het is duiclelijk dat de beslis
sing van het vonnis cld. 12 november 
1952, naar luid waarvan de aanleggers ten 
laste gelegde misdrijven niet bewezen 
zijn, een dispositief uitmaakt en dat dit 
dispositief zowel nopens de burgerlijke 
als nopens de publieke vordering werd 
gewezen. Gewis werd het niet op uitdruk
kelijke wijze onder de rubriek cc Burger
lijke vordering JJ herhaalcl, maar het werd 
in die rubriek impliciet overgenomen, 
)~Oals blijkt nit de woorclen cc tegen De 
Haeseleer en De Valckeneer, clc·wellce 
vrijgespmlcen z·ijn, JJ. 

Het arrest van het Franse hof van cas
satie (4) wijst crop dat cc la decision sur 
l'action civile qui accorde des reparations 
est necessairement fondee Sltr une deola
nttion de Cltlpabilite, q1Wlle qu.e soit la 
jo1·me sous laq1telle elle est p1·esentee JJ. 

Omgekeerd, is een beslissing van onbe
voegdverklaring, naar aanleiding van een 
vrijspraak, noodzakelijk op een onschul
cl'igver7cla1-ing gegrond. 

Het verschil tussen dit dispositief be
treffende de publieke vordering en het-

(4) 9 juni 1905; GARRAun, Tmite theoriqtw 
et pmtique d'inst?·uction m·iminelle, bd. I, 
blz. 411. 

Nopens het punt dat de vaststelling van de 
rechter betreffende het bestaan van het feit 
een clispositief is, zie GARRAUD, bd. VI, nr 2354. 



-601-

zeZfde dispositief betreffende de burger
lijke vordering ligt , hierin dat, wat de 
lwacht van gewijsde bekeft, het eerste 
dispositief erga omnes geldt, dan wanneer 
het tweede slechts tussen de betrokken 
partijen kracht van gewijsde heeft en 
derhalve onder artikel 1351 van het Bur
gerlijk Wetboek valt (1). 

Uit het vorenstaande blijkt dat, bij 
gebreke van hager beroep door verweerder 
tegen het vonnis van 12 november 1952, 
in zover het aangaande de burge?"Zijlce 
beZangen van verweerder beslist heeft dat 
aanleggers de hun ten laste gelegde mis
drijven niet hadden gepleegd, dit vonnis 
kracht van gewijsde heeft verkregen tus
sen de betrokkene partijen, d. w. z. tus
sen verwee1·de1· en aanlegge1·s. 

Waar is dat dezelfde beslissing, wat de 
publieke vordering betreft, op het beroej) 
van het openbaar ministerie gewijzigd 
werd. Maar het beroep van het openbaar 
ministerie staat los van de belangen van 
de burgerlijke partij (2). 

Gewis eveneens heeft het arrest van 
18 maart 1953, over de publieke vordering 
gewezen, in principe kracht van gewijsde 
e1·ga omnes. Edoch dit arrest kan als uit
werksel hebben, noch een definitieve be
slissing over de burgerlijke vordering te 
vernietigen, noch een betwisting opnieuw 
te doen rijzen welke definitief tussen pri
vate partijen beslecht werd. 

Het bewijs ervan blijkt duidelijk uit het 
volgend voorbeeld. 

Laten we onderstellen dat verweerder 
eerst zijn vordering v66r de burgerlijke 
rechter heeft gebracht en dat deze rech
ter beslist heeft dat de aangevoerde mis
drijven niet bewezen werden. 

Nadat dit vonnis kracht van gewijsde 
heeft verkregen, dagvaardt het openbaar 
ministerie aanleggers v66r de strafrechter 
die ze schuldig verklaart en veroordeelt. 
Het lijdt geen twijfel dat verweerder niet 
ontvankelijk zou zijn geweest, hetzij v66r 
de strafrechter, hetzij later v66r de bur
gerlijke rechter, om een nimtwe vordering 
in te stellen tot vergoeding van de door 
dezelfde misdrijven berokkende schade. 

En tach heeft de beslissing over de 
publieke vordering, in p1·incipe, kracht 
van gewijsde erga omnes. Maar zelfs een 
beslissing die dergelijke kracht heeft kan 
de vernietiging medebrengen noch moge
lijk maken van een voorafgaande beslis
sing die reeds kracht van gewijsde had 

(1) Verbr., 14 juni 19<1.9, redenen (Arr. 
Verbr., 194.9, biz. 385) ; 5 december 194.9 (ibid., 
1950, biz. 2Q3) ; . LE GRIEL, Traite pratique de 
l'exercice de l'action civile et de l'intervention 
des tiers dev'ant les ju,·idictions repressives' 
1933, biz. 109; Fr. verbr., 12 maart 194.7 (Dall. 
per., 19<1.7, I, 296). 

verkregen en over een element betreffende 
de grand der zaak werd gewezen. 

Ik besluit tot verbreking van het be
streden arrest (3) • 

ARREST •. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 januari 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen· 
ding van de artikelen 1350 tot 1352 van het 
Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 bevattende de vooraf
gaande titel van het W etboek van straf
rechtspleging, 161, 189, 202 (vervangen 
door de wet van 1 mei 1849, artikel 7), 203 
(aangevuld door het koninklijk besluit 
nr 258 van 24 maart 1936, artikel 3, para
graaf 1), en voor zoveel als nodig van ge
zegd artikel 203 vervangen door de wet 
van 31 mei 1955, artikel 2 van het Wet
boek van strafrechtspleging, en 97 van de 
Grondwet, doordat, bij wijze van bevesti· 
ging van het vonnis waartegen beroep, het 
bestreden arrest verweerders eis ontvan
kelijk verklaart en eisers solidairlijk ver
oordeelt om aan verweerder een bedrag 
van 178.974 frank te betalen ten titel van 
schadevergoeding wegens misdrijven ten 
eisers laste gelegd door het arrest van het 
Hof van beroep te Brussel rechtdoende in 
strafzaken van 18 maart 1953, om die be· 
slissende redenen, enerzijds, dat ten ge
volge van eisers vrijspraak door de cor
rectionele rechtbank en van het gebrek 
aan beroep tegen dit vonnis vanwege ver
weerder de beide correctionele .beslissin
gen enkel uitspraak deden tussen partijen 
betreffende de bevoegdheid en niet nopens 
de gegrondheid van verweerders eis, an
derzijds, dat het gebrek aan beroep van 
wege verweerder niet als een berusting 
in voormelde beslissing kan geinterpre-' 
teerd worden, daar verweerder steeds het 
recht behield zijn rechten voor de be
voegde rechtsmacht te doen gelden, dan 
wanneer de beslissing waardoor ten ge
volge van de verklaring dat de betichtin
gen niet bewezen zijn en van de betichte's 
vrijspraak de strafrechtsmacht zich onbe
voegd verklaart om over de burgerlijke 
eis recht te doen, het niet-bestaan van de 
misdrijven als oorzaak aan de burgerlijke 
eis gegeven vaststelt en alzo wel de 
waarde heeft van een beslissing over de 
grand van vermelde eis, en dan wanneer 

(2) Fr. verbr., 3 october 1957 (Bull. des arr., 
ch. crim., 1957, nr 599) : « L'appel du minis
tere public est essentiellement etranger aux 
interet& civils des parties ». 

(3) In dezelfde zin Bordeaux, 6 april 1951 
(Dall. pb·., 1951, blz. 463). 
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· bijgevolg die beslissing wel het gezag van 
het gewijsde tussen partijen verkrijgt, 
indien de burgerlijke partij tegen die 
beslissing geen beroep instelt, en gezegde 
partij dus het recht niet heeft tengevolge 
van een verdere betichte's strafveroorde
ling haar eis tot schadevergoecling wegens 
kwestieuze misdrijven voor de burgerlijke 
rechtsmacht te hernemen : 

Overwegende dat uit de stukken, 
waarop het hof acht vermag te slaan, 
blijkt dat eiseres met een derde v66r de 
correctionele rechtbank als daders van 
inbreuken op de strafwet vervolgd wer
clen en dat verweerder zich burgerlijke 
partij stelde ten einde vergoeding te beko
men voor de schade welke hij beweerde 
te hebben ondergaan ingevolge voormelde 
misdrijven; dat de rechtbank, bij vonnis 
op 12 november 1952 gewezen, de· jegens 
eisers ten laste gelegde betichtingen niet 
bewezen verklaarde, eisers vrijsprak en 
zich « onbevoegcl ll verklaarde << om recht 
te spreken over de eis van de burgerlijke 
partij (hier verweerder) voor zover ze 
gericht is tegen De Haeseleer en De Valc
keneer (hier eiseres) dewelke vrijgespro
ken zijn ll; 

Dat verweerder tegen (}it vonnis geen 
hoger beroep instelde maar dat h~t hof 
van beroep; ingevolge het hoger beroep 
van het openbaar ministerie, bij een in 
kracht van gewijscle gegaan en op 
18 maart 1953 gewezen arrest, het vonnis, 
in zover het op cle strafvordering hacl uit
gesproken, hervormde en eisers wegens 
zekere van voormelde misdrijven tot een 
straf veroordeelcle; 

Dat op 6 mei 1953 verweerster tegen 
eisers v66r de burgerlijke rechtsmacht een 
vordering incliende tot schadeloosstelling 
van de hem door de bij het arrest van 
18 maart 1953 bewezen verklaarde mis-
drijven toegebrachte schade; . 

Overwegende clat eisers v66r de rechter 
voorhielden dat verweenler, cloor geen 
hoger beroep tegen het vonnis van de cor
rectionele rechtbank van 12 november 
1952 in te stellen, in de beslisSing betref~ 
fende zijn burgerlijke vorclering· had be
rust; dat. aldus tussen· verweercle1; en 
eisers definitief beslist was dat deze 
laatsten de misdrijveri. waarop de btirger~ 
lijke vorclering gegrond was niet hebben 
begaan en clat, clerhalve, verweerder niet 
meei' ontvankelijk is v66r de burgerlijke 
rechtsmacht tegen ··efsers een vordering 
met zelfcle oorzaak en zelfde voorwerp 
in te dienen ; . 

Ovei·wegende dat de rechter over de 
gr(mci clit . verweer heeft verworpen om 
tecien dat het · vonnis van 12 november 
1952, .wat betreft verwecrders burgerlijke 
vo'rdering, slechts over de bevoegclheid 
uitspraak deed en dat er · bijgevolg geen 

res j7tdicata bestond aangaande de grond 
van de vordering; 

Overwegende dat al wat de rechter 
beslist betreffende een betwisting een be
schikkend gedeelte uitmaakte welke ook 
de plaats weze welke die beslissing in 
het vonnis inneemt; 

Overwegende dat het vonnis op 12 no
vember 1952 gewezen, evenals het over de 
publieke vordering beslist clat de aan ei
sers toegeschreven misdrijven niet be
wezen zijri en dienvolgens eisers van die 
telastleggingen vrijspreekt, ook over ver
weerders tegen eisers gerichte burgerlijke 
vordering beslist dat de misclrijven die, 
naar verweerder beweert, oorzaak zijn van 
de schade waarvoor hij om vergoeding 
vraagt, lastens eisers niet zijn bewezen 
en dienvolgens de correctionele rechtbank 
onbevoegd verklaart om van die vorde
ring kennis te nemen ; 

Dat het vonnis, mitsdien, wat de bur
gerlijke vordering betreft, niet enkel 
uitspraak doet over de bevoegdheid 
maar ook over een betwisting die de grond 
van de zaak raakt; 

Overwegende dat die beslissing, bij ont
stentenis van hoger beroep vanwege ver
weerder, jegens deze kracht van gewijsde 
heeft verkregen; 

Dat verweerder, dan ook, in een te
gen eisers gerichte en v66r de burgerlijke 
rechtsmacht ingediende vorderingn niet 
meer vermocht te beweren da t eisers 
voormelde misdrijven hadden gepleegd 
noch op die bewering een nieuwe vraag 
om veroordeling te gronden strekkende tot 
het herstellen van de schade welke, naar 
zijn oordeel, door die misdrijven werd 
veroorzaakt; 

Overwegende, weliswaar, dat het von
nis van 12 november 1952, in zover het 
over de publieke vordering uitspraak 
deed, ingevolge het hoger beroep van 
het operibaar ministerie, bij arresf van 
18 maart 1953 hervormd werd, maar dat 
het hoger beroep van het openbaar minis
terie vi·eemd is aan de belangen van ver
weercler, burgerlijke partij, en dat het 
over dit hoger beroep gewezen arrest de 
tussen eisers en verweerder clefinitief be
slechte betwisting, welke aileen hun bur
gerlijke belangen raakt, niet opnieuw kon 
doen rijzen; 

Dat het mWdel gegrond is; 

Om die redeneri, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat op de kant van 
de vernietigde beslissing melding van on
derhavig arrest zal gemaakt wonlen; ver
oordeelt verweercler :tot ·de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof. van ~eroep t~ 
Gent. · 

11 apri11958. -l6 k~e.;. __:_ Vo~nz:itte1~; 
H. Wouters, eerste voorzitter. ,-, Ve1·~lag-
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gever, H. Louveaux. - GeUjklnidende 
con.al~tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. Pleiter, H. Velde
kens. 

2" KAMER. 14 april 1958 

1° MILITIEl. - HERKEURINGSRAAD. 
KEURING TEN HUIZE. - ZAAK WAARVAN 
DE RAAD KENNIS l\IAG NEMEN BUITEN DE GE
WONE ZITTIJDEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
MILITIE. - HERKEURINGSRAAD. - VAST
STELLING DAT DE BESLISSING BIJ MEERDER
HEID VAN STEMMEN IS GEWEZEN. - UIT
DRUKKELIJKE VASTSTELLlNG NIET VEREIST. 

go MILITIEl. - HERKEURINGSRAAD. 
KEURING TEN HUIZE. - BESLISSING OM
TRENT DE GESCHIKTHEID VOOR DE DIENST. -
0PROEPING VAN DE BETROKKENE NIET MEER 
VEREIS1', 

10 De herlce~wingsraad neemt lcennis, 
buiten de gewone zittijden bepaald dom· 
de Minister van binnenlandse zalcen, 
van de lce~t~··ingen ten h~tize voorzien bij 
de a1·tilcelen }/'/ en 61 van de gecoordi
neerde dienstplichtwetten. (Gecoordi
neerde dienstplichtwetten, art. 40.) 

2° De herkeu!'ings!·aad moet, in zijn be
slissing, niet uitdrulclcelijlc vaststellen, 
dat zij b·ij meerde!·heid van stemmen 
wordt uitgespmlcen (1). (Gecoordineer
de dieristplichtwetten, art. 4g, para
graaf 1.) 

go Wanneer een dienstplichtige ten huize 
gelceu!·d word, overeenlwmstig de a!·ti
lcelen 47, pamg!·aaf 2, en 61, lid 2, van 
de gecoordineerde dienstplichtwetten, 
mag de herlcetwings1·aad uitspraalc doen 
over zijn geschi7ctheid vom· de dienst, 
zonder op1·oeping van de betrolclcene, 
zelfs indien deze in obse1·vatie werd 
gesteld (2). (Gecoordineerde dienst
plichtwetten, art. 47, paragraaf 2, ali
nea g,) 

(1) Verbr., 25 october 1954 en 14 februari 
1955 (Arr. Verbr., 1955, blz. 105 en 482; Bull. 
en PAsrc., 1955, I, 154 en 631). 

(2) Wanneer, daarentegen, de herkeurings
raad kennis neemt van een aanvraag tot vrij
stelling of tot uitstel van dienst wegens licha
melijke reden, of van het geneeskundig onder
zoek van een dienstplichtige, die definitief on
geschikt werd bevonden door de geneesheer
hoofd van de gezondheidsdienst van het recru-

(JANS,) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op de bestreden · 
beslissing op g1 december 1957 gewezen 
door de Herkeuringsraad der provincie 
Limburg; 

I. Nopens de voorziening van 9 januari 
1958 (zaak lVI. 195g) ; 

Overwegende dat aanlegger verklaard. 
heeft dit verzoekschrift te verzaken ; 

II. Nopens de voorziening van 20 ja
nuari 1958 (zaak M. 1956) : 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 40 van de dienstplichtwetten 
gecoordineerd op 2 september 1957 en g.1 o 

van het ministerieel besluit van go novem
ber 1955, doordat de herkeuringsraad, 
zoals blijkt uit de beslissing van 27 decem
ber 1957, op gi december 1957 uitspraak 
gedaan heeft na aanlegger op eerst ge
n0emde datum buiten de door in het mid
del bedoeld ministerieel besluit vastge
stelde zittijd te hebben onderzocht ·: 

Overwegende dat, luidens artikel 40, ali
nea 2,. van de gecoordineerde dienstplicht
wetten, de herkeuringsraad, buiten de 
gewone zittijden bepaald door de Minister 
van binnenlandse zaken, op verzoek van 
de provincie-gouverneur, door de voorzit
ter bijeengeroepen wordt om kennis te 
nemen namelijk van de keuringen ten 
huize, zoals ten dezen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 4g, paragraaf 1, van de dienst
plichtwetten gecoordineerd ·OP 2 septem
ber 1957, doordat de bestreden beslissing 
niet vaststelt dat zij bij meerderheid van 
stemmen werd uitgesproken, dan wanneer 
de vervulling van dit substantieel voor
schrift, op straffe van nietigheid, uit de 
beslissing zelf moet blijken : 

Overwegende dat de ingeroepen wets
bepaling deze vermelding niet voor
schrijft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel : schending van 
artikel 48 van de dienstplichtwetten ge
coordineerd op 2 september 1957, doordat 
de herkeuringsraad, door vast te stellen 

terings- en selectiecentrum, mag hij voor de 
geschiktheid voor de dienst van de in o bser
vatie gestelde dienstplichtige slechts uitspraak 
doen, zonder deze op te roe-pen, voor zover hij 
voor de inobservatiestelling v66r de raad ver
schenen is en deze een nieuwe verschijning 
nodeloos acht. (Gecoiirdineerde dienstplichtwet
ten, art. 45, par. 3; verbr., 1 october 1956, 
Bull. en PAsrc., 1957, I, 77, en nota.) 
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enerzijds dat aanlegger aan huis gekeurd 
werd en anderzijds dat hij, v66r zijn 
inobservatiestelling, reeds v66r de her
keuringsraad verschenen was, op strij
dige motieven steunt welke het hof in de 
onmogelijkheid stellen na te gaan of de 
bestreden beslissing ofwel artikel 47 
(keuring ten huize met mogelijkheid van 
verdediging, zoals voorgeschreven bij 
artikel 43, paragraaf 2, waarnaar arti
kel 47 verwijst) ofwel artikel 45, para
graaf 3, ter zake toegepast heeft : 

Overwegende dat uit de bestreden be
slissing blijkt dat aanlegger, bij beslis
sing van de commandant van het 
recruterings- en selectiecentrum, overeen
komstig artikel 61 van de gecoordineerde 
dienstplichtwetten naar de - herkeurings
raad verwezen werd tot toepassing van de 
bepalingen betreffende de keuring ten 
huize en dat de procedure voorzien bij ar
tikel 47 voornoemd toegepast werd, het
welk in paragraaf 2, laatste lid, voorziet 
dat de uitspraak mag geschieden zonder 
oproeping van de betrokkene, zelfs indien 
deze in observatie gesteld werd; 

Overwegende dat cle melding dat << daar 
de dienstplichtige, v66r zijn inobservatie
stelling reeds v66r de herkeuringsraad 
verschenen is een nieuwe verschijning 
nodeloos wordt geacht )) enerzijds niet 
strijclig is met de vaststelling dat aan
legger ten huize de keuring ondergaan 
had en anderzijds de wettelijkheid van de 
beslissing niet aantast ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel : schencling van 
meergemeld artikel 48, doordat de bestre
den beslissing de redenen niet aanduidt 
waarom zij afwijkt van de besluiten van 
de geneesheer-deskundige van het militair 
hospitaal waar aanlegger in uitvoering 
van de beslissing van de herkeuringsraad 
van 27 december 1957 in observ;atie ge
steld werd: 

Overwegende dat luidens het verslag 
van Dr Sibille en luidens clit van Dr Ni, 
nane, beide van 31 december 1957, aan
legger geschikt voor de dienst werd be
vonden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vijfde micldel : schending van 
meergemeld artikel 48, cloordat de bestre
den beslissing behept is met tegenstrijclig
heicl waar het verklaart dat aanlegger 
geschlkt is voor de clienst en zich te deze 
steunt op het cleskundig verslag, opgesteld 
ingevolge de inobservatiestelling, waarbij 
vastgesteld wordt dat de dienstplichtige 
aangetast is door een aandoening die, 
vermits aanlegger reeds drie maal afge
keurd- is geweest, de vrijstelling van 
dienst moest tot gevolg hebben (B. 52 van 

de geschiktheidskriteria bepaald bij ko
ninklijk besluit van 5 october 1951) : 

Overwegende dat de in het middel aan
gevoerde beweringen tot bewijs van de be
weerde strijdigheid tegengesproken wor
clen door het in het middel aangehaald 
deskundig verslag ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, na samenvoeging der 
zaken M. 1953 en M. 1956, decreteert de 
afstand van de voorziening van 9 januari 
1958; verwerpt de voorziening van 28 ja
nuari 1958. 

14 april1958.- 28 kamer. - Voorzitte1·, 
H. Vanclermersch, raaclsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggeve1-, H. De
lahaye. Gelijlcluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, achocaat-generaal. 

2" KAMER. - 14 april 1958 

1o MILlTIE. - AANWIJZING VOOR HET SPE
CIAAL CONTINGENT- - AANVRAAG GESTEUND OP 
DE ARTIKELEN 13, PARAGRAAF 1, 4°, EN 20, 
PARAGRAAF 3, VAN DE GECOORDINEERDE DIENST
PLICHTWETTEN. ,------ ARTIKEL 13, PARA
GRAAF 2, NIET TOEPASSELIJK. 

2o MIDDELEN TOT VERBREKING. -
MILI'fiE. - MIDDEL STEUNENDE OP LOUTER 
FEITELIJKE ELEMENTEN. - MIDDEL NIET 
ONTVANKELI.JK. 

1o A1·tikel 13, pan~umaf i!J, van de geco6r
d·ineerde d·ienstplichtwetten is niet toe
passel·ijlc op de aanvraag tot aanwijz·ing 
voor het speciaal contingent geste~~ncl 
op cle artilcelen 13, pa1·agraaf 1, 4°, en 
i!JO, parauraaf 3, vwn bedoelde wetten. 

2~ Is n·iet ontvan.kelijlc het middel, tot 
staving van een voomiening tegen een 
beslissin_q van de Hoge Militiemad, dat 
op lo~tter teitelijke clementon steunt (1). 

(DESMYTERE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreclen 
beslissing, op 5 februari 1958 gewezen 
cloor de Hoge Militieraad; 

Over het eerste miqdel, afgeleid uit de 

(1) Verbr., 19 november 1956 (BuU. en 
PASIC., 1957, I, 286). 
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schending van artikel 13, paragraaf 2, 
van de op 2 september 1957 gecoordi
neerde dienstplichtwetten, doordat de be
streden beslissing de aanvraag van aan
legger verworpen heeft, dan wanneer zij 
rekening diende te houden met de moge
lijkheid, door gemelde wetsbepaling ge
boden aan de ingeschrevene om, na het 
verstrijken van de termijn gesteld voor 
het indienen der aanvragen tot aanwijzing 
voor het speciaal contingent, met zulke 
maatregel begunstigd te worden indien de 
aanvrager aan de gestelde voorwaarden 
voldoet; en doordat de bestreden beslis
sing geen melding van bedoeld artikel 13, 
paragraaf 2, maakt, doch van artikel 17, 
paragraaf 2, dan wanneer die laatste 
wetsbepaling ten deze zonder belang is : 

Overwegende dat, naar de niet gecriti
seerde vaststelling. van de beslissing, aan
legger, om aanwijzing voor het speciaal 
contingent voorzien bij artikel 13, para
graaf 1, 4°, van de op 2 september 1957 
gecoordineerde dienstplichtwetten ver
zocht heeft, overeenkomstig artikel 20, pa
ragraaf 3; dat de beslissing over die aan
vraag uitspraak gedaan heeft ; 

Overwegende dat de hoge militieraad 
dienvolgens van het in het middel ingeroe
pen artikel 13, paragraaf 2, hetwelk 
slechts de aanvragen gesteund op arti
kel 13, paragraaf 1, 1 o of 2°, betreft, 
geen toepassing hoefde te maken; 

Dat geen van beide onderdelen van het 
middel kan aangenomen worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 10, paragraaf 1, 
1°, van de op 2 september 1957 gecoordi
neerde dienstplichtwetten, doordat, om de 
aanvraag van aanlegger te verwerpen, 
de bestreden beslissing verklaart dat het 
inkomen van aanlegger niet voor het on
derhoud van de moeder-weduwe onmis: 
baar zou zijn, dan wanneer, enerzijds, de 
onzekerl.teid van de betrekking van de 
broeder Lucien bewezen is door het bij 
het dossier gevoegd attest en door de 
omstandigheid dat die broeder van sep
tember tot november 1957 werkloos ge
weest is, en anderzijds, het feit dat 
genoemde broeder in het buitenland te
werkgesteld is abnormale onkosten mede
brengt waarmede rekening client gehou
den: 

Overwegencle dat, daar het steunt op 
!outer feitelijke elemei:tten die aan de 
beoordeling van het hof ontsnappen, het 
middel niet ontvankelijk is ; 

(1) Raadpl. Brussel, 25 maar~ 1927. (PAsrc., 
1929, II, 215) ; Luik, 8 juli 1938 (Bull. contr. 
di1·., 1938, biz. 536); Brussel, 16 juni 1943 
(Journ. pmt. d1'. fisc., 1943, biz. 168); Luik, 
9 maal't 1954 (PAsrc., 1955, II, 78). 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

14 april1958. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Belpaire. 
- Gelijkluidende conel~tsie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 14 april 1958 

1° GEMEENTE- EN PROVINOIALE BE
LASTINGEN. - GEMEENTEBELASTING OP 
DE VERTONINGEN EN VERMAKELIJKHEDEN. -
GEli>IEENTEREGLEMENT VAN DE STAD 00STENDE. 
- REISJES MET PLEZIERBOTEN OF AUTOAM
PHIDIES. - BELASTBARE VERMAKELIJKHEID. 

2° GEMEENTE- EN PROVINOIALE BE
LASTINGEN. - GEMEENTEBELASTING OP 
DE VERTONINGEN EN VERMAKEL!JKHEDEN 
BELASTBARE MATERIE. • 

1° Hot gemeentereglement van de stad 
Oostende beschouwt als openba1·e vc1·
makelijkheid, aanleiding gevend tot 
betaling van de bijzondere belasting op 
de vertoningen en vermakelijkheden, 
het inrichten va1~ 1·eisjes met plezier
boten of autoamphibies mUs betaling 
van toegangsgeld, zelfs indien geen an
dere ve1·malcelijkheid aan de 1·eizigers 
aan board wordt verse haft (1). (Gemeen
tereglement van Oostende, art. 2 en 4.) 

2° Behoudens de uitzonderingen voorzien 
door a1·tilcel 36, 2°, lid 2, van de wet vwn 
24 december 1948, moge1~ de gemeenten, 
mits goedlvcu1·ing van de bevoegde ovm·
heden, een belasting hejfen op alle ver
toningen en vermakelijlcheden, zelfs op 
cleze wellce voor becloelcle wet door de 
Staat niet belctst · waren (2). (Wet van 
24 december 1948, art. 36, 2°.) 

(DE STAD OOSTENDE, T. CHERUY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 21 juni 1957 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele ·Recht bank 
te Brugge; 

Overweg·ende dat de zaken nr 3655 en 
ur 3656 verknocht zijn; 

(2) WILKIN, La loi communale, Complement 
1948, nr 180bis, biz. 418; DE TOLLENAERE, Com
mentai?·e de la loi communale, bd. I, nr 183; 
KETELAER, Gemeentebelastingen, nr 181. 
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I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen over de pu
blieke vordering gewezen : 

Overwegende dat uit de stukken cler 
rechtspleging niet blijkt dat de voorzie
ningen zouden betekend geweest zijn aan 
het · openbaar ministerie tegen hetwelk 
zij gericht zijn; dat de voorzieningen der
halve niet ontvankelijk zijn; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen over de burger
lijke eisen gewezen : 

1) ten opzichte van de beslissing waar
bij de vordering betreffende de feiten ge
pleegd v66r 21 juni 1956 (in zake 3656) 
door verjaring vervallen wordt verklaard; 

Overwegencle dat aanlegster geen mid
del laat gelden; 

2) ten opzichte van de beslissingen 
waarbij de eisen ong·egrond werden ver
klaard; 

Over het micldel : schending van de ar
tikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek voor strafvordering, 1319, 
1320, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 97 van de Grondwet, 1, 2, 3, 
4, H, 11, 13, 15, 16 cler stadsverordening 
van Oostencle del. 9 december 1955, goed
gekeurd bij koninklijk besluit van 22 mei 
1956, 75 en 76 van de gemeentewet, cloor
dat het bestreden vonnis de burgerlijke 
vordering van eiseres afwijst na vrij
spraak van verweerder; eerste onderdeel : 
om de reden dat het eenvoudig feit van 
zeeboottochten met sportieve of toeris
tische doeleinden in te richten niet zou 
vallen onder de toepassing van de arti
kelen 2 en 4 der ingeroepen stadsveror
dening omdat het louter vervoer op zee 
op zichzelf geen vermakelijkheid uitmaakt 
vermits · de inrichter ervan {laardoor aan 
degen(m die aan die boottochten deelne
men geen persoonlijke vermakelijkheden 
verschaft, dan wanneer de stadsverorcle
ning niet vereist clat de uitbater der 
plezierboten iets speciaals zou c1oen om, 
benevens het genot van een kleine zee
tocht, een bijzondere vermakelijkheid 
aan degenen die er aan deelnemen te ver
schaffen, tweede onderdeel, om de reden 
dat de zeetochten ingericht met sportieve 
of toeristische cloeleinden geen aanleicling 
kunnen geven tot het heffen van een taxe 
ten voorclele der stacl omdat de Staat geen 
taxe op dergelijke zeetochten hief, dan 
wanneer de omstandigheden clat de Staat 
vroeger geen taxe op de sportieve of 
toeristische zeetochtjes hief niets betekent 
daar het immers niet de vroegere wetge
ving maar enkel de stadsverordening is 
die hier in a::mmerking dient te worden 
genomen: 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden vonnis, 

door verwijzing naar de redenen van de 
eerste rechter, verweerder vrijsp'reekt en 
dienvolgens de cis van aanlegster ongec 
groncl verklaart omdat verweercler zich 
beperkt heeft zekere personen op zee te 
vervoeren zomler meer, hetgeen op zich 
zelf geen vermakelijkheicl uimaakt, clan 
wanneer «de combinatie van artikel 2 
met artikel 4 litt. H, van de stadsveror7 
clening bedoelt clat de inrichter persoon
lijk aan de reizigers tijdens de reis, ver
makelijkheden moet verschaffen op een 
plezierboot zoals door muziek of dans
partij aan boord of welkdanige andere 
vermakelijkheid ... ll ; 

Overwegende dat bewuste verordening 
enerzijds in artikel 2 bepaalt, clat « wie, 
gewoonlijk of bij gelegenheicl, op het 
grongebied der stad openbare vertoningen 
of vermakelijk'heden inricht en wie be
zoekers of deelnemers daarvoor toegangs
geld doet betalen, een speciale belasting 
verschuldigd is ll en, anderzijds in arti
kel 4, litter a H, de aanslagcijfers vast
stelt naar gelang de plezierboten en auto
amphibies aanleggen of niet aanleggen in 
de voorhaven; 

Overwegende dat het gemeentereglement 
aldus als openbare vermakelijkheid be
doelt het inrichten van reisjes met ple
zierboten of autoamphibies mits betaling 
van toegangsgeld; dat door te verklaren 
clat het reglement aileen bedoelt <<de ver
makelijkheden verschaft op een plezier
boot :l.an de reizigers tijdens de reis zoals 
door muziek of danspartij ... ll de bestre
den vonnissen becloeld reglement schenden 
door er aan toe te voegen wat het niet 
inhoudt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende clat de bestreden vomiis

sen daarenboven, op eigen redenen steu
nende, hun beslissingen gronden op de 
beweegredenen dat de gemeenten, overeen
komstig de wet van 24 december 1948, 
enkel de heJffing kunnen doen op dezelfde 
belastbare materie als deze waarop de 
vroegere staatstaxe toepasselijk wa~. de
welke dit inrichten van boottochten met 
sportieve of toeristische doeleinden niet 
voorzag; 

Overwegende dat artikel 36-2° van de 
wet van 24 december 1948 de gemeenten 
toelaat, ten eigen bate een belasting te 
heffen op alle vertoningen en vermakelijk
heden, behoudens de uizonderingen voor
zien door die wet, en mits de goedkeuring 
van de bevoegde overheden; 

Overwegende derhalve dat, door de 
macht van de aclministratie-overheden te 
beperken tot het heffen van taxes o.p de 
vertoningen en vermakelijkheden waarop 
de vroegere staatstaxe toepasselijk was, 
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de bestreden beslissingen de in het middel 
aangehaalde artikelen en de verordening · 
der stad Oostende van 9 december 1955 
schenden; 

Dat beiden onderdelen van het middel 
gegrond zijn; 

Om die redenen, voegt de zaken 3655 
en 3656 samen; verbreekt de bestreclen 
vonnissen in zover zij, uitspraak doende 
over de burgerlijke eisen, de vorderingen 
van de burgerlijke partij steunende op de 
feiten gepleegd na 21 juni 1956 als on
gegrond afwijzen; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige; zegt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de aldus vernietigde 
beslissingen; veroordeelt aanlegster tot 
de helft der kosten en verweerder tot d~ 
wederhelft; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank te 
Veurne, zetelende 'ln hoger beroep. 

14 april 1958. - 2• kamer. - Voorzitte1·, 
H. Vandermersch, raadsheer .waarnemend 
voorzitter. - Ve1·sla_qgever, H. Delahaye. 
- Gelijlcltr.idende conclusie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

2" KAMER. 14 april 1958 

TRAMWEGEN, AUTOBUSSEN EN AU
TOCARS. - BESLUI1'WE'J' VAN 30 DECEMBER 
194(}, ARTIKEL 2, LID 2,. EN BESLUIT VAN DE 
REGENT VAN 25 MEl 1947. - GENEESKUNDIGE 
SOHIFTING VAN EN GENEESKUNDIG TOEZICH'J' 
OP DE AUTOBESTUURDERS VAN DE VERYOER
DIENSTEN DOOR. EEN WERKGEVER INGERICHT 
UITSLUI1'END TEN BEHOEYE VAN Zl,JN PERSO
NEEL. - WE1'TELIJKHEID VAN. DIE BEPALIN
GEN. 

Zijn wettelijk de bepalingen van arUkel 2, 
l,i(l 2, van de beslu.itwet van 30 clecem
be1· 1946, hou.flencle hm·zien.ing en coor
dinatie van de wetgeving liet1·effencle het 
bezoldig(l VC1'VOe1' van persone1t doo1' 
middel van autovoe1·tu:i,qen., even.als ae 
bepalin.,qen. van het liesluit van de Re
gent van 25 ,mei 1947, waa1·b·ij cle attto
·lJestnu.nle·rs van cle vervoe1·cliensten, 
clooT een we1·1cgeve1· ttitslu.itend ten. be-

., hoeve. V(tn z·ijn peTsoneel ingeTicht, aa.n 
: _geneeslctt.ndige schifting en geneeskttn
'. clig toe.zicht ondenvMpen zijn l1). (Wet 

van 7 septembei· 1939, gewijzigd door 
de wetten van 14 december 1944 en 
10 maart 1957, art. 1, 3°.) 

(1) ;Raadpl. het verslag aan qe Regent, welke 
de ']:>esluitwet van 30 december 1946 vooraf
gait.t, ih .Pasinomil, 1946, biz. 1412. 

(YLAMINCKX, T. LENAERTS.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 8 juli 1957 in hoger beroep 
gewezen door cle Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen ; 

Over het micldel : schending van arti
kel 1 van de wet van 21 maart 1932, 
doorclat alhoewel in feite vaststond, in 
v66r de rechtbank genomen besluiten was 
uiteengezet, en door het vonnis niet wordt 
tegengesproken, dat het vervoer, dat aan
leiding heeft gegeven tot de vervolgingen 
omdat de voerder zich niet aan de ge
neeskundige schifting onderworpen had, 
aileen was ingericht door een werkgever 
voor het uitsluitend gebruik van zijn per
soneel, het vonnis nochtans betichten 
veroordeelt, wanneer de beschikking van 
de besluitwet van 30 december 1946, die 
aan de Koning toeliet, zoals geschiedde bij 
besluit van de Regent van 15 mei 1947, 
de schikkingen betreffende de uitbating 
van vervoer van personen wat betreft de 
on{lerwerping aan een geneeskundig 
onderzoek, . nit te breiden tot het vervoer 
clat uitsluitend ten gebruik van het werk
volk van de vervoeronclernemer ingericht 
was, strijdig is met artikel 1 van de wet 
van 21 maart 1932, en geen volmachtswet 
ten voorclele van die schikking van de 
besluitwet van 30 december 1946 kan inge
roepen worden, vermits die volmachts
wetten, de economische en financiEHe sa
nering van het land beoogden, en het 
invoeren van een geneeskundige controle, 
in stri.icl met een bestaande wet, niet on
der deze lloofding kan ondergebracht 
worden: 

Overwegende clat de wet van 21 maart 
1932 door artikel 34 van de besluitwet 
van 30 december 1946 afgeschaft en door 
deze besluitwet vervangen werd; dat ar
tikel 2 van bedoelde besluitwet weliswaar 
bepaalt dat de vervoerdiensten, door een 
werkgever met eigen materieel en op 
eigen verantwoordelijkheid, uitsluitend 
tim behoeve van zijn personeel ingericht 
en geexploiteercl, buiten de besluitwet 
vallen voor zover claaruit clit laatste geen 
gelclelijke of bezwarencle last voortvloeit 
doch dat zelfde artikel claaraan toevoegt 
dat de Koning echter aan de becloelde 
vervoerdiensten al of een gedeelte kan 
opleggen van de in artikelen 28 en 29 
voorziene verplichtingen welke op de dien
sten, waarvoor een machtiging vereist is, 
rusten, inzonderheid die betreffende de 
geneeskundige schifting van en het ge
neeskundig toezicht op de autobestuur
clers; dat het · ter uitvoering van die be
palingen genomen besluit van de Regent 
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van 15 mei 1947 voorziet dat « iecler auto
bestuurcler houder moet zijn van een be
wijs van geneeskundige schifting ll afge
leverd onder nader bepaalde voorwaarden 
en verklaart dat onder autobestuurder 
client verstaan << ieder persoon die, gere
gelcl of toevallig een automobiel bestuurt 
voor de exploitatie van personenvervoer
cliensten, claarin begrepen << de diensten 
ingericht door een werkgever en voorzien 
bij artikel 2, lid 2, van het besluit van 
30 december 1946 ll ; 

Overwegende {lat de besluitwet van 
30 december 1946 genomen werd bij toe
passing van de wet van 7 september 1939, 
waarbij aan de Koning buitengewone 
machten verleencl werden, gewijzigd bij 
die van 14 december 1944 en 10 maart 
1947, en inzonderheid van artikel 1, 3°, 
luidens hetwelk cle Koning, mits de be
paalcle voorwaarden, wetskrachtige be
schikkingen kon nemen om de economi
sche belangen van het land te verdedigen; 
dat het inrichten van de diensten voor 
gemeenschappelijk vervoer van personen 
door midclel van automobielen, in hogere 
veiligheiclsvoorwaarden, namelijk dank 
zij een geneeskunclige schifting van en 
een geneeskundig toezicht over de auto
bestuurders, in strijd met de beweringen 
van het micldel, de economische belangen 
van het land bevoordeligt; 

Dat de besluitwet van 30 december 1946 
aldus blijft binnen de perken bepaald 
bij artikel 1, 3°, van de wet van 7 sep
tember 1939, zoals zij gewijzigd werd; 

Dat het middel bijgevolg faalt naar 
recht; 

Overwegende, overigens, dat de sub
stantH\Ie of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

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

14 april1958. - 2° kamer. - Voo1·zitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Rutsaert. 
- Gelijleluidende eonolusie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. Pleitm·, 
H. Paul Goemans (van de Balie van Ant
werpen). 

2" KAMER. - 14 april 1958 

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BmtOER
LIJKE VORDERING. - BESLISSINO VAN VER
OORDELINO. - REGELMATIG INOEROEPEN VER-

WEER VAN DE BllKLAAGDE. -:-- VERWEER NIET 
BEANTWOORD. - NIE'l' GEMOTIVEEI\DE JlESLIS
SINO. 

2° VERBREKING. - UITGESTREKTHEID. 
- STRAFZAKEN. - VERBREKING VAN DE BE
SLISSING VAN, VEROORDELING VAN DE BE
KLAAGDE. - NIET-ONTVANKELIJKE VOORZIE
NING VAN DE BURGERLlJKE VERANTWOOHDE
LlJKE PARTIJ. - GEVOLG VAN DE VEHBRE
KING TEN OPZIOHTE VAN DIE PARTIJ. 

1 o Is niet gemotiveenl cle beslissing, welke 
cle beklaagde jegens de b~trgerlijke pa1·
tij vemordeelt, zonde1· een dam· hem 
regelmatig ingeroepen verweer te beant
woonlen (1). (Grondwet, art. 97.) 

2° W annee1· cle beslissing van veroo1·deling 
OlJ de voorziening van de 'beklaagde ve1·
brolcen wm·dt en de bm·gerlijlee verant
wo(wdelijlce partij geen of geen 1'egel
matige voorziening · heett ingesteld, 
wonlt de besl!issing, waa1·bij deze pa1·tij 
bw·gerlijle verantwoonleUjle we1·d ver
klawrd voor de tege1b de belelaagde uit
_qesproken ve1·oonleUn.q, zonder voo1·
werp (2). 

(F. EN H. VAN HOOREBEEOK, T. DE GREVE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 juli 1957 gewezen door. het 
Hof van beroep te Brussel ; 

I. Wat betreft de voorziening van 
tweecle aanlegger, burgerlijk verantwoor
delijke partij : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de voorziening betekend werd aan de par
tijen tegen welke zij gericht is; dat zij 
clerhalve niet ontvankelijk is; 

II. W at betreft de voorziening van 
eerste aanlegger, betichte : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering ten laste van aanleggers ingesteld : 

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

B. ln zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vorclering ·door verweerder tegen aanleg
ger ingesteld : 

(1) Verbr., 1 juli 1957 (Hull. en PAsrc., 1957, 
I, 1298). 

(2) Verbr., 23 januari 1956 (Arr. Verbr., 
1956, biz. 400; Bull. en PAsrc., 1956, I, 513). 
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Over het middel, schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 15 en 16 
van de Wegcode, doordat het bestreden 
arrest ten gevolge van een auto-ongeval 
aanlegger tot schadevergoeding jegens 
tweede verweerder veroordeelt, om reden 
dat aanlegger die zich op een weg be
vond voorzien van het teken nummer 1-a, 
verzuimd had verweerder De Greve die 
reed op de weg die hij ging naderen te 
laten voorgaan, zonder echter te ontken
nen dat de weg waarop tweede verweer
der reed niet voozien was van het teken 
nummer 2, en zonder de besluiten van 
aanlegger te beantwoorden in zover hij 
staande hield dat, zelfs indien hij een 
font had begaan, verweerder De Greve 
zelf voor de helft verantwoordelijk was 
voor de burgerrechtelijke gevolgen van 
de aanrijding, om reden dat de weg waar
op hij reed niet voorzien was van het 
teken nummer 2, hem waarschuwende 
voor een mogelijke prioriteit, dat hij 
bijgevolg de gewone regels der prioriteit 
diende toe te passen en moest voorzien 
dat hij de voorrang zou moeten afstaan 
aan een mogelijks van rechts komende 
bestuurder, zoals aanlegger, en dat hij 
een gekenmerkte overtreding van de ver
keersreglementen, namelijk van artikel 15 
had begaan, door, in plaats van een be
hoorlijke voorzichtigheid. aan de dag te 
leggen, op een onverantwoorde wijze te 
rijden, dan wanneer, om wettelijk gemo
tiveerd te zijn, de bestreden beslissing al 
de in de door partijen regehnatig neerge
legde besluiten ingeroepen middelen moest 
beantwoorden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
door op de in het middel omschreven con
clusies van aanlegger enkel te antwoorden 
dat er geen termen zijn om de bnrger
lijke partij in de verantwoordelijkheid te 
betrekken, aan het vormvoorschrift van 
artikel 97 van de Grondwet niet voldoet; 
dat het middel derhalve gegrond is; 

En overwegende dat, ingevolge de ver
breking van de beslissing over de bur
gerlijke vordering tegen eerste aanlegger 
ingesteld, de beslissing bij dewelke tweede 
aanlegger burgerlijk verantwoordelijk 
voor · de tegen de,· eerste aanlegger uitge
sproken veroordeling werd verklaard. 
zonder voorwerp wordt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het over de burgerlijke 
vordering tegen eerste aanlegger uit
spraak doet, met het gevolg dat de be
slissing waarbij tweede aanlegger burger
lijk verantwoordelijk werd verklaard 
daardoor zonder woorwerp wordt ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van onderhavig arrest melding 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder tot de helft der kos-

. VERBR., 1958. - 39 

ten en beide aanleggers tot de andere 
helft; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

14 april1958. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitetr. - Verslaggever, H. Rutsaert. 
- Gelijlc/;ztidende conclusie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Struye. 

2" KAMER. - 14 april 1958 

VERKEER. - WEGCODE ARTIKEL 12-L 
PLAATS OP DE RIJBAAN. - VERPLICHTING 
VAN DE BESTUURDER « ZO DICHT MOGELIJK 
BIJ DE RECHTERRAND VAN DE BAAN >> TE BLIJ
VEN. - DRAAGWIJDTE VAN DIE VERPLICHTING. 

De verpUchting voor de bestmwde1·, die 
de l"ijbaa:n volgt, << zo dicht mogelijk bij 
de 1·echterrand van clie baan >> te blij
ven, rnoet worden beoo1·deeld relcening 
gehouden met de omstandigheden, na
rnel!ijk met de omvang en de vracht van 
het voe1·tuig (1). (Wegcode, art. 12-1). 
(Impliciete beslissing.) 

(JACOBS EN MACHIELS, 
T. VAN ROSSEM EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

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

A. Wat betreft de voorziening door de 
vennootschap naar Duits recht «Colonia», 
burgerlijke partij, ingesteld tegen Joan
nes Jacobs, Henricus Machiels, Marcel 
Van Rossem en Gustaaf Bosman : 

Overwegende dat, in zover die voor
ziening tegen betichte Jacobs en burger
lijk verantwoordelijke Machiels gericht 
is, aanlegster verklaard heeft afstand 
ervan te doen ; 

Overwegende dat, in zover die voor
ziening tegen betichte Van Rossem en bur
gerlijk verantwoordelijke Bosman gericht 
is, zij geen middel inroept ; 

Overwegende dat, in zover die voorzie
ning tegen het openbaar ministerie ge
richt is, zij niet ontvankelijk is daar aan-

· (1) Raadpl. verbr., 16 januari 1956 (Arr. 
Ye1·b1·., 1956, biz. 374; Bull. en PASIC., 1956, 
I, 469) en 4 februari 1957 (.4.7'1'. Ye1·br., 1957, 
biz. 422; Bull. en PASIC., 1957, I, 650). 
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legster, burgerlijke partij, niet tot de 
kosten van de publieke vordering ver
oordeeld werd ; 

B. Wat betreft de voorziening door 
Joannes Jacobs, betichte en tevens bur
gerlijke partij, en door Henricus :Ma
chiels, burgerlijk verantwoordelijke par
tij en tevens burgerlijke partij tegen 
Marcel Van Rossem, burgerlijke partij 
en tevens betichte, tegen Gustaaf Bosman, 
burgerlijke partij en .tevens burgerlijk 
verantwoordelijke partij, tegen de bur
gerlijke partijen naamloze vennootschap 
«De Schelde >>, vennootschap naar Duits 
recht « Colonia >> en Adolf Loffl ingesteld : 

1 o Ten aanzien van de beslissing over 
de publieke vordering tegen Van Rossem 
en Bosman: 

Overwegende dat aanleggers niet ver
mogen zich te voorzien tegen de beslissing 
van vrijspraak en van buitenzaakstelling 
van de rechtstreekse gedaagden Van Ros
sem en Bosnian ; 

2° Ten aanzien van de overige beslis
singen: 

Over het middel, afgeleid nit de schfm
ding van de artikelen 97 van de Grondwet, 
418 en 429 van het Strafwetboek, 20-2 van 
het koninklijk besluit van 8 a}'>ril 1954 
houdende algemeen reglement op de po
litie van het wegverkeer, 1382, 1383 en 
1384 van het "Bnrgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden arrest, bij bevestiging 
van het beroepen vonnis, de gehele verant
woordelijkheid, zowel strafrechtelijke 
als burgerlijke, voor het te Evere, op 
22 november 1955 overgekomen ongeval 
ten laste van aanleggers gelegd heeft en 
hun vordering tegen Van Rossem en 
Bosman heeft afgewezen, terwijl deze 
laatsten buiten zake werden gesteld, zon
der. het middel te beantwoorden dat door 
aanl!)ggers in conclusies regelmatig. was 
aangevoercl en gesteund hierop dat· bee 
tichte Jacobs « aan zijn linkerzijde ge
noeg ruimte liet aan de wagen bestuurd 
door Van Rossem die nit de tegenover
gestelde richting kwam gereden, ·. zoc}kt' 
deze gemakkelijk kon doorgaan indien hij 
bij de rechterraiid van de baan wa:re g.e~ 
bleven ... >>, en« ... bij het·inhalen van· ·zijn 
voorganger · namelijk de voorschi'iften 
van artikel 20c2 van het verkeersregle
ment nageleefd heeft ... ll, dan wanneer 
de inhaling uitgevoerd door een wegge~ 
bruiker, wanneer hij terzelfdertijd een 
andere kruist, toegelaten is indien de be
stl'iurder die ze uitvoert de· nodige ruimte 
laat voor de bestuurder die hij kruist, 
dan wanneer het door aanleggers ingeroe
peli middel, bijgevolg, van aard was om 
hen van alle verantwoordelijkheicl in het 
litigieus ongeval te ontlasten; waaruit 
volgt dat het · ho'f ··van beroim, door t~ 

verzuimen er op te antwoorden, de bestre
den beslissing niet wettelijk gemotiveerd 
heeft: 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest 
erop wijst dat, zo Van Rossem niet vol
ledig tussen de boord en de uiterste 
rechterrichel gebleven is, zulks te wijten 
is aan een gebrek aan nuttige plaats
ruimte, gebrek dat moet worden beoor
deeld in verhouding tot de omvang van 
de zware .camion die door hem werd be
stuurd, en dat artikel 21-1 van het alge
meen reglement op de politie van het 
wegverkeer niet voorschrijft langsheen 
de· rechterrand te moeten slieren met 
zware vrachten; 

Dat, anderzijds, het arrest vaststelt 
dat, wanneer Jacobs zijn inhalingsma
nceuvre heeft aangevat, de vrije beschik
bare uitgestrektheid tot inhalen derwijze 
was ingekrimpt dat gevaar voor onge
vallen onvermijdelijk was indien het 
inhalen werd ingezet alsof over de gause 
rijstrook kon worden beschikt; 

Dat, eindelijk, het arrest beslist dat 
Jacobs, door zijn onachtzaamheid, zich 
over de v66r hem openliggende vrije 
ruimte heeft vergist en dat, in de gege
ven omstandigheden, gelet onder meer op 
de omvang der betrokken voertuigen, het 
in ieder geval gewaagd was in te halen ; 

Overwegende dat zodoende het arrest 
de in het middel bedoelde conclusies 
beantwoord heeft.; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat, wat betreft de 
beslissing over de publieke vordering te
gen Jacobs, de substanW~le of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor.
men werden nageleefd en dat de veroor
deling overeenkomstig de wet is; 

Dat, wat betreft de beslissingen over 
de burgerlijke vorderingen, aalllegg·ers 
geen bijzonder middel inroepen; .. 

Overwegende dat verweerders Van Ros
sein, Bosman en « De Scheide lJ · vorderen 
dat aanleggers hoofdelijk 'tot de kosten 
zouden. veroordeeld worden; 

Dat die hoof{lelijkheid door geerr enkele 
'initsbepaling voorzien is ; 

Om die redenen, decreteert de afstancl 
van de voorziening door de v:ennootschap 
<C0olonia >> 'in z;over z;ij ingestelcl is tegen 
Jacobs Joannes en Machiels Henricus; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

14 april1958. - 26 kamer. - Voon;itter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Belpaire. 
- Gelijlcl!uidende concl1ts·ie, H. Paul Ma-
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haux, advocaat-generaal. 
HH. Simont en Struye. 

2" KAMER. - 14 april 1958 

OORLOGSSOHADE. - SCHADE AAN GOEDE
HEN. - VALSE AANGIFTE. - BEGRIP. 

Evenals de valsheid in gesch1"iften voor
zien bij de artilcelen 193 en volgende van 
het St1·ajwetboelc, is de valse aan.gifte 
voorzien bij artilcel 55 van de wet van 
1 octobe1· 1947 op de ve1·goeding van 
oo1·logsschade aan private goede1·en 
slechts st1·ajbaa1· indien zij een schade 
lean ve1'0orzalcen (1). 

(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP 
TE GENT, T. DEVROE.) 

ARREST, 

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

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 vaii de Grondwet, 55 en 58 
van de wet van 1 october 1947 op de ver
goecling van o0rlogsschade (gewijzigd 
door artikel 26 der wet van 1 augustus 
1952), doordat het bestreden arrest ver
weerder vrijspreekt met betrekking zowel 
tot de betichting van valsheid in geschrW 
ten en gebruik van valse stukken als tot 
de betichting van inbreuk op voormelde 
artikelen 55 en 58, om reden van ontsten
tenis van bedrieglijk- opzet of van oog
merk om te schaden, dan wanneer laatst
bedoelde betichting enkel het algemeen 
opzet vereist : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet enkel op de afwezigheid van be
drieglijk opzet of van oogmerk om te 
schaden gegrond is ; dat het tevens steunt 
op de ontstentenis van mogelijke benade
ling; 

Overwegende dat het hof van beroep 
uit deze feitelijke en bijgevolg soevereine 

(1) Over de vraag of de mogelijkheid van 
schade een wezenlijk bestanddeel is van elk 
misdrijf, raadpleeg de memorie van toelichting 
en het verslag van de Commissie van de Ka
mer van volksvertegenwoordigers met betrek
king tot artikel 193 van het Strafwetboek 
(NYPELS, Ley~lation criminelle, bd. II, blz. 184, 
nr 25, en blz. 215, nr 15) ; HAus, Prin
cipes generaux au droit penal, bd. I, nr 77 
tot 79, 263 tot 266, 274 en 275; BLANCHE, 

vaststelling heeft kunnen afleiden dat er 
geen inbreuk voorhanden was op de arti
kelen 55 en 58 der wet van 1 ·october 
1947; dat, evenals de valsheid in geschrif
ten voorzien bij de artikelen 193 en vol
gende van het Strafwetboek, de valse 
aangifte voorzien bij artikel 55 van de 
wet van 1 october 1947 slechts strafbaar 
is indien zij een schade kon veroorzaken; 

Overwegende dat de bestreclen beslissing 
aldus regelmatig gemotiveerd werd en er 
geen strijdigheicl aan gelegen is te be
sluiten tot de afwezigheicl van inbreuk op 
de artikelen 196 en volgende van het 
Strafwetboek wegens ontstentenis van be
drieglijk opzet of van oogmerk om te 
schaden en de afwezigheicl van inbreuk 
op hogervermelcle artikelen 55 en 58 we
gens ontstentenis van mogelijke benade
ling; 

Dat het mi<lclel feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegencle, voor het overige, dat de 
substantiele of op straf van nietigheicl 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefcl en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; legt de kosten ten laste van de 
Staat. 

14 april1958. ~ 2" kamer. - Voo?·zitter, 
H. Vanclermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Rutsaert. 

GeUjlclttidende conclttsie, H. Paul 
Mahaux, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Struye. 

2" KAMER. - 14 april 1958 

1 o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN VOORZIE~ 
NING KAN WORDEN INGESTELD.- STRAFZAKEN. 
- BESLISSING W AARBIJ DE PUBLIEKE VOR- . 
DERING VERJAARD WORDT VERKLAARD. -
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. - NIET
ONTV ANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN VERBRljJKING. 
- 'l'ERMIJN. - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE VORDERIN(J. - BESLISSING WAARBIJ 
DE EIS VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ NIET 

Etudes, bd. III, nr 123; NYPELS, Ooae pe
nal interprete, bd. I, art. 193, nr 10, blz. 455; 
N YPELS en SERVAIS, uitg. 1896, bd. I, art. 193, 
nr 13, blz. 556; NYPELS en SERVAIS, uitg. 1938, 
ba. I, art. 1, nr 1 initio, en nr 4; CoNSTANT, 
Manuel de rl1·oit penal, bd. II, nr 358; verbr., 
10 november 1874 en de conclusies van bet 
openbaar ministerie (Bull. en PAsrc., 1874, I, 
356) ; Z augustus 1886 (ibid., 1886, I, 387) en 
25 juli 1887 (ibid., 1887, I, 351). 
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VOLLEDIG INGEWILLIGD WORDT. - BESLIS
SING BIJ VERSTE!( TEN OPZICHTE VAN DEZE 
PARTIJ. - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE 
TEGEN DE BURGERLIJKE PARTIJ VOOR RET 
VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN TOT VERZET. 

- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1o Is niet on.tvanlcelijlc, bij gebn~k awn 
belang, de voorzienin.g door een belclaag
de ingesteld tegen een beslissing waa1·bij 
de publielce vonlering doo1· ve1·jaring 
ve1·vallen wo1·dt verklaa~·d (1). 

2o TVannee1· ee·n besUssing bij ve1·stelc is 
gewezen tm• opz,ichte van cle bu1·ge1·lijke 
pa1·tij en deze hie1·tegen in ve1·zet Tcan 
Twmen, omclat haa1· eis niet volleclig 
ingewilligcl we1·cl, is cle voo,rz·iening van 
de belclaagde tegen cle lnwge·rlijke partij 
ingestelcl voo1· het verstrij Teen van cle 
te1·mijn tot verzet niet ontva~ulce/Jijlc (2). 
(Wetboek van strafvordering, art. 413; 
wet van 9 augustus 1908, art. 3.) 

(VALLE, T. VAN BAELEN EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
terecht vaststelt dat het bij verstek gewe
zen werd ten opzichte van deze partij ; 

Overwegende dat de eis van gezegcle 
partij niet volleclig ingewilligd werd ; 

Overwegende dat uit de stukken der 
rechtspleging niet blijkt dat het bestre
den arrest betekencl wercl a an de verstek
doencle partij ; dat de termijn tot verzet 
ten dage van de voorziening niet kon ver
streken zijn ; 

Dat de voorziening, ingesteld v66r het 
verstrijken van de termijn tot verzet, 
voorbarig en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

\ 
II. Nopens de voorziening ingesteld 

door « Gevalik JJ, burgerlijke partij : 

A. Tegen de beslissing gewezen over de 
publieke vordering : 

Overwegende dat deze burgerlijke partij 
niet veroordeeld werd tot al of tot een 
deel cler kost(m; dat de voorziening der
halve ontvankelijk is ; 

B. Tegen de beslissing gewezen over de 
burgerlijke eis : 

Overwegende dat aanlegster geen enkel 
middel doet gelden ; HET HOF; - Gelet op het bestreden 

arrest, op 19 november 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; Om die redenen, verwerpt de voorzienin

gen ; veroordeelt elk der aanleggers tot 
I. Nopens de voorziening ingestelcl door · de kosten van zijn voorziening. 

Valle, verdachte : 

A. Tegen de beslissing gewezen over de 
publieke vordering : 

1 o W egens de telastlegging A : 

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

2° Wegens de overige telastleggingen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de publieke vordering door verjaring ver
vallen verklaart ; clat de voorziening tegen 
zulke beslissing niet ontvankelijk is ; 

B. Tegen de beslissingen gewezen over 
de burgerlijke vorcleringen van : 

1° Van Baelen en « Gevallik ll : 

Overwegencle dat aanlegger geen enkel 
midclel doet gelden ; 

2° De Nationale Unie van de socialisti
sche mutualiteiten : 

(1) Verbr., 7 october 1957 (sttpm, biz. 57; 
Bull. en PASIC., 1958, I, 98). 

(2) Verbr., 22 juni 1953 (Arr. Ve1·br., 1953, 
biz. 731; Bull. en PAsw., 1953, I, 844, en 
nota. 3). 

14 april 1958. - 2" kamer. - Voorzitte1·, 
H. Vanclermersch, waarnemend voorzitter. 
- V e1·slaggever, H. Delahaye. - Gelijlc
l1videncle conclttsie, H. Paul Mahaux, acl
vocaa t-generaal. 

2" KAMER. - 14 april 1958 

EETWAREN EN KOOPWAREN (MIS
BRUIK BIJ DE HANDEL IN). -
HANDEL IN HONIG. - lNLANDSE HONIG, IN
HEEMSE HONIG EN UITHEEMSE HONIG. - BE
GRIP. 

De q·ual-ificatie « inlandse honig ll of << in
heemse honig ll is voorbehomlen aan cle 
zoete sttbstantie clie in Belgif! do01· de 
bijen uitslttitend ttit sappen bereid 
wonlt die zij op planten vergaren; het 
product voortgebmcht bij middeZ van 
een ovenl1·evene voecUng van de bijen 
met uitheemse honig mag slechts ver
Tcocht wonlen onder de benaming van 
« ttitheemse honig l>. (Kon. besl. van 
18 januari 1939, gew. bij besluit van 
de Regent van 4 april 1948, art. 1 en 8; 
min. besl. van 20 juli 1939, art. 1.) 
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE GENT, T. FASTENAEKELS; FASTEN
AEKELS, T. DE BELGISCHE SYNDiCALE ·KAMER 
DER BIJENTELERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 februari 1958 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing waarbij Fasten
aekels strafrechtelijk werd veroordeeld : 

Overwegende dat geen middel wordt 
aangevoerd ; 

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

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

Overwegende dat aanlegger geen micldel 
inroept; 

· III. In zover de voorziening van de 
procureur-generaal bij het Rof van be
roep te Gent gericht is tegen de beslis
sing waarbij Fastenaekels vrijgesproken 
werd wegens de feiten van betichtingen 
A en B, ·welke,na 31 maart 1955 gepleegd 
werden: 

Over het midclel, afgeleid uit de scherr
cling van de artikelen 498 van het Straf
wetboek, 1, 3, 5 en 7 van het koninklijk 
besluit nr 19 van 27 juli 1939, 1 en 2 van 
het ministerieel besluit van 20 juli 1939, 
1 en 8 van het koninklijk besluit van 
18 januari 1939, gewijzig·d bij het besluit 
van de Regent van 4 augustus 1948, door
dat het bestreden arrest, de vrijspraak 
van de beklaagde steunt op de overwe
gingen : 1 o dat het niet vaststaat dat 
om op de benaming << inlandse >> recht 
te hebberi het niet volstaat dat de 
honig in het land worde voortgebracht, 
maar daarenboven vereist is dat hij uit
sluitend bereid werd uit door inlandse 
bijen op inlandse planten vergaarde sap
pen en 2° dat niet. kan gezegd worden 
dat honig in het land voortgebracht door 
inlandse bijen gevoed met inheemse 
honig als een uitheems product dient 
bestempeld, dan wanneer de benaming 
« honig >> voorbehouclen is aan de zoete 
substantie die door de bijen uitsluitend 
nit op planten vergadercle sappen bereid 
worclt en clan wanneer, wat de oorsprong 
en de herkomst van het product betreft, 
aileen het land .in aamnerking kan ge
nomen worden waar die bijen het product 
bereiden nit sappen welke zij recht
streeks zelf op planten hebben vergaderd : 

Overwegencle dat het arrest erop wijst 
dat de beklaagcle de aanwezigheid in de 
door hem verkochte honig van elementen 
van vreemcle OOI"Sprong uitlegt door het 
feit dat zijn bijen overvloedig met uit
heemse honig gevoecl worden niet enkel 
gedurende de winter en de lente, maar 
zelfs gedurende «de dracht », wat ook de 
beweerde abnormale hoge opbrengst van 
zijn teelt begrijpelijk zou maken; 

Overwegende dat, na alzo de. feitelijke 
omstandigheden bepaald te hebben in 
verband met de misdrijven die, onder de 
betichtingen A en B voor het tijdperk 
volgende op 31 maart 1955 ten laste van 
beklaagde gelegd worden; de rechter, 
om die betichtingen als niet bewezen te 
verklaren, beslist dat in recht niet kan 
gezegd worden dat honig, in het land 
voortgebracht door inlandse bijen gevoecl 
met uitheemse honig, als een uitheems 
product dient bestempeld te worden en 
dat het niet vereist wordt, opdat de bena
ming « inlanclse » geoorloofd zou zijn, dat 
de honig uitsluitend uit door inlandse 
bijen op inlandse planten vergaarde sap
pen bereid worde : 

Overwegende dat uit artikel 8 van het 
koninklijk besluit van 18 januari 1939, 
gewijzigd door het besluit van de Regent 
van 4 augustus 1948, voortvloeit <ilat ge
deeltelijk uit buitenlandse honig samen
gestelde honig door de bewoordingen << in
landse honig », « inheemse honig » of an
dere gelijkaardige aanduidingen niet mag 
aangewezen worden ; 

Overwegende dat artikel1 van hetzelfde 
koninklijk besluit de wettelijke betekenis 
van het woord « honig » bepaalt door te 
verklaren dat deze naam voorbehouden is 
aan de zoete substantie die door de 
bijen uitsluitend uit op planten vergaarde 
sappen bereid worclt; 

Overwegende dat uit die bepalingen 
blijkt dat de qualificatie « inlandse ho
nig » of « inheemse honig », die gelijktij
dig de aard, de samenstelling, de oor
sprong en de herkomst van het product 
betreft, wettelijk voorbehouden is aan de 
zoete substantie die in Belgie door de 
bijen uitsluitend uit sappen wordt die zij 
op planten vergaren ; 

Overwegende, derhalve, dat het bestre
den arrest, welk vaststelt dat beklaagde 
het product dat hij bij micldel van een 
overclrevene voeding van zijn bijen met 
uitheemse honig voortgebracht heeft als 
« inlandse honig >> of onder een gelijkaar-

·. dige aanduiding voorgesteld en verkocht 
heeft, de vrijspraak in verband met de 
telastleggingen A en B op grond van ·de 
hierboven gemelde overwegingen niet wet
telijk heeft kunnen reChtvaardigen; 

1 
•. Wa<trJ!.tt volgt dat het midclel gegroncl 

IS,;·,, 
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Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest in zover het Fastenaekels vrijge
sproken heeft wegens de feiten voorzien 
onder de betichtingen A en B en gepleegd 
na 31 maart 1955; verwerpt de voorzienin
gen voor het overige; beveelt dat van on
derhavig arrest melding zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt Fasten
aekels tot de tweederden der kosten en 
laat de Staat het overige derde ten laste; 
verwijst de zaak alzo beperkt naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

14 april1958.- 2° kamer. - Voo1·Z'itter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. van Beirs. 
- Gelijkl~tidende conclttsie, H, Paul Ma
haux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 16 april 1958 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
DRIJFSBELASTING. - WEEKEND VENNOOT VAN 
EEN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID. - BEZOLDIGING AAN DIE 
VENNOOT TOEGEKEND, - BEZOLDIGING IN 
ZIJNEN HOOFDE BELASTBAAR IN DE BEDRIJFS
BELASTING ALS WINST VAN HET BEDRIJF, 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. BELASTINGPLICHTIGE 
DIE EEN ONDERNEMING VOORTZET OF ZE NA 
OVERNEMING EXPLOITEEBT. - ARTIKEL 8, 
PARAGRAAF 2, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 
1945. VEREISTE OVEREENKOMSTIGHEID 
TUSSEN DE BELASTBARE EN AFTREKBARE ELE
MENTEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP DIE DE ONDERNEMING VAN EEN PERSO
NENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKE
LIJKHEID VOORTZET. - ARTIKEL 8, PARA
GRAAF 2, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945. 
- REFERENTIEWINST VAN DE PERSONENVEN
NOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPUAKELIJK
HEID. - BEZOLDIGINGEN VAN DE BEHEERDERS 
VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP BIJ DE BE
LASTBARE WINSTEN GEVOEGD. - SOMMEN .UIT
GEKEERD OF TOEGEKEND AAN DE VENNOTEN
ZAAKVOERDERS VAN DE PERSONENVENNOOT
SCHAP DIENENDE BEGREPEN TE WORDEN IN DE 
WINSTEN VAN HET REFEUENTIETIJDPERK. 

1 o De door een personenvervnootschap 
met beperkte aronsprakelijkheid aan een 
werlcend vervnoot uitgekee?·de of toege
lvende sommen zijn belastbaar, in hoof
de van die vennoot, in de bedrijfsbe
lasting als winsten van het bedrijf (1). 

(1) Verbr., 16 januari 1957 (Arr. Verbr., 
1957, blz. 351; Bull. en PAsrc., 1957, I, 557). 

(Samengeschakelde wetten betreffende 
de jnkomstenbelastingen, art. 25, para
graaf 1, 1°, en 35, paragraaf 4). 

2° A1·tilcel 8, pa1·ag1·aat 2, van de wet van 
16 octobe1· 1945, dat aan een belasting
pUchtige van de extmbelasting, die 
gedurencle het ?'eferentietijclperlc of 
gecl~wende het belastbaar tijdperlc een 
ondenwming heett voo1·tgezet of na 
overnen~ing heeft geexploiteerd, toelaat 
de winsten van het refe?·entietijdpe?'lc in 
minde1·ing te bren.gen alsof de ondm·ne
ming niet in andere handen was 
overgegaan, maalct deze aftrelc afhan
lcelijlc van de. vooTwaa1·ae dat e1· een 
ove?·eenlcomstiglwlcl bestaat tussen de 
belastbare en aft?-elcba?·e clemente?~ (2). 

3° 1-VcMwWe?· een naamloze vennootschc~11 
on.de1·woTpen aa1~ de ext?-abelasting, en 
cUe de te voren door een personenven
nootschap met beperlcte aanspralceUjlc
heid geexploiteeTde onderneming heeft 
voortgezet, b'lj toepassing van artilcel 8, 
paTagraaf 2, van de wet van 16 october 
.1945, toegelaten is tot het in mindering 
b1·engen van de door deze pe?·sonenven
nootschap behaalde ?'efe?·entiewinst, be
staat e1· aanle·iding, vermits, bij toepas
sing van artilcel 4, pa1·ag1·aaf 5, va.n 
bedoelde wet, de bezoldigingen van de 
beheerders bij de winsten van het be
lastbaa?' tijdpe?'lc uevoegd wm·den, om 
onder de wi:nsten van het TetiJTentietijd
perlc te begrijpen het bedmg der sam
men, wellce aan de vervnoten-zaalcvom·
cleTs van. de pe1·sonenvennootschap wer
clen uitgelcem·d of toegelcend. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN DEN BOSCH EN 
ZOON, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANCIEN.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 17 mei 1!157 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, paragraaf 1, 4, 
paragrafen 1, 2, 4, en 5, 5, paragrafen 2 
en 5 (deze laatste paragraaf aangevuld 
door artikel 3 der wet van 30 mei 1949), 
en 8, paragraaf 2, der wet van 16 october 
1945 betreffende de extrabelasting, door
dat het bestreden arrest, zonder ontkend 
te hebben dat eiseres de onderneming van 
de personenvennootschap met beperkte 

(2) Raadpl. verbr., 4 december 1956, beweeg
redenen (Arr. Verbr., 1957, blz. 229; Bull. en 
PASIC., 1957, I, 355); 28 januari en 1 april 1958 
(supra, blz. 351 en 586; Bull. en PAsrc., 1958, 
I, 576 en 854). 
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aansprakelijkheid « Ch. Van den Bosch 
en Zoon >> met dezelfde activiteitsbestand
delen had voortgezet, en na vastgesteld te 
hebben dat het voor eiseres voordeliger 
zou zijn de winsten van gezegde personen
vennootschap met beperkte aansprakelijk
heid van 1 september 1939 tot 31 december 
1939 als referentiewinst in aanmerking te 
zien nemen wanneer de lonen van de 
Heer Ch. Van den Bosch bij de winsten 
der personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid zouden gevoegd wor
den, beslist heeft dat, voor het berekenen 
der gedurende de belastbare periode 
behaalde inkomsten, de bezolcliging van de 
Heer Ch. Van den Bosch, directeur van ei
seres, bij de inkomsten van eiseres gevoegd 
moest worden, en niettemin geweigerd 
heeft de jnkomsten der personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
als referentiewinst aan te nemen om re
den dat de zaakvoerders ener personen
vennootschap met beperkte aansprakelijk
heid niet kunnen worden aangezien als 
beheerders van een vennootschap op aan
delen noch als personen die een soortge
lijk ambt vervullen, en dat derhalve ar
tikel 4, paragraaf 5, van <le wet van 16 oc
tober 1945 op hen niet van toepassing is, 
zodat het toepassen van de aldus beperkte 
referentiewinst voor eiseres nadeliger dan 
de forfaitaire referentiewinst zou zijn, 
dan wanneer, op grond van artikel 1, 
paragraaf 1, en artikel 4, paragraaf 1, 
aileen die inkomsten welke de v66roor
logse inkomsten overtreffen voor extra
belasting vatbaar zijn, dan wanneer, 
meer bepaald, ware de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
niet in een naamloze vennootschap omge
vormd, zij op grond van de artikelen 4, 
naragraaf 2 en 5, paragraaf 2 haar in
komsten van 1 september 1939 tot 31 de
cember 1939 als referentiewinst had kun
nen nemen, dan wanneer daarbij op grond 
van artikel 4, paragraaf 4, alinea 2, ge
zegde personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid de vergelijking had 
mogen maken tussen de referentieperiocle 
en cle belastbare periode op grond van cle 
inkomsten der vennootschap venneerderd 
met die van haar zaakvoerders, dan wan
neer op grond van artikel 8, paragraaf 2, 
de naamloze vennootschap haar referen
tiewinst mocht bel:ekenen alsof de perso
nenvennootschap met beperkte aansprake
lijkheid was blijven voortbestaan, zodat 
zij voor de berekening der referentiewinst 
de bezoldiging van de H. Ch. Van den 
Bosch bij die van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
mocht voegen : 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat . de personenvennootschap met be
j)erlrte aamiprakelijkheid Van den Bosch 
en Zoon op 29 april 1941 met terugwer-

kende kracht op 1 januari 1941 in een 
naamloze vennootschap met zelfde bena
ming, doel en kapitaal omgevorrnd werd; 

Dat het arrest beslist dat de gewezen 
zaakvoerder van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid « Ch. Van 
den Bosch >> als een beheerder van de 
naamloze vennootschap client te worden 
aangezien en dat dienvolgens, zijn bezol
digingen bij de winsten van die vennoot
schap dienen gevoegd te worden, overeen
komstig artikel 4, paragraaf 5, van de 
wet van 16 october 1945, tot berekening, 
met betrekking tot de naamloze vennoot
schappen, van de belastbare grondslag in 
zake extrabelasting ; 

Overwegende dat aanlegster v66r het 
hof van beroep aanspraak maakte op een 
referentiewinst bepaalt, bij toepassing 
van artikel 8, paragraaf 2, van voormelde 
wet, op grond van de winsten van de per
sonenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid van af 1 september tot 31 de
cember 1939 ; 

Overwegencle dat de directeur der belas
tingen voor wie aanlegster dezelfde aan
spraak had doen gelden deze ongegrond 
heeft verklaard om reden dat de door de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid van af 1 september tot 
31 december 1939 behaalde inkomsten in 
hoofde van deze vennootschap in de 
extrabelasting belastbare inkomsten uit
maakten, wijl zij bij het ·door artikel 1, 
paragraaf 1, van de wet van 16 october 
1945 bepaald belastbaar tijdperk behoor
den; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
steunende op andere redenen, beslist dat 
de aanspraak van aanlegster niet kon 
worden ingewilligd omdat, volgens zijn 
mening, de door de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkhekl aan 
Ch. Van den Bosch toegekende bezoldi
gingen niet bij de andere winsten van die 
vennootschap kunnen worden gevoegd tot 
vaststelling van de winsten van het refe
rentietijdperk en dat derhalve de bij toe
passing van artikel 8, paragraaf 2, van de 
wet- van 16 october 1945 bepaalde referen
tiewinst min voordelig zou zijn dan die 
welke door de administratie werd toege
staan; 

·Overwegemle dat, zo krachtens arti
kel 4, paragraaf 4, van de wet van 16 oc
tober 1945, de niet-uitgekeerde winsten 
slech ts in aaillnerking kunnen genomen 
worden tot berekening van de extralie
lasting lastens een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid, 
da'aruit niet volgt dat de door een ·per
sonenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid uitgekeerde winsten niet mogen 
in acht genomen worden tot vaststelling 
van het bedrag van de referentiewinst van 



-616 

een do:or een naamloze vetmootschap over
genomen onderneming; 

Dat, inderdaad, naar li.1id zowel van 
artikel 25, paragraaf 1, 1°, en 35, para
graaf 4, van de sameng·eschakelde wetten 
als van artikel 2, paragraaf 1, littera a, 
van de wet van 16 october 1945, de aan 
de vennoten-zaakvoerders toegekende win
sten belastbare inkomsten uitmaken als 
zijnde uitgekeerde winsten en niet als 
bedrijfsonkosten worden beschouwd; 

Overwegende dat artikel 8, paragraaf 2, 
van laatstgenoemde wet de aftrek van 
de referentiewinst van een overgenomen 
onderneming afhankelijk maakt van voor
waarden die duidelijk de noodzakelijk
heid aanwijzen van een overeenkomstig
heid tussen de belastbare en aftrekbare 
elementen; 

Dat die overeenkomstigheid niet ion 
worden verwezenlijkt zo, enerzijds, de 
bezolcliging van de beheerder bij de be
lastbare winsten van de naamloze ven
nootschap werden gevoegd terwijl, ander
zijds, de bezoldiging van de vennoot-zaak
voerder van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid bij de af 
te trekken elementen niet in aanmerking 
werden genomen ; 

Overwegende dat, waar het de beslis
sing waarbij het de aanspraak van aan
legster ongegrond verklaart, op de enkele 
reden steunt dat de door de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijkheid 
aan Ch. Van den Bosch toegekende be
zoldigingen niet tot vaststelling van de 
referentiewinst kunnen in aanmerking 
genomen worden, zonder echter na te gaan 
of die bezoldigingen al dan niet exploita
tiewinsten uitmaakte, het arrest de in het 
middel bedoelde wetsbepalingen geschon
den heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het beslist dat aan
legster geen aanspraak maken mag op de 
referentiewinst van de personenvennoot
schap met be1'>erkte aansprakelijkheid 
cc Ch. Van den Bosch en Zoon >J en de aan
legster tot de kosten veroordeelt; beveelt 
dat onderhavig arrest op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing zal 
vermeld worden; veroordeelt verweerder 
tot de kosten; verwijst de zaak aldus 
beperkt naar het Hof van beroep te Gent. 

16 april 1958.- 2• kamer.- Voo?·zitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. 
- GeUj7clttidende concl~tsie, H. F. Du
mon, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Struye en Van Leynseele 

2" KAMER. - 16 april 1958 

INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. - BEROEP 
V66R HET HOF VAN BEROEP. - HOF VAN BE
ROEP ERTOE GEHOUDEN ZELFS VAN AMBTSWEGE 
TE BESLISSEN DAT DE AANSLAG DOOR FOROLUSIE 
AANGETAST IS. - TAAK VAN HET HOF. 

Het hot van bemep, waarbij een bemep 
tegen de beslissing van de di?·ectetw (le1· 
directe belastingen aanhangig is en dat 
tot plicht heett zelfs van ambtswege na 
te gaan of de aanslarJ binnen de wette
lijke tennijnen werd ingecohie1·d (1), 
mag te (lien e·inde zij?~ onderzoe7c niet 
beperken tot (le doo1· de administ?·atie 
voorge1wachte elementen, maar is er toe 
rJehouden zelf na te gaan, desnoods 
doo1· van ambtswege de overlegging· van 
de nodige bescheiden te bevelen, of de 
wet werd nageleefd en namelijk of, in 
onde?·hav·ig r)eval, de administ?·atie van 
de buitengewone aanslagtennifn geb?'ttik 
vermocht te ma.lcen, hetzij omdat de 
aangifte onjttist ot onvolledig was, 
hetzij omdat zij na het verst1·ij1Gen van 
de wettelij7ce tennijnen werd ingediend. 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP C< AAN- EN VER
KOOPVENNOOTSOHAP VAN DE BELGISOHE BOE
llENBOND ll . ) 

ARREST, 

HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 29 juni 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de· artikelen 97 en 112 van de 
Gronclwet, 54, paragraaf 1, 66 en 74, 
eerste lid, van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen samengeschakeld 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, en 2 en 6 der wette'n betref
fende de nationale crisisbelasting samen
geschakeld bij het besluit van 16 januari 
1948, doordat het bestreden arrest de be
twiste aanslag wegens forclusie teniet 
doet, om reden dat verweerster in haar 
aangifte in de inkomstenbelastingen voor 
het dienstjaar 1949 en in de bijlagen 
dezer aangifte al de inlichtingen had ver
strekt om de controleur toe te Iaten de 
aanslag te berekenen en de administratie 

(1) Wat betreft de plicht van het hof van 
beroep zelfs van ambtswege na te gaan of de 
aanslag niet nietig is wegens forclusie, raad
pleeg verbr., 9 juli 1957 (A•·r. Ve1·br., 1957, 
biz. 955; Bull. en PAsrc., 1957, I, 1344) en 
21 november 1957 (sttpra, biz. 168; Bull. en 
PASIC., 1958, I, 297). 
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vim geen uestanddeel gewag maakt waar
door zij over de verlengde termijn van 
artikel 74 der samengeschakelde wetten 
op de inkomstenbelastingen zou hebben 
kunnen beschikken, hetgeen evenmin uit 
enig element van het dossier zou blijken, 
dan wanneer het hof van beroep, door 
van ambtswege de al dan niet tijdige inko
hiering van de betwiste aanslag te onder
zoeken, noodzakelijk de verplichting had 
na te gaan of de door de verweerster inge
diende aangifte in de inkomstenbelastin
gen aan de bij artikel 54, paragraaf 1, der 
samengeschakelde wetten gestelde vereis
ten voldeed, namelijk of die aangifte 
tijdig werd overgelegd; dat nit het be
streden arrest niet blijkt dat het hof 
van beroep die verplichting is nagekomen; 
dat zulks trouwens niet kon geschieden 
daar het afschrift van de beslissing, het 
proces-verbaal of verslag houdende goed
keuring van de afgesloten comptabiliteits
toestand niet in het bezit was van het hof 
van beroep, zodat het de datum van de 
goedkeuring van de balans en verlies
en winst- rekening niet kende en niet 
kon uitmaken of de aangifte al dan niet 
binnen vijftien dagen na deze goedkeuring 
werd overgelegd : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het hof acht vermag te slaan blijkt 
dat noch v66r de directeur der belastingen 
noch v66r het hof van beroep door ver
weerster werd opgeworpen dat de aan
slag door forclusie aangetast was en dat 
de directeur evenmin van ambtswege over 
die kwestie uitspraak heeft gedaan; 

Maar overwegende dat het bestreden 
arrest de door verweerster betwiste aan
slag wegens forclusie van ambtswege 
nietig verklaard heeft op grand van de 
beschouwing dat de administratie van 
geen bestanddeel gewag maakte waardoor 
het over de buitengewone termijn van ar
tikel 74 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen kon 
beschikken en dat evenmin enig element 
liit het dossier de toepassing van voor
meld artikel bleek te rechtvaardigen; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
ten aanzien van het karakter van open
bare orde van de belasting, zijn onderzoek 
niet mocht beperken tot de element die 
door de administratie werden ingeroepen 
of tot de gegevens die bij het dossier 
berustten; dat, vooraleer de nietigheid 
van de aanslag wegens forclusie uit te 
spreken, het,gehouden was nate gaan of 
de toepassingsvoorwaarden van de for
clusie voorV.anden waren, ondermeer, of, 
in onderliavig geval, de wettelijke vereis
ten niet vervuld waren tot toepassing van 
de bij laattijdige overlegging van de aan
gifte door het artikel 7 4 van de samenge
schakelde wetten voorziene termijn; dat 

het te dien einde eventueel de voorlegging 
van de nodige bescheiden kon bevelen ; 

Overwegende dienvolgens dat het hof 
van beroep zijn dispositief niet wettelijk 
gerechtvaardigd 11eeft; , 

Overwegende dat, in strijd met hetgeen 
door verweerster wordt voorgehouden, 
wanneer de aangifte buiten de wettelijke 
termijn werd ingecliend, niet vereist 
wordt, opdat de administratie van de bui
tengewone termijn voorzien bij artikel 74 
gebruik zou vermogen te maken, dat be
wezen worde dat het te laat indienen van 
de aangifte tot afwezigheid of onvolledig
heid van belasting aanleiding zou hebben 
gegeven; dat immers, zodra de wettelijke 
termijn tot indienen van de aangifte ver
streken is, de administratie over het recht 
beschikt om een aanslag binnen de buiten
gewone termijn te vestigen ; 

Om die reclenen, verbreekt het bestreclen 
arrest; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerster tot de kosten ; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Gent. 

16 april 1958.-2° kamer.- VooTzitter, 
H. Vanclermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Rutsaert. 
- Gelijlcluidende concl~isie, H. F. Du
man, advocaat-generaal.- Pleite1·, H. Van 
Leynseele. 

2° KAMER. - 16 april 1958 

1° OORLOG. - ONGEOOBLOOFDE DADEN VAN 
ONTHEFFING UIT RET BEZIT DOOR DE VIJAND. 
- BESLUITWET VAN 10 JANUARI 1941. -
NIETIGHEID VAN OPENBAUE ORDE. 

2° 00RLOG. - 0NGEOORLOOFDE DADEN VAN 
ONTREFFING UIT HET BEZIT DOOR DE VIJAND. 
- BESLUITWET VAN 10 JANUARI 1941. -
EJIGENAAR GEBLEVEN SLACHTOFFER GEHECH
TIGD OM EEN VORDEHING TOT TERUGGAAF IN 
TE STELLEN. 

3° 00RLOG. - 0NGEOORLOOFDE DADEN VAN 
ONTHEFFING UIT HET BEZIT DOOR DE VIJAND. 
- BESLUITWET VAN 10 JANUARI 1941. -
EJIGENAAR DIE ER VAN AFZlET HET~ SCIDP, 
WAARVAN DE VIJAND HEM HET BEZIT ONTNOMEN 
HAD, OPNIEUW IN BEZIT TE NEMEN, EN DEFI
NITIEF DE SOM BEHOUDT WELKE HEA( DOOR 
DE VIJAND BIJ DE ONTREFFING UIT RET BEZIT 
WERD UITBETAALD. - DRAAGWIJDTE VAN DE 
VERZAKING. 

1 o Artilcel 2 van de besluit~vet van 10 ja
n~tari 1941, bet1·efjende de door de 
vijand genomen maat1·egelen van ont
heffing ~tit het bez'it, bepaalt een nietig-
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heid die vollwmen .en van openba~·e orde 
·is voo1· de claden wellce het aandttidt (1). 

2o De slachtoffeTs vwn een maatl'egel van 
onthejjing ttit het bezU do01· de vijand, 
becloeld bij artikel :2 van de beslttitwet 
van 10 janttari 1941, z·ijn "Bigenaa1·s ge
bleven en hebb-en het recht tot tentg
eising (2). 

3o Wanneer cle vijand, in de vooTwawrclen 
voorzien bij de beslu.it·wet van 10 ja- · 
mtaTi 1941, een eigenaaT ontheven heett 
ttit · het bezit vctn· zijn schip, en cleze 
eigenaar, na het ophottclen cleT vijan
deUjlcheclen, e1·van heett ajgezien op
niettw flit schip in bezU te nemen en, 
met alclcoonl van de Dienst van het se
qttesteT, cle cloo1· cle v·ijancl gestorte sam
men wegens de daad vwn onthejfing nit 
het bezit }weft behouclen, ziet hij zofloen
de e1· en/eel van at zich voor cle toelwmst 
te bemepen op z·ijn 1·echt van eiuendom, 
hetweUc clo01· de uitwe1"7cing vwn becloel
cle beslttitwet r1ev1'ijwaa1·d was gewoT
den, en belcomt, als teuenp1·estatie voor 
deze VfYrzalcin{f, de somnw1t wellce hij te 
voTen slechts tot wedemp.zeggens toe 
gehotulen had. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « PLOUVIER MARITI
ME ll, T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANOIEN.) 

ARiiEST, 

HEl'.r HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 januari 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, het eerste, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grondwet, 
6, 1108, 1131, 1133, 1338, 1350 van het 
Burgerlijk Wetboek, 46 van het reglement 
betreffende de wetten en gebruiken van de 
oorlog te land, gevoegd bij het verdrag 
van Den Haag van 18 october 1907, van 
het enig artikel van de wet van 25 mei 
1910 tot goedkeuring van dit verdrag, van 
de artikelen 2 van de besluitwet van 
10 januari 1941, 25, 27 en 35 van de wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld bij de besluiten van 
12 september 1936, 3 juni 1941, 31 juli 
1943 en 15 januari 1948, 1 en 13 van de 
wet van 15 october 1945 tot invoering van 
een speciale belasting op de winsten 
voortvloeiend uit leveringen en prestaties 
aan de vijancl, doordat, na ·in feite vast
gesteld te hebben dat de Duitse bezetten{le 
overheid op 12 februari 1941 een contract 

(1) en (2) Raadpl. verbr., 20 october 1955 
(Ar1·. Verbr., 1956, biz. 116; Bull. en PAsrc., 
1956, I, 143). 

voor het bouwen van schepen, dat in 1940 
{loor aanlegster met een scheepsbouwwerf 
gesloten was, verbroken en voor haar re
kening overgenomen had en dat een der
gelijke opeising nietig was krachtens 
artikel 46 van het reglement betreffende 
de wetten en gebruiken van de oorlog, 
goeclgekeurd door de wet van 25 mei 1910 
en krachtens artikel 2 van de besluitwet 
van 10 januari 1941, het bestreden arrest 
beslist heeft dat, aangezien dergelijke 
nietigheid bepaald is met het oog op het 
beschermen van private belangen, zij 
slechts betrekkelijk was en dat aanlegster 
na cle oorlog ze op geldige wijze ew tmw 
had kunnen verzaken en dat clerhalve de 
ontvangen vergoedingen tijdens de oorlog 
in het patrimonium van aanlegster ge
vallen waren en onderworpen waren aan 
de speciale belasting op de winsten uit le
veringen aan de vijand en aan de gewone 
belastingen op de inkomsten voor de jaren 
in de loop waarvan zij werclen ontvangen, 
dan wanneer de nietigheden, bepaald door 
het reglement betreffende de wetten en 
gewoonten van de OOl"log en door arti
kel 2 van de besluitwet van 10 januari 
1941, op gronden van openbare orde ge
steuncle nietigheden zijn welke dus vol
strekt zijn en niet voor bevestiging vat
baar zijn, en dan wanneer dienvolgens de 
gei:nde vergoeclingen pas na 31 december · 
1944 in het patrimonium van aanlegster 
gevallen zijn en dus niet kunnen onder
worpen zijn aan de speciale belasting op 
de winsten voortvloeiend nit leveringen 
aan de vijand, noch kunnen beschouwtl 
worden als een inkomen behaald gedu
rende de dienstjaren 1941 tot 1945, het 
tweede, afgeleid nit de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320, 
1322, 1338, 1350 van het Burgerlijk Wet
bock, 25 en 35 van de wetten betreffencle 
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij de besluiten van 12 september 1936, 
3 juni 1941, 31 juli 1943 en 15 januari 1948, 
1 en 13 van de wet van 15 october 1945 tot 
invoering van een speciale belasting op de 
winsten voortvloeiend uit leveringen en 
prestaties aan de vijand, doordat het be
streden arrest beslist heeft dat aanleg
ster door haar brief van· 19 maart 1949 
aan de Dienst voor economische recupe
ratie ervan afgezien had zich te beroepen 
op de nietigheid van de opeising van het 
schip « Alca ll en van de gedwongen ver
breking van het contract dat gesloten was 
tussen !mar en de scheepsbouwwerf « Jos. 
Boel et fils ll betreffende het bouwen van 
dat schip, en dat derhalve de vergoedin
gen welke zij uit hoofde van deze opeising 
en van deze contractbreuk van de vijand 
ontvangen heeft op het tijdstip van het 
ontvangen ervan in het patrimonium van 
aanlegster gevallen waren en dienvolgens 
onclerworpen waren aan de speciale be-
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lasting op de winsten voortvloeiend uit 
leveringen en prestaties aan de vijand, 
dan wanneer verzakingen strikt dienen te 
worden uitgelegcl en enkel mogen worden 
afgeleid nit feiten welke voor geen andere 
uitlegging vatbaar zijn, en dan wanneer 
de brief van aanlegster van 19 maart 
1949 aan de Dienst voor economische recu
peratie geenszins een verzaking nitmaakte 
van het inroepen der nietigheid, doch 
een voorstel tot regeling door een equiva
lent van de nit de nietigheid ontstane 
rechten, gezien de onmogelijkheid waarin 
de Staat verkeercle ingevolge de vernieling 
ervan, het schip in natura terug te geven, 
en doordat het bestreden arrest de conclu
sies van aanlegster dienaangaande niet 
passend beantwoord heeft : 

Overwegende dat het arrest beslist, zon
cler deswege aangevallen te zijn, dat de 
besluitwet van 10 januari 1941 toepasse
lijk was op de in het midclel bedoelde 
daad van ontheffing nit het bezit, door 
de vijand verricht, en clat aanlegster 
krachtens cleze beslnitwet gerechtigcl was 
om het door de vijand op onwettelijke 
wijze in beslag genomen schip op te vor
deren; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat, gezien de staat waarin voormeld 
schip. na de staking van de vijandelijk
heden .terug gevonclen werd, naclat aan
legster op 19 maart 1949 aan de Dienst 
voor economische recuperatie geschreven 
had dat zij << van haar recht van eigen
dom afzag >>, tussen de Dienst van het 
~equester en aanlegster een regeling tot 
stand kwam naar luid van welke deze 
het verzaakte opnieuw het schip in bezit 
te nemen doch, als tegenprestatie, defini
tief zou beschikken over de so=en welke 
haar door de vijand gestort werclen bij de 
daad van ontheffing nit het bezit en 
welke aanlegster vanaf de overhandiging 
ervan beschouwcl had als door llaar ge
llouden tot werderopzeggens toe; 

Overwegende dat het arrest uit deze 
omstandiglleden afleidt dat aanlegster in 
1949 verzaakt had zich te beroepen op de 
nietiglleid van openbare orde van de 
daad van ontheffing uit het bezit, door 
de vijand in 1941 verricht, en ~beslist dat 
voormelde sommen dienvolgens vanaf de 
overhandiging ervan door de vijand in 
haar patrimonium gevallen waren; 

Overwegende dat deze beslissing niet 
wettelijk gerechtvaardigd is ; 

Overwegencle dat de besluitwet van 
10 januari 1941 een nietigheid die volko
men en van openbare orde is bepaalt voor 
de daden welke onder meer in artikel 2 
ervan, dat ten deze toepasselijk is, zijn 
aangeduid; dat zij in artikel 3 nitdruk
kelijk het ·recht op te treden tot terug
eising toekent aan diegenen die door zo-

danige daden getroffen zijn en die, volgens 
de termen zelf van de besluitwet, be
schouwd zijn als eigenaars gebleven 
zijncle; 

Overwegende dat aanlegster, door in 
1949 ervan af te zien opnieuw het schip 
in bezit te nemen en door zich akkoord 
te verklaren om in plaats daarvan de in 
1941 door de vijand gestorte sommen te 
behouden, geenszins ervan afgezien heeft 
zich op de bij voormelde besluitwet ge
stelcle nietigheicl te beroepen, doch enkel 
ervan afgezien heeft zich voor de toe
komst te beroepen op haar recht van ei
gendom hetwelk juist door de uitwerking 
van de besluitwet gevrijwaard was ge
worden; 

Dat als tegenprestatie voor deze ver
zaking, de so=en welke in 1941 door de 
vijand gestort werden ingevolge een nie
tige verrichting en welke aanlegster tot 
wecleropzeggens toe gehouclen had als 
haar eigenclom beschouwd werden, doch 
pas vanaf 1949 ; 

Dat de middelen gegrond zijn; 

Om die reclenen, e:ri zonder dat de an
dere door aanlegster ingeroepen midclelen 
behoeven te worden onderzocht, verbreekt 
het bestreden arrest; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde be
slissi;ng; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Luik. 

16 april 1958.-2° kamer.- VoorzUter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Verslaggever, H. Huy-
brechts. Gelijklltidende conchtsie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
te1·s, HH. de Mey (van de Balie van be
roep te Brussel) en Van Leynseele. 

l" KAMER. - 17 april 1958 

1° SOHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - EIGENHANDIG TESTAMENT. - DA
TUM. - PLAATS WELKE DEZE VERMELDING 
DIENT IN TE NEMEN. 

2° SOHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - EIGENHANDIG ~'ESTAMENT. - DA
TUllf DOOR DE ERFLATER AANGEBRACHT OP DE 
PLAKZEGELS GEVJ!;STIGD OP RET TESTAMENT. 
- ZEGELS WELKE MET RET TESTAMENT EEN 
GEHEEL VORMEN. - GELDIGHEID. 

3° ZEGELREOHT. - DATUM AANGEBRAOHT 
OP PLAKZEGELS. - UITWERKING NIET BE
PERKT TOT DE ONBRUIKBAARMAKING DER ZE
GELS. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
WEGLATINGEN IN DE OOPIE VAN EEN AAN DE 
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AANLEGGERS IN VERBREKING BETEKEND AR
REST. - UITGIFTE Bl.J HET VERZOEKSCHRIFT 
GEVOEGD WELKE DE WEGGELATEN VERMELDIN
GEN BEVAT. - GEEN NIETIGHEID VAN HET 

ARREST. 

1° Ve1·mUs a1·tilce~ 970 vwn het B·wrgerUjlc 
TVetboelc, wcta1'bij vere·ist wordt tot de 
geldigheicl van een eigenhandig testa
ment dat het met cle hancl vcm cle e1·t
lctte1· gedctgtelcend zij, cle plaats niet 
aancl~t.idt wellce deze vermelcling ten 
opzichte van de alcte d·ient in te nemen, 
is het volcloende clat er Mtssen cle cloor 
de erflater aangebrachte dat~tm en de 
testamentsch1'ift~t~tr een vnsstaand ver
llancl Ugt, wactrva.n het nnnwezig zijn 
tot de soevet·eine beoonlelvngsmcwht van 
de rechter over cle grand behoo1·t (1). 

2° Uit het teit, soeverein doo1· hem vast
gesteld, dat de fiscale plakzegels met 
het testament een geheel vormen, lean 
de rechte1· over ae groncl wetteUjlc af
le·iden dat de cloor cle e·rflater op die 
zegels nnngeb1"achte dat~tm ann het ver
eiste van nrUlcel 970 van het B~trgerlijlc 
Wetboelc volcloet. 

3° Uit de bepalingen waaq·bij het gebnt·ik 
en de onbntilcbnarmCllcing van plnlcze
zels in fiscnle zalcen gereglementee1·d 
z·ijn bl'ijlct niet clat cle aat~tm wellce op 
een fiscaal zegel nangebracht is geen 
andere ~titu,e1·lcing lean hebben dwn het 
zegel onllntilcbaar te maken (2). 

4° lVeglatingen in de copie 1'an een a(Jfn de 
aanlegger in verbrelcing betelcencl an·est 
volstaan niet om cle verbrelcing van het 
a-rrest mecle te bren.gen, ~van1wer de bij 
het veq·zoelcschrift tot verbrelc·ing ge
voegcle nitg·ifte, wellcer eensMticlendheid 
met de door cle gr-ijfie1· gewaa1·merlcte 
minu~tt niet betwist is, de in cle bete
lr;ende copie we,qgelnten ve1-meldingen 
bevat (3). 

(LITISCONSORTEN SOUMILLON, 
T. VAN VAERENBERG EN CONSORTEN.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 januari 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

(1) DE PAGE, bd. VIII, nr 864, E, blz. 991, 
en de nota's 128, 129 en 130. 

(2) Ten tijde van het testament was de ma
terie geregeld door het koninldijk besluit van 
10· augustus 1923 (gewijzigd bij kon. besl. van 
7 juni 1925), sedertdien vervangen door het be
sluit van de Regent van 18 september 1947, 

Overwegende dat de door aanleggers 
ingestelde vordering ertoe strekt nietig te 
doen verklaren het eigenhandig testament 
van wijlen Adhemar-Joel Soumillon waar
bij als algemene legataris zijn echtgenote 
Clementine Wittebole aangesteld is om 
de reden dat bewust testament enkel ge
dagtekencl was door de aanbrenging van 
de datum 27 november 1931 op ieclere van 
de twee fiscale zegels clie op het stuk 
gevestigcl zijn tussen cle eigenlijke tekst 
en cle handtekening van de erflater; dat 
het bestreden arrest onder bevestiging 
van een vonnis van de rechtbank van 
eerste aanleg te Nijvel aanleggers hun 
vordering ontzegd heeft; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 970, 1001, 
1315, 1317, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 9, 10, 14 van het ko
ninklijk besluit van 10 augustus 1923, 
gewijzigd door het koninklijk besluit van 
7 juni 1925, houdende uitvoering van de 
wet van 10 augustus 1923 betreffende de 
wijze van hE!ffing van de zegelrechten, 
en 97 van de Grondwet, doordat het be
streclen arrest weigert het litigieuze testa
ment nietig te verklaren hoewel het niet 
g-edagtekencl is, omdat de bekwaamheid 
van de erflater niet betwist was en er 
tegelijkertijd met het litigieuze testa
ment g·een enkel ander bestond en, bij
gevolg de datum van het testament als 
van belang ontbloot beschouwend. aan
neemt dat de datum welke tot onbruik
baarmaking op twee fiscale zegels geschre
ven staat en waarvan het geschrift niet 
buiten het zegel op de acte overkomt 
geldt als datum van het testament, door
dat het bestreden arrest de stelling van 
aanleggers verwerpt die betoogden dat de 
op een fiscaal zegel aangebrachte datum 
enkel op fiscaal gebied uitwerking kan 
hebben en verklaart dat « de litigieuze 
zegels op het testament gevestigd zijn en 
dienvolgens, behoudens het· geval van 
bedrog, moeten worden aangezien als met 
het testament een geheel uitmakend )), 
zonder de conclusies . van aanleggers te 
beantwoorden, dan wanneer de artikelen 
970 en 1001 van het Burgerlijk W etboek 
uitdrukkelijk bepalen dat het eigenhandig 
testament niet geldig is indien het niet 
met de hand van de erflater getekend is; 
dan wanneer de datum en de handteke
ning die op een fiscaal zegel aangebracht 
zijn geen ander doel en geen andere wet
telijke uitwerking hebben dat het zegel 

waarvan de artikelen 10, 11 en 13 overeenstem
men met de artikelen 9, 10 en 14 van het voor
gaand besluit. 

(3) Rep. p1·at. ,z,.. belge, v 0 .Tugements d 
m~·ets, urs 355 tot 358; arg. verbr., 20 decem
bet· 1888 (Bull. en PASIC., 1889, I, 74). 



-621-

uvereenkomsti~ het voorschrift van de 
fiscale wetten bnbruikbaar te maken, dan 
wanneer het bevestigen op een akte van 
een plakzegel of van elk ander vastge
kleefd papier dat gemakkelijk aange
bracht of verwijderd kan worden, de akte 
niet kan aanvullen door er een vermelding 
.aan toe te voegen die de wet op straffe 
van nietigheid eist, dan wanneer aanleg
gers bij conclusies deden gelden « dat niet 
met een document een geheel kan uitma
ken een plakzegel dat op het document 
aangebracht of ervan afgenomen kan 
worden zonder een spoor erop na te la
ten ll, vooral wanneer het op het zegel 
geschrevene niet op het document over
komt: 

In zover het middel de schending van 
de artikelen 970 en 1001 van het Burger
lijk W etboek doet geld en : 

Overwegende dat, al schrijven deze 
wetsbepalingen voor dat het eigenhandig 
testament, om geldig te zijn, met de hand 
van de erflater moet zijn gedagtekend, 
zij evenwel niet de plaats aanduiden wel
ke deze vermelding ten opzichte van de 
akte client in te nemen; 

Overwegende dat, aangezien de eis van 
de wetgever geen under doel heeft dan 
het mogelijk te maken de bekwaamheid 
van de erflater op het ogenblik van het 
opmaken van het testament na te gaan, 
en, wanneer er verscheidene testamenten 
bestaan, te bepalen hetwelk ervan het 
laatst opgemaakt is, het nodig doch vol
doende is dat een vaststaand verband 
ligt tussen de door de erflater aange
brachte datum en de testamentschriftuur ; 
dat het vaststellen va:p. het aanwezig zijn 
van dergelijk verband tot de soevereine 
beoordelingsmacht van de rechter over de 
grond behoort ; 

Overwegende derhalve dat, naardien 
het in feite vastgesteld heeft dat de plak
zegels met het testament een geheel vorm
den, het bestreden arrest wettelijk heeft 
kunnen beslissen dat de datum welke de 
erflater op die zegels aangebracht had 
aan de wet voldeed; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

In zover het middel de schending van 
de artikelen 9, 10 en 14 van het konink
lijk besluit van 10 augustus 1923, gewij~ 
zigd door het koninklijk besluit van 
7 juni 1925, doet gelden : 

Overwegende dat uit deze liepalingen 
waarbij het gebruiken en de onbruikbaar
making van plakzegels in fiscale zaken 
gereglementeerd zijn, niet blijkt dat de 
datum welke op een fiscaal zegel aange
bracht is geen andere uitwerking kan 
hebben dan het zegel onbruikbaar te rna
ken; dat hieruit volgt dat het bestreden 

arrest, door de datum welke de erflater 
op de plakzegels aangebracht heeft als 
regelmatig . aan te zien, de vorenaange
haalde wetsbepalingen niet heeft kunnen 
schenden; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

In zover het middel de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 1315, 1317, 
1319 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
doet gelden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op de conclusie waarbij aanleggers betoog
den dat de op een fiscaal zegel aange
brachte datum geen uitwerking kon heb
ben dan op fiscaal gebied, geantwoord 
heeft dat deze bewering op geen wette
lijke grondslag rust ; 

Overwegende dat het arrest aan de be
wering van aanleggers dat niet met een 
document een geheel kan uitmaken een 
plakzegel dat op dat document aange
bracht of ervan afgenomen kan worden 
zonder spoor erop na te laten, tegenstelt 
dat de litigieuze zegels op het testament 
gevestigd zijn en derhalve behoudens het 
geval van bedrog dienen te worden be
schouwcl als daarmee een geheel uitma
kend; 

Overwegencle dat het bestreclen arrest 
door deze beschouwingen voldaan heeft 
aan de vormverplichting, omschreven in 
artikel 97 van de Grondwet, en op de con
clusies van aanleggers een passend ant
woord verstrekt heeft ; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

Over het tweecle micldel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 970, 1001, 1315, 1317, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
9, 10, 14 van het koninklijk besluit van 
10 aiigustus 1923, gewijzigd door het 
koninklijk besluit van 7 juni 1925, hou
dende uitvoering van de wet van 10 au
gustus 1923, betreffende de wijze van hef
ting van de zegelrechten, doordat het be
streclen arrest verklaart dat cc ten deze 
het incorporeren aan de akte van de ze
gels blijkt nit de plaats waar de erflater 
ze aangebracht heeft; clat het inmiers 
past erop te wijzen dat de overledene na 
het opschrift van zijn testament en de 
eigenlijke tekst ervan ·d'icht op elkaar 
te hebben laten volgen, integendeel tus
sen deze tekst en zijn hancltekening een 
.abnormaal grote plaatsruimte gelaten 
heeft waarvan de reclen van bestaan en 
de rechtvaardiging enkel gelegen zijn in 
het aanbrengen van de kwestieuze ze
gels ll, dan wanneer deze grond onvol
doende en niet pertinent is, naarclien de 
plaatsruimte welke op een niet gedagte
kencl ontwerp van testament tussen de 
tekst en de ondertekening gelaten is haar 
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reden van bestaan en haar rechtvaardi
ging kan vinden in andere bedoelingen, 
onder meer in de becloeling het vrijwillig 
onvolledig gelaten en nietig geschrift na
derhand aan te vullen door het toevoegen 
van andere beschikkingen en de datum : 

Overwegende dat, aangezien het arrest 
zijn dispositief gerechtvaardigd heeft 
door de grond dat de plakzegels waarop 
de datum stond een geheel vormden met 
de testamentschriftuur de door het mW
del gecritiseerde beschouwing voorkomt 
als ten overvloede gegeven; 

Dat het middel niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang ; 

Over het derde middel, afgeleicl uit' de 
schencling van de artikelen 116, 142, 470 
van het W etboek van burgerlijke rechts
vorclering, en 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden arrest, hetwelk aan 
aanleggers betekend is als gewezen door 
de tweecle kamer van het Hof van beroep 
te Brussel op 13 januari 1954, volgens 
deze betekening noch de datum vermeldt 
waarop het zou zij gewezen, noch de na
men van de magistraten die het zouden 
hebben gewezen, noch hun hancltekening, 
dan wanneer deze vermelclingen in elke 
rechterlijke beslissing verplicht gesteld 
zijn {loor artikel 142 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvorclering en het 
nalaten ervan het hof van verbreking 
belet zijn toezicht nit te oefenen : 

Overwegende dat aanleggers, steunend 
op deze weglatingen in de copie van het 
arrest welke hun ten verzoeke van ver~ 
weerclers betekend is, daaruit afleiden dat 
het bestreclen arrest zelf nietig client te 
worden verklaard; 

Overwegende echter clat de uitgifte van 
het bestreden arrest welke aanleggers 
afgeleverd en bij hun verzoekschrift tot 
verbreking gevoegd is, de vermelclingen 
van {le datum van het arrest, van de 
naam van de magistraten en van de 
grilffier die op de terechtzitting aanwezig 
waren, alsmecle de hancltekeningen van 
de voorzitter en de grilffier inhoudt; 

Overwegencle dat de overlegging van 
deze uitgifte van het bestreclen arrest, 
welker eensluidendheicl met de door de 
grilffier gewaarmerkte minuut niet be
twist is, volstaat om de weglatingen te 
herstellen welke aanleggers gereleveerd 
hebben in de hun betekende uitgifte van 
hetzelfde arrest, en het hof .in staat stelt 
zijn toezicht nit te oefenen; 

Dat dit micldel niet gegroncl is; 

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

17 april1958. - 16 kamer. - Voo1·zitter, 
H. Bareel, raaclsheer waarnemend voor· 
zitter. - Vm·slc~ggever, H. Anciaux Hen· 

ry de Faveaux. - Gelijlclltidend<t'J concht· 
sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. della Faille, d'Huysse en Veldekens. 

1" KAMER. - 17 april 1958 

1° VERBREKING. - RECRTSPLEGING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - HERSTEL IN RET 
GEHEEL. - ARTIKELEN 41 TOT 43 VAN HET 
JlESLUIT VAN 15 MAART 1815. - NOG VIGE
BENDE BEPALINGEN. 

2° WOONPLAATS. - BEVOLKINGSREGIS
TERS. - VERMELDINGEN WELKE: NIET OP 
ZICHZELF HET JlEWIJS OPLEVEREN VAN DE 
WOONPLAATS. 

3° DEURW AARDERSEXPLOOT. 
BETEKENING VAN EEN VOORZIENING IN VER
JlREKING. - BETEKENING GEDAAN AAN DE 
OUDE WOONPLAATS VAN DE BETEKENDE. -
0VERHANDIGING VAN EEN AFSCHRIFT AAN DE 
!lURGEMEESTER. - GEEN UITDRUKKELIJKE 
VERKLARING VAN VERANDERING VAN WOON
PLAATS. - BEWIJS VAN DE VERANDERING VAN 
WOONPLAATS UIT FEITELIJKE OMSTANDIGHE" 
DEN BLIJKENDE. - 0NREGELMA'l'IGE BE'l'EKE
NING. 

4° BELGISCH CONGO. - WOONPLAATS. -
BEGRIP. 

5° VERBREKING. - RECHTSPLEGING. - -
BURGERLIJKE ZAKEN. ~ HERSTEL IN HET 
GEREEL TEGEN EEN ARREST W AARBIJ EEN NIET 
REGELMATIG BETEKENDE VOORZIENING INGE
WILLIGD WORDT. - VOORWAARDEN. 

6° VERBREKING. - RECHTSPLEGING. -
BURGERLIJKE .ZAKEN. - HERSTEL IN RET 
GEHEEL. - VERZOEKSCHRIFT ONTVANKELIJK 
VERKLAARD. - BESLISSING VAN RET HOF. 

1° De wet van 25 febnta?·i 1925 heeft de 
·cwtikelen 41 tot 43 van, het besl1tit 
van de So1tve1·eine vo1·st van, 15 maart 
1815 niet opgeheven, waarbij de eis tot 
het herstel in het geheel tegen een a1·-
1·est, flat een niet regelmatig betelvende 
voo1·ziening ingewilligd heeft, toegela
ten is (1). 

2° De vm·meldingen van cle bevollvings?·e
gisters leve1·en 1viet op zichzelf het be
wijs op van de werlvelijkheid van de 
woonplaats (2). 

(1} Pasinomie, 1925, biz. 42, aanmerking VI 
onder artikel 16 van het wetsontwerp; nota 1 
onder verbr., 8 maart 1930 (Bull. en PAsrc., 
1930, I, 141). 

(2} Verbr., 31 januari 1958 (supra, blz. 361; 
Bull. en PAsrc., 1958, I, 586). 
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3o Is niet 1·egelma-tig de betelcening van 
een voorzie~ing in ve1·brelci-ng aan de 
woonplaats, ,waa1· de betelcencle inge
sch?·even wa8, gedaan door overhandi
ging van het\ afsah?·ift aan de b~wge
meester, wanneer het vaststaat dat de 
betekencle voo1•. de datmn van deze be
telcening zijn \perlcelijlce waning naa.1· 
een q,ndere plaats ove1·gebraaht had, 
met het voonu3men er zijn hoofdve1·
blijf te vestigen (1). (Burgerlijk Wet
boek, art. 102, 103 en 104; Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, art. 68, 
68bis en 69bis; wet van 25 februari 
1925, art. 8.) 

4° Wm·dt geaaht zij1~ woonplaats in Bel
gisah Oongo te hebben, degene die al· 
daar gevestigd is als << permanent 1·e· 
sident ll (2). (Oongolees Burgerlijk Wet
boek, boek I, Personen, art. 56.) 

5° Wanneer, naclat emL voo1·ziening in 
verb?'elC'ing ingewilligd we1·d, e1· lcomt 
vast te staan dat, ttit oorzaalc van de 
onregelmatige betelcening van die voor
ziening, noah het afschrift van het 
emploot van betelcening van die voor
ziening noah dat va1L de voorziening 
zelf aan de betelcende niet tijdig toe
lcwamen, zodat zijn verdedi,qinsreaht 
werd mislcend, mag de verweerder het 
herstel in- het geheel eisen tegen het 
an·est dat de verbrelcing heett ttitue
sprolcen. (Besluit van de Souvereine 
vorst van 15 rnaart 1815, art. 41.) 

6° Wanneer het hot een eis tot he1·stel in 
het geheel tegen een zijner a1Testen 
ontvangt, t1·eJct het dit an·est in, ver
werpt de voorziening wellce door dit 
a1-rest ingewilligd wenl, beveelt de 
wegmalcing van de ve1·melding in de 
rand, wellce het had bevolen, en ver
oo?·deelt de verweerde1· tot de lcosten, 
him·in beg1·epen de lwsten in verband 
met het ingetrolclcen an·est. 

(VAN DIEREN, T. BUISSERET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het arrest, op 
2 februari 1956 gewezen door het Hof van 
verbreking (3) ; 

Over het rniddel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 8 van de wet van 
25 februari 1925 betreffende de rechtsple-

(1) Arg. verbr., 11 februari 1926 (Bttll. en 
PAsrc., 1926, I, 239) ; 26 april 1928 (ibid., 1928, 
I, 207); 12 juni 1950 (.Arr. Verb•·., 1950, biz. 634; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 718); 9 april 1951 
(Arr. Ye1·br., 1951, biz. 444; Bull. en PAsrc., 
1951, I, 525). 

ging in verbreking in burgerlijke zaken, 
68, 68bis (artikel 2 van de wet van 14 ja
nuari 1928), 69bis, paragraaf · 1, 1 o en 2° 
(artikel 4 van het . koninklijk besluit 
nr 300 van 30 rnaart 1936) van het Wet~ 
boek van burgerlijke rechtsvordering, 
8 en 9, 6°, van de ordonnantie van 14 rnei 
1886 van de algemene administratie in 
Belgisch Congo betreffende de burger
lijke rechtsvordering, doordat, enerzijds, 
de voorziening welke Buisseret gericht 
heeft tegen het arrest, contradictoir tus
sen partijen op 6 october 1953 door het 
Hof van beroep te Leopoldstad gewezen, 
niet behoorlijk betekend is door het ex· 
ploot van deurwaarder Frankignoul .van 
23 november 1954, naardien dit exploot 
niet betekend is aan de woonplaats, de 
verblijfplaats op de persoon van Van 
Dieren, zoals voorgeschreven is bij de ar
tikelen 8 van de wet van 28 februari 1925, 
68, 69bis van het ·wetboek van burger
lijke rechtsvordering, 8 en 9 van de or
donnantie van 14 rnei 1886, en doordat 
anderzijds, de omslag die het afschrift 
van bewust exploot bevatte en die ter 
hand gesteld is aan het gemeentebestuur 
te Sint-Gillis, de verblijfplaats van Van 
Dieren te Bobenge-Banalia, welke in het 
opschrift van de voorziening en op het 
origineel van het exploot aangeduid is, 
niet vermeldde, wat het gemeentebestuur 
belet heeft alle geschikte maatregelen te 
uemen opdat het afschrift van het exploot 
de aangezegde partij zou toekomen, zoals 
voorgeschreven is bij de artikelen 68 en 
68bis van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, waaruit ·volgt dat het 
recht van Van Dieren binnen de wette
lijke termijn te antwoorden op de voor
ziening, welke dienvolgens niet ontvanke
lijk was, geschonden is : 

Overwegende dat de wet van 25 februari 
1925 de voordien vigerende bepalingen niet 
opgeheven heeft waarbij d~ eis tot herstel 
in het geheel voor het geval dat het hof 
een voorziening ingewilligd heeft welke 
niet regelmatig werd betekend, toegelaten 
is; 

Overwegende dat verweerder Buisseret 
op 23 november 1954 aan het adres De
facqzstraat, 139, te Sint-Gillis de voorzie
ning heeft Iaten betekenen welke hij 
richtte tegen het arrest van het Hof van 
beroep te Leopoldstad van 6 october 1953; 

Overwegende dat aanlegger Van Dieren 
ten dage van de betekening wel degelijk 
ingeschreven was als zijn woonplaats heb
bende te Sint-Gillis, Defacqzstraat, 139; 

(2) SOHIER en VERSTRAETE, Droit civil du 
Oongo ·belge, bd. I, nr 129, biz. 166, en nr 133, 
biz. 175. 

(3) An·. Ye1·br., 1956, biz. 439; Bull. en 
PASIC., 1956, I, 563. 



-624-

Overwegende echter dat de bevolkings
registers niet op zichze1f het bewijs ople
veren van de werkelijkheid van de woon
plaats van diegenen die in die registers 
ingeschreven zijn ; 

Overwegende dat nit een getuigschrift, 
op 18 maart 1954 aan Van Dieren afge
levercl door de ovet,heden der Colonie, 
blijkt dat deze permanent resident was te 
Bobenge-Banalia; 

Dat naar luid van artikel 56 van het 
boek van het Oongolees Burgerlijk Wet
boek, getiteld << Personen ll, dergelijke 
verb1ijfplaats met de woonplaats gelijk
staat; 

Overwegende clat de akte van hoger be
roep van Buisseret tegen het vonnis van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Stan
leystad, hetwelk bevestigd is door het 
arrest van het Hof van beroep te Leo
poWstad van 6 october 1953, aan Van 
Dieren te Bobenge-Banalia betekend is; 

Dat het exploot van betekening van dit 
arrest en het proces-verbaal van beslag
legging in uitvoering· van voonneld arrest 
aan Buisseret beteken{l zijn, onderschei
denlijk op 24 maart en 6 juli 1954, ten 
verzoeke van Van Dieren verblijvende te 
Bobenge; 

Overwegende {lat uit deze gezamenlijke 
elementen blijkt dat Van Dieren v66r de 
datum van de betekening van de door 
Buisseret tegen het arrest van 6 october 
1953 ingestelde voorziening opgehouden 
had te Sint-G illis zijn woonplaats te heb
ben en dat hij zijn werkelijke woning 
naar Bobenge-Banalia overgebracht had, 
met het voornemen er zijn hoofdverblijf 
te vestigen ; 

Overwegende dat de voorziening bete
kend is voor het adres Defacqzstraat, 139, 
te Sint-Gillis, door overhandiging van het 
afschrift aan de burgemeester van deze 
gemeente; 

Dat de verblijfplaats van Van Dieren 
te Bobenga-Banalia niet vermeld was op 
de omslag welke dit afschrift bevatte; 

Overwegende dat het exploot van bete
kening van de voorziening en de voorzie
ning zelf wegens al cleze omstandigheden 
aan Van Dieren niet toekwamen voordat 
het hof over de voorziening diende te 
doen; 

Dat het onregehnatig betekend en der
halve nietig exploot de zaak niet geldig 
bij het hof aanhangig heeft gemaakt; dat 
het verdedigingsrecht van Van Dieren mis
kend is geworden ; 

Om die redenen, gezien het proces-ver
baal van aanbod van gerede betaling, 
waarin tegelijkertijd het aanbod en de 
overhancliging van de praejudiciale kos
ten vastgesteld is; ontvangt het verzoek
schrift tot herstel in het geheel ; trekt 
het op 2 februari 1956 tussen partijen 

gewezen arrest in; zegt dat dit arrest en 
al de beschikkingen ervan voor ongedaan 
moeten worden gehouden; verwerpt cle 
voorziening, door Buisseret gericht tegen 
het door het Hof van beroep te LeoJ)Old
stad op 6 october 1953 gewezen_ arrest; 
beveelt dat de vermelding in de rand, 
voorgeschreveri door het ingetrokken ar
rest, zal worden weggemaakt, en veroor
deelt Buisseret tot de kosten, hierin be
grepen de kosten in verblmd met het 
ingetrokken arrest. 

17 april1958.- 1" kamer.- Voon;;itter, 
H. Bareel, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Piret. - Ge
Ujlclu,idencle concl'ttsie, H. Boger Janssens 
de Bisthoven, eerste advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. Simont en Demeur. 

l e KAMER. - 17 april 1958 

1° VERBREKING. - BEVOEGDREID. 
. BURGERLIJKE ZAKEN. ---' i\fATERIELE VER

GISSING IN DE BESTREDEN BESLISSING. -
JVlACHT VAN RET ROF ZE TE HERSTELLEN. 

2° OPENBAREJ ORDE.- ARilEIDSONGEVAL. 
- REPALINGEN VAN ARTIKEL 19, ALINEA'S 4 
EN 7, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN OP 
DE VERGOEDING VAN DE SCHADE_ VOORTSPRUI
'J'ENDE UIT ARBEIDSONGEVALLEN. - REPALIN
GEN VAN OPENBARE ORDE. 

3° ARBEIDSONGEV AL. - VERHAAL VAN 
RET BEDRIJFSHOOFD OF DE VERZEKERAAR
WE'l' TEGEN DE AANSPRAE:ELIJKE DERDE VAN 
RET ONGEV AL. - PERSOONLIJK RECHT OM OP 
TE TREDEN, DE GETROFFENE OF DE RECHTVER
KRI,JGENDEN IN RECHTEN VERVANGENDE. -
UITOEFENEN VAN DAT RECHT AFIIANKELIJK 
GESTELD VAN DE VOORWAARDE DAT RIJ DE FOR
FAITAIRE VERGOEDINGEN AAN DE GETROFFENE 
OF DE RECHTVERKRIJGENDEN BETAALD HEEFT. 

4° ARBEIDSONGEVAL. - VERHAAL VAN 
HE'J' BEDRIJFSHOOFD 0~' DE VERZEE:ERAAR
WET TEGEN DE DERDE AANSPRAKELIJK VOOR 
RET ONGEVAL. - VERZAKING AAN DIT VER
HAAL KUNNENDE ENKEL BLIJlKEN UIT HUN 
PERSOONLIJKE VERBINTENIS. 

5° - ARBEIDSONGEV AL. - VERZAKING 
VAN DE GETROFFENE JEGENS DE AANSPRAKE
LIJKE DERDE OF DADING TUSSEN HEN BETREF
FENDE DE SCHADE WELKE AANLEIDING GEEFT 
TOT DE FORFAITAIRE VERGOEDINGEN. - ZON
DER UITWERK1NG OP RET RECHT VAN RET 
BEDRIJFSHOOFD OF DE VERZERAAR-WET DE 
AQUILIAANSE VORDERING VAN DE GETROFFENE 
UIT TE OEFENEN TEN BELOPE VAN WAT HIJ 
HEM BETAALD HEEFT TER VOLDOENING AAN ·ziJN 
WETTELlJKE VERPLICHTING. - DERDE NIET 
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GEHOUDEN Ml;ER TE BETALEN DAN DE VERGOE
IJING WAAROP\DE GETROFFENE BIJ TOEPASSING 
VAN HET GEM1i:EN RECHT AANSPRAAK MOOHT 
MAKEN. 

6° ARBEIDSONG EV AL. - AANSPRAKE
LIJKE DERDE llBBENDE EEN VERGOEDING AAN 
DE GETROFFENE ~ETAALD. ___... VERGOEDING GE
L!.JK AAN OF HO(jER DAN HET BED RAG VAN DE 
FORFAITAIRE YERGOEDINGEN YOOR DEZELFDE 
STOF'FELIJKE SCHADE. - BEDRIJFSHOOFD OF 
VERZEKERAAR-WET· AAN DE GETROFFENE VER
GOEDINGEN BETALEND)l: W AAROP HIJ GEEN RECHT 
MEER HEEF'l'. - GEEN VERHAAL TEGEN DE 
DEB DE AANSPRAKELIJ,KE PER SOON. 

7° VERBREKING. - UITGESTREKTHEID. 
- BURGERLIJKE' ZAKEN. - VORDERING 
WAARTEGEN TWEE GRONDEN VAN NIET-ONTVAN
KI~LIJKHEID TEGENGESTELD WERDEN. ____. REOH
TER OVER DE GROND DIE DE ENE VERWERPT EN 
DE ANDERE INWILLIGT. - VERBREKING YAN 
DEZE LAATSTE · BESLISSING. - VERBREKING 
ZICH UITSTRE'K:KENIJE TOT DE EERSTE BESLIS-
8ING. 

1 o Bij de beoo1·del-ing van een middel tot 
ve1·Meleing, vermag het hot een mate
dele vergissing te herstellen die de 
reohte1· over de gmnd begaan heett bij 
het opstellen van de 1·edenen van, zijn 
beslissing, wannee1· die ve1·gissing klaa1· 
blijkt ttit de stukleen van de reohtsple
ging waarnaar de besliss·ing ttitdntlclee
Ujk verwijst (1). 

2° Zijn van openbare orde de bepalin.qen 
van de samengeonlende wetten op de 
vergoerUng van de sohade vom·tspntiten
lle uit lle ' a1·beidson.qevallen, wellee het 
mtm!tle1·en van de sohadevergoelling, 
versohttldig(l bij toepassing van de ge
meenrechtelijlce 1·egelen, met de to1·tai
taire vergoellingen veTbiellen en ople.qgen 
llat lle getrotfene at de 1·eohtve1·lcrij gen
den in ellc geval het berlra.q ller tortai
tai1-e ve1·goellingen moeten ontv(lngen (2). 

(1) Raadpl. verbr., 24 februari 1956 (Bull. en 
PASIC., 1956, I, 659). 

(2) Raadpl. verbr., 22 september 1948 (Bull. 
en PAsrc., 1948, I, 5a6); 26 maart 1953 (ibid., 
1953, I, 576); 18 februari 1955 (ibid., 1955, I, 
651) en 17 november 1955 (Ar1·. Ye•·br., 19•56, 
biz. 205; BuU. en PASIC., 1956, I, 252) . 

(3) Deze laatste bepaling bedoelt uitdrukke
lijk het « recht » dat de indeplaatsgestelde ver
zekeraar « bezit >> tegen de derde aansprake
lijke persoon. 

(4) Raadpl. wat betreft het bedrijfshoofd : 
verbr., 6 april 1949 (Bull. en PAsrc., 1949, I, 
266) en 7 november 1957 (ibid., 1958, I, 238) ; 
en wat betreft de indeplaatsgestelde verzeke
raar : verbr., 23 maart 1953, twee an·esten 
(Ar1·. Yerbr., 1953, blz. 494 en 495; Bull. en 
PAsrc., 1953, I, 559 en 561); 15 maart 1954 (Arr. 

VERBR., 1958. - 40 

(Wetten op de vergoeding van de schade 
voortspruitende nit de arbeidsongeval
len, samengeordend bij koninklijk be
sluit van 28 september 1931, art. 21 en 
art. 19, alinea's 4 en 7, gewijzigd bij 
artikel 10, 1 o, van de wet van 10 juli 
1951.) 

3° A1·tilcel19, aUnea 8, van lle samengeo,·
llencle wetten op de ve1·goecling van de 
schade vooTtspnl'itenlle !tit de a1·beids
ongevaHen heett !titllntlcleelijlc en zon
rle1" voo1·beho~ul aan het oe(kijtshootcl 
at rle ve1·zelce1·aa1·-wet, clie lct·aohtens 
a1·tiJcel 9 van. belloelde wetten in rlezes 
ve1·bintenissen getrerlen is, het reoht 
toegelcenrl op z·ijn eigen risioo tegen lle 
aanspraleelijlee rle'~"rle persoon op te tre
llen, de getrottene of rle reohtve·rlcrij
aenrle in rechten vervangenlle, en heett 
het ttitoetenen van rlat reoht en/eel at~ 
hankelij 7c gesteltl van cle voorwaarrle 
llat hij hun tortaitai1"e vergoellingen 
we1"7eelijlc betaalll heett at, eventueel, 
vom· zoveel het lle verzeke1·aar-wet be
trett, rlat deze aTtilcel 3 van cle wet van 
16 maart 1954 nagelcomen is (3) (4). 

4° Het bedrijfshoofcl ot de verzeke1·aar
wet mogen atzien van ieller ve1·haal op 
de aanspmleelijlce lle1·cle peTSOOn 0{ ze
lcere aanspralcelijlee deTcle persoon van 
een arbeiclsongeval; clooh cle1·gelijlce 
verzalcing lean enlcel uit hun pe!·soon
lijlce verbintenis en niet !tit een daacl 
van de getmttene at van rle ,·eohtver
lcrijgenclen blijleen (5). 

5° Nooh een ve1·zalcing van lle getrottene 
aan iecler verhaal op de aanspralcelijlce 
dercle van een a1·beillsongeval, nooh 
een dading t!tssen hen aangegaan bet1·et
tenlle de · stoffelijlce sohalle, wellce het 
vom·we1·p !titmaalct van de tortaitai1·e 
ve1·goet1ing, voo1·zien bij de samengeo?·
clenlle wetten op lle ve1·goerling van de 
schalle vom·tspntitende uit de a1·beids
ongevallen, lean het beddjfshoofd ot cle 
vemelce1·aar-wet het 1·eoht doen ver-

Verb1·., 1954, blz. 487; Bull. en PAsrc., 1954, 
T, 625), en, sedert het in werking treden van 
de wet van 16 maart 19M, verbr., 8 februari 
1957 (Arr. Ym·b1·., 1957, blz. 447; Bull. en 
PASIC., 1957, I, 681). 

Over het bijkomend karakter van de vorde
ring van het slachtoffer van een arbeidsongeval 
of de rechtverkrijgenden tegen de derde aan
sprakelijke persoon, raadpl. verbr., 5 decem
ber 1949 (Arr. T' e1·b1·., 1950, blz. 193; Bull. en 
PASIC., 1950, I, 209); 3 jnli 1950 (A1·r. Yerbr., 
1950, blz. 700; Bull. en PASIC., 1950, I, 801) 
en 23 maart 1953 (A•~·. Ye1·b•·., 1953, blz. 495; 
Bull. en PASIC., 1953, I, 561). 

(5) Raadpl. verbr., 21 november 1!!55 (An·. 
Yerbr., 1956, blz. 220; Bull. en PAsrc., 1956, 
I, 271). 
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Ziezen op zijn eigen risico de aq~tiliaanse 
vordering van de getroffene tegen die 
derde 1tit te oefenen, in het geval dat 
vom·meld bed1'ijfshoofd of de · ve1·zelce-
1·aar-wet jegens cle getroffene wettelijlc 
geho1tden blijft tot het betalen van fo1·
faitaire ve1·goeclingen, en z1tlks ten 
belope van wat hij de getrojjene we1·7ce
lij7c betaald heett, zoncle1· nochtans dat 
de de·rde kan f]eclwongen 'W(Jrden meer te 
betalen dan de vergoeding waarop cle 
getroffene aansp1·aak mocht maken 1tit 
hoojcle van die stoffelijlce schacle bij 
toepassing van cle regelen van het ge
meen recht (1). 

6° In het r1eval clat cle getmffene van een 
cle·rcle ctansp1·alcelij ke pe1·soon tot ver
goecling van de stoffeli.fke schdcle, ge-
1•aamcl volgens cle re,qelen van het ge
meen 1·echt, ee1~ vergoecling belwmen 
heejt die gel·ijlc is aan of hoge1· is clan 
het becl1·ag van cle jm·jaitai1·e vergoeclin
gen wellce met clezelfcle schacle overeen
stemm.en, heett het beckijfshoofcl of de 
verzelceraar-wet, clie hem sommen zmt 
betalen waarop hij geen recht meer 
heejt, tegen hem een verhaal tot tentg
vonle·ring van het onversch1tlcligcl be
taalcle, cloch geen ve1·hctal tegen cle cle1·
cle aanspntlcelijlce pe1·soon. 

7° Wctnnee·r cle parti.f, tegen wie cle vonle
ring we1·d ingesteld, twee gronden van 
niet-ontvankelijlcheicl heeft tegengesteld 
en cle rechte1· over cle groncl, na cle ene 
verworpen te hebben, cle ancle1·e heejt 
in,qewilligcl, strelct cle verb1·elcing van 
deze laatste beslissing zich nit tot cle 
ee1·ste, clie twee dispositieven niet onder
scheiden zijncle ten aanzien van cle om
vang van de verbrelcing (2). 

(LA MUTUELLE DES SYNDICATS REUNIS, 
T. GOOSSENS.) 

AURES'l', 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 december 1!}56 gewezen door 
het Hof van beroep te Lnik; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 

(1)· Raadpl. in diverse zin : Brussel, 13 de
cember 1950 (Bull. as.~., 195(), blz. 766); Kort
rijk, 8 mei 1952 (Rechtsk. Weekbl., 1953-19'54, 
blz. 1125) ; Luik, 30 juni 1953 (Bull. ass., 1954, 
blz. 47); Gent, 9 december 1953 (Journ. trib., 
1954, blz. 81) ; DE PAGE, D1·oit civil, bd. III, 
nr 520; MONETTE, DEVILLE en ANDRE, bd. II, 
nr 587; S. DAviD, Responsabilite et risque p·ro
fessionnel, nr• 147 tot 149 en 249 tot 253. 

(2) Raadpl. verbr., 11 juli 1957 (Arr. Ye1·br., 
1957, blz. 970; Bull. en PAsrc., 1957, I, 1359). 

schending van de artikelen.1317 'tot 1322 
van het Bnrgerlijk Wetboek, dom.-dat het 
bestreden arrest, om nitspraak "te doen 
zoals het heeft geclaan, 21 december 1S53 
aanduidt als de datum vanaf wel:ke aan
legster gehonden was tot het betalen van 
de rente die overeenstemt met de besten
dige arbeidsongeschiktheid van de ge
troffene en de betaling ervan van verweer
der gevorderd had, dan wanneer nit het 
exploot van rechtsingang en het vonnis 
van de vrederechter te Namen, op 
2!} october 1S53 tnssen aimlegster en de 
getroffene gewezen, naar hetwelk het ar
rest verwijst, klaar blijkt dat die datum 
21 december 1952 is ; dat het besh:eden ar
l'est mitsdien de bewijskracht van die 
twee akten geschonclen heeft : 

Overwegende dat nit de overeenstem
mende vermelclingen van onderscheiden 
stukken der rechtspleging waarnaar het 
arrest verwijst en welke regelmatig over
gelegcl zijn, met zekerheid blijkt dat de 
bestreden beslissing door een 1nateriele 
vergissing vaststelt dat de bestendige 
ongeschiktbeid van de getroffene een 
aanvang genomen heeft op 21 december 
1!}53, dan wanneer zij in werkelijkheid in
gegaan is op 21 december 1!}52; 

Overwegencle dat het hof, bij de beoor
deling van het middel, de zniver mate
riele vergissing vermag te herstellen die 
de rechter over de groncl begaan heeft bij 
het opstellen van zijn beslissing en die 
klaar blijkt nit de vermeldingen van het 
exploot van rechtsingang en het vonnis 
van de vrederechter te Namen van 2!} oc
tober 19'53 clie ter zake overgelegd zijn en 
waarnaar het arrest verwijst ; 

Dat het midclel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede micldel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2, en 1!}, 
zoals zij gewijzigd zijn door de wet van 
10 jnli 1!}51, en 21 van de wetten op de 
vergoeding van de schade voortsprui
tende nit de arbeidsongevallen, samen
geordend bij het koninklijk beslnit van 
28 september 1!}31, 22 van de wet van 
11 jnni 1874 op de verzekeringen, 6, 1131, 
1133, 1165, 1240, 124!} tot 1252 van het 
Bnrgerlijk Wetboek en !}7 van de Grand
wet, cloordat, in weerwil van het con
tract waarbij aanlegster tegen de schade 
verzekerde op de voet van de samengeor
dende wetten van 28 september 1931, van 
de betalingen welke zij diende te doen 
en reeds gedaan ha{l aan de getroffene 
en van het feit dat verweerder kennis 
droeg van het optreclen van aanlegster 
als verzekeraarster tegen arbeidsonge
vallen van haar betalingen, haar reclama
ties en ~aar recht van gesnbrogeerde, 
welke omstanclig·heden blijken uit het ex
ploot yan rechtsingang en niet tegenge-



-627-

sproken zijn door de bestreden beslissing, 
uit de bestredlin beslissing zelf en uit de 
beslissingen mtar welke zij verwijst, dit 
is uit het correctioneel vonnis van N amen 
van 31 october 1952, uit het vormis van 
de Rechtbank van politie te Namen van 
13 januari 1954 \(en niet van 31 januari 
1954 gelijk in bet arrest verkeerdelijk 
aangeduid staat, \ zoals uit de conclusies 
van partijen blijkt), en, tenslotte uit het 
vormis van de vrederechter van het kan
ton Namen-Zuid v1m 29 october 1\J53, het 
bestreden arrest de vordering afgewezen 
heeft · welke door aanlegster ingesteld is 
als gesubrogeerde verzekeraarster tegen 
arbeidsongevallen en welke ertoe strekt 
ten laste van verweerder de sommen in 
te vorderen die zij aan de getroffene ge
stort had wegens zijn bestendige onge
schiktheid en de sommen welke zij zou 
bewijzen daarna aan de getroffene gestort 
te hebben, om de reden dat de getroffene 
op 3 maart 1954 aan de verzekeraar van 
verweerder een kwijtschrift afgeleverd 
had over een som van 58.554 fr. << welke de 
integrale vergoeding vertegenwoordigt van 
alle mogelijke schade die de verleden, te
genwoordige of toekomstige gevolgen van 
het ongeval is of zal wezen ll, en dat dit 
kwijtschrift verzaking van het slachtoffer 
v.an elk verhaal op de derde aansprake
lijke persoon met zich brengt; dan wan
neer, eerste onderdeel (schending van alle 
aangeduide bepalingen), dergelijke akten 
van dacling, verzaking en kwijtschriften, 
welke, buiten de verzekeraar tegen ar
beidsongevallen om, zijn gesloten en waar
door in een zelfde vergoeding de gemeen
rechtelijke schadevergoeding en de ver
goedingen op het stuk van arbeidsonge
vallen vermengd zijn, een overtreding van 
de regel van openbare orde uitmaken 
waarbij het cumuleren van clie tweeerlei 
vergoedingen verboden is, bijgevolg de 
verzekeraar tegen arbeidsongevallen niet 
mogen worden tegengeworpen door de 
verantwoordelijke voor het ongeval die be
weert bevrijd te zijn op grond van derge
lijke akten, althans wanneer, ingevolge 
vorenbestaande verbintenissen of verplich
tingen ten laste van de verzekeraar tegen 
arbeidsongevallen jegens de getroffene, en 
meer in het bijzonder nog ingevolge beta
lingen die hij ten behoeve van de getrof
fene reeds verricht heeft v66r het sluiten 
det kwestieuze akten, voormelde verzeke
raar in de rechten van de getroffene ge
treden is, tweede onderdeel (schending 
van alle aangeduide bepalingen, behalve 
van de artikelen 6, 1131 en 1133 van het 
Burgerlijk Wetboek), in elk geval, inge
volge de verbintenissen welke op de ver
zekeraar tegen arbeidsongevallen rusten 
jegens de getroffene bij zulk ongeval, en 
althans ingevolge de betalingen welke 
door hem verricht zijn ten behoeve van 

die getroffene voor het sluiten van de in 
het eerste onderdeel aangeduide akten 
waardoor de aansprakelijke derde per
soon beweert bevrijd te wezen, en ten 
belope in elk geval van de door hem 
gedane betalingen, de verzekeraar tegen 
arbeidsongevallen van rechtswege in de 
vorderingen van die getroffene jegens die 
dader gesubrogeerd is en deze dus llet
zelve geen verzakingen en kwijtschriften 
die hij van de getroffene bekomen heeft 
vermag tegen te werpen, inzonderheid 
wanneer hij op de hoogte was van de 
verbintenissen en betalingen van de ver
zekeraar : 

Overwegende dat aanlegster, steunend 
op haar hoedanigheid van gesubrogeerde 
verzekeraar die de verantwoordelijkheid 
van het bedrijfshoofd van de getroffene 
dekt, verweerder gedagvaard had tot 
terugbetaling : 1° van een som van 
19.703 frank, zijnde de som door haar 
naar rata van 2.775 frank per kwartaal 
sedert 21 december 1952 gestort aan Leve
que, die op 21 januari 1952 getroffen is 
door een·arbeidsongeval dat een op 20 t. h. 
g·eschatte bestendige arbeidsongeschikt
heicl ten gevolge heeft gehad en waarvoor 
verweerder geheel verantwoordelijk was 
bevonden; 2° van elke som welke aan
legster zou bewijzen daarna aan Leveque 
als vergoeding te hebben gestort, daarin 
begrepen het deel, dat overeenstemt met 
de som welke door het slachtoffer tegen 
verweerder kan worden ingevorderd, van 
het kapitaal hetwelk client gevestigd te 
worden om de uitkering van de rente te 
verzekeren ; 

Over de groncl van niet-ontvankelijk
heid tegen het miclclel aangevoerd en hier
uit afgeleid clat, aangezien het micldel 
voor de eerste maal v66r het hof ingeroe
pen is, het nieuw is : 

Overwegende dat de bepalingen van ar
tikel 19, vierde en zevende lid, en van 
artikel 21 van cle samengeordende wetten 
op de vergoeding van cle schade voort
spruitende uit de arbeidsongevallen, de 
openbare orde betreffen; 

Overwegende derhalve dat het middel, 
in zover het de schending van die bepa
lingen doet gelclen, ontvankelijk is hoe
wei het niet voorgebracht wercl v66r de 
rechter over de grond; 

Over het middel : 
Overwegende dat lid 4 van artikel 19 

van de samengeordende wetten, zoals het 
vervangen is door artikel 10, 1°, van de 
wet van 10 juli 1951, het cumuleren van 
cle schadevergoeding, verschuldigd bij 
toepassing van de gemeenrech telijke re
gelen, met de forfaitaire vergoedingen 
welke bij de samengeordende wetten be
paald zijn, verbiedt; dat naar luid van 
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lid 7 van hetzelfde artikel cc in geen ge
val de aan ·cte getroffene of aan de recht
verkrijgenclen gelaten sommen lager zul
len zijn dan het bedrag der forfaitaire 
vergoedingen ll ; dat deze bepalingen van 
openbare orde zijn ; 

Overwegende dat, aangezien het be
drijfshoofcl of de verzekeraar tegen ar
beidsongevallen die, krachtens artikel 9 
van de samengeorclende wetten, in dezes 
verbintenissen getreden is, in beginsel 
jegens de getroffene of de rechtverkrijgen
den schuldenaar is ten belope van het 
beclrag der forfaitaire vergoeclingen, de 
wetgever hem uitdrukkelijk en zonder 
voorbehoud door lid 8 van voormeld arti
kel 19 het recht toegekend heeft op zijn 
eigen risico tegen de aansprakelijke derde 
persoon op te treden, de getroffene of de 
rechtverkrijgenden in rechten vervangen
cle, waarbij echter het uitoefenen van dat 
recht afhankelijk gesteld is van de voor
waarde dat hij bewuste vergoedingen 
werkelijk betaald heeft of, eventueel, voor 
zoveel het de verzekeraar tegen arbeids
ongevallen betreft, dat deze artikel 3 van 
de wet van 16 maart 1954 nagekomen is ; 

Overwegende, ongetwijfeld, dat het 
bedrijfshoofd of de verzekeraar tegen 
arbeidsongevallen van ieder verhaal op de 
aansprakelijke dercle persoon of zekere 
aansprakelijke dercle personen mogen af
zien, cloch dat een dergelijke verzaking 
enkel uit hun persoonlijke verbintenis en 
niet uit ecn daad van de g·etroffene kan 
blijken; 

Dat immers deze de forfaitaire vergoe
clingen, bepaald door de samengeordende 
wetten op de vergoecling van de arbeids
ongevallen, niet gelclig kan verzaken; 

Overwegencle dat mitsdien uit het in 
verbancl brengen met elkaar van de on
derscheiden bepalingen van artikel 19 
alsmede van artikel 21 der samengeorden
cle wetten blijkt clat geen enkele overeen
komst tussen de getroffene en de aanspra
kelijke derde personen het verhaal op 
dezen van het bedrijfshoofd of van de 
verzekeraar tegen arbeidsongevallen kan 
lamleggen; 

Dat cle getroffene en de dercle aanspra
kelijke persoon vrijelijk een dading aan
gaan betreffende de zedelijke schade en 
het deel van de stoffelijke schade welke 
niet kunnen leiden tot de bij de samen
geordende wetten bepaalde forfaitaire 
schadeloosstelling ; 

Dat daarentegen generlei verzaking 
door de getroffene van iecler verhaal op 
de derde aansprakelijke persoon, noch 
enige dacling tussen hen betreffende de 
stoffelijke schade waarvoor die forfaitaire 
schadeloosstelling verleend wordt, het be
drijfshoofd of de verzekeraar tegen ar
beiclsongevallen het recht kan doen ver
liezen op zijn eigen risico de aquiliaanse 

vordering van de getroffene tegen_ die der
de uit te oefenen, in het geval dat voor
melcl bedrijfshoofd of de verzekeraar te
gen arbeidsongevallen jegens de getroffene 
wettelijk gehouden bijft tot het betalen 
van forfaitaire vergoedingen, toelagen of 
annuiteiten, en zulks ten belope van wat 
hij de getroffene werkelijk betaald heeft 
ter voldoening aan deze verplichting van 
openbare orcle; dat de derde even wei 
niet kan gedwongen worden meer te be
talen clan de vergoeding waarop de ge
troffene aanspraak mocht maken uit 
hoofde van die stoffelijke schade bij toe
passing van de regelen van het gemeen 
recht; 

Overwegende dat, wanneer de getrof
fene van een dercle aansprakelijke per
soon tot vergoeding van de stoffelijke 
schade, geraamd volgens de regelen van 
het gemeen recht, een vergoeding zou be
komen hebben die gelijk is aan of hoger 
is dan het beclrag van de forfaitaire ver
goeclingen, toelagen en annu1teiten welke 
met dezelfde schade ·overeenstemmen, 
het beclrijfshoofd dat of de verzekeraar 
tegen arbeidsongevallen die hem sommen 
zou betalen waarop hij geen recht meer 
heeft tegen hem een verhaal tot terug
vonlering van het onverschulcligd betaalde 
zou kunnen hebben, doch geen verhaal 
heeft tegen de derde aansprakelijke per
soon; 

Dat, daar het niet vastgesteld heeft 
dat dit ten deze het geval was, het 
bestreden arrest, dat enkel op een verza
king of een dading door de getroffene 
steunt, het dispositief niet wettelijk ge
rechtvaardigd heeft; 

Dat het middel in dit opzicht gegroncl 
is; 

Overwegende dat de verbreking insge
lijks client te slaan op het dispositief 
van het bestreden arrest waarbij het 
beroepen vonnis gewijzigcl is en de excep
tie, bij conclusies door verweerder opge
worpen en afgeleid uit het gewijsde door 
het vonnis van de Rechtbank van Politie 
te Namen van 13 januari 1954, verworpen 
is, naardien dit dispositief niet aange
vallen kan worden door een voorziening 
door een der partijen en het derhalve ten 
aanzien van de omvang der verbreking 
niet onderscheiden is van het bestreden 
dispositief; 

Om die redenen, verbreekt het bestreclen 
arrest; beveelt dat van onderhavig arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; veroor
deelt verr:eercler tot de kosten; verwijst 
de zaak 

1 
naar het Hof van beroep te 

Brussel. 

17 april 1958. - 1• kamer. - Voorzitter 
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en verslagg~ve1· H. Bm·eel, raadsheer 
waarnemend ;voo~zitter. - Gelijkluidende 
conolus·ie, H. \Delange, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Demeur en.Ansiaux. 

1° KAMER. - 18 april 1958 

1° KINDERTOEJSLAGEN. - WET VAN 
10 JUNI 1937. - KADERWET. - VoORWERP. 

2° KINDERTOEJSLAGEN. - WET VAN 
10 JUNI 1937. - AAN DE KONING TOEGEKENDE 
MACHT, DOOR EEN ORGANIEIC BESLUIT, AAN 
RET STELSEL VAN DE WET TE ONDERWERPEN 
DE PERSONEN DIE EEN BEROEP UlTOEFENEN OF 
UITGEOEFEND HEBBEN, ZONDER DOOR EEN 
DIENSTCONTRACT TE ZIJN GEBONDEN. 

3° KINDERTOEJSLAGEN. - WET VAN 
10 JUNI 1937. - AAN DE KONING TOEGEKENDE 
MACH'f ((RET TOEPASSINGSTERMIJN VAN DEZE 
WET NAUWKEURIG TE OMSCHRIJVEN )). -
TERMEN BETEKENEND DAT DE KONING DE 
MACHT HEEF'l' DE DRAAGWIJDTE VAN DE TERMEN 
(( PERSONEN DIE EEN BEROEP UITOEFENEN )) 
TE BEPALEN EN DE NODIGE GELIJKSTELLINGEN 
IN TE VOEREN. 

4° KINDERTOEJSLAGEN. - 0RGANIEK 
BESLUIT VAN 22 DECEMBER 1938 GENOMEN 
KRACHTENS DE WET VAN 10 JUNI 1937. -
ARTIKEL 23 WAARBIJ DE BEHEERDERS VAN 
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, ZELFS. WANNEER 
HUN MANDAAT KOSTELOOS IS, GELIJKGESTELD 
WORDEN MET PERSONEN DIE EEN BEROEP UIT
OEFENEN. - BEPALING WELKE BlNNEN DE 
GRENZEN VALT VAN DE AAN DE KONING DOOR 
DE WET VAN 10 JUNI 1937 VERLEENDE 
MACHT. 

5° KINDERTOESLAGEJN. - BEHEERDER 
VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. - BE
HEEUDER AANGESTELD BUITEN AANMERKING 
VAN ZIJN GESCHIKTHEID OF VAN DE REGEL
MATIGHEID W AAUMEDE HIJ ZIJN MANDAAT ZAL 
WAARNEMEN. - GEEN FICTIEVE AANSTELLING. 
- BEHEEUDER ONDERWOUPEN AAN RET STEL
SEL VAN DE WET VAN 10 JUNI 1937. 

1 o De wet van 10 juni 1937 tot uitbl·ei
d·ing van de lcinde1·toeslagen tot de 
werlcgeve1·s en de niet-loontrelclcenden is 

(1) Verbr., 19 april 1956 (A1·r. Ve1·br., 1956, 
blz. 685; Bull. en PAsrc., 1956, I, 873) en na
volgend arrest. 

(2) Zie navolgend arrest. 
(3) Raadpl. Parl. Besch., Kamer, 1936-1937, 

nrs 56, blz. 4, en 129, blz. 11; Parl. Besch., 
Senaat, 1936-1937, nr 213, blz. 13 en 14; verlda
ring van de Minister van arbeid en sociale 
voorzorg, Pa1·l. Hand., Kamer, zitting van 
23 maart 1937, biz. 1139. Zie ook navolgend 
arrest. 

een kaderwet die de beginselen vast
stelt wellce de uitbreiding van de kin
del·toeslagen tot de werkgeve1·s en de 
niet-loontrelckenden beheersen (1). 

2o De wet van 10 jtmi 1937 tot ttitb1·eiding 
van de Tcinde1·toeslagen tot de werlcge
vers en de niet-loont1·elckenden machti_qt 
de Koning om, door een organielc be
sluit, de personen aan die wet te on
derwel'pen d·ie een bemep uitoefenen of 
ttitgeoefend hebben, zonde1· doo1· een 
d·ienstcontract gebonden te zijn (2). 
(Wet van 10 juni 1937, art. 1 en ll.) 

3° Artucel 1 van de wet van 10 ht.ni 1937 
tot ttitbreiding van. de lvindel'toeslagen 
tot de we1·Tvgevers en niet-loontl·elclcen
den, dool' te bepalen, na de Koning 
gemachtigd te hebben om, doo1· een Ol'
ganiek beslttit, cle pe1·sonen aan de wet 
te onde1·werpen die een bemep uitoe
fenen of uitgeo'efend hebben, dat het 
toepassingsterniin van de wet overigens 
bij hetzelfde besluit na1twlcmtrig zal 
wonlen omsch1·even, heeft aan de Ko
ning cle macht vel'leend om, oncle1· meer, 
cle dl·aag·wijdte van de tm·men « pel·so
nen die een bemep ttitoefenen >) te be
palen en de noclige geUjkstellingen in te 
voeren (3). 

4° Door bij a1·tikel 23 (4) van het organiek 
beslttit van 22 cleoember 1938, voor de 
toepassing van de wet va.n 10 jnni 1937 
tot uitb1·eicling van de lcindertoeslagen 
tot cle wel'lcgeve1·s en de niet-loontl·ek
lcenclen, de beheerdm·s van een naamloze 
vewnootschap, zelfs wannee1· htm man
claat Tcosteloos is, gelijlc te stellen met 

, personen die een bemep uitoefenen, is 
de Koning de grenzen van cle hem vel·
leencle macht niet te bniten ge_qaan (5). 
(Wet van 10 juni 1937, art. 1 en 9.) 

5° Wa>mwer de alcte, waa1·b·ij aan een pel·
soon het mandaat van beheel"dm· van 
een naamloze vennootschap verleencl 
wordt, niet fictief is, is cleze behem·dm· 
oncle1·worpen aan het stelsel van de kin
del·toeslagen voo1·zien bij de wet van 
10 jttni 1937, zelfs incl·ien hij wercl aan
gestelcl buiten aanme1·Tcing van zijn ge
schiktheid of van cle regelrnatigheid 
waarmede hij in feite zijn 1nandaat zott 

(4) Artikel 23 van het koninklijk besluit van 
22 december 19a8 werd gewijzigd door artikel 2 
van het koninklijk besluit van 24 juli 19-56. Dit 
laatste besluit is in .werking getreden op 1 juli 
1956, terwijl de bijdragen, welke in de v66r 
het Hof aanhangige zaak betwist werden, be
trekking hadden op de jaren 19-51 tot 1965. 
Overigens waren de door het besluit van 
24 juli 1956 aangebrachte wijzigingen vreemd 
aan de door de voorziening opgeworpen rechts
vragen. 

(5) Raadpl. de twee navolgende arresten. 
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waarnemen (1). (Wet vim 10 juni 1937, 
art. 1 en 9; koninklijk besluit van 22 de
cember 1938, art. 23.) · 

(CAISSE JI;IUTUELLE AUXILIAIRE POUR ALLOCA
TIONS FAJIULIALES, T. NICOLAS-COUSET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 mei 1957 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te .Aarlen; 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 1, 2, 5 en 9 van 
de wet van 10 juni 1937 tot uitbreiding 
van de kindertoeslagen tot de werkgevers 
en de niet-loontrekkenden, 23, a, van het 
organiek koninklijk besluit van 22 de
cember 1938, voo1'zien bij evengemekle 
wet, 67, 97 en 107 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis, hoewel voor 
vaststaand houdend dat verweerster, ge
durende de litigieuze periode, met een 
mandaat van beheerder van een naamloze 
vennootschap was bekleed, desniettemin 
de vordering van aanlegster niet gegrond 
verklaard heeft welke strekte tot het 
betalen van de bijdragen en de bijkomen
de bedragen die verschulcligd waren op 
grond van de _verplichtingen voorgeschre
ven door de artikelen 1 van de wet van 
10 juni 1937 en 23 van het organiek ko
ninklijk besluit van 22 december 1938 
betreffencle het stelsel der kindertoesla
gen voor niet-loontrekkeilden, om de re
denen « dat geintimeerde (hier verweer
ster), die huisvrouw is, met de hoedanig
heicl van beheerder van de Naamloze ven
nootschap « Etablissements Couset JJ, wel
ke feitelijk een familievennootschap is, 
slechts bekleecl geworden is om aan de 
vereisten van de wet op de naamloze 
vennootschappen te voldoen, haar man
daat bovendien geheel kosteloos zijnde ... 
dat zij dus geen beroep uitoefent in de 
zin van de wet van 10 juni 1937; ... dat 
artikel 1 van deze wet... de personen die 
met een beheerdersmandaat bekleed zijn 
niet als zodanig aan de wet onderwerpt, 
om reden van die functie of dat mandaat; 
dat het organiek besluit niet tot doel 
kan hebben nieuwe categorien bijdrage
plichtigen tot stancl te brengen, doch ... 
dat de personen welke... in artikel 23 
vim dit besluit aangeduid zijn niet als 
bijdrageplichtig kunnen worden be
schouwd dan indien zij vallen in een der 
categorieen, opgesomd in artikel1 van de 
wet; ... dat, vermits de wetgever niet ver
duidelijkt heeft wat hij becloelde 'door 
het uitoefenen van een beroep, ... deze ter
men dus volgens hun normale betekenis 
dienen te worden uitgelegd JJ, dan wan-

(1) Raadpl. de drie navolgende arresten. 

neer de wet van 10 juni 1937 een kader
wet is waarin het beginsel van de bijdra
geplichtigheid van de werkgevers en de 
niet-loontrekkenden vastgelegd is en 
waarbij de Koning belast is met de bij
zonder complexe opdracht het stelsel der 
kindertoeslagen dat zij invoert te orga
niseren ; dat zij hem te dien einde ruime 
machten verleend heeft en onder meer de 
macht het toepassingsterrein van de wet 
<< overigens JJ nauwkeurig te omschrijven 
(artikel 1, laatste lid), clit wil zeggen de 
draagwijdte te bepalen van de bewoordin
gen « personen die een beroep uitoefe
nen zonder door een dienstcontract te 
zijn gebonden JJ (artikel 1, lid 2, a), de 
macht nauwkeurig de grens vast te stel
len met het toepassingsveld van de wet 
van 4 augustus 1930 houdende veralgeme
ning van de gezinsvergoedingen ten behoe
ve van de loontrekkende arbei.ders, met 
clien verstande dat, wat de buiten dienst
verband staande arbeiders betreft, de 
nieuwe wet van 10 juni 1937 een volstrekt 
algemene draagwijdte had, de macht 
tenslotte gelijkstellingen alsmede, in voor
komencl geval, uitzonderingen of aanpas
singen in te voeren, waaruit volgt dat de 
Koning, door de beheerders van naamloze 
vennootschappen in het toepassingsveld 
van de wet van 10, juni 1937 te brengen 
en door de waarneming van hun man
daat met de uitoefening van een beroep 
in de zin van voormelde wet gelijk te 
stellen, noch van zijn machten misbruik 
gemaakt, noch nieuwe categorieen bijdra
geplichtigen tot stand gebracht heeft, en 
dat, aangezien cle feitelijke omstandighe
den waarop de rechter over de grond 
wijst in verband met de bijzondere mo
daliteiten van de bekleding met of de 
waarneming van het beheerdersmandaat 
van vei:weerster deze gelijkstelling niet in 
de weg kunnen staan, de cloor het bestre
clen vonnis besliste weigering verweerster 
bijdrageplichtig te verklaren de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft : 

Overwegende dat, hoewel vaststellend 
dat artikel 23 van het koninklijk besluit 
van 22 december 1938, genomen krachtens 
de artikelen 1. en 9 van de wet van 
10 juni 1937, voor de toepassing van het 
stelsel der kindertoeslagen, met de buiten 
dienstverband staande arbeiders de per
sonen gelijkstelt die met een mandaat 
van beheerder van een naamloze vennoot
schap bekleed zijn en dat verweerster 
met een zodanig mandaat bekleed is, het 
bestreden vonnis haar niet aan dit stelsel 
onderworpen verklaart; 

Dat deze beslissing steunt op de be
schouwingen dat : 1° artikel 1 van de 
wet ongetwijfeld de Koning toestaat aan 
dat stelsel de personen te onderwerpen die 
een beroep uitoefenen of uitgeoefend heb-
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ben, zonder door een dienstcontract te 
zijn gebonden, doch dat, aangezien de 
wetgever de termen « die een beroep uit
oefenen ll niet omschreven heeft, deze 
volgens hun gebruikelijke zin moeten 
worden begrepen; 2° verweerster, << die een 
huisvrouw is, met de hoedanigheid van 
beheerder van de Naamloze vennootschap 
« Etablissements Couset ll, welke feitelijk 
een familievennootschap is, slechts be
kleed geworden is om aan de vereisten 
van de wet op de naamloze vennootschap
pen te voldoen ll, en dat « haar mandaat 
kosteloos is ll ; dat zij « dus geen beroep 
uitoefent in de zin van de wet van 10 juni 
1937 )) ; 

Overwegende dat de wet van 10 juni 
1937 een kaderwet is, die de beginselen 
vaststelt welke de uitbreiding van de 
kindertoeslagen tot de werkgevers en de 
niet-loontrekkenden beheersen; 

Overwegende dat artikel1 van deze w~t, 
na de Koning gemachtigd te hebben om, 
door een organiek besluit, de personen 
aan de wet te onderwerpen die een be
roep uitoefenen of uitgeoefend hebben, in 
het laatste lid bepaalt : « het toepassings
terrein van deze wet zal overigens bij 
hetzelfde besluit nauwkeurig worden om
schreven ll ; 

Overwegende dat de termen « zal nauw
keurig worden omschreven ll in de loop van 
de voorbereidende werkzaamheden, zowel 
in de Kamer van volksvertegenwoordigers 
als in de Senaat uitgelegd zijn als beteke
nend dat de Koning de macht heeft, on
der meer, de draagwijdte van de termen 
« personen die een beroep uitoefenen ll te 
bepalen en de nodige gelijkstellingen in 
te voeren; 

Overwegende, enerzijds, dat de Koning, 
door de beheerders van een naamloze ven
nootschap, zelfs wanneer hun mandaat 
kosteloos is, gelijk te stellen met personen 
die een beroep uitoefenen, de grenzen van 
de hem verleende macht niet te buiten 
gegaan is, naardien het uitoefenen van 
een beroep niet noodzakelijk, en in alle 
gevallen, een bezoldiging insluit; 

Overwegencle, anderzijcls, dat het von
nis niet verklaart dat de akte, waarbij 
verweerster het mandaat van beheerder 
van· de naamloze vennootschap « Etablis
sements Oouset ll verleencl werd, fictief is; 
dat de omstandigheid dat dit mandaat en
kel toegekencl is « om aan de vereisten 
der wet te voldoen ll, dit wil zeggen buiten 
aanmerking van de regelmatigheid waar- ' 
mede verweerster het zou waarnemen of 
van haar geschiktheid, niet tot gevolg 
kan hebben dat verweerster buiten de toe
passing van de wet valt ; 

Dat het micldel gegrolld is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat melding van on-

derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerders tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Neufchflteau, in boger 
beroep zetelend. 

18 april 1958. ---'- Voorzitter en ve1·slag
gever, H. Bareel, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Gelijlclttidende conclttsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiter, H. Van Ryn. 

1" KAMER. - 18 april 1958 

1° KINDERTOEJSLAGEN. - WET VAN 
10 JUNI 1937. - KADERWET. - VOORWERP. 

2° KINDERTOESLAGEN. - WET VAN 
10 JUNI 1937.- AAN DE KONING TOEGEKENDE 
llfACHT, DOOR EEN ORGANIEK BESLUIT, AAN 
RET STELSEL VAN DE WET TE ONDERWERPEN 
DE PERSONEN DIE EEN BEROEP UITOEFENEN OF 
UITGEOEFEND HEBBEN, ZONDER DOOR' EEN 
DIENSTCONTRACT TE ZIJN GEBONDEN. 

3° KINDERTOESLAGEN. - WET VAN 
10 JUNI 1937. - AAN DE KONING TOEGEKENDE 
MACHT DE DRAAGWIJDTE VAN DE TERMEN 
« PERSONEN DIE EEN BEROEP UITOEFENEN ll 

TE BErALEN EN DE NODIGE GELIJKSTELLINGEN 
IN TE VOEREN. 

4° KINDERTOEJSLAGEJN. - 0RGANIEK 
BESLUIT VAN 22 DECEMBER 1938 BETREFFENDE 
DE WERKGEVERS EN DE NIET-LOONTREKKENDEN, 
ARTIKEL 23. - BEPALING WAARBIJ DE COM
MISSARISSEN VAN EEN NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP WETTELIJK GELIJKGESTELD WORDEN 
MET DE ONAFHANKELIJKE ARBEIDERS. 

5° KINDERTOEJSLAGEJN. - WET VAN 
10 JUNI 1937. - 0RGANIEK BESLUI'r VAN 
22 DECE.M:BER 1938, BETREFFENDE DE WERKGE
VERS EN DE NIET-LOONTREKKENDEN. 
00MMISSARIS VAN EEN NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP DIE ZICH VERBONDEN REEFT DE VER
PLICHTINGEN VAN ZIJN MANDAAT TE VERVUL
LEN. - 00MMISSARIS AAN RET WETTELIJK 
STELSEL ONDERWORPEN, ZONDER DAT ER AAN
LEIDING BESTAAT OM NA TE GAAN OF HIJ ZIJN 
TAAK REGELMATIG vERVULT. 

1 o De wet van 10 jtmi 1937 is een Tcade1·
wet die de beginselen vaststezt welke 
de uitbreiding van de kindertoeslagen 
tot de we1·Tcgevm·s van de niet-loontrek
lcenden beheersen (1). 

2° De wet van 10 juni 1937 machtigt de 
Koning om, dam· een o1·ganiek besluit, 

(1) Verbr., 19 april 1956 (A1·r. Verb1·., 1956, 
biz. 685; Bull. en PAsrc., 1956, I, 873) en voor
gaand arrest. 
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de 1Je·rsonen cwn cUe wet te onclerwe1·pen 
clie een bemep ~t'itoefenen of uitgeoefencl 
hebben, zoncler cloo1· een clienstcont?·act 
gebonclen te zijn (1). (Wet van 10 juni 
1937, art. 1 en 9.) 

3° De Koning heeft, lc?·achtens a1·tilcel 1. 
laatste aUnea, van cle wet van 10 j~tni 
1937, cle mcwht om de clraagwijclte van 
cle termen « pe1·sonen die een bemep uit
oefenen ll te bepalen en cle nodige ge
Uj lcstellingen in te voeren (2). 

4° Door, b·ij art'ilcel 23 van het o1·gctniek 
beslwit ·van 22 clecembe1· 1938, te bepalen 
dctt de comm;issarissen van naamloze 
vennootschappen geUjlcgestelcl ·zijn met 
cle onafhanlcelijlce a1·beide1·s, heeft de 
Koning, zoncle·r cle g1·enzen van cle hem 
toegelcende mctcht te ove?·sclwijclen, aan 
cle tennen « personen die een bemep 
~titoefenen zonde1· door een d·ienstcon
t?·act te zijn gebonclen ll een zoclanige 
betelcenis vedeend flat zij cle commis
sarissen van naamloze vennootschap
pen omvatten (3). 

5° Wanmeer cle met een opclracht van 
comm·issa?"is van een naamloze vennoot
schap belaste pe1·sonen zich van te vo
?'en en voor de ganse dmtr van, de op
clracht ve1·bonclen hebben tot het ve?·
mtllen van ellce verplichting, welke cle 
tt.itvoe?·ing en;an medebrengt, en zij, 
bijgevolg, worclen ve1·mo.ed de becl?·ijvig
heicl ~!'it te oefenen wellce, voo1· de toe
pnss·ing vnn cle tvet van 10 j~mi 1937, 
als het uitoefenen, van een be1·oep wordt 
beschottwcl, bestnat er geen aanleiding 
om in feite nn te gnan of zij de taak, 
wellce zij op zich hebben genorne1~, re
gelrnatig vervullen (4). 

(DE CHRISTELIJKE ONDERLINGE KAS VOOR 

~EZINSVERGOEDINGEN, T. VAN DEN BOSCH.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 20 april 1956 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen ; 

Over de twee smnengevoegde middelen, 
het eerste afgeleid nit de schending van 
de artikelen 1, 2, 5 en 9 van de wet van 
10 juni 1937 waarbij de kindervergoeclin
gen worden uitgebreid tot de werkgevers 
en niet-loontrekkenclen, 23, in het bijzon
der van zijn alinea 2, van het organiek 
koninklijk besluit van 22 december 1938, 
door genoemde wet voorzien, 67, 97 en 107 

(1) (2) (3) en (4). Zie voorgaand a,rrest en de 
nota's 3 en 4, blz. 629. 

van de Grondwet, doordat het bestreden 
vonnis in zijn beschikkend gedeelte gezegd 
heeft voor recht dat verweerder << niet ge
houden is tot het betalen der hem (door 
aanlegster) gevorderde bijdragen in de 
kindervergoeding (als commissaris ener 
naamloze vennootschap) bij gemis aan. 
enige wettelijke verplichting desomtrent ll 
en derhalve eiseres heeft afgewezen om 
reden dat « nergens in de wet (van 10 juni 
1937) de verplichting van een commissa
ris van een naamloze vennootschap wordt 
voorzien en evenmin de wet, welke wel de 
verduidelijking van het toepassingsveld 
bij koninklijk besluit voorziet, toelaat bij 
koninklijk besluit het toepassingsgebied 
nit te breiden; dat het toepassen op een 
commissaris van een naamloze vennoot
schap om reden van het waarnemen van 
een mandaat buiten het toepassingsveld 
ligt van de wet... dewelke enkel uitbrei
ding om reden van uitoefening van een 
beroep voorziet ll,. waaruit de feitenrech
ter heeft afgeleid « dat dienvolgens een 
commissaris van een naamloze vennoot
schap niet wettelijk onderworpen is aan 
de verplichting tot bijdrage in de kinder
vergoedingen, daar het · koninklijk be
sluit (koninklijk besluit van 22 december 
1938) waar het de verplichting tot deze 
categorie van personen uitbreidt, zonder 
rechtsgrond is ll, dan wanneer de wet van 
10 juni 1937 een kaderwet is die het be
ginsel vastlegt van de onderwerping der 
werkgevers en niet-loontrekkenden en de 
Koning belast met de bijzonder complekse 
opdracht het regiem der kindertoeslagen 
dat zij instelt te organiseren, zij hem tot 
dat doel uitgebreide machten heeft toege
kend en meer bepaald die van het nader 
bepalen van het toepassingsveld van de 
wet « voor het overige ll (artikel1, laatste 
alinea), het is te zeggen van het bepalen 
der draagwijdte van de termen « perso
nen die een beroep... uitoefenen zonder 
verbonden te zijn door de banden van een 
contract van dienstverhuring ll (artikel 1, 
alinea 2, a), van het juist vastleggen van 
de grens met het toepassingsveld van de 
wet van 4 augustus 1930 die de kinder
vergoeclingen veralgemeent in het voordeel 
van de bezoldigcle arbeiclers, met dien 
verstande dat voor wat de zelfstandige 
arbeiders betreft, de wet van 10 juni 1937 
een geheel algemene draagwijdte had, van 
het bepalen tenslotte van de gelijkstellin
gen, evenals eventueel van de uitzonde
ringen of de temperingen, waaruit volgt 
dat de Koning, door de commissarissen 
van naamloze vennootschappen binnen 
het toepassingsveld te plaatsen van de 
wet van 10 juni 1937, en door de uitoefe
ning van hun mandaat gelijk te stellen 
met het uitoefenEm van een beroep in de 
zin van genoemcle wet, niet van zijn 
macht misbruik heeft gemaakt noch zijn 

I 
I 
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opdracht is te buiten gegaan, dat door te 
beslissen dat het organiek koninklijk be
sluit van 22 december 1938 onwettelijk 
was omdat het zogezegd het regiem van de 
kindervergoedingen voor zelfstandigen 
zou hebben uitgebreid buiten de door de 
wetgever van 10 juni 1937 gestelde perken, 
het bestreden vonnis de in het middel 
beoogde wetsbepalingen heeft geschon
den, het tweede, afgeleid nit de schending 
van de artikelen 1, 2, 5 en 9 van de 
wet van 10 juni 1!l37 die de kinderver
goedingen uitbreidt tot de werkgevers en 
niet-loontrekkenden, 3, 19, littera a, en 2;.'1, 
alinea 2, van het organiek koninklijk be
sluit van 22 december 1938 voorzien door 
voornoemde wet, 67, 97 en 107 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis 
heeft geweigercl de eis van eiseres in te 
willigen om reden cc clat de gelijkstelling 
van een commissaris met een zelfstandige 
arbeider enkel kan zijn in hoofde van het 
uigeoefende beroep en niet van het een
vouclig bekleecl zijn met een mandaat ver
mits de W\!tgever enkel gewaagt van 
person en welke een beroep uitoefenen >>, 
clan wanneer de kaderwet van 10 juni 
1937 aan het stelsel der kinclervergoeclin
gen voor niet-loontrekkenden onderwerpt 
cc de personen die een beroep uitoefenen 
of hebben uitgeoefencl zonder gebonden te 
zijn ,door de banden van een contract van 
dienstverhuring » en daarbij aan de Ko
ning toelaat cc (haar) toepassingsvelcl ... 
voor het overige, te preciseren », en de 
wettekst, voor wat aangaat de zelfstan
dige arbeiders, een geheel algemene clraag
wijclte heeft en de Koning machtigt over 
te gaan tot gelijkstellingen, dat dus het 
cc gelijkstellen » met de zelfstandige ar
beiders, het is te zeggen met de personen 
die een beroep uitoefenen of werken voor 
hun eigen rekening, van de organen be
kleed met een manclaat van beheerder of 
commissaris in handelsvennootschappen, 
het is te zeggen van de personen die een 
maatschappelijke functie' uitoefenen en 
deelnemen in de bedrijvigheid van die 
gemeenschappen, in overeenstemming was 
zowel met de letter als met de geest van 
de kaderwet en bijgevolg binnen de uitge
breide machten viel die aan de Koning 
waren toegekend : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
niet betwist dat artikel 23, alinea 2, van 
het organiek koninklijk besluit van 22 de
cember 1938, voorzien bij de wet van 
10 juni 1937 houdencle uitbreiding van de 
kinderbijslag tot de werkgevers en de 
niet-loonarbeiclers, de commissarissen van 
naamloze vennootschappen met de buiten 
dienstverband staande arbeiders gelijk
stelt en ze bijgevolg aan het bij die 
wet ingevoerd stelsel voor kinclertoeslagen 
onderwerpt ; 

Dat, alhoewel het vaststelt dat verweer-

der commissaris van een naamloze ven-. 
nootschap is, het niettemin beslist dat hij; 
te dien aanzien cc niet gehouden is tot het 
betalen van de van hem gevorclercle bij
clragen tot de kinderbijslag bij gemis aan 
enige wettelijke verplichting desbmtrent »; 

Overwegende dat die beslissing hierop 
is gesteund dat, enerzijds, de wet die niet 
uitclrukkelijk voorziet dat de commis
sarissen van naamloze vennootschappen 
eraan onclerworpen zouden zijn, welis
waar aan de Koning de zorg heeft kun
nen overlaten het toepassingsterrein van 
van de wettelijke bepalingen te verduide
lijken, doch hem de macht niet heeft 
toegekencl om de toepassing ervan uit te 
breiden en, anderzijds, hierop da:t, zo 
dient aangenomen dat de gelijkstelling 
van de commissarissen van naamloze ven
nootschappen met de niet-loonarbeiders 
de aan de Koning toegekende machten 
niet te buiten gaat, die gelijkstelling toch 
enkel mag geschieden in geval van uitoe
fening van het beroep en niet van cc een
voudig bekleed zijn met een mandaat » ; 

Overwegende dat de wet van 10 juni 
1937 een kaderwet is waardoor de wetge
ver aan de Koning uitgebreide machten 
heeft willen toekennen; dat zij grondbe
ginselen vermeldt die de uitbreiding van 
de kinderbijslag tot de werkgevers en 
niet-loonarbeiders moeten beheersen en 
dat zij, bij haar artikel 9, bepaalt dat 
om, onder billijke voorwaarden, het bij 
deze wet ingevoerd stelsel voor kinder
toeslagen te regelen, ·de Koning, op de 
voordracht van de in raad vergaderde mi
nisters, de nodige maatregelen zal vast
stellen; 

Overwegende dat die wet, na bij haar 
artikel 1, de Koning gemachtigd te heb
ben, om, door het organiek koninklijk be~ 
sluit waarvan sprake in artikel 9, de 
personen die een beroep uitoefenen of heb, 
ben uitgeoefend zonder door een dienst
contract te zijn gebonden, aan de wet te 
onclerwerpen, in de laatste alinea van dit 
artikel 1 bepaalt cc dat het toepassingster
rein van deze wet overigens bij hetzelfde 
besluit nauwkeurig zal worden omschre
ven >>; 

Overwegende dat de bewoordingen 
cc nauwkeurig zal worden ·omschreven » in 
de loop van de voorbereidende werkzaam
heden, zowel in de Kamer van volksver
tegenwoordigers als in de Senaat, werden 
uitgelegcl als bedoelend dat de Koning de 
macht heeft om namelijk de draagwijdte 
van de bewoordingen cc personen die een 
beroep uitoefenen » nader te bepalen en 
de nodige gelijkstellingen te bepalen ; 

Overwegende dat, door bij artikel 23 
van het organiek koninklijk besluit te 
voorzien dat de commissarissen van naam
loze vennootschappen met niet-loonarbei-

' ders worden gelijkgesteld, de Koning aan 
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de bewoordingen « personen die een be
roep uitoefenen zonder door een dienst
contract te zijn gebonden ll noodzakelijk 
een zodanige betekenis heeft verleend dat 
zij de commissarissen van naamloze ven
nootschapi'Jen omvatten; 

Dat de Koning hierdoor de hem toege
kende machten niet te buiten g·egaan is 
daar die betekenis niet onverenigbaar is 
met de gebruikelijke zin van die bewoor
dingen; 

Overwegende dat de met een opdracht 
van co=issaris van een naamloze ven
nootschap belaste personen zi.ch, van te 
voren en voor de gause cluur van de op
dracht, verbonden hebben tot het vervul
len van elke verplichting welke de uitvoe
ring ervan meebrengt, en dat zij, 
bijgevolg, worden vermoed de bedrijvig
heid uit te oefenen welke, voor de toepas
sing van de wet van 10 juni 1937, als 
het uitoefenen van een beroep wordt be
schouw{l, zoncler dat ertoe aanleiding 
zou bestaan in feite na te gaan of zij 
de taak, welke zij op zich hebben geno
men, regelmatig vervullen; 

Dat de micldelen gegro:J?-d zijn; 

Om die reclenen, verbreekt het bestreden 
vonnis, behoudens in zover het het boger 
beroep ontvankelijk heeft verklaard ; 
beveelt dat van onderhavig arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt de verweerder tot de kosten; ver
wijst de alzo beperkte zaak naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, 
zetelencle in hoger beroep. 

10 apri11958. -1" kanfer. - Voorzitte·r, 
H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Ve1·slaggever, H. Van Beirs. -
Gelijkhticlencle concht.sie, H. Ganshof van 
iler Meersch, advocaat-generaal. - Plei
te1·, H. Van Ryn. 

l" KAMER. - 18 april 1958 

1° KINDERTOESLAGEN. - 0RGANIEK 
KONINKLI.JK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 1938. 
GENDli£EN KRACHTENS DE WET VAN 10 .JUNI 
1937, ARTIKEL 23. - BEHEERDERS VAN EEN 
NAAl\{LOZE VENNOOTSCHAP. - GELI.JKSTELLING 
MET .PERSONEN DIE EEN BEROEP UITOEFENEN. 
- ZEL~'S W ANNEER. HUN MANDAAT KOSTELOOS 
IS. 

2o KINDERTOESI,AGEN. - 0RGANIEK 
ll:ONINKLI.JK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 1938, 
- PERSOON BELAST MET EEN OPDRACHT VAN 
DEHEERDER VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. 
- 0PDRACHT WELKE EEN VOORTDURENDE BE· 
DRI.JVIGHEID INSLUIT WELKE ZICH NORMAAL 
GEDURENDE TEN MINSTE 18 DAGEN PER .JAAR 
UITSTREKT. - 0NDERWERPING AAN DE WET 

VAN 10 JUNI 1937. - TEGENBEWIJS. ~ 
VOORWERP. 

1° A1·tilvel 23 van het o1·ganiek koninkl'ijlG 
besl~tit van 22 december 1938, genomen 
Machtens de wet van 10 j~mi 1937 tot 
·nitb?-eiding van de kinclet·toeslagen tot 
cle we1·kgevers en de niet-loontt·eklcen
den, stelt, voor cle toepassi;ng van be
cloelde wet, cle beheerders van een 
naamloze vewnootschap gelijlc met pe1·
sonen die een beroep uitoefenen, zelfs 
wanmeer h~tn manclaf,l,t lwsteloos is (1). 

2° De 1Je·rsoon., die met een mandaat van 
beheenle·r van een naamloze vewnoot
schap bekleecl is, wordt vermoed gedu
t·encle 18 dagen pet· jacw ten minste de 
voo1·tdut·encle becZt·ijvigheicl, welke die 
t·zmctie inslu.it, u'it te oejenen en is der
halve ondet·worpen aan het stelsel van 
de lV'inde1·toeslagen voorzien bij de wet 
van .10 j~tni 1937 en het o1·ganiek lconink
lijlc beslltit van 22 clecembe1· 1938, be
halve inclien het bewezen is dat de 
~titoejening van cUe bed1·ijvigheid ge
schot·st is geweest of v,661· de tijcl een 
eincle heejt genomen (2) . (Koninklijk 
besluit van 22 december 1938, art. 3, 
19 en 23.) 

(DE ONDERLINGE KAS VOOR KINDERTOESLAGEN, 
T. MOORKENS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 mei 1955 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending der artikelen 1319, 1320, 1321, 
1991 en 2003 van het Burgerlijk Wetboek; 
13, 53 tot 55, 62 der samengeschakelde 
wetten betreffende de handelsvennoot
schappen, 1, 2, 5 en 9 van de wet van 
10 juni 1937 waarbij de kindertoeslagen 
worden uitgebreid tot de werkgevers en de 
niet-loontrekkenden, 3, 19, 23, 141 tot 
152bis en 160 van het organiek koninklijk 
besluit van 22 december 1938, voorzien 
door hogergenoemde wet gewijzigd, wat 
betreft zijn laatste artikels, door het ko
ninklijk besluit van 2 september 1939, 
het Regentsbesluit van 7 september 1946 
en het koninklijk besluit van 9 januari 
1951, 67, 97, 107 van de Grondwet, door
dat het bestreden vonnis door bevestiging 
van het vonnis a q~w, verweerder, om te 
bewijzen dat !J.ij zogezegd niet gehouden 

(1) Zie de twee voorgaande arresten. 
(2) Zie navolg€md arrest. 
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was bij te dragen tot de kindertoeslagen 
voor niet-loontrekkenden, in zijn hoeda
nigheid van beheerder de naamloze ven
nootschap Famo, heeft toegelaten te be
wijzen dat geclurende de betwiste periode 
« cle bedrijvigheid verbonclen aan de 
functie van beheerder van (deze) naam
loze vennootschap zich over minder dan 
18 dagen per jaar uitstrekt(e) ... ll om cle 
reden a) dat de criteria die zogezegd aan 
de basis zouclen liggen van de door het 
artikel 23 van het organiek koninklijk 
besluit van 22 december 1938 voorgeschre
ven gelijkstelling, te weten « enerzijds 
een daadwerkelijk beleid en anclerzijds 
een winstgevende opbrengst ll, zouden aan
duiclen << dat het niet de enkele functie 
van beheerder is, welke de onclerworpen
heid aan het koninklijk besluit van 
22 december 1938 medebrengt, doch wel 
het als beroepsbezigheid uitgeoefend be
leid, dat met die functie zou gepaard 
gaan, die deze onderworpenheid in zich 
sluit ll; b) dat in het bijzonder uit het 
artikel 19, d, van het organiek koninklijk 
besluit, dat vermoedt dat de duur der 
beroepsbedrijvigheid van de beheerder 
van een handelsvennootschap 18 dagen 
bedraagt per jaar, zou dienen afgeleid, 
dat die duur niet degene is van de uit
oefening van zijn mandaat, maar wel die 
van zijn daadwerkelijke prestaties, 
<< overwegende dat indien de wetgever 
het mandaat, dat zich natuurlijk over 
gans het jaar uitstrekt, had willen be
doelen, het nutteloos was dat vermoeden 
in de wetgeving in te schakelen ll; c) en 
dat bijgevolg eiseres « te vergeefs aan
voeren zou dat de wetgever een verschil
lende basis van onderworpenheicl zou 
gevestigd hebben voor de zelfstandige ar
beiders en voor de beheerders van ven
nootschappen ll van het ogenblik dat het 
organiek koninklijk besluit deze laatsten 
« gelijkstelt ll met de eersten en « dat een 
gelijkstelling · met een andere basis van 
onderworpenheid geen gelijkstelling is ll, 
eerste onderdeel : dan wanneer de door de 
feitenrechter uitgewerkte criteria zonder 
wettelijke gronclslag zijn; dat de kader
wet van 10 juni 1937 de vrijheid, die zij 
aan de Koning toekende met het oog op 
het organiseren van het regiem der kin
dertoeslagen voor niet-loontrekkenden, 
uitsluitend heeft beperkt ten aanzien van 
de beroepen waarvan de uitoefening de 
uitvoering zou uitmaken van een contract 
van dienstverhuring, en dat zij hem, voor 
het overige, heeft toegelaten gelijkstellin
gen vast te stellen en binnen het toepas
singsveld van de nieuwe wet te brengen 
om het even welk beroep in de meest 
algemene betekenis, zonder onderscheid 
naar gelang van het min of meer winstge
vend en daadwerkelijk karakter van de 
prestaties, doordat het vonnis, door ver-

weercler toe te laten hogerbeschreven be
wijs te leveren, dan wanneer h~t vast
stoncl dat hij geclurende de betwiste pe
riocle daaclwerkelijk was bekleed geweest 
met een manclaat van beheerder der 
naamloze vennootschap Famo, en als or
gaan had deelgenomen aan de bedrijvig
heid van die rechtspersoon overeenkom
stig de samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen, de bepalingen 
heeft geschonden van die samengescha
kelde wetten en van die der wet van 
10 juni 1937, van het organiek koninklijk 
besluit van 22 december 1938 en van de 
Grondwet in het micldel beoogd, tweecle 
onclercleel, clan wanneer, het mandaat 
van beheercler van een naamloze vennoot
schap steeds herroepbaar zijnde, het 
onjuist is dat de wetsbepaling die ver
moeclt hwis tant~tm dat de beroepsbedrij
vigheid van een beheerder zich over 
minimum 18 dagen per jaar uitstrekt 
zonder voorwerp zou zijn, doorclat, door 
die wetsbepaling uit te leggen in functie 
van de onbestaancle regel van een « na
tuurlijke ll duur van een jaar van het 
manclaat van beheerder ener naamloze 
vennootschap en door tot staving van zijn 
dispositief beroep te doen op die verkeer
de interpretatie, het bestreden vonnis de 
artikelen 1991 en 2003 van het Burgerlijk 
Wetboek, 55 van cle samengeschakelcle 
wetten op de hanclelsvennootschappen en 
de bepalingen der wet van 10 juni 1937, 
van het organiek koninklijk besluit van 
22 december 1938 en van de Grondwet, 
in het middel beoogcl, heeft geschonden, 
clerde onderdeel, dan wanneer de « ge
lijkstellingen ll aan de Koning toegelaten, 
om, buiten de formulering van enkele 
beginselen vervat in de kaderwet, het re
giem der kindertoeslagen voor niet-loon
trekkenden te organiseren noodzakelij)l: in 
zich sluiten het wegvegen, door middel 
van een fictie, van verschillen zoals die 
bestaande tussen de groepen van beroepen 
respectievelijk beoogd in de secties II en 
IV van het hoofdstuk I van het organiek 
koninklijk besluit van 22 december 1938 
en de modaliteiten van hun uitoefening, 
doordat, door nochtans de door artikelen 
19 en 23 van het organiek koninklijk be
sluit doorgevoerde gelijkstellingen te ver
oordelen, tussen de personen bekleed met 
een mandaat van beheerder en de onaf
hankelijke arbeiders beoogd in artikel 3, 
onder het voorwendsel, afgeleid uit een 
valse interpretatie der conclusies van ei
seres, dat « de basis van onderworpen
heid ll zou verschillend zijn in het ene en 
het andere geval, het bestreclen vonnis 
aan de regel inzake de onderworpenheid 
geformuleerd in artikel 1 der wet van 
10 juni 1937 een overdreven enge basis 
heeft gegeven, en bijgevolg die wetsbepa
ling alsmede de artikelen 1319, 1320 en 
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1321 van het Bnrgerlijk Wetboek heeft \ 
geschonden : 

Over de drie onderdelen · samen : 
Overwegende dat, luidens artikel 3 van 

het organiek koninklijk besluit van 22 de
cember 1938 alwie, uitsluitend, hoofdzake
lijk of op een bijkomende wijze, een be
roep uitoefent door voor zijn eigen reke
ning te werken, onder toepassing valt van 
het regime der kindertoeslagen door clit 
besluit ingesteld, wanneer hij krachtens 
een dienstcontract niemand te werk 
stelt; dat het beroep op normale wijze, in 
Belgie moet worden uitgeoefend en jaar
lijks minstens achttien dagen omvatten ; 

Dat artikel 23 met die buiten dienstver
band staande arbeiclers gelijkstelt de 
<< personen die - zoals verweerder - met 
een opdracht van beheerder zijn belast 
van een naamloze vennootschap ll ; 

Dat luidens artikel 19, de uitoefening 
van de beroepsbedlijvigheid van die per
sonen wordt verondersteld op normale 
WlJZe te zijn geschiecl geclurende de 
minimum tijd van achttien dagen, voor
zien door artikel 3 ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
ten onrechte, beslist dat enkel de daad
werkelijke uitoefening, als bezoldigde be
roepsbezigheid, van het mandaat van be
heerder deze laatste aan het regime der 
kindertoeslagen onderwe11Jt; 

Overwegende, immers, dat noch de wet 
van 10 juni 1937 noch het koninklijk be
sluit van 22 december 1938 zulke voor
waarden bepalen; 

Dat het verslag aan de Koning, welk 
gezegd koninklijk besluit voorafgaat, 
integendeel vermeldt dat « de tekst van 
artikel 23 beoogt het feit van onder welk
danige benaming ook, belast te zijn met 
een opdracht van beheerder... Aileen de 
werkelijke aard van de uitgeoefen:de 
functie dient in aanmerking genomen ... 
·zelfs wanneer het mandaat van beheerder 
helemaal niet bezolcligd is ll ; 

Dat de draagwijdte der woorden « wer
kelijke uitoefening van het beroep ll be
palencle, het verslag preciseert « dat er 
geen sprake kan zijn van een eenvoudig 
iiitoefenen in schijn van het beroep ll ; 

Ove1:wegende, anclerzijds, dat het be
streden vonnis verweerder toelaat te be
wijzen dat ·gedurende de jaren 1950 en 
1951 .de daadwerkelijke uitoefening van 
zijn functie van beheerder minder clan 
18 dagen heeft om vat; 

Overwegende dat uit de vergelijking 
tussen de artikelen 3 en 23 van het or
ganiek koninklijk besluit volgt dat de 
persoon, bekleed met de lastgeving van 
beheerder van een naamloze vennootschap 
die, als de buiten dienstverband staande 
arbeider; een beclrijvigheid uitoefent 
zonder door een dienstcontract verbon-

den te zijn, met deze laatste wordt gelijk
gesteld door het uitoefenen van zijn last
geving; 

Overwegende dat de artikelen 53 tot 55 
cler wetten op de handelsvennootschappen 
samengeschakeld door het koninklijk be
sluit van 30 november 1935, het beheer 
der naamloze vennootschappen toever
trouwen aan een beraadslagend college; 
samengesteld uit al de beheerders, orgaan 
der vennootschap, dat haar vertegenwoor
digt; 

Dat de uitoefening van die functie van 
beheerder dus een voortdurende bedrij
vigheid insluit, welke 18 dagen per jaar 
overtreft, behalve indien die uitoefening 
geschorst ware geweest door een geval 
van ov'ermacht of einde eraan werd ge
steld door ontslag, afzetting of overlijden, 
alle gebeurtenissen die verweerder niet 
aanhaalt en het bestreden vonnis niet 
releveert; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
beweert dat, indien de functie van beheer
der op voortdurende wijze dient uitgeoe
fend, artikel 19 van het koninklijk besluit 
van 22 december 1938 geen voorwerp meer 
heeft, vermits « het mandaat zich natuur
lijk over gans het jaar uitstrekt ll; 

Overwegende dat die stelling tegenge
sproken is door artikel 55 der wetten op 
de handelsvennootschappen, welk bepaalt 
dat de beheerders, te allen tijde, door de 
algemene vergadering kunnen worden af
gezet; 

Dat ondermeer nit de bovenvermelde 
omstandigheden insgelijks kan volgen 
dat gezegde fnnctie minder dan een jaar 
zal duren; 

Dat in al die gevallen artikel 19 dus 
toepasselijk zal zijn, vermits het aan de 
beheerder of aan zijn rechthebbende zal 
toegelaten zijn te bewijzen dat hij zijn 
mandaat van beheerder gedurende minder 
dan 18 dagen heeft uitgeoefend ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal worden gemaakt op c1e 
kant van het vernietigcl vonnis ; veroor
deelt verweerder tot de kosten; verwijst 
de zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Turllhout, zetelende in hoger 
beroep. 

18 april1958. -1e kamer. - Voo1·zUter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Ve·r
slaggever, H. De Bersaques. - Gelijkl~ti
aende concl~tsie, H. Paul Mahaux, advo
caat-generaal. - Pleitm·s, HH. Van Ryn 
en DeBruyn. 
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1" KAMER. - 18 april 1958 

KINDERTOESLAGEN. - 0RGANIEK KO
NINKLIJ"K BESLUIT VAN 22 DECEMBER 1938. 
- PERSOON BELAST MET EEN OPDRACHT VAN 
COMMISSARIS VAN EEN NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP. - 0PDRACHT WELKE EEN VOORTDU
RENDE BEDRIJ"VIGHEID INSLUIT WELKE ZICH 
NORMAAL GEDURENDE TEN MINSTE 18 DAGEN 
PER J"AAR UITSTREKT. - 0NDERWERPING 
AAN DE WET VAN 10 J"UNI 1937. - TEGEN
BEWIJ"S. - VOORWERP. 

De pe1·soon, die met ee-n manclaat van 
commissa1·,is van een naamloze vennoot
schap belcleed is, wonlt vermoed ged7t
rende 18 dage11 per jaar ten minste de 
voortd7wende bed1·ijvigheid, wellce cUe 
fmwtie insluit, ~tit te oetenen en is der
halve onderworpen aan het stelsel van 
de lcindertoeslagen voo1·zien bij cle wet 
van 10 jtmi 1937 en het m·ganiek ko
ninklijlc besluit van 22 clecember 1938, 
behalve inclien het bewezen is clat de 
·uitoetening van die becl1·ijv·igheicl ge
schorst is geweest of v661" cle Ujd een 
einde heett genomen (1). (Kon. besluit 
van 22 december 1938, art. 3, 19 en 23.) 

(CAISSE MU'rUELLE A UXILIAIRE D' ALLOCA'riONS 
FAMILIALES, T. FRAN(;OIS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 juli 1956 in hager beroep ge
wezen door de Rechtbank van eerste aan-
leg te V erviers; · 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 2, 5 en 9 van 
de wet van 10 juni HJS7 tot uitbreiding 
van de kindertoeslagen tot de werkgevers 
en de niet-loontrekkenden, 3, tweede lid, 
19, lid 1, en 2, d, en 23, vijfde lid, van 
het organiek koninklijk besluit van 
22 december 1938, voorzien bij bovenge
melde wet, 12, 64 en 65 van de samen
geschakelde wetten op de hanclelsvennoot
schappen, 1991 en 2003 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreclen vonnis beslist lweft dat ver
weercler, als commissaris in een naamloze 
vennootschap, niet gehouclen was tot het 
betalen van de bijdragen, bepaald in het 
regime cler kinclertoeslagen voor niet
loontrekkenden, noch van de door aanleg
ster gevorclercle bijkomende bedragen, om 
de reclen (( clat, afg·ezien van de cluur van 
zijn mandaat .. , (verweercler) slechts vier 
prestaties per jaar verricht(te)... (en 
dat) bijgevolg... het uitoefenen van de 
beroepsbedrijvigheid die hij ontwikkel
(de) uit kracht en voor 'het vervullen 

(1) Zie voorgaand arrest. 

van zijn commissarismandaat... jaarlijks 
minder dan achttien clagen omvat(te) », 
dan wanneer het mandaat van co=is
saris in een naamloze vennootschap be
staat in het uitoefenen van een ononder
broken functie van toezicht en dat de 
beroepsbedrijvigheicl van tenminste acht
tien dagen per jaar, welke vereist is opdat 
de commissarissen in een naamloze ven
nootschap ertoe gehouden zijn de bijdra
gen voor het regime van kindertoeslagen 
voor niet-loontrekkenden te storten, wet
telijk niet kan beoorcleeld worden ten 
aanzien van de enkele prestaties die ver
richt zijn voor het vervullen van dat 
mandaat, afgezien van de duur van het
zelve; en dan wanneer de bestreden be
slissing, om haar dispositief te rechtvaar
digen, niet vastgesteld heeft dat het com
missarismandaat van verweercler gedu
rende het litigieuze tijdperk een kortere 
duur dan achttien dagen per jaar zou 
gehad hebben : 

Overwegende dat luidens artikel 1 van 
de wet van 10 juni '1937 een organiek 
koninklijk besluit aan het regime der 
kindertoeslagen de personen kan onder-
werpen die een beroep uitoefenen--ZOllde:Ll'=-----
door een dienstcontract te zijn gebonden 
en het toepassingsterrein van de wet 
nauwkeurig kan omschrijven; 

Overwegende dat het organiek konink
lijk besluit van 22 december 1938, gewij
zigd bij het koninklijk besluit van 2 sep
tember 1939, door artikel 23 met de bui
ten dienstverband staande arbeiders de 
personen gelijkgesteld heeft die met 
zekere mandaten bekleed zijn, en onder 
meer de co=issarissen in een naamloze 
vennootschap; 

Overwegencle dat artikel 3 van dat be
sluit de hoedanigheid van buiten dienst
verband staande arbeider toekent aan al 
wie uitsluitend, hoofclzakelijk of on een 
bijkomende wijze een beroep uitoefent, 
door voor zijn eigen rekening te wer
ken ... , op voorwaarde dat de uitoefening 
van het beroep op normale wijze jaarlijks 
ten minste achttien dagen om vat; 

Dat artikel 19, littera cl, van hetzelfde 
besluit bepaalt dat, wat de bij ,de arti
kelen 22 tot 25 beoogde personen betreft, 
onder meer de commissarissen in een 
naamloze vennootschap, er verondersteld 
wore~~ ~at ~le uitoefening van de beroeps
beclnJvigheicl op normale wijze geschiedt 
geclurende de minimum tijd vereist bij 
het tweede lid- van artikel 3 · 

Overwegende dat uit het in verband 
brengen van de artikelen 3 en 23 van 
het organiek koninklijk besluit blijkt Llat 
de met een mandaat van commissaris in 
een n~amloze vennootschap beklede per
soon die, evenals de buiten dienstverband 
staande arbeider, zijn bedrijvig·heid uitoe
fent zonder door een dienstcontract gebon-
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den te zijn, op grond van het waarnemen 
van zijn mandaat met deze arbeider ge
lijkgesteld is; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
beslist « dat het evenwel de belangheb
bende toegelaten is, om zich van de bij
drageplichtigheid te bevrijden, het bewijs 
ervan bij t(c! brengen dat, afg·ezien van de 
duur van zijn mandaat, de beclrijvigheid 
welke hij krachtens zijn hoedanigheid 
van commissaris gehad heeft geen periode 
van achttien dagen per jaar omvat 
heeft ll; 

Overwegencle echter dat de bedrijvig
heicl van de commissarissen in naamloze 
vennootschappen, naar luid van de arti
kelen 64, 65 en 67 van cle wetten op de 
vennootschappen, samengeschakeld bij ko
ninklijk besluit van 30 november 1935, 
tot voorwei·p heeft het onbeperkt toezicht 
en de onbeperkte controle op al de in 
naam van het rechtswezen verrichtte han
delingen; 

Dat het uitoefenen van deze functies 
mitsdien een ononclerbroken beclrijvigheid 
impliceert die zich uitstrekt over de 
gause duur van het mandaat, behoudens 
het geval van overmacht, ontslag, afzet
ting of overlijden, welke gebeurtenissen 
ten deze niet aangevoerd zijn en waarop 
het vonnis niet wijst; 

Waaruit volgt dat de rechter over de 
grond, door te beslissen dat verweerder 
aan het regime van de kindertoeslagen 
voor niet-loontrekkende arbeiders niet 
onderworpen was om de reden dat hij 
als commissaris in een naamloze vennoot
schap slechts vier prestaties per jaar le
verde, de in het micldel aangeduide wets
bepalingen geschonden heeft ; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
clen vonnis; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik, in hoger beroep 
zetelencle. 

18 april1958. - 1 6 kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Ve1·s!a,g. 
gever, H. Louveaux. - GeUjlc7Juidende 
oonclusie, H. Paul Mahaux, aclvocaat-ge
neraal. Pleiters, HH. Van Ryn en De 
Bruyn. 

1" KAMER. - 18 aprilJ958 

1° KINDERTOESLAGEN. - LOONARBEI
DERS. - PERSONEN BELAST MET RET DAGE
LIJKS BEREER VAN EEN VENNOOTSCHAP IN DE 
HOEDANIGHEID VAN ZAAKVOERDER. - VooR
W AARDEN VOOR DE GELlJKSTELLING VAN DIE 

PERSONEN MET DE Rl.J DIENSTCONTRACT VER
RONDEN ARBEIDERS. 

2° KINDERTOESLAGEN. - LooNARBEI-
DERS. GELIJKGESTELDE PERSONEN. 
VENNOOTSCHAPPEN. - PERSONEN DIE NIE'f 
NOODZAKELIJK LEDEN MOETEN ZIJN VAN DE 
VENNOOTSCHAP WELKE ZIJ DAGELIJKS BEHE
HEN. 

3° KINDERTOESLAGEN. - LOONARBEI-
DERS. GELIJKGESTELDE PERSONEN. 
PERSOl\'EN UITGESLOTEN UIT HET TOEPASSINGS
GEBIED VAN DE WET VAN 10 JUNI 1937 TOT 
UITBREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG TOT DE 
NIET-LOONTREKKENDEN. 

4° KINDEHTOESLAGEN. - TOESLAGEN 
VOOR WERKGEVERS EN NIET-LOONTREKKENDE 
ARBEIDERS. - LEDEN VAN PERSONENVENNOOT
SCHAPPEN ME'f BEPERKTE AANSPRAKELIJK
HEID IN DE ROEDANIGREID VAN ZAAKVOERDER 
BELAST MET RET DAGELIJKS BEREER VAN DE 
VENNOOTSCHAP. - PERSONEN GELIJKGESTELD 
MET DE BUITEN DIENSTVERBAND STAANDE AR
BEIDERS. 

5° KINDEHTOESLAGEN. - PERSONEN 
AANGEWEZEN OM TERZELFDER TIJD DE BIJ DE 
WET VAN 10 JUNI 1937 EN DE BIJ DE WET 
VAN 4 AUGUSTUS 1930 VOORZIENE VOORDELEN 
TE GENIETEN. - WETTELIJKE REGELS WELKE 
BIJ EEN ORGANIEK KONINKLIJK BESLUIT 
KUNNEN WORDEN GEWIJZIGD. 

6° KINDEHTOESLAGEN.- ARTIKEL 356 
VAN RET ORGANIEK KONINKLIJK BESLUIT VAN 
22 DECEMBER 1938 BETREFFENDE DE KINDER
TOESLAGEN VOOR WERKGEVERS EN DE NIET
LOONARBEIDERS. - BESCHIKKING TOT WIJ
'ZIGING VAN ARTIKEL 24 VAN DE WET VAN 
4 AUGUSTUS 1930, TRANS ARTIKEL 59 VAN 
DE SAMENGEORDENDE WETTEN BETRE~'FENDE DE 
KINDERBIJSLAG VOOR LOONAHBEIDERS. 

7° KINDEHTOESLAGEN. - NIET-LOONAR
BEIDERS.- PERSONEN DIE MET DE DAGELIJKSE 
LEIDING VAN EEN VENNOOTSCRAP ZIJN BELAST 
EN DIE TERZELFDER TIJD DEEJ,-NEMEN AAN RET 
BEHEER VAN EEN DER BIJ RET ORGANIEK 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 1938 
BEDOELDE COLLECTIVITEITEN. - VERPLlCH
TING, NIETTEGENSTAANDE ELK TEGENBEWIJS, 
DE EERSTE VAN DEZE BEDRIJVIGREDEN ALB DE 
VOORNAAMSTE TE BESCROUWEN. 

8° KINDERTOESLAGEN. - NmT-LOONAR
BEIDERS. - ZAAKVOERDER BELAST MET DE 
DAGELIJKSE LEIDING VAN EEN PERSONENVEN
NOOTSCRAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK
REID, EN DIE TERZELFDER TIJD ALS VENNOOT 
DEELNEEMT AAN RET MAATSCHAPPELI.JK BE
REER VAN DIE VENNOOTSCHAP. - WETTELlJK 
STELSEL DIENENDE ENKEL TE WORDEN BEPAALD 
NAAR ZIJN BEROEP VAN ZAAKVOERDER GELAST 
ME'r RET DAGELIJKS BEREER VAN DE VEN
l!iOOTSCHAP. 

9° KINDEHTOESLAGEN. - LOONARBEI
DERS. , - ZAAKVOERDER GELAST MET RET 
DAGELIJKS BEHEER VAN EEN VENNOOTSCHAP. 
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- PRESTA'riES ZIJN UITSLUITEND BEROEP OF 
HOO~'DBEROEP UITMA.KENDE. - ·PERSOON EN
KEL ONDERHEVIG AAN HET STELSEL VAN DE 

LOONARBEIDERS. 

1 o Voor de toepassing van het ste~sel det· 
lcindertoeslagen voor de loonarbeiders, 
zijn de personen belast met het dage
lijlcs beheer van een. verl!fWotschap in de 
hoedanigheid van zaakvoerdet· gelijlc
gesteld met de bij dienstcontmct ve1·
bonden a1·beiders, wanneet· de door hen 
ttit dien hoofde gelevet·de prestaties htm 
~~itsluitend beroep of httn hoofdbeJ·oep 
tJ.itmaken. (Samengeordende wetten bij 
koninklijk besluit van 19 december 1939, 
art. 5.) 

2o De pet·sonen gelijkgesteld met de ar
be·ide1·s die in een vennootschap bij 
dienstcontt·act verbonden z·ijn, zijn ctan 
de wetgeving betre[fende de loonarbei
ders onde1·hevig, zondet· inachtneming 
of zij a~ dan niet leden zijn van. de 
vennootschap wellce zij dagelijks behe
ren. (Wetten betreffencle de kinderbij
slag voor loonarbeiders, samengeorclend 
door koninklijk besluit van 19 decem
ber 1939, art. 5.) 

3° Lid 3 van a1·tUcel 3 van het lwninklijlc 
besltt-it Van 22 decembet· 1938, flat V001' 
rle toepassing vwn het stelsel cler kin
dertoeslagen voo1· de loonat·beirlers de 
.Qelijkstelling heeft behottden van de 
1H~rsonen gelast met het dagelijlcs behee1· 
1Jan een vennootschap in de hoerlanig
he·id van zaakvoerdm· met rle bij dienst
cont?·act vedJOnden arbeide1·s, heeft 
aldus bedoelde peTsonen uitgesloten uit 
het toepassingsgebierl van de wet vacn 
10 juni 1937 tot uitbt·eiding van de kin
det·bijs~ag tot de niet-loontrelclcenden. 

4° Artikel 25, a, va1t het organiek 7coni1~7c
lijk besluit van 22 decembe1· 1938 be
t1·e[fende de Tcindm·b-ijslng voor de werlc
gevers en de niet-loonacrbeiders stelt de 
leden van de tJet·sonenvennootschnppen 

· met bepm·kte aanspmlcelijlcheid die, 
in hoeclacnigheid vnn behe1·end vennoot, 
met het behee1· vnn · een dergelijlce 
vennootschap zijn gelast, gelijlc met. de 
bttiten dienstve1·bcmcl stnande arbeide1·s. 

o0 Een o1·ganieTc 1conin7clij7c beslttit lean, 
wat bekeft de personen clie mochten 
a.nngewezen zijn om te1·ze~fclC1' tijd de 
bij de wet vnn 10 juni 1937 en de b'ij 
de wet vnn 11 augttsttts 1930 voo1·ziene 
voo1·delen te genieten, de in at·tUcel 26, 
aUnea's 4 tot 7, van inntstbecloelde wet 
vet·melde 1·egels wijzigen. (Wet van 
10 juni 1937 tot uitbreiding van de kin
derbijslag tot de werkgevers en de niet
loonarbeiders, art. 9, litt. c.) 

6° Artikel 356 van het ot·gnn•iek Tconin.Tclijk 
:. beslttit van 22 clecembet· 1938 wijzigt 

m·tilcel 24 van de wet van 4 augttstus 
1930, thans artike~ 59 vnn de samen
geo?·clende wetten betre[fende de kin-; 
derbijslag voor loonarbeide1·s, hetwelk 
bepanlt flat het voo1·deel van cleze wet
ten niet lean ingeroepen wot·den door cle 
pe·rsonen die in hoofdzaak een ander 
lieroep ttitoefenen dacn dat vwn arbeider 
cloor een cl·ienstcontract gelionden, in de 
betekenis aan clie ttitdrukking gegeven 
bij de artiTcelen 3 en volgende van ge
zegde wetten. 

7° Voor cle .toepassing van het stelsel der 
Tcindertoeslagen op cle peTsonen die als 
zaakvoe1·det· met cle dagelijlcse leicling 
van een vemwotschap zijn belast en die 
terzelfdm· tijd cleelnemen aan het beheer 
van een cler bij a1·tikelen 23, 25, of 32 
van het organieTc 7conin7clij7c besluit vacn 
22 decem/Jet· 1938 bedoelde collectivitei
ten onder de bij aTtiTcelen bepanlcle 
voorwaact·den, dient, niettegenstaande 
elk tegenbewijs, cle eerste van deze twee 
beroep8beclt·ijvigheclen als cle voontaam
ste te wot·den aangeZ'ien. (Organiek ko
ninklijk besluit van 22 december 1938, 
art. 117.) · 

8° Het wettelijlc stelsel van TcindeTtoesla
gen, waaTann de zaaTcvoe·rder, belast 
met het clagelijlcs beheet· vnn een pet·so
nenvennootschap met bepeTkte aanspra
kelijlcheid en clie terzelfdm· tijd als 
vennoot deelneemt aan het sociaal be
heer derzelve, onderhevig ·is, dient uit
sl!uitend te 1Vat·den bepaald naar zijn 
bemep van zaalcvoenler gelast met het 
dagelijlcs behee1· van de vennootschap. 
(Organiek koninklijk besluit van 22 de
cember 1938, art. 23, 25, 32 en 117.) 

9° Wanneer de bedt·ijvigheid van cle zaalc
voet·clet· gelnst met het dagelijTcs beheer 
vwn de vennootschap aan de vooTWaM·
don vn1t aTtilcel 5 van cle samengeor
clende wette1t betre[fende de TcvncleTbij
slag voor loonarbeiders beantwoordt, 
fl. w. z. zo die pt·estat-ies zijn ttitslttitencl 
lieroep of hoofdberoep ttitmaken, is al
leen het stelsel, waat·aan de loonarbei
.rlers onderhevig zijn, op hem toepasse
z.ijlc. 

(NATIONALE VERREKENKAS VOOR GEZINSVERGOE
DINGEN EN ALGEMENE .COMPENSA'l'IEKAS VOOR 

GEZINSVERGOEDINGEN, T. VAN LOOY.) 

ARREST. 

BET HOF ; - Gelet op de beslissing 
van de Werkrechtersraad van beroep te 
Gent, kamer voor bedienclen, gewezen op 
.1.8 februari 1957 ; 

·:Over het midclel, afgele1d uit de scherr
cling van de artikelen 3 en 5 van de wetten 
betreffencle de kinderbijslag voor loonar-
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beiders, samengeorclend door koninklijk 
besluit van 19 december 1939, 3, 25, inzon
derheid 25, a, en 362 van het organiek 
koninklijk besluit van 22 december 1938 
voorzien bij de wet van 10 juni 1937 tot 
uitbreiding van de kinderbijslag tot de 
werkgevers en de niet-loonarbeiders, ge
wijzigd door het besluit van de Regent 
van 7 september 1946, doordat de bestre
den beslissing, de beslissing a q1w beves
tigencle, voor recht zegt dat de verweerder 
onclerworpen is aan de wet van 4 au
gustus 1930 betreffende de gezinsvergoe
dingen voor loontrekkenden om de reclen 
dat hij, wegens eenzelfcle beroepsbeclrij
vigheid, moet beschouwcl worden tegelij
kertijd als loontrekkencle en als niet-loon
trekkende, en bij toepassing van arti
kel 362 van het koninklijk besluit van 
22 december 1938, slechts zou kunnen on
derworpen worden aan het regiem inge
voerd door de wet van 4 augustus 1930, 
dan wanneer de voorwaarcle voor dub
bele onderwerping, welke nodig is voor de 
toepassing van gezegd artikel 362, niet 
vervuld is in het geval van de verweercler 
die, als vennoot-zaakvoerder van een 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid, uitsluitend onclerworpen 
is aan de wetgeving tot uitbreiding van 
de kinderbijslag tot de werkgevers en de 
niet-loontrekkenclen, krachtens artikel 25 
van het koninklijk besluit van 22 decem
ber 1938 : 

Overwegende dat de beslissing, zonder 
dienaangaande bestreden te worden, rele
veert dat verweerder, vennootzaakvoerder 
is van de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid Van Iersel Fre
res en dit zijn uitsluitende bedrijvigheid 
uitmaakt; 

Overwegende dat, ingevolge artikel 5 
van het koninklijk besluit van 19 decem
ber 1939, de personen belast met het 
dagelijks beheer van een maatschappij in 
de hoeclanigheid van zaakvoercler of on
der een dergelijke benaming, met de bij 
dienstcontract verbonden arbeiders « ge
lijk gesteld >> zijn, wanneer de door hen 
uit dien hoofde gelevercle prestaties hun 
uitsluitend beroep of hun hoofdberoep 
uitmaken; 

Overwegende dat, enerzijds, uit deze 
·gelijkstelling spruit dat de wetgever nood
zakelijk het geval heeft beoogd van per
sonen die niet door een eigenlijk dienst
contract met de vennootschap verbonden 
zijn; dat, anderzijds, uit de tekst van 
voormeld artikel 5 blijkt dat die personen 
aan cle wetgeving betreffende de loonar
beiders onderhevig zijn zonder inachtne
ming of zij al dan niet leden zijn van de 
vennootschap welke zij dagelijks beheren; 

Overwegende dat lid 3 van artikel 3 
van het koninklijk besluit van 22 decem
ber 1938 die gelijkstelling heeft behouden 

en bedoelde personen aldus uitgesloten 
heeft uit het toepassingsgebied van de 
wet van 10 juni 1937 tot uitbreicling van 
de kinderbijslag tot de niet-loontrek
kenden; 

Overwegende dat artikel 25, a, van het 
organiek koninklijk besluit van 22.decem
ber 1938 de leclen van een vennootschap 
van personen met beperkte aansprake
lijkheid die als beherend-vennoot of onder 
een dergelijke benaming met het beheer 
van een dergelijke vennootschap zijn 
belast met de buiten dienstverbancl 
staande arbeiders heeft gelijkgesteld; 

Overwegende dat, naar de stelling van 
aanlegsters, die bepaling van voormeld 
artikel 25 client verklaard als een uitzon
dering op het algemeen principe bij lid 3 
van artikel 3 van het organiek koninklijk 
besluit gehuldigd met het gevolg dat de 
personen met het dagelijks beheer van een 
personenvennootschap belast al clan niet 
met loonarbeiders zouden worden gelijk
gesteld naar gelang zij ja dan neen leden 
zijn van de vennootschap welke zij be-
heren; . 

Overwegende dat zulkdanige verklaring 
erop neerkomt te beweren dat het orga
niek koninklijk besluit de personen wier 
uitsluitend of hoofdberoep bestaat in het 
dagelijks beheer van een vennootschap 
onttrokken heeft aan het stelsel van de 
kinderbijslag voor loonarbeiders, hetwelk 
hun is toegekend bij artikel 5 van de 
samengeschakelde wetten, zo zij leden 
zijn van de vennootschap welke zij behe
ren en derhalve dat de samengeschakelde 
wetten dienaangaande door het organiek 
koninklijk besluit gewijzigd werden; 

Overwegende dat de kaderwet van 
10 juni 1937 bij haar artikel 9, c, be
paalt dat, « wat betreft de personen die 
mochten aangewezen zijn om terzelfder 
tijd de bij deze wet en de bij de wet van 
4 augustus 1930 voorziene voordelen te 
genieten >>, het organiek koninklijk besluit 
«de in artikel 26, alinea's 4 tot 7 van 
laatstbedoelde wet vermelde regels » kan 
wijzigen; 

Dat artikel 356 van het organiek ko
ninklijk besluit het artikel 24 van de wet 
van 4 augustus 1930, thans artikel 59 van 
de samengeordende wetten, wijzigt, het
welk bepaalt dat het voorcleel van deze 
wetten niet kan ingeroepen worden door 
de personen die in hoofclzaak een ander 
beroep uitoefenen dan dat van arbeider 
door een dienstcontract gebonden, in de 
betekenis aan die uitdrukking gegeven bij 
de artikelen 3 en volgende van gezegde 
wetten; dat de bepaling van het beroep 
dat in hoofdzaak wordt uitgeoefend ge
schiedt overeenkomstig de bepalingen van 
het artikel 117 van het organiek konink
lijk besluit van 22 december 1938; dat te
gen de bij de drie eerste alinea's van dit 
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artikel gevestigde vermoedens geen enkel 
bewijs ontvankelijk is ; 

Overwegende dat voornoemd artikel 117 
van het organiek koninklijk besluit be
paalt dat, niettegenstaande elk tegenbe
wijs, wat betreft de persoon die als zaak
voerder of onder een dergelijke benaming 
met de dagelijkse leiding van een vennoot
schap is belast en die terzelfder tijd deel
neemt aan het beheer van een der bij arti
kelen 23, 25 of 32 bedoelde collectivitei
ten onder de bij die artikelen bepaalde 
voorwaarden, in elk geval, de eerste van 
deze twee beroepsbedrijvigheden als de 
voornaamste dient aangezien ; 

Overwegende dat die reglementaire be
paling geen onderscheid maakt naar ge
lang de dubbele beroepsbedrijvigheid in 
de schoot van eenzelfde of van verschei
dene vennootschappen wordt uitgeoefend; 
waaruit volgt dat het wettelijk stelsel 
van kinderbijslag waaraan de zaakvoer
der, belast met het dagelijks administra
tief beheer van een personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid en die 
terzelfder tijd als vennoot deelneemt aan 
het sociaal beheer derzelve, onderhevig 
is, enkel client te worden bepaald naar 
zijn beroep van_ zaakvoerder gelast met · 
het dagelijks beheer en dat wanneer de 
uit dien j:loofde geleverde prestaties aan 
de voorwaarden van artikel 5 van de sa
mengeordende wetten beantwoorden dit 
wil zeggen zo die prestaties zijn uitslui
tend of hoofdberoep uitmaken, aileen het 
stelsel, waaraan de loonarbeiders onder
hevig zijn, op hem toepasselijk is; 

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

ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten. 

18 april1958. - 1• kamer. - Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vers~aggever, H. Louveaux. 
- Gelijk~uidende concwsie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Simont en Van Ryn. 

1" KAMER. - 18 april 1958 

OVEREENKOMST. - NIETIGHEID VAN DE. 
OVEREENKOMSTEN. - DWANG. - DOOR DE 
R-ECHTER GERELEVEERDE OMSTANDIGHEDEN, 
WAARUlT DEZE WETTELIJK HET BESTAAN VAN 
DWANG AFLEIDT. 

W annem· de 1·echter, die uitspraak dient 
te doen over de nietigheid van een over
een7wmst aangegaa.n ·ingevolge een ver
duistering gep~eegd door een de1· par
tijen ten nade~e van de ande1·e, 1·e~evee1·t 
dat de in die overeenkomst ve1·me~de 
sommen, wellce een der pa1·tijen erkende 

VERBR., 1958. - 41 

sch·u~di.q te zijn, vee~ aanzienUjTce1· .zijn 
rla1~ die welke doo1· haa1· wer7celij7c 
ve1'd7tistenl we1·den, onde1'lijnt dat het 
doe~ van partijen geweest is de fo7tt te 
minimiseren on~ de onmicldellij7ce aan
houding van de be~anghebbende te ve1·
mijden, en ~tit deze wrg7tmenten het 
bes~u.it t1-elct da,t de wederpa1·tij ver
,qeets irvroept da,t de aa,ngaande deze 
venluistering gedane ve1·Tc~aring hele
maal v1·ij werd onde1·teTcend, beslist hij 
wettel-ij7c dat verweerder onde1· dwang 
heeft geha,ndeld. 

(DEFEVER, T. GOOSSENS.) 

ARR-EST. 

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

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om aanlegger te veroorclelen tot het te
rugbetalen van een hem door verweerder 
toegestane lening van 150.000 frank, be
slist dat een overeenkomst van 27 decem
ber 1951, waarin deze erkende verantwoor
delijk te zijn voor zekere verduisteringen 
ten belope van 207.541 frank en verklaarde 
deze som te willen vereffenen door kwijt
schelding van voormelde som van 
150.000 frank, op voorwaarde dat het aan
gegeven bedrag der gepleegde verduis
teringen tot 12.000 frank zou worden ver
minderd, aan voormelde verweerder niet 
kan tegengeworpen worden, zowel omdat 
die overeenkomst nietig was, als omdat de 
voorwaarde waarvan de uitvoering ervan 
afhing niet vervuld is geweest; 

Over het eerste micldel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1131, 1134, 
1142, 1146 tot 1148, 1178, 1183 en 1184 
van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van de 
Grondwet, doordat tegenover besluiten 
waardoor eiser liet gelden dat verweerder 
de akte van 27 december 1951, waarin 
hij kwijtschelding toegaf van de betwiste 
lening, helemaal vrij had ondertekencl en 
dat de beweerde niet-naleving van de 
voorwaarde waardoor het te vermelden 
bedrag der gepleegde verduisteringen tot 
12.000 frank diende verminderd aan ver
weerders houding zelve te wijten was, het 
bestreden arrest eiser toch veroordeelt tot 
het terugbetalen van de betwiste lening 
om die redenen dat eiser vergeefs inroept 
dat de verklaring van 27 december 1951 
door verweerder helemaal vrij werd on
dertekend en dat in elk geval de in die 
akte gestelde voorwaarde uiteindelijk niet 
werd nageleefd en dat aldus, hetzij dat 
de overeenkomst ongeldig weze, hetzij dat 
de gestelde voorwaarde niet werd nage
leefd, in beide gevallen de door eiser op
geworpen kwijtschelding niet is ingetre-
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den, eerste onderdeel : dan wanneer die 
overwegingim de oorzaak der beweerde 
ongeldigheid van de akte van kwijtschel
ding van 27 december 1951 onzeker laten, 
op generwijze bepalen waarom eiser de 
door verweerder vrije onclertekening er
van « vergeefs inroept '' en het bestreden 
arrest alzo te kort blijft aan de verplicb
ting van de recbter over de groricl zijn 
beslissing met redenen te omkleden op 
zulke wijze clat bet toezicht van bet hof 
van verbreking mogelijk weze (scbending 
van artikel 97 van de Grondwet) : tweede 
onclerdeel : dan wanneer a) de reclenen 
geen antwoord geven of ten minste geen 
gepast antwoord uitmaken op het midclel 
waarcloor eiser opwierp dat tengevolge 
van zijn verklaring op z:l december 1951 
zelve geclaan de betwiste voorwaarde op 
gezegde datum vervuld was en de schuld
kwijtschelding clus van toen af zich- ver
wezenlijkt had en clefinitief was geweest 
en het bestreden arrest alzo te kort blijft 
aan de verplichting van de recbter zijn be
slissing met redenen te omkleden op zulke 
wijze dat bet toezicht van het Hof van 
verbreking mogelijk weze (schending van 
artikel 97 van de Grondwet), b) de voor
waarcle voor vervuld client worden gehou
den wanneer de schuldenaar zelf de ver
vulling ervan verhinderd heeft (schencling 
van artikel 1178 van het Burgerlijk Wet
boek), en, zelfs in het geval dat de door 
e!ser aangegane verbintenis als de echte 
tegenprestatie in een weclerkerig con
tract en als de oorzaak van de door 
verweercler aangegane verbintenis zou 
beschouwd worden, de font van een der 
partijen welke de uitvoering van de pres
tatie van haar contractant zelve verhin
dert, aan die partij niet toelaat haar 
eigen font in te roepen om van haar 
eigene verbintenissen outlast te worden 
en aan haar medecontractant het recht 
behoudt, hetzij rechtstreeks, hetzij ten 
titel van vergoeding, de uitvoering te 
eisen der tegenover hem aangegane ver
bintenis (schending van artikelen 1131, 
1134, 1142, 1146 tot 1148, en 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegende dat, in strijd met wat in 

het middel gestelcl is, het arrest geensziris 
de oorzaak van de nietigheicl van de akte 
van 27 {lecember 1951 in het onzekere 
iaat; 
· Dat cleze duiclelijk blijkt nit de bewoor
dingen van het arrest, in verband ge
bracht met de door de partijen en onder 
meer clobr de aanleggende partij zelf 
genoinen conclusies ; 

Overwegencle, immers, enerzijcls, dat 
verweercler uiteenzette clat hij de verbin
tenis onclertekend had met een « ontrecl
derde geest ll en in de vrees « aangehouclen 
te worden )) ; 

Overwegende, anderzijds, clat aanlegger 
in zijn eigen conclusies erop wees clat ver
weercler na de onclertekening van de over
eenkomst verklaard had dat de schulder
kentenis van 207.541 frank en kwijtschel
ding van de schuld van 150.000 frank on
der dwang bekomen wercl, op welke bewe
ring aanlegger antwoorclcle dat deze ver
klaring « geheel vrij ... werd geschreven en 
ondertekend '' ; 

Dat hij bovendien releveerde dat ver
weerder alstoen vreescle te worden aan
gehouden en daarom wenste dat aanleg
ger onmiddellijk aan de politie zou gaan 
verklaren clat het tekort lager was dan 
dat hetwelk werkelijk vastgesteld was, 
in de hoop niet aangehomlen te worden; 

Overwegencle derhalve dat, waar het 
erop wijst dat de in de litigieuze alde 
vermelcle sommen, welke verweerder 
erkencle schulclig te zijn, veel aanzien
lijker waren dan cUe welke werkelijk 
verduisterd werden, en waar het onder
lijnt, ten antwoord op de conclusies der 
partijen, clat het doel van partijen ge
weest was de font te minimiseren zoclat 
de << onmicldellijke aanhouding zou worden 
vermeclen ,,, en waar het nit deze argu
menten het besluit trekt dat « appellant 
- hier aanlegger - vergeefs inroept dat 
de verklaring van 27 december 1951. .. he
lemaal VI'lJ werd ondertekend ,,, het 
arrest wel degelijk bedoeld heeft te beslis
sen, onder inroeping van de nietigheid 
van de overeenkomst, dat verweerder ge
handeld had oncler dwang; 

Dat het mitsdien zijn beslissing regel
matig met redenen omkleed heeft; 

Overwegende, derhalve, dat het eerste 
onclerdeel van het middel feitelijke groncl
slag mist; 

Over het tweecle middel, afgeleid nit de 
schencling van de artikelen 1319, 1320 en 

, 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Gronclwet, doordat het bestre
clen arrest, betreffende de schulclbekente
nis door verweerder gedaan in de akte 
van 27 december 1951, beslist dat volgens 
inzicht der partijen verweercler maar de 
verantwoordelijkheid op zich nam van 
het werkelijk bedrag der verduiste~·ingen, 
en niet meer, elrhclat bijgevolg, overeen
komstig het arreL<, van het Hof van beroep 
te Gent, rechtdoencle. in boetstraffelijke 
zaken, welke eiser een bedrag van 
35.000 frank toekende. als schadevergoe
ding; de eventuele schuldvergelijking 
tussen partijen maar ten belope van 
35.000 frank zou kunnen voorcloen, dan 
wanneer zulke uitlegging niet ·· overeen
stembaar wordt met het uitdrukkelijk en 
forfaitair karakter der woorden van ver
melcle akte waardoor verweerder ver
klaart : « Ik ... verklaar ... op 27 december 
1951 bestatigd te hebben clat er een ver
c111iste1:ing door· Y. Haeck beclreven werd 
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in 'de boekhouding, waarvoor ik mij ver
antwoordelijk verklaar. Ret bedrag be
loopt naar schatting 207.441 frank. Ik ver
klaar die som te willen vereffenen door 
kwijtschelding van een bedrag van 
150.000 frank dat heden vervalt, ingeval 
de heer Defever het tekort vermindert 
tot 12.000 frank ll, en het bestreden arrest 
alzo de aan die akte gehechte kracht 
van bewijs geschonden heeft : en over 
het tweede onderdeel van het eerste mid
del: 

Overwegende dat de schending van de 
artikelen 1111 tot 1113 van het Burgerlijk 
Wetboek niet ingeroepen wordt; 

Overwegende dat, aangezien het disposi
tief van het arrest gerechtvaardigd blijft 
door de grond dat de litigieuze akte nietig 
was omdat de toestemming van verweer
der niet vrij geweest was, de kritiek 
welke gericht is tegen de andere ten 
overvloede gegeven redenen van· het ar
rest niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

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

18 april1958.- 1• kamer. - VoorzUte1·, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. -
Gelijlcluidende conclusie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Demeur en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 21 april 1958 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ TEGEN DE ABNORMA
LEN {WET TOT). - INOBSERVATIESTEL
LING VAN EEN BEKLAAGDE. - SOEVEREINE 
BEOORDELING VAN DE RECHTER OVER DE GROND. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ TEGEN DE ABNORMA
LEN (WET TOT). - VERZOEK OM 
INOBSERVATIESTELLING. - UITSPRAAK BIN
NEN ACHT DAGEN. - TERMIJN NIET OP STRAF 
VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN. 

1° Is soeverein de beoc '~cling in feitte van 
de rechter ove1· de " rand dat er geen 
voldoende gronden aanwezig zijn om de 
inobservatiestelling van een beschul
digde te gelasten (1). (Wet van 9 april 
1930, art. 1.) 

2° De tm·mijn ·van acht dagen, bepaald 
voo1· de uitsp1·aalc ove1· een vm·zoelc om 
inobsm·vatiestelling .van een beschul-

(1) Verbr., 2(} februari 1933 (Bull. en PAsrc., 
1933, I, 137); 8 februari 1954 (ibid., 1954, I, 
508): 

digde, is niet op strat van nietigheid 
voorgeschreven (2). (Wet van IJ april 
1930, art. 3, al. 2.) 

{MELIGNON, T, DINOIR.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 maart 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond" 
wet, doordat het bestreden arrest, ter 
verwerping van het verzoek tot inobser
vatiestelling van aanlegger, .die deed 
gelden dat hij verbleven had in de ge
vangenis te Oudenaarde, welke dient 
voor de mannen die wegens hun geestes
toestand niet geschikt zijn om het re
gime der andere strafinstellingen te on
dergaan, verklaart dat « aanlegger in 
deze inrichting niet gebleven is ll, dan 
wanneer hij er gebleven is vanaf 14 ja
nuari 1953 tot met zijn voorwaardelijke 
invrijheidstelling, op 16 januari 1956 : · 

Overwegende dat het arrest de beslis
sing niet steunt op de enkele reden waar
tegen het middel opkorilt; dat het boven
dien erop wijst << dat het getuigschrift 
van zijn persoonlijke geneesheer, hetwelk 
trouwens met een grote omzichtigheid 
opgesteld is, geenszins afdoende is; dat 
zijn beweerde zenuwachtigheid, zijn 
spraakgebrek, zijn afkeuring voor de 
legerdienst, de marrier waarop hij zijn 
vroege1;e vergrijpen gepleegd heeft en de 
onstandvastigheid van zijn leven geen 
genoegzame elementen opleveren om zijn 
verzoek in te willigen ll ; 

Dat de rechter over de grond volgens 
deze gezamenlijke beoordelingselementen 
soeverein beslist heeft dat er geen vol
doende gronden aanwezig waren om de 
inobservatiestelling van een beschuldigde 
te gelasten; dat hieruit volgt dat het 
middel, al ware het gegrond, niet tot de 
verbreking van de beslissing zou kunnen · 
leiden; 

Dat het dus van belang ontbloot en 
dienvolgens niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 3, tweede lid, van 
d.e wet tot bescherming der maatschappij 
van 9 april 1930, doordat pas op 5 maart 
1958 uitspraak gedaan is over het ver
zoek om inobservatiestelling dat op de 
terechtzitting van 12 februari 1958 neerge. 

(2) Verbr., 11 april 1949 (Bull. en PAsrc., 
1949, I, 287). 
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legd is, dan wanneer voormeld artikel 3 
voorschrijft dat binnen acht dagen op het 
verzoek uitspraak wordt gedaan : 

Overwegende dat de termijn van acht 
dagen niet op straffe van nietigheid voor
geschreven is ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest de be· 
slissing steunt op de artikelen 24 en vol
gende van de wet van 9 april 1930 en 
zich tegenspreekt waar het, enerzijds, 
artikel 24 aanhaalt hetwelk betrekking 
heeft op de « recidivisten door miscladen ll 
en {le stelling ter beschikking van de 
regering gedurende twintig jaar voor
scllrijft, en, anderzijds, op aanlegger arti
kel 25, dat tot de « recidivisten door wan
bedrijven ll betrekkelijk is, toepast en de 
dunr van de maatregel op tien jaar vast
stelt : 

Overwegende dat llet bestreden arrest 
bij het vermelden van de artikelen 24 
en volgende van de wet, de gezamenlijke 
bepalingen betreffende de recidivisten en 
de gewoonte-misdadigers, dit wil zeggen 
de attikelen 24 tot 28, aanhaalt; dat het 
niet verklaart in het bijzonder artikel 24 
toe te passen, doch het beroepen vonnis 
bevestigt hetwelk nitdrukkelijk arti
kel 25, ter zake toepasselijk, vermeld 
heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; · 

Over het vierde micldel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 19, 1°, en 32, 
3°, van het koninklijk besluit van 30 no· 
vember 1939, nr 64, het wetboek van de 
registratie-, hypotheek- en griffierechten 
inhoudende, doordat het bestreden arrest 
vermeldt dat het beroepen vonnis, dat op 
20 december 1957 gewezen is, geregis
treerd is op 13 januari 1956, en dat 
hieruit niet blijkt clat de registratie bin
nen de wettelijke termijn van een maand 
plaats gehacl heeft : 

Overwegende dat {le gecritiseetde vei'
nielding het gevolg is van een materiele 
vergissing; dat de datum klaarblijkelijk 
13 j anuari 1958 is ; ' · 

Dat llet niiddel feitelijke grondslag 
mist; 

E.n overwegencle dat de snbstantiElle of 
op straf vim . nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen Werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing, gewezen over de tegen 
aai1legger ingestelde burgerlijke vonle
ring: 

Overwegende dat aanlegger geen ander 
middel doet gelden; 

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

21 april1958. - 2° kamer. - VoMzUter, 
H. Sollier, voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. Vroonen. - Gelijlri/iniclende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 2} april 1958 

1° DOUANEN EN ACOIJNZEN. -OvER
TREDING. - VASTSTELL!NG VAN AMBTSWEGE. 
DOOR DIENSTDOENDE. RIJKSWACHTERS OP DE 
OPENBARE WEG. - GEEN ONWE'l'TELIJKE OF 
HUN BEVOEGDHEDEN TE BUITEN GAANDE DAAD. 
- GELDIGE VASTSTELLING. 

2° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). -
0NDERZOEK VAN EEN VOERTUIG DOOR DIENST
DOENDE RIJKSW ACHTERS OP DE OPENBARE WEG. 
- GEEN GEBRUIK VAN BEDHEIGINGEN OF VAN 
WELK DW ANGMIDDEL OOK. - TOESTEMMING 
VAN DE BESTUURDER. - GEEN ONWETTELIJK
HEID. 

1° Wanneer dienstcloende rijlcswachte1·s, 
van ambtswege en zon.der te dien. einde 
een onwettelijlce of lvun. bevoegdheden te 
bttiten gaande daad te verrichten., een 
overtreding van. de wetten. op de dotta
nen ·en accijn.zen vaststellen, is deze 
vaststelling geldig en lean zij aan een 
clo01· het besttttt1' ing.estelde ve1·volging 
ten gronclslag liggen (1). (Besluit van 
30 januari 1815 lloudende reglement op 
de politie, de tucht en de dienst der 
marechaussee, art. 11; Wetboek van 
strafvordering, art. 29.) 

2° Ve·JTichten geen on.wettelijlce of cle 
pe1·keit vctn httn. bevoegdheid te buiten 
gaande daad, d·ienstdoende rijkswach
ters op cle openbcwe weg die, zoncler 
gcbntUc te malcen van becl1'Cigingen of 
van welk dwangmiclclcl oolc, een voer
tttig visiteren ivaa1·van de beSttttwcler op 
lmn vcr-zoek de bcrg1·nimte geopencl 
heeft om het ondeni!oclc ervan mog.elijlc 
te maken (2). 

{PROCUREUH-GENERAAL TE BHUSSEL EN BEL
GISCHE STAAT, T. YANLERBERGHE EN STA
BELS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 21 mei 1951 (A1·r. Verb1·., 1951, 
blz. 538; Bull. en PASIC., 1951, I; 629). 

{2) Raadpl. Fr. ver,br, 11 ~eptember 1933 
(Dall. hebclj, 1933, blz. 462). 
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arrest, op 15 october 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

I. Aangaande de voorziening van het 
openbaar ministerie : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 32, 36, 41 en 
49 van het Wetboek van strafvordering, 
doordat het bestreden arrest nietig en on
wettelijk verklaart de visitatie door de 
rijkswachters op 22 november 1956 uitge
voerd en, dienvolgens, verweerders vrij
spreekt en van de vervolging ontslaat 

Overwegende dat verweerders als da
ders, mededaders of medeplichtigen, het 
vervoe:,:en van alcohol, niet gedekt door de 
voorgeschreven docmnenten, ten laste ge
legd was, welk misdrijf omschreven is in 
en bestraft door de artikelen 6, 12 en 27 
van de wet van 12 december 1912, 8, para
grafen 4 en 5, van de wet van 7 juni 1926, 
19, 22, 23, 25 en 28 van de wet van 
6 april 1843; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in beginsel aanneemt dat, wanneer dienst 
doende rijkswachters van ambtswege een 
overtreding van de wetten op de doua
nen en accijnzen vaststellen, hun vast
stellingen geldig zijn en aan een door het 
bestuur ingestelde vervolging ten grond
slag kurmen liggen, voor zoveel die rijks
wachters te dien einde geen onwettelijke 
of hun bevoegdheden te buiten gaande 
daad verrichten; 

Overwegende dat zowel uit bet proces
ver.baal van de rijkswacht als uit de ter 
terechtzitting door een der verbalisanten 
afgelegde verklaringen, de enige elemen
ten waarop het arrest steunt, blijkt dat 
de rijkswachters weliswaar het voertuig 
waarmede de alcohol vervoerd werd ge
visiteerd hebben, doch dit gedaan hebben 
zonder gebruik te maken van bedreigin
gen of van welk dwangmi.ddel ook, naar
dien de bestuurder van dat voertuig op 
bet verzoek van de verbalisanten zelf de 
bergruimte vail achteren geopend heeft 
o.in het onderzoeken ervail mogelijk te 
maken; 

Dat de rijkswachters, door bet voer
tuig te doorzoeken in de omstandigheclen 
en onder de voorwaarden ·waarin zij dit 
gedaan hebben, geen onwettelijke of de 
perken van hun bevoegdheden te buiten 
gaande daad verricht hebben; 
.:Overwegende derhalve dat, waar het be

slist dat deze verrichting, welke bet ten 
onrechte met een huiszoeking gelijkstelt,. 
onwettelijk was en dat de aldus gedane 
vaststellingen niet ten grondslag konden 
liggen aan de vervolging, en waar het 
verweerders om deze reden vrijspreekt, 
het bestreden arrest artikel 11 van het 
besluit van de Soevereine vorst van 
30 januari 1815, houdende reglement op de 
politie, de tucht en de dienst der mare-

chaussee, de artikelen 29, 154 en 189 van 
het Wetboek van strafvordering, 71 van 
het Strafwetboek, alsmede de wetsbepa
lingen waarvan het overtreden verweer
ders ten laste was gelegd schendt; 

II. Aangaande de voorziening ,;an de 
Belgische Staat : 

Overwegende dat, gezien de inwilliging 
van de voorziening van het openbaar mi
nisterie, deze voorziening om dezelfde 
red en moet, ingewilligd worden; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat melding van onderha
vig arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerders tot de kosten; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

21 april1958. - 2" kamer. - Voon!iltte1·, 
H. Sohier, voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
H. Daubresse. - Gel-ijlcluidende concl7t
sie, H. Roger .Janssen de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 21 april 1958 

REGELING VAN REOHTSGEBIED. 
STRAFZAXEN. - JDNIGE BESCHIKJUNG VAN DE 
RAADKAMER WAARBIJ, NA AANNEMING VAN VER
'ZACHTENDE OMS'J'ANDIGHEDEN, TWEE BEKLAAG
DEN NAAR PE POLITIERECHTBAN:K VERWEZEN 
WORDEN WEGENS ONVRTJW!LLIGE VERWONDIN
GEN AAN BEPAALDE PERSONEN. ~ VONNIS VAN 
ONBEVOEGDHEID OM REDEN DAT DE AAN BEIDE 
BEKLAAGDEN '!'EN LASTE GELEGDE FElTEN INSGE
LI.TKS NIET GECONTRAVENTIONALISEERDE WAN
BEDRIJVEN VAN ONVRIJWILLIGE VERWONDIN
GEN AAN EEN ANDERE PERSOON ZOUDEN OPLEVE
REN. - 0NSPLITSBAARHEID VAN DE TEN LASTE 
GELEGDE FElTEN TEN OPZICHTE VAN !ED ERE 
DER BEKLAAGDEN. - 0NDERLINGE SAMEN
HANG TUSSEN AL DE MISDRIJVEN. - BESLIS
SINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. -
REGELING VAN RECHTSGEBIED. - VONNIS VAN 
ONBEVOEGDHEID GEGROND BLIJKENDE. - VER
NIETIGING VAN DE BESCHIKKING. - PERKEN: 
- VERWIJZING NAAR DEZELFDE RAADKAMER 
ANDERS SAMENGESTELD. 

W anneer, twee beklaagden door eenzelfde 
beschilclc·ing 7Jan de 'l'aaclkamer bij aan
nem·ing van ve1·zachtenrle omsta.nclighe
den naar cle politie1·echtbanlc ve1·wezen 
geweest zijncle wegens onvrijwillige ver
wonclingen a.an bepa.alde personen, de 
1·echtsma.cht van wijzen zich onbevoegd 
verklaart om 1·eden dat cle aan beide be
lcla.agclen ten laste gelegde feiten, mach
ten zij betvezen z·ijn, insgelijlcs niet ge
contTaventionaUseerde wanbedrijven 
van onvrijwillige toeb1·enging V(l,n VC1'
wonclingen aan een anclere pensoon zou-
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den opleveren, deze misdrijven zijnde 
ten opziohte van iedere der belclaagden 
onsplitsbaar en onderlin.q samenhan
gend, Onderzoelct het hof, ~~itspraak 
cloende op een verzoeksolH"ift tot rege
ling van reohtsgebied, of de beslissingen 
in kraoht van

1 
gew·ijsde zijn gegaan en 

of het vonnis van onbevoegdheicl ge
groncl blijkt; zo ja, vernietigt het de be
sohilclcing van cle raacllcamer, behalve in 
:<rover claarbij verzaohtencle omstanclig
heclen voor beicle belclaagd,en we1·clen 
aangenomen, en verwijst cle zaal;; naar 
dezelfcle raacllcan~er, anclers samenge
stelcl (1). 

(PROCUREUR DES RONINGS TE LUIR, 
T. HOLTZHEIMER EN PIRARD.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, in
gediend door de procureur des konings bij 
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik; 

Overwegencle dat de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik, bij 
beschikking van 15 juni 1957, waarin 
verzachtende omstancligheden aangeduid 
zijn, Joseph Holtzheimer en Joseph Pi
rard naar de bevoegde rechtbank van po
litie verwezen heeft ter zake van, te 
Gomze-.Andoumont, op 25 april 1957, on
vrijwillig bij gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg, doch zonder het inzicht om de 
persoon van een ancler aan te ranclen, 
slagen of verwondingen veroorzaakt te 
hebben aan .Alfred Rosoux, Maria Colli
net en Marie,Paule Ros.oux, de tweede 
bovenclien aan de eerste ; 

Overwegende dat de ambtenaar van het 
openbaar ministerie bij de Rechtbank van 
politie te Louveigne bij eenzelfcle vorde
ring Holtzheimer en Pirard v66r deze 
rechtbank laten ·dagvaarclen heeft om er 
respectievelijk wegens die telastleggingen 
terecht te staan en bovendien, elk wegens 
een inbreuk op de politie van het wegver
keer; 

Overwegende dat op de terechtzitting 
van de rechtbank van politie zich burger
lijke partij gesteld hebben, enerzijds, 
.Alfred Rosoux tegen beide beklaagden en 
tegen Marguerite de Harenne, als burger
lijk verantwoordelijke voor Holtzheimer, 
anderzijcls, Holtzheimer en de Harenne 
tegen · Pirard ; 

Overwegende dat de rechtbank van 
politie op 14 november 1957 Iioltzheimer 
vrijgesproken en Pirard uit hoofde van 

(1) Verbr., 3 december 1956 en 23 januari 
1957 (Bull. en PASic., 1957, !, 342 en 594). 

de tegen hem voorgebrachte telastleggin· 
gen veroordeeld heeft; 

Dat ZIJ laatstgenoe111cle veroordeeld 
heeft 0111 schadevergoeding te betalen aan 
de burgerlijke partijen Rosoux, Holtzhei-
111er en de Harenne en de burgerlijke 
partij Rosoux haar vordering ontzegd 
heeft in zover zij tegen Holtzheimer en 
de Harenne gericht is ; 

Overwegende dat op het hoger beroep 
van het openbaar ministerie en op 'het 
hoger beroep van beklaagde Pirard, be
perkt tot de beslissing over de publieke 
vordering en over de burgerlijke vorde
ringen van Holtzhei111er en de Harenne, 
de Correctionele Rechtbank te Luik bij 
vonnis van 6 januari 1958 vastgesteld 
heeft dat de burgerlijke vordering van Ro
soux niet bij haar aanhangig was en zich 
onbevoegd verklaard heeft om van de bij 
haar aangebrachte vorderingen kennis te 
ne111en 0111 de redenen, enerzijcls, dat uit 
zekere elementen der zaak blijkt dat, 
aangeno111en dat de aan beide beklaagden 
door de beschikking van de raadka111er 
ten laste gelegde feiten bewezen 1110chten 
zijn, zij insgelijks een niet gecontraven
tionaliseercl wanbedrijf van onvrijwillige 
toebrenging van verwonclingen aan Lu
cien Rosoux zouden opleveren, anderzijds, 
dat de feiten ten opzichte van iedere 
der beklaagden onsplitsbaar zijn en on
derling samenhangend zijn; 

Overwegencle dat de beschikking van 
15 juni 1957 en het vonnis van 6 januari 
1958 in kracht van gewijsde gegaan zijn 
en dat uit hun strijdigheid een geschil 
van jurisdictie ontstaan is dat het gerecht 
in zijn gang belemmert ; 

Overwegende dat uit de stukken · der 
rechtspleging schijnt te blijken dat de 
beide beklaagden toegerekende feiten niet 
enkel een gecontraventionaliseerd wanbe
drijf van onvrijwillige verwondingen aan 
Alfred Rosoux, Maria Collinet en Marie
Paule Rosoux uit111aken, doch ook een 
niet gecontraventionaliseerd wanbedrijf 
van onvrijwillige verwondingen aan Lu
cien Rosoux; dat die feiten ten opzichte 
van elke der beklaagden on:splitsbaar zijn 
en dat zij onder ling samenhangend zijn; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lend, behalve wat de vordering, door de 
burgerlijke partij Rosoux tegen beide be
klaagden en de burgerlijk verantwoorde
lijke partij de Harenne ingesteld, betreft, 
vernietigt de beschikking, op 15 juni 
1957 gewezen door de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik, be
halve in zover daarbij beslist is dat de 
inbreuken van onvrijwillige verwondin
gen aan Alfred Rosoux, Maria Collinet en 
Marie-Pa:nle Rosoux enkel zouden kunnen 
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leiden, wat beide beklaagden aangaat, tot 
toepassing van politiestraffen wegens ver
zachtende omstandigheden; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Luik, anders samengesteld. 

21 april1958. - 2° kamer. - Voonzitter, 
H. Sohier, voorzitter. - Verslag,qever, 
H. Daubresse. - GelijlcT!uidende conclnsie 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerst~ 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 21 april 1958 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
VOORZIENING 'rEGEN EEN ARREST VAN HET HOF 
VAN VERBREKING. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

2° VERBREKING. - VERZET. - STRAF
ZAKEN. - ARREST VAN VERWERPING. -
RECHTSVORMEN VOORGESCHREVEN DOOR AR
TIKEL 31 VAN HET BESLUIT VAN 15 MAART 
1815 NAGEKOMEN. - VERZET. - NIET-ONT
VANKELIJKHEID. 

1° Een voonziening ingesteld tegen een 
an·est van het H of van verbTelcin.(J is 
niet ontvanlcelijlc. 

2° Is · niet ontvanlcelijlc. het vm·zet tegen 
een arrest van het II of van ve1·brelcing 
hetwellc de voo1·ziening van cle opposant 
tegen een in stTafzalcen uewezen a1"1'est 
ve1·worpen heeft, wannee1· de bepalinr
gen van a1·tilcel 31 van het beslttit van 
de Soevereine vorst van 15 · maa1·t 1815 
nagekome1~ werden (1). 

(1) Verbr., 21 october 1942 (Bull. en PAsrc., 
1942, i, 244, en nota 1) ; 29 ·mei 1943 (ibid., 
1943, I, 223); 21 december 1953 ·(ibid., 1954, 
I, 349). 

Afgooien van het verzet, kan het arrest dat 
de voorziening verwerpt ook ingetrokken wor
den, indien een door de aanlegger regelmatig 
ingediende memorie aan het Hof niet overge
legd werd (verbr., 13 januari 1947, Bull. en 
PASIC., 1947, I, 15). 

Ret Hof heeft eveneens een arrest ingetrok
ken, waarbij de voorziening van een burger
lijke partij als niet ontvankelijk verworpen 
werd, omdat de aanlegger geen uitgifte van de 
bestreden beslissing bij de s tukken gevoegd 
had, wanneer later gebleken was dat die uit-

(DELCOURT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 6 januari 1958 gewezen door 
bet Hof; 

Overwegende dat, volgens een akte 
door de directeur van de gevangenis t~ 
Vorst opgemaakt, aanlegger c< verklaard 
beeft zicb in verbreking te voorzien tegen 
de verwerping welke op 6 januari 1958 
door het Hof van verbreking uitgesproken 
is, daar bij, in de gevangenis opgesloten 
zijnde, niet op de boogte gebracbt is van 
bet voorkomen der zaak JJ; 

Overwegende dat de termen van deze 
verklaring in het onzekere laten of aan
legger bedoeld beeft tegen bet arrest van 
6 januari 1958 een voorziening in te stel
len of verzet aan te tekenen ; 

Dot dit recbtsmiddel in geen van beide 
gevallen ontvankelijk is; 

Dat immers de wet geen voorziening in 
verbreking toestaat tegen de arresten 
van liet Hof en dat tegen bet arrest waar
bij een voorziening verworpen is geen ver
zet kan worden ingesteld, behoudens bet 
ten deze vreemde geval dat de bepaling 
van artikel 31 van het besluit van 
15 maart 1815 niet nagekomen werd ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

21 april1958. - 2° kamer.- Voo1·zitte1·, 
H. Sohier, voorzitter, - Ve1·slaggever, 
H. Valentin. - Gelijlclttideiule conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
ad vocaat-generaal. 

gifte tijdig werd neergelegd (verbr., 6 decem
ber 1948, Bull. en PAsrc., 1948, I, 691). 

Dit laatste geval evenwel kan zkh niet meer 
voordoen, vermits artikel 419 van het Wetboek 
van strafvordering, dat de burgerlijke partlj, 
aanlegster in verbreking, oplegde een uitgifte 
:van de bestreden beslis~ing bij de stukken te 
voegen, opgeh.even werd door artikel 7 vari de 
wet van 20 juni 1953. Het Hof heeft op 27 fe
bruari 1950 (A>'1". Ye•·br., 1950, blz. 431; Bull. 
en PAsrc., 1950, I, 459) een zijner an·esten inge
trokken voor zover, op de voorziening van een 
beklaagde tegen twee burgerlijke partijen, het 
Hof had nagelaten uitspraak te doen ten op
zichte van een dezer. v ergel.' 'in burgerlijke 
zaken, verbr., 17 april 1958 (supra, 1958, 
blz. 622; B1tll: en PAsrc., 1958, I, 891), herstel 
in het geheel. 
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2" KAMER. - 21 april 1958 

BINDENDE BEOORDELING DOOR DE 
RECHTER OVER DE GROND. 
VERKEERSONGEVAL. SLACHTOITITER DAT 
GEEN HINDERNIS HEEFT OPGELEVERD DIE NIET 
KON WORDEN VOORZIEN. - FEITELIJKE 
BEOORDELING. - SOEVEREINE BEOORDELING. 

De beoot·deling, in feite, van de 1·echter 
dat het slachtoffer van een ongeval voo1· 
de dade1· e1·van geen hindentis heett 
opgeleve1·d, die niet kon wonlen V001'
z·ien, is soeve1·ein (1). 

(DELIEF, T. RANDOUR EN NAAMLOZE VENNOOT
SOHAP (( LES ATELIERS LEBRUN>>.) 

ARREST. 

van 8 april 1954 houdende alg'emeen re
glement·op de politie van het wegverkeer, 
418 en 420 van het Strafwetboek, van ar
tikel 97 van de Grondwet, eerste onder
dee!, doordat het bestreden vonnis, zonder 
de feiten of de overwegingen aan te dui
den waarop het de verklaring steunt dat 
het niet mogelijk is te zeggen of de aan
wezigheid van Delief in het midden van 
de rijbaan voor Randour een niet voor
zienbare of een voorzienbare hindernis 
opgeleverd had, een verwarring veroor
zaakt heeft welke het hof belet zijn con
trole uit te oefenen en met een ontbreken 
van redenen gelijkstaat, tweede onder
dee!, doordat het bestreden vonnis de 
redenen niet verduidelijkt heeft waarorn 
de aanwezigheid van een voetganger op 
de rijbaan zou kunnen aangezien worclen 
als een niet voorzienbare hindernis, dan 
wanneer de aanwezigheid van een voet-

HET HOF ; - Gelet op het bestreden ganger op de weg als voorzienbaar moet 
vonnis, op 18 januari 1958 gewezen door beschouwd worden, wanneer geen tegenbe
de Correctionele Rechtbank te Namen, wijs bijgebracht is : 
wijzend in hager beroep; Over het eerste onderdeel : 

I. In zover de voorziening door aanleg- Overwegende dat, aangezien er geen 
ger als beklaagde ingesteld is : conclusies genomen waren, de rechter in 

A. Wat de publieke vordering betreft : hager beroep niet behoefde de elementen 
Overwegende dat aanlegger zich niet nader aan te duiden waarop hij zijn 

vermag te voorzien tegen de beslissing overtuiging steunde; 
waarbij de medebeklaagde Randour vrij- Dat hij door de van dubbelzinnigheid 
gesproken is; vrije en in het middel herhaalde over-

Overwegende, aangaande de tegen a an- ___ weging en door de vaststelling dat er een 
legger ingestelde publieke vordering, dat twijfel bestaat welke de beklaagde Ran
de substantH\le of op straf van nietigheid dour moet ten goede komen, zijn dispo
voorgeschreven rechtsvormen werclen na- sitief wettelijk met redenen omkleed 
geleefd en dat de beslissing overeenkom- heeft; 
stig de wet is ; Over het tweede on{lerdeel : 

B. Wat de vordering van de burgerlijke Overwegende dat de rechter over de 
partij de naamloze vennootschao << Les grand soeverein in feite oordeelt of het 
Ateliers Lebrun>> betreft : slachtoffer van een ongeval voor de da-

Overwegende dat het bestreden vonnis der ervan een hindernis opgeleverd heeft 
de burgerlijke partij haar vordering ont- die kon worden voorzien; 
zegt; dat de voorziening dienvolgens niet Waaruit volgt dat geen enkel onderdeel 
ontvankelijk is bij gebrek aan belang; van het middel kan ingewilligd worden ; 

II. In zover de voorziening door aan- (Het ovm'ige zonde1· belang.) 
legger als burgerlijke partij ingesteld is : Om die redenen, verwerpt de voorzie-

A. Tegen de naamloze vennootschap ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 
<< Les Ateliers Lebrun>>, als burgerlijk 
verantwoordelijke partij voor Randour : 21 april1958. - 2• kamer.- Voo1·zitte1·, 

H. Sohier, voorzitter. - Verslaggeve1·, 
Qverwegende dat de voorziening in dit H. Daubresse. - Gelijkl1tidende conclu-

opzicht zonder voorwerp is, naardien de ' B' h · 
naamloze vennootschap « Les Ateliers Le- sie, H. ~oger Janssens de 1st oven, 
brun » slechts als burgerlijke partij in de eerste advocaat-generaal. 
zaak staat; 

B. Tegen de beklaagde Random· : 
Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 26, en inzon
derheid 26-1, van het koninklijk besluit 

(1) Verbr., 24 september 1966 (Bull. en 
PASIC., 1957, I, 45). 

2• KAMER. - 21 april 1958 

VERKEER. - INBREUK OP ARTIKEL 26-1 
VAN DE WEGOODE. - BEGRIP, 

'l'ot het bestaan van de i-nb1·eulc op (lJ"-
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Wcel 26-1 van de Wegcode is het niet 
vereist dat de snelheid van het voe1·
t·uig ove1·dreven zij; het is voldoende 
dat de besttturder niet heeft lcunnen 
stilhouden v661· een hindernis die leon 
voorzien worden. 

(MICHALOWICZ EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« L'ELAN ll, T. DE PAUW.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreuen 
vonnis, op 6 juli 1957 gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Charleroi, 
uitspraak doende in hoger beroep; 

I. Over de voorziening van Michalowicz, 
beklaagde: 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 25-2, 26-1 van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954 
houdende algemeen reglement op de poli
tie van het wegverkeer, 1382, 1383 en 1384 
van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis, 
na aanlegger van overtreding van arti
kel 17 van de Wegcode vrijgesproken 
te hebben, hem veroordeelt bij toepassing 
van artikel 26-1 van dezelfde code, dan 
wanneer, eerste onderdeel, deze veroorde
ling niet gerechtvaardigd is door de vast
stellingen van het vonnis en dan wanneer 
aangezien Michalowicz een zwenking 
naar rechts en De Pauw een zwenking 
naar links uitvoerde, de verplichtingen 
van beide bestuurders door artikel 25-2 
van voormelde code geregeld waren, en 
dan wanneer, tweede onderdeel, het von
nis niet vaststelt dat de snelheid van 
Michalowicz overdreven zou geweest 
zijn : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden Yonnis 

erop wijst dat De Pauw rechts van 
Michalowicz is komen uitgereden; dat De 
Pauw, op het ogenblik dat hij naar links 
zou afslaan, uit voorzichtigheid zijn voer
tuig heeft doen stoppen vooraleer zijn 
zwenking in deze richting te beginnen; 
dat hij op het ogenblik toen hij stilhield 
volkomen zichtbaar was voor Michalowicz 
die zijn zwenking naar rec4ts voortgezet 
heeft zonder stil te houden en het linker 
achterdeel van het voertuig van De Pauw 
aangereden heeft, dan wanneer deze zelfs 
opnieuw aangezet had om Michalowicz 
het voorbijrijden te vergemakkelijken; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank aldus vastgesteld heeft dat 
Michalowicz bij het uitvoeren van zijn 

zwenking niet heeft kunne)l stilhouden 
v66r een hindernis die kon worden voor
zien; 

Dat, waar het Michalowicz onder deze 
voorwaarden veroordeelt uit hoofde van 
inbreuk op artikel 26-1 van ·de Wegcode, 
het bestreden vonnis deze bepaling juist 
toegepast en de beslissing wettelijk ge
rechtvaardigd heeft ; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat de wet niet eist, voor 
het toepassen van artikel 26-1, tweede 
lid, van de Wegcode, dat de snelheid van 
bet voertuig van de dader van het ongeval 
« overdreven ll zij, wanneer die bestuur
der niet heeft kunnen stilhouden v66r een 
hindernis die kon worden voorzien ; 

Overwegende dat beide onderdelen van 
het middel feitelijke grondslag missen; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 25-2, 26-1, van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954 
houdende algemeen reglement op de po
litie van het wegverkeer, 1382, 1383 en 
1384 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden von
nis, om de veroordeling van Michalowicz 
uit hoofde van inbreuk op artikel 26-1 
van de. Wegcode te rechtva·ardigen, ver
klaart, enerzijds, dat Michalowicz geko
men is v66r een stilstand voertuig dat 
volkomen zichtbaar was en, anderzijds, 
dat dit voertuig opnieuw aangezet had om 
Michalowicz de doorrit te laten, dan 
wanneer deze redenen tegenstrijdig zijn, 
wat met een ontbreken van redenen ge
lijkstaat : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door de bewoordingen welke in het ant
woord op het eerste middel aangehaald 
zijn, tot uiting gebracht heeft dat De 
Pauw eerst stilgehouden heeft vooraleer 
met zijn zwenking te beginnen, vervol
gens dat hij « opnieuw aangezet heeft om 
Michalowicz het voorbijrj.jden te verge-
makkelijken ll ; ; 

Dat in de gecritiseerde redenen, waar
dgor aldus de opeenvolgende fasen van 
het litigieuze ongeval bedoeld zijn, geen 
tegenstrijdigheid schuilt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de te
gen aanlegger ingestelde burgerlijke. vor
dering : 

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der middel inroept ; 

II. Over de voorziening van de naam-



- 650 

loze vennootschap « L'Elan ll, burgerlijk 
verantwoordelijke partij : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tege"n de beslissing gewezen over de door 
het openbaar ministerie ingestelcle vor-
dering : , 

Overwegencle dat aanlegster geen bij
zonder midclel inroept; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de tegen 
aanlegster ingestelde burgerlijke verde-
ring: · 

Overwegende dat nit geen enkel van de 
stukken waarop het hof vermag acht te 
slaan blijkt dat de voorziening betekend 
is aan de partij tegen welke zij gericht is ; 
dat zij mitsdien niet ontvankelijk is; 

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

21 april1958. - 2e kamer. - Voorz-itter·, 
H. Sohier, voorzitter. - Verslctggeve1·, 
H. Gilmet. - Gelijlcl!ui(lencle concZusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 22 april 1958 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
DRI.JFSBELASTING. - BEDRIJFSUITGAVEN. -
BEGRIP. - UITGAVEN WELKE NIET NOODZA
:KELIJK MOE'fEN GEDAAN ZIJN GEWEEST DOOR 
~IIDDEL VAN GELDEN WELKE REEDS TOT HET 
UITOEFENEN VAN HET BEDRIJF WAREN BE
STEMD. 

2° INKO:M:STENBELASTINGEN. - BE
DRIJFSBELASTING. - BEDRIJFSUITGAVEN EN 
-VERLIEZEN. - NOTARIS. - VOORSOHOT VAN 
PERSOONLIJKE GELDEN, OP KORTE TERMIJN, 
VERLEEND NIET ALS BELEGGING, ~IAAR UIT
SLUITEND MET HET OOG OP HET VERLIJDEN 
VAN EEN AKTE VAN HET N01'ARTSA~IBT. -
V90RSOHOT ONINBAAR GEWORDEN INGEVOLGE 
HET ONVERMOGEN VAN DE ONTLENER. - BE
DRIJFSUlTGAVE OF -VERLIES. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. BE-
ROEP VOOR HET HOF VAN BEIWEP. - BEROEP 
GERIOHT TEGEN EEN BESLISSING VAN DE DI
UEOTEUR DER DIREOTE BELASTINGEN. 
Ho~· VAN BEHOEP KUNNENDE. GEEN KENNIS 
NEMEN VAN EEN ANDERE BESLISSING WAARTE
GEN .GEEN BEROEP WERD INGESTELD. 

4° INKOJ\IISTENBELASTINGEN. - BE
noEP V66R HET HOF VAN BEROEP. - AAN
VRAAG TOT ONTLASTING VAN EEN UIT EEN 
MATERIELE ~'OUT VOORTSPRUITENDE OVERBE
LASTING. - BESLISSING VAN DE DIREOTEUR, 
WELKE ONDER HET STELSEL VAN ARTIKEL 61, 
PARAGRAAF 6, ALINEA 2, VAN DE SAMENGESOHA
KELDE WETTEN EN VAN AHTIKEL 2 VAN DE 

WET VAN 30 MEl 1949, DEZE AANVRAAG YER
WERPT OMDAT DE FOUT NIET TOE TE SOHRIJ
VEN IS AAN EEN AGENT VAN DE ADMINISTRATIE. 
- BEROEP TEGEN DEZE BESLISSING. - HOF 
VAN BEROEP DE ONTLAS'l'ING TOEKENNENDE BlJ 
'l'OEPASSING VAN ARTIKEL 2, 3°, VAN DE WET 
VAN 27 JULI 1953, HETWELK PARAGRAAF 7 
VAN ARTlKEL 61 DER SAMENGESOHAKELDE WE'l'
TEN UITMAAKT,- 0NWETTELIJKHEID. 

1° Zo een nUgave, om, r1ez·ien haat· be
clrijfskarakter, te lcnmwn worclen afge
troklcen, aan het becl1'ijf inhae1·ent client 
te tvezen, cl. w. z. met het ttitoefenen 
vwn het be(l-f·ijf nooclzalcelijlc verband 
cl·ient te hotulen (1), eist geen enlcele 
wetsbepaUng boven(Uen (lat cl·ie ttitgave 
geclaan z·ij cloo1· m:i(l£lel van gel(len wellce 
1·eecls tot het t!itoefenen van het be(k·ijf 
bestern(l wa1·en. (Samengeschakelde wet· 
en betreffencle de inkomstenbelastingen, 
art. 26.) 

2° Een voo1·schot van persoonliflce gelclen 
floor een nota1·is, op /corte tenn·i}n, toe
gesta(£11, niet als belerw·ing, maa1· nit
slwitencl rnet het oog op het verlij(len in 
z·ijn stu(lie V(tn een welbepaalcle ve1·
koopa1cte; wellce hem een aanzienlijlc 
hono1·a1·i1trn zou opb1·engen, lean, wan
neer het onin/Ja(£1' is gewo1'clen wegens 
het onvermogen V(tn de ontlene1·, een 
be(lrijjs1dtgave of -verlies uitrnalcen (2). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 26.) 

3° Het hot va~~ be1'0e]J, waa1·bij het be1'0e]J 
van een belastinr!schulclir!e tegen een be
slissing van cle clirectem· der (lirecte be
lastingen aanhangig is, lean geen lcen
nis nemen van een nn(lere beslissing van 
cle cli1·ectetw, wanrtegen geen be1'0e]J 
-wenl ingestelcl, zelfs wanneer (lie t-wee
cle besl-issing ove·r een reclamatie .be
treffende clezelf(le (tans lag. uits1Jmalc 
cleea. (SamengeJSchakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 66 
en 67.) 

4° H et hot van be1'0ep, tvafwbij het be1'0ep 
van een belastingschulclige aanlumg·ig is 
tegen een beslissing van cle clirectetw cle1· 
clirecte. belastingen, clewelke, oncler het 
stelseZ van a-rtUcel 61, pa1·agraat 6, aU
nea 2, vwn cle samengeschalceld.e wetten 
betreffencle cle inJcornstenbelastingen, 
aangev·ulcl cloor artilcel 2 van ae 1.vet van 
30 mei 1949, een aanvraag tot ontlasting 

(1) Raadpl. verbr., 29 april 1940 (Bull. en 
PAsrc., 1940, I, 135, en nota 1); 23 januari en 
4 februari 1958 (supra, blz. 327; Bull. en 
PASIC., 1958, I, 548 en 611). 

(2) Raadpl. verbr., 28 februari 1939 (Bull. en 
PAsrc., 19~9, I, 108) en 29 april 1940 (ibi,z., 
19<~0', I, 135). 
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van een uit een materiele fout voo1·t
sp1·uitende overbelasting heeft verwol·
pen, om 1·eden dat deze to~tt niet aan 
een agent· van de administratie toe te 
schl·ijven was, mag niet, zondm· zijn 
macht te ove1·schrijden, deze ontlasting 
toekennen bij toepassing van a1·tilcel 2, 
3", van de wet van 27 juU 1953, het
welk paragraaf 7 van artikel 61 de1· 
samengeschakelde wetten ~titmaakt en 
de ontlasting van de overbelastingen, 
zelfs toe te· schrijven aan de belasting
schuldi.qe, toestaan, deze wet niet bepa
lende dat de in strijd met haar bepalin-

. gen gevestigde aanslagen van ambtswege 
zullen worden hm·zien. Een betwisting 
geg1·ond op artikel 2, 3°, van de wet van 
27 juU 1953 lean slechts 1·egelmatig v661' 
het hof van bemep arinhangig gemaalct 
wonlen door middel van een bemep te
gen de beslissing van de dil'ectetw der 
d·irecte belastingen die over de toepas
sin,q van die bepaling ttitsp1·aak heett 
gedaan of do01· de belastingschulrlige 
ve1·zocht wercl zullcs te doen. 

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

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 
van de Grondwet, 2, paragraaf 1, 30, 
eerste lid, en 35, paragraaf 1, eerste lid, 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij het be
sluit van de Regent van 15 januari 1948, 
6 van de wetten betreffende de nationale 
crisisbelasting, samengeschakeld bij het 
besluit van de Regent van 16 januari 
1948, en, voor zoveel als nodig, van arti
kel 1 van het koninklijk besluit mun
IIier 213 van 13 december 1935, tot wijzi
ging van de wet van 25 ventose jaar XI, 
tot regeling van het notarisambt en tot 
aanvulling van het ·besluit van 2 nivose 
jaar XII, doordat het bestreden arrest 
beslist dat een lening van 500.000 frank 
welke in 1947 door verweerder aan een 
genaamde Derek Brown toegestaan en 
door cleze niet terugbetaald is, in hoofcle 
van eerstgenoemde een beclrijfsuitgave, 
op grond van de overweging clat lwt ten 
cleze een voorschot geldt hetwelk gedaan 
is door midclel van persoonlijke gelden 
ten einde de akte van verkoop van een 
onroerend goecl te kunnen verlijden en 
een aanzienlijk honorarium te kunnen 
verdienen, dan wanneer deze overweging 
de beslissing van het hof van beroep niet 

rechtvaardigt; . dan wanneer het niet 
volstaat opdat de verrichting van lening 
het karakter van een bedrijfsuitgave zou 
hebben, dat zij geschied zij met de door 
het hof van beroep aangeduide bedoeling; 
dan wanneer die lening aan het bedrijf 
inham·ent moet wezen, wat het geval niet 
is indien het een lening betreft die toege
staan is door micldel van gelden welke niet 
bestemd zijn tot het uitoefenen van het 
bedrijf ; dan wanneer de lening welke een 
notaris toestaat in ieder geval dient te 
worden aangezien als vreemd aan zijn 
ambt : 

Overwegende dat aanlegger, zoncler te 
betwisten dat de kwestieuze uitgave een 
last van het dienstjaar 1948 uitmaakte 
wijl zij in de loop van het jaar 1947 
het karakter van verlies verkregen had, 
zich ertoe beperkt te betogen dat bewuste 
uitgave niet als een bedrijfsuitgave kan 
worden beschouwd, omdat zij gedaan is 
door middel van gelden welke niet be
stemd zijn tot het uitoefenen van het be
drijf; 

Overwegende dat zo, een uitgave, om, 
gezien haar bedrijfskarakter, te kunnen 
worden afgetrokken, aan het bedrijf in
haerent client te wezen, dit wil zeggen met 
het uitoefenen van het beclrijf noodzake
lijk verband client te houden, geen wets
bepaling evenwel bovendien eist dat die 
uitgave gedaan zij door middel van gelden 
welke reeds tot het uitoefenen van het 
bedrijf bestemd waren ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de verwerende notaris, bij 
het toestaan van een lening welke onin
baar geworden is wegens het onvermogen 
van de. ontlener, ten deze geen .gewone 
belegging van persoonlijke gelden ver
richt heeft, doch een voorschot op korte 
termij:ri. geclaan heeft dat enkel verleend 
werd op de voorwaarde in zijn studie 
binnen een korte tijdsruimte een welbe
paalde verkoopakte te verlijden welke 
hem dadelijk een aanzienlijk honorarium 
zou opbrengen; 

Overwegende dat het bestreden. arrest 
onder dergelijke voorwaarden uit de om
standigheden waarop het wijst wettelijk 
het bedrijfskarakter heeft kunnen aflei
den van het voorschot dat verweerder 
toegestaan had en bijgevolg van het ver
lies dat daarvan het rechtstreeks gevolg 
was; 

Overwegende dat aanlegger vergeefs 
het verbod doet gelden dat gesteld is bij 
het 9° van artikel 6 van de wet van 
25 ventose jaar XI tot regeling van het 
notarisambt, zoals dit artikel vervangen 
is door artikel 1 van het koninklijk be
sluit nr 213 van 13 december 1935, en vol" 
gens welke de notaris, hetzij in zijn eigen 
naam, hetzij door eeri tussenpersoon, in 
llel)Osito ontvangen gelclen niet te zijnen 
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bate mag beleggen, naardien het bestreden 
arrest vastgesteld heeft dat het toege
stane voorschot geschied is door middel, 
niet van in deposito ontvangen gelden, 
doch van persoonlijke gelden van verweer
der; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schencling van de artikelen 97 en :1.12 van 
de Grondwet, 61, paragraaf 3, 65 tot 67 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij het be
sluit van de Hegent van 15 januari 1948, 
2°, 3°, en 9 van de wet van 27 juli 1953 
tot invoering van maatregelen om de in
vol;dering cler clirecte belastingen te be
spoedigen, eerste onderdeel, doordat het 
bestreden arrest voor het bepalen van de 
belastbare inkomsten over het dienstjaar 
1949, gelast dat rekening zal gehouden 
worden met een bedrijfsverlies van 
177.526 frank, dan wanneer, zoals het be
streden arrest erkent, de recla111atie van 
25 april 1951, welke tegen cle over het 
clienstjaar 1949 gevestigde aanslag ge
richt is, door de beslissing van 21 augus
tus 1952 terecht als te laat ingediend ver
worpen is, zodat het hof van beroep cle 
macht niet had om te onderzoeken of cle 
kwestieuze belastingplichtige grondeil 
had 0111 van zijn bedrijfsinkomsten over 
het jaar 1948 een deel van het in 1947 
ondergane bedrijfsverlies af te trekken; 
tweede onderdee1, doordat het bestreden 
arrest, onder inroeping van de bepalin
gen van artikel 61, paragraaf 7, van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, welke paragraaf in 
die wetten ingevoegd is door artikel 2, 
3°, van de wet van 27 juli 1953, gelast 
dat de "over het dienstjaar 1949 gevestigde 
aanslag herzien zal worden met inaan
merkingne111ing ervan dat het bedrag van 
de voor dit dienstjaar aangegeven be
drijfsinkomsten ingevolge een vergissing 
een som van 211.849 frank omvat; dan 
wanneer het hof van beroep de macht niet 
ha¢1 om te onderzoeken of de bepalingen 
van artikel 61; paragraaf 7, van de samen
geschakelde wetten deze toepasselijk wa
ren, aangezien : de beslissing van 21 au
gustus 1952 enkel betrekking had op de 
toepassing van de bepalingen van arti
kel 61, paragraaf 6, van de samengescha
kelde wetten, aangevuld door artikel 2 van 
de wet van 30 mei 1949, geen enkele bepa
ling van artikel 9 van de wet van 27 juli 
1953, waarbij de intoepassingbrenging van' 
deze wet geregeld is, het hof van beroep 
de bevoegdlleid verleent om ·van ambts
wege te onderzoeken of de bepalingen van 
artikel 2, 3°, van dezelfde wet toepasselijk 
zijn, geen hoger beroep ingesteld is tegen 
de beslissing van 9 maart 1956 welke llet 
bestreden arrest doet gelden en waardoor 

de directeur der belastingen uitspraak 
gedaan lleeft over een verzoekschrift van 
de belastingplichtige hetwelk ertoe strekte 
bij toepassing van de bepalingen van arti
kel 61, paragraaf 7, van de samengescha
kelde wetten een vermindering van de 
aanslag over het dienstjaar 1949 te beko
men : 

Overwegende, wat de aanslag over het 
dienstjaar 1949 betreft, dat nit de stukken 
waarop het hof vermag ncllt te slaan 
blijkt : 1° dat op 25 april 1951, verweer
der, onder bewering van · een inateriele 
font of van een dubbele belasting van 
211.849 frank, een reclamatie ingediend 
heeft tegen de te zijnen laste over het 
dienstjaar 1949 op het kollier gebrachte 
aanslagen, het aanslagbiljet dagtekenend 
van 15 maart 1950; dat bij een beslisslng, 
door de clirecteur op 21 augustus 1952 
gewezen, deze reclamatie 'verworpen 
werd enerzijds, in zover zij ingesteld was 
bij toepassing van artikel 61, paragraaf 3, 
van de samengeschakelcle wetten, omdat 
zij ingediend was na het verstrijken van 
de wettelijke termijnen, en anderzijds, in 
zover zij op artikel 61, paragraaf 6, van 
dezelfde wetten gesteund was, omdat, 
waar geen dubbele belasting of geen aan 
een agent der administratie toe te 
scllrijven materiele fouten aanwezig wa
ren, de bepalingen van voormeld arti
kel 61, paragraaf 6, aangevuld door ar
tikel 2 van de wet van 30 mei 1949, ten 
deze geen toepassing vonclen; dat tegen 
deze beslissing bij het hof van beroep 
hoger beroep ingesteld werd; 2° dat ver
weerder op 26 april 1954 bij toepassing 
van artikel 2, 3°, van de wet van 27 juli 
1953, verzocllt heeft 0111 outlasting van de 
overbelasting die voor llet dienstjaar 1949 
voortvloeide uit de bovenomschreven ma
teriele vergissing, en dat de directeur, bij 
een beslissing van 9 maart 1g.56, lloewel 
llet bestaan van bewnste vergissing erken
nend, llet verzoekscllTift afgewezen heeft 
in zover het op de bedrijfsbelasting en 
de nationale crisisbelasting betrekking 
had, en llet ingewilligd heeft in zover llet 
tot de- aanvullende personele belasting 
betrekkelijk was ; dat tegen deze beslis
sing bij het hof van beroep geen hoger 
beroep ingesteld werd ; 

Over llet eerste onclerdeel : 
Overwegende dat nit de stnkken der 

procedure, en onder meer uit de beslis
sing van de directenr der belastingen van 
9 maart 1956 blijkt dat, al had de contro
leur een rechtzetting van de aangifte in 
de belastingen over het dienstjaar 1949 in 
overweging genomen, enerzijds, met 
inaanmerkingneming ten voordele van de 
belastingschuldige van een matetiele 
vergissing, en anderzijds, door te zijnen 
nadele de aftrek van de som van 
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177.526 frank ongedaan te maken, deze 
rechtzetting evenwel niet verricht en de 
belastingschuldige ter kennis gebracht 
werd overeenkomstig artikel 55 van de 
samengeschakelde wetten, naardien de 
administratie het belastbaar verschil over 
het hoofd zag, << :zodat de aangifte aange
nomen is gewo~·den >> ; 

Dat hieruit volgt dat de aanslag over 
het dienstjaar 1949 gevestigd en gehand
haafd is aan de hand van belastbare 
inkomsten welke de aftrekking van het 
bedrijfsverlies van 177.526 frank behels
den; 

Waaruit volgt dat, aangezien de admi
nistratie haar eigen beslissingen niet kan 
aanvallen, aanlegger het bestreden arrest 
niet vermag te critiseren in zover daarbij 
gelast is met een bedrijfsverlies van 
177.526 frank rekening te houden; 

Dat dit ondercleel van het miclclel niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het hof van beroep, 

na de beslissingen van de directeur der 
belastingen van 21 augustus 1952 en 
9 maart 1956 onderzocht te hebben, en 
overwegend dat het van deze twee beslis
singen kennis vermag te nemen, over 
deze gezamenlijk uitspraak doet om het 
dispositief van het arrest te rechtvaar
digen; 

Dat het beslist dat, gezien de onbetwist
bare materii\le vergissing die verweerder 
in zijn aangifte begaan heeft en die een 
niet gerechtvaardigde overbelasting met 
zich gebracht heeft, de directeur de ver
plichting had de outlasting van ambts
wege te verlenen, zon(ler dat hij een ver
gelijking mocht inroepen, alclus doelend 
op de beslissing van 9 maart 1956 ; 

Overwegende dat, al behoorde het tot 
de bevoegdheden van het hof van beroep 
in beginsel van die twee beslissingen van 
de directeur kennis te nemen, dit hof 
evenwel deze macht niet mocht uitoefenen 
zonder dat die beslissingen bij hetzelve 
door een beroep aanhangig gemaakt wa
ren, overeenkomstig de bepalingen van de 
artikelen 66 en 67 van· de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen; 

Overwegende, aangaande de beslissing 
van de directeur van 9 maart 1956, dat, 
nu geen beroep tegen deze beslissing inge
steld is, het hof van beroep geen kennis 
ervan kon nemen ; 

Dat het, door zich bij het bestreden ar
rest de kennisneming van deze beslissing 
toe te kennen~ voormel'de al'tikelen 66 en 
67 geschonden heeft ; 

Overwegencle, aangaancle de beslissing 
van de directeur van 21 augustus 1952 
waarbij uitspraak gedaan is over de op 
grond van artikel 61, paragraaf 6, der 
samengeschakelde wetten ingecliende re-

clamatie, dat deze beslissing gewezen Is 
onder het regime van de wet van 30 mei 
1949 houdende exceptionele en interpreta
tieve maatregelen inzake directe belas
tingen; dat artikel 2 van deze wet, waar
bij artikel 61, paragraaf 6, van de samen
geschakelde wetten wordt aangevuld, hoe
wei het een outlasting toestaat van de 
overbelastingen welke onder meer uit 
materiele fouten voortspruiten, deze 
fouten beperkt tot cle gevallen dat zij toe 
te schrijven zijn aan een agent van de 
administratie, wat ten deze het geval 
niet is; 

Overwegende dat, al heeft de wet van 
27 juli 1953 deze bepaling vervangen door 
haar artikel 2, 3°, hetwelk de outlasting 
van de overbelastingen, zelfs toe te schrij
ven aan de belastingschuldige toestaat, er 
evenwel blijft dat krachtens artikel 9, 
eerste lid, van deze wet, waaraan geen 
enkele derogatie toegelaten is wat arti
kel 2, 3°, betreft, deze bepaling pas vanaf 
1 september 1953 toepasselijk is; 

Overwegende ongetwijfeld dat, indien 
de wet van 27 juli 1953, evenals de wet 
van 30 mei 1949 betreffende de speciale 
belasting en de extrabelasting bij haar 
artikel 7, bepaald had dat de in strijd 
met haar bepalingen gevestigde aanslagen 
van ambtswege zouden worden herzien, 
het hof van beroep de nieuwe bepalingen 
van deze wet vanaf 1 september 1953 
eventueel van ambtswege had kunnen toe
passen op de betwistingen welke regelma
tig bij hetzelve aanhangig zouden zijn 
geweest; 

Overwegende echter dat voormeld arti
kel 2, 3°, hetwelk paragraaf 7 van arti
kel 61 der samengeschakelde wetten uit
maakt, alleen aan de directeur der belas
tingen, handelend hetzij op eigen initia
tief, hetzij op het verzoek van de belas
tingschuldige, uitdrukkelijk de macht 
verleend heeft de herziening van de door 
zijn bestuur bevestigcle aanslagen te ver
richten Welke onder meer materiele ver
gissingen of dubbele belastingen zouden 
inhouden die, krachtens deze bepaling, 
tot de outlasting van de overbelastingen 
grond opleveren; 

Dat hieruit volgt dat het hof van be
roep, waaraan door de wet geen recht tot 
herziening van ambtswege is verleend, 
onderworpen bleef aan de algemene begin
selen ter zake, en bijgevolg de macht niet 
had vanaf 1 september 1953 artikel 2, 3°, 
van de wet van .27 juli 1953 toe te pas
sen, dan voor zoveel door een regelmatig 
beroep tegen de beslissing van de direc
teur bij hetzelve een betwisting aanhangig 
was gemaakt betreffende de toepassing 
van die bepaling en waarover de clirec
teur uitspraak had gedaan of verzocht 
was geworden te doen; 

Dat clienvolgens het bestreden arrest, 
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ill zover het voormeld artikel 2, 3'0 , toe
gepast heeft op de aanslag over het 
dienstjaar 1949 op het enkel beroep tegen 
de beslissing van de directeur van 21 au
gustus 1952, die noch uitspraak gedaan 
had over de toepassing van die bepaling, 
noch verzocht was geworden het te doen, 
de in het middel aangeduide artikelen 66 
en 67 van de samengeschakelde wetten, 
2, 3o, en 9 van de wet van 27 juli 1953 
geschonden heeft ; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del gegrond is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, enkel in zover het, betreffende 
de aanslag over het dienstjaar 1949, een 
outlasting van de aanslag beveelt om re
den van de aan verweerder toe te schrij
ven materH\le vergissing, het de terugbe
talingen gelast welke daarvan het gevolg 
zijn en het over de kosten beslist; ver
werpt de voorziening voor het overige; 
beveelt dat melding van onderhavig ar
rest zal gemaakt worden op de !>:ant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt aanlegger en verweerder elk tot 
de helft der kosten; verwijst de aldns 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

22 april1958. - 26 kamer. - Voo?:zitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Vm·slaggeve1·, H. Belpaire. -
Gelijkluidencle concl~tsie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Leynseele en van Bastelaar (deze laatste 
van de Balie van beroep te Brussel). 

2" KAMER. - 22 april 1958 

INKOMSTENBELAS'l'INGEN. - BEROEP 
V06R HET HOF VAN BEROEI'. - MACHT VAN 
HET HOF VAN BEROEI' v66R DE DIREO'fEUR DER 
DIRECTE BELASTINGEN NIET INGEROEPEN MIDDE
LEN IN TE WILLIGEN EN ZELFS VAN AMBTS
WEGE OP TE WERI'EN. - VOORWAARDEN. 

Zo, gezien het karalcter van openba?·e 
orcle der belasting, het hot van beroep, 
waarbij een bemep vcm de belasting
schulclige tegen de beslissing van de di
?·ecte~w de1· cli?"ecte belastingen aanhan.
gig is, zonder de toestand van de belas
tingsclmlcUge te ve1·zwa1·en, een m·iddel 
ve1·mag in te w'illigen en zelts van 
an~btswege op te we1·pen hetwellc niet 
v661· de d·i1·ecte~w ·ingeToepen we1·d, is de 
voorwaa?·de hiertoe clat bedoeld middel 
n·iet buiten cle pe1·1cen van. het geschil 
t?·eedt dat regelmatig bij elM/ hot aan
gebmcht is (1). 

(1) Verbr., 18 september 1956, 8 januari, 
14 februari en 14 mei 1957 (Arr. Verb1·., 1957, 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
'l'. PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « COUPERIE DE POlLS 
FLANDRIA ».) 

ARREST. 

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

Over het niiddel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 61, paragraaf 3, 65, 66 en 67 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij het ko
ninklijk besluit van 12 september 1936 en, 
voor zoveel als nodig, bij de besluiten 
van 3 juli 1941, 31 juli 1943 en bij het be
sluit van de Regent van 15 januari 1948, 
en 13 van de wet van 15 october 1945 tot 
invoering van een speciale )Jelasting op de 
winsten voortvloeiend uit leveringen en 
prestaties aan de vijand, doordat het hof 
van beroep de herziening van de aanslag 
in de speciale belasting welke ten laste 
van verweerster op het kohier gebracht 
is, gelast, rekening houdend met het feit 
dat de winsten · welke gemaakt zijn op 
aan de fabrikanten der bezette of inge
lijfde landen gedane leveringen niet aan 
de speciale belasting onderworpen zijn, 
na de betwisting die verweerster te dien 
opzichte opgeworpen had ingewilligd te 
hebben, om de reden dat deze vraag uit
drukkelijk voorgebracht is in de loop van 
het administratief onderzoek (stukken 31, 
32, 33a, 33e en 33cl van het dossier) en het 
niet bewezen is dat voormelde verweer
ster ze verzaakt heeft, dan wanneer die 
betwisting niet opgeworpen is in voor
melde reclamatie en niet behandeld is in 
de beslissing van de directeur der belas
tingen, zodat het hof van beroep ze als 
een nieuwe eis diende af te wijzen : 

Overwegende dat verweerster door haar 
reclamaties van 23 jam1ari 1950 en 7 ja
nuari 1955 tegen aanslagen in de speciale 
belasting waarover uitspraak gedaan is 
door de bij het hof van beroev aanhangig 
gemaakte beslissing van de directeur, be
nevens aan de voorziening vreemde be
twistingen, doen gelden heeft « dat de aan 
Italiaanse of Duitse klanten gedane leve
ringen ofwel door de bezetter opgelegd 
waren, ofwel de uitvoering waren van 
contracten die v66r 10 mei 19!0 ge::;loten 
zijn )), dat zij aanspraak gemaakt heeft 
op het voordeel van het regime der opei
sing of van de gelijkstelling met de opei
sing door in haar laatste reclamatie te 
verduidelijken, bij verwijzing naar een 

blz. 9, 317, 465 en 767; Bull. en PAsiC., 1957, I, 
17, 513, 708 en 1100). 
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aan de inspecteur gezonden brief, dat 
deze regimes toepasselijk zijn op de leve
ringen gedaan «in Duitsland, in Italie 
en in andere bezette landen ll, hierdoor 
Polen, Bohemen-Moravie en het Sudeten
land bedoelend; 

Overwegende, enerzijds, dat verweer
ster door die teclamaties i''66r de direc
teur niet betoogd heeft dat uit de omstan
digheid dat die leveringen gedaan zijn in : 
door Duitsland bezette of ingelijfde Ian
den, niet blijkt dat zij gedaan zijn aan de 
vijand, in de zin van artikel 1 van de wet 
van 15 october 1945; · 

Dat het aansvraak maken op het voor
deel van het regime der opeising integen
deel impliceert dat verweerster zelf toen
tertijd van mening was dat die leveringen 
insgelijks recht- of onrechtstreeks aan de · 
vijand gedaan waren; 

Overwegende, anderzijds, dat het ar
rest, om de door verweerster betreffende 
die leveringen geopperde grief ontvanke
lijk te verklaren, hierop steunt « dat deze 
vraag uitdrukkelijk voorgebracht is in de 
loop van het administratief onderzoek · 
(stukken 31, 32, 33a, 33c en 33d) en het 
niet bewezen is dat verzoekster ze ver
zaakt heeft JJ; · 

Overwegende dat de aldus bedoelde 
stukken het verzoek om inlichtingen zijn 
dat reeds v66r het op kohier brengen van 
de aanslagen van ambtswege door de con- . 
trolenr-taxeerder aim een inspectenr werd 
gezonden om te weten of de in Polen, Bo
hemen-Moravie en het Sucletenland ge
dane vei·kopen als leveringen aan de 
vijand behoren te worden aangezien; het 
antwoord van de inspecteur alsmede de 
brieven welke dienaangaande gewisseld 
zijn tussen de controleur en verweerster, 
welke stukken allemaal dagtekenen van 
v66r de reclamaties en naar welke deze 
niet verwijzen; 

Dat nit de omstandigheid dat het dos
sier der administratie bewuste stukken 
inhoudt niet blijkt dat de vraag of de 
speciale belasting op voormelde leverin
gen kon toegepast worden door de recla
matie aan de directeur voorgelegd is ge
weest of dat deze van ambtswege kennis 
ervan genomen heeft; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
waarbij de zaak aanhangig was gemaakt 
door het beroep tegen de beslissing van de 
directeur der belastingen, niet zonder zijn 
machten te buiten te gaan kennis ver
mocht te nemen van een vraag, andere 
dan de forclusie, welke door de reclama
tie niet aan de directeur was voorgelegd 
en waarop in diens beslissing niet gezin
speeld is; 

Dat zo, gezien het karakter van open
bare orde der belasting het hof van be
roep zonder de toestand van de belasting-

schuldige te verzwaren, een middel ver
mag in te willigen en zelfs van ambts
wege op te werpen hetwelk niet v66r de 
directeur ingeroepen werd, de voorwaarde 
hiertoe is dat bedoeld micldel niet buiten 
de perken van het geschil treedt dat re
gelmatig bij dat hof aangebracht is; 

Waaruit volgt dat het hof van beroep, 
door 'liitspraak te doen over een vraag 
welke door het beroep niet wettelijk bij 
hetzelve aanhangig was gemaakt, de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft; 

Om die L'edenen, verbreekt het bestre
tlen arrest in zover het de herziening· ge
last van de aanslag in de speciale belas
ting welke ten name van de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Flandria gevestigd is met betrekking tot 
de winsten, gemaakt op de aan de fabri
kanten der bezette of ingelijfde landen 
gedane leveringen; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt verweer
ster tot de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

22 april1958.- 2• kamer.- Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. ·- Vet·slaggever, H. Belpaire. -
GeU.ikluidende concl1tsie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Leynseele, E. Rouse (deze van de Balie 
van beroep te Gent) en Brimbois (van de 
Balie te LeuvenJ. 

2" KAMER. - 22 april 1958 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
VORMEN. - ZAREN VAN DIRECTE BELASTIN
GEN. - NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN HET 
HOF VAN BEROEP VAN HE'l1 NIET BE'l'EKEND VER.
ZOEKSCHRIFT. - BETEKENING NA DE NEER
LEGGING. - NIET-ONTYANKELIJKHEID. ' 

In zalcen van dit·ecte belastingen, is niet 
ontvanlcelijlc de voorziening in verbre
king ingesteld door middel van een ter 
gr·iffi.e van het hof van beroep neerge
leg(], ver.zoelcscht·ift, dat aan de vertveer
der na die needegging werd · bete
lcend (1). (Wet van 23 juli 1953, art. 1, 
ter vervanging van artikel 14 van de 
wet van 6 september 1895). 

(1) Raadpl. verbr., 11 juni 1923 (Bull. en 
PAsrc., 1923, I, 365); 11 februari 1929 (ibid., 
1929, I, 87) ; 16 januari 1933, redenen (ibid., 
1933, I, 74); 29 april 1953 (Ai~'. T'e1·br., 1953, 
blz. 587; Bull. en PAsrc., 1953, I, 663); 9 no
vember 1954, redenen (A1·1·. T'erb1·., 1955, 
blz. 153; Bull. en PAsrc., 1955, I, 210). 
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(D'HEUR-CROES, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 4 juni en 7 november 1957 ge
wezen door het Hof van beroep te Luik; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, van ambtswege opgeworpen en af
geleid hieruit dat de voorziening aan ver
weerder niet betekend is v66r de nederleg
ging ervan ter griffie van het hof van be
roep; 

Overwegende dat artikel 1 van de wet 
van 23 juli 1953, in zover het artikel 14 
van de wet van 6 september 1895 ver
vangt, eist dat het verzoekschrift tot ver
breking aan de verweerder betekend 
wordt v66r de nederlegging ervan ter 
griffie van het hof van beroep; 

Overwegende dat het verzoekschrift van 
aanlegger, dat door zijn bijzondere gevol
machtigde ondertekend is, door deze op 
7 februari 1958 ter griffie van het .Hof van 
beroep te Luik nedergelegd is met de uit
gifte van de bestreden arresten en de 
stukken tot staving van de voorziening, 
en dat op 8 februari 1958 een « voor eens
luidend getekend afschrift 11 van dit ver
zoekschrift aan verweerder bij deurwaar
dersexploot betekend is en het origineel 
van dit exploot ter griffie nedergelegd is 
door de bijzondere lasthebber van aanleg
ger; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is; 

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

22 april1958. - 2• kamer.- Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnen'lend v_oor
zitter. - Ve1·sla,qgever, H. Valentin. -
Gelijkluidende conclttsie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite·r, H. Van 
Leynseele. 

2• KAMER. - 22 april 1958 

1° INKOMSTENBEJ_,ASTINGEN. - AF
TREKKING VAN DE REEDS AANGESLAGEN NETTO
INKOMSTEN. VENNOOTSCHAPPEN MET 
RECHTSPERSOONLIJKHEID. - AFTREKiKING 
DIENENDE TE GESCHIEDEN, BIJ VOORRANG, VAN 
HET BEDHAG DER NIE'l'-UITGEKEERDE INKOM
STEN, EN, SLECHTS BIJ ONTOEREIKENDHEID 
VAN DEZE INKO~ISTEN, VAN HET BEDRAG DER 
UITGEKEERDE INKOMSTEN. - GEEN AANLEI
DING OM NA TE GAAN IN WELKE VERHOUDING 
DE REEDS AANGESLAGEN INKOMSTEN OPNIEUW 
VOORKOMEN IN DE UITGEKEERDE EN IN DE 
GEHESERVEERDE WINSTEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. - AF
TREKIIcrNG VAN DE HEEDS AANGESLAGEN NETTO
INKOMSTEN. VENNOOTSCHAPPEN. MET 
RECHTSPERSOONLIJXHEID ANDERE DAN OP AAN
DELEN EN PERSONENVENNOOTSCHAPPEN MET BE
PERK'l'E AANSPRAKELIJl{HEID. ~ PERSOON
LIJK RECH'l• VAN DE WERKENDE VENNOOT OP 
DE AFTREKICING VAN DE IN HOOFpE VAN DE 
VENNOOTSCHAP REEDS AANGESLAGEN INKOM
S'l'EN. - BIJKOMEND EN OP EEN OVERSCHOT 
SLAGEND RECHT. - RECHT DAT SLECHTS KAN 
WORDEN UITGEOEFEND TOT BELOOP VAN HET 
TEN VOORDELE VAN DE VENNOOTSCHAP NIET GE
BRUIKT BALDO VAN HEEDS AANGESLAGEN IN
KOMSTEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. - AF
TRIDKIKING VAN DE REEDS AANGESLAGEN NE'l'TO
lNKOMS'l'EN. - VENNOOTSCHAP MET RECHTS
PERSOONLIJKHEID ANDERE DAN OP AANDELEN 
OF PERSONENVENNOO'l'SCHAP MET BEPER:KTE 
AANSPRAKELIJKHEID. - AANSLAG TEN LASTE 
VAN DE VENNOOTSCHAP GEVESTlG!l NA AFTRE'K
KING VAN RET TOTAAL BEDRAG DER REEDS AAN
GESLAGEN NETIO-INKOMS'l'EN. - AANSLAG ON
HERROEPELIJX GEWOHDEN. -WEEKEND VEN
NOOT HEBBENDE PERSOONLIJK GEEN RECHT 
MEER OP DE A~"TRJ<lKKING VAN IN HOOFDE VAN 
DE VENNOO'l'SOHAP REEDS AANGESLAGEN INKOM
STEN. 

1° Artikel 52, parag1·aaf 6, van de sanwn
,qeschalcelde wetten bet1·effende de in
komstenbelastingen, hetwelk bepaalt dat 
in de vennootschappen met rechtsper
soonlijlcheid de aftrelcking der reeds 
aangeslagen netto-inkomsten geschiedt 
op het bedrag der niet-ttitgelceerde in
komsten, en zo deze niet volstaan, op 
het bedrag der ~titgelceerde inlcomsten, 
sluit enerzijds ellc navorsen of ellce be
twisting uit van de mate of de verhou
ding waarin de reeds aangeslagen in
Teomsten opnieuw voorlcomen in de uit
gekeerde en in de gereserveerde win
sten (1) en, anderzijds, voert een voor
rangsorde in voor het aftreklcen van 
deze inlcomsten (2). 

2° In de vennootschappen met rechtspe?·
soonlijlcheid andere dan op aandelen en 
in de personenvennootschappen nwt be
perlcte aansprakelijlcheid, waarin lcq·ach
tens artilcel 35, pa1·agraaf 4, van de sa
mengeschalcelde wetten betreffende de 
inlcomstenbelastingen de werlcende ven
noot per soon lij Tc belastbaa·r is in de be
drijfsbelasting ~l.it hoofde van de sam
men die hem werden verleend of toege
Tcend, heett het persoonlijlv recht, dat 
deze vennoot door artikel 52, par·a-_ 
graaf 6, van dezelfde wetten toegelvend 

(1) Verbr., 11 mei 1948, negen arresten (Bull. 
en PASIC., 1948, I, 320). 

(2) Verbr., 22 april 1952 (Arr. T'er·br., 1952, 
blz. 460; Bull. en PAsrc., 1952, I, 530). 
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is, ten aanzien van de aftrelcking van 
de in hdQfde van de vennootschap reeds 
aangeslagen inlromsten, het lcarakter 
van een lreqht dat bijlcornend is en op 
een overschot slaat, en lean het dus niet 
worden ~titgeoefend dan indien de bij 
voorrang ten voordele van de vennoot
schap verrichte aftrekking een niet ge
brttikt saldo van reeds ·aangeslagen in-
1Comsten laafi. 

3° Wanneer een aanslag ten laste van een 
vennootschap 'met rechtspersoonUjlcheid 
andere dan op aandelen of van een per
sonenvennootschap met beperkte aan
spralcelijkheid gevestigd is op een 
grondslag bepaald na aftreklciny van 
het totaal bedray der: reeds aangeslayen 
netto-inlcornsten, en wanneer inyevolge 
het niet-indienen of het ve1·werpen v·an 
een reclamatie de1· vennootschap, deze 
aimslay onherroepelijk yeworden is, be
z-it de administratie een titel wellce het 
bewijs ervan oplevert dat, verrnits de 
enige aftrelcking, omschreven in arti
kel 152, paragraaf 6, van de samenye
schakelde wetten betrefjende de inlcom
stenbelastin,qen, verricht is, het op het 
overschot slaand recht van de vennoot 
yeen voorwerp heeft en dienvolgens niet 
meer lean worden ttityeoefend (1). 

(DEVIS," T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 februari 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 110 van 
de Grondwet, 141 en 470 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 1319, 
1320, 1322;1349, 1350, 1351 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, 25 (inzonderheid 25, 
paragraaf 1, 1°), 27, 35 (inzonderheid 35, 
paragraaf 4), 52 (inzonderheid 52, para
grafen 1, 2 en 6), 61 (inzonderheid 61, pa
ragraaf 3), 66 en 67 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld bij het koninklijk besluit van 
12 september 1936 en bij het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, 2 en 116 
van de wetten op de handelsvennootschap
pen, samengeordend bij het koninklijk 
besluit van 30 november 1935, doordat het 

(1) De toestand ware anders indien geen en
kele definitieve aansla·g ten laste van de ven
nootschap gevestigd was en indien de adminis
tratie het bewijs niet bijbracht van het door 
de vennootschap gegeven akkoord omtrent het 
bedrag van hare gereserveerde winsten en hare 
reeds aangeslagen netto-inkomsten. 
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bestreden arrest, tot beantwoording van 
de conclusie van aanlegger welke; be
zwaar indienend tegen zijn eigen aansla
gen, betoogde dat hij recht had op de af
trekking van een aandeel in de reeds aan
geslagen inlwmsten van de vennootschap 
«G. Devis et Fils>> waarin hij een wer
kend vennoot was, en dat hij te dien 
einde het bedrag en de belastbaarheid 
van de gereserveerde winsten der ven
nootschap kon betwisten, de eis van aan
legger niet gegrond verklaart en dit om 
de reden dat de vennootschaJY nagelaten 
heeft de belangrijkheid van de niet uit
gekeerde inkomsten te betwisten en dat, 
aangezien de aanslag ten laste van het 
rechtswezen onherroepelijk is, de aftrek
king bij voorrang van de reeds aangesla
gen netto-inkomsten op het bedrag der 
niet-uitgekeerde, definitief vastgestelde in
komsten, kracht van gewijsde verkregen 
heeft, dan wanneer de belastingplichtige 
in artikel 61 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen het recht vindt te reclameren tegen 
aile te zijnen laste gevestigde aanslagen, 
de wet hiervan niet afwijkt wanneer de 
aanslag de weerslag ondergaat van de 
werking van artikel 52 van evengemelde 
wetten, het opeenvolgend aanrekenen, om
schreven in paragraaf 6 van artikel 52, 
onderstelt dat de gereserveerde winsten 
juist bepaald zijn, er uit de overgelegde 
stukken en de genomen conclusies bleek 
dat de vennootschap het bedrag van haar 
niet uitgekeerde winsten betwist had, en 
dan wanneer het onherroepelijk karak
ter van de aanslagen welke de vennoot
schap treffen geenszins impliceert dat de 
vaststelling van de winsten van het 
rechtswezen ten aanzien van de aansla
gen der vennoten kracht van gewijsde 
heeft : 

Overwegende dat aanlegger niet aan
duidt waarin de in het middel aangehaal
de artikelen 141 en 470 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 1319, 
1320, 1322, 1349 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek, 2 en 116 van de wetten op de 
handelsvennootschappen, geschonden zou-
den zijn; · 

Overwegende, wat de schending van ar. 
tikel 97 van de Grondwet aangaat, dat 
uit de voorziening blijkt dat het arrest 
op de conclusies een juist antwoord ver
strekt heeft waarvan aanlegger enkel de 
wettelijkheid critiseert; 

Dat mitsdien voldaan is aan de vorm
verplichting van artikel 97 van de Grond
wet; 

Wat het overige van het middel be
treft : 

Overwegende dat uit de in het middel 
niet gecritiseerde vaststellingen van het 
hestreden arrest blijkt dat de in hoofde 
van de personenvennootschap met be-
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perkte aansprakelijkheid cc G. Devis et 
Fils ll reeds aangeslagen netto-inkomsten 
379.655 frank beliepen en dat voor de ten 
laste van deze vennootschap gevestigde 
aanslag, bewuste som integraal afgetrok
ken is van de niet uitgekeerde inkomsten 
welke 402.357 frank beliepen bij toepas
sing van artikel 52, paragraaf 6, van de 
samcngeschakelde wetten; 

Overwegende dat, hoewel erkennend dat 
hij geen hoedanigheicl heeft om een recht
zetting te vorderen van de ten laste van 
de vennootschap .gevestigde aanslag, aan
legger betoogt dat, aangezien hij als wer
kend vennoot in de vennootschap krach
tens artikel 35, paragraaf 4, van de sa
mengeschakelde wetten persoonlijk in de 
bedrijfsbelasting belastbaar is op de som
men welke hem toegekend zijn, hij in ar
tikel 52, varagraaf 6, van dezelf~le wetten 
het persoonlijk recht vindt het bedrag der 
gereserveerde winsten te betwisten om
dat van dit lledrag het aandeel in de 
reeds aangeslagen zuivere inkomsten af
hangt clat hij het recht heeft af'te trek
ken van de uitgekeerde winsten waarop 
hij persoonlijk belastbaar is; 

Overwegende dat, ten deze en in feite, 
cleze eis in te willigen tot gevolg zou heb
ben, onder het voorwendsel een dubbele 
belasting te vermijden, een dubbele at
trekking van de reeds aangeslagen zui
vere inkomsten aan te nemen, naarclien 
deze inkomsten welke reeds in hun geheel 
afgetrokken zijn vooi· het vestigen van de 
aanslag in hoofde van de vennootschap, 
volgens deze stelling nog ten dele clienen 
afgetrokken te worden van de in hoofde 
van aanlegger belastbare inkomsten; 

Overwegende dat paragraaf 6 van ar
tikel 52 van de samengeschakelde wetten 
slechts een bijzondere toepassing is, op de 
vennootschappen met rechtsversoonlijk
heicl, van het beginsel dat vastgelegd is 
in paragraaf 1 van dit artikel, en volgens 
hetwelk de aftrekking welke het bepaalt 
enkel mag geschieden ten einde de dub
bele belasting van een zelfde inkomen in 
hoofde van een zelfde belastingplichtige 
te vermijden; 

Dat voormelde paragraaf 6 mitsdien on
der overweging dat de vei:mootschappen 
en hun vennoten eenzelfde belasting
schuldige uitmaken het recht voorziet de 
in hoofde van de vennootschap reeds aan
geslagen netto-inkomsten af te trekken 
die opnieuw in de belastbare winsten 
voorkomen; dat de wetgever, door te be
palen da t de aftrekking zal geschieden 
van het bedrag der niet-uitgekeerde in
komsten en, bij ontoereikendheid van deze 
inkomsten, van het bedrag der uitgekeer
de inkomsten, enerzijds, elk navorsen of 
elke betwisting van de mate 'of de verhou
cling waarin de reeds aangeslagen inkom-

sten opnieuw voorkwamen in de uitge
keerde . en in de gereserveerde winsten 
uitgesloten heeft, en, anderzijds, een 
voorrangsorde ingevoercl heeft voor het 
aftrekken van de reeds aangeslagen In
komsten; clat hieruit blijkt dat, in de ven
nootschappen met rechtspersoonlijkheid 
andere dan op aandelen en in de perso
nenvennootschappen met beperkte aan
sprakelijkhei<l, waarin krachtens arti
kel 35, paragraaf 4, van de samengescha
kelde wetten de werkemle vennoot per
soonlijk belastbaar is in de bedrijfsbelas
ting nit hoofde van de somrilen die hem 
werclen verleend of toegekend, het per
soonlijk recht dat deze vennoot door arti
kel 52, paragraaf 6, van dezelfde wetten 
toegekend is ten aanzien van de aftrek
king van de in hoofcle van de vennoot
schap reeds aangeslagen inkomsten, het 
karakter heeft van een recht dat bijko
mencl is en op een overschot slaat, en clus 
niet kan worden uitgeoefend dan indien 
de bij voorrang ten voordele van de ven
nootschap verrichte aftrekking een niet 
gebruikt saldo van reeds aangeslagen in
komsten laat; 

Dat het bijkomend karakter van het 
recht van de vennoot nog meer in het 
licht gezet wordt door het feit dat het 
uitoefenen ervan afhankelijk gesteld is 
van de vereniging van de voorwaarden, 
opgelegd aan de vennootschap alleen door 
paragraaf 10 van artikel 52 van de samen
geschakelde wetten; 

Dat hieruit volgt dat, wanneer een aan
slag ten laste van de vennootschap geves
tigd is op een grondslag bepaald na af
trekking van het totaal bedrag der reeds 
aangeslagen zuivere inkomsten, en wan
neer, ingevolge het niet indienen of het 
verwerpen van een reclamatie der ven
nootschap, deze aanslag onherroepelijk 
geworden is, de administratie een titel be
zit welke het bewijs ervan oplevert dat, 
vermits de enige aftrekking, omschreven 
in artikel 52, paragTaaf 6, verricht is, het 
op het overschot slaand recht van de ven
noot geen voorwerp heeft en dienvolgens 
niet meer kan worden uitgeoefend; 

Overwegende dat nit deze rechtsregelen, 
tm!gepast op de niet gecritiseerde feite
lijke vaststellingen van het bestreden ar
rest volgens welke er na het aanslaan van 
de vennootschap geen overschot van de 
reeds aangeslagen zuivere inkomsten be
stond, blijkt dat aimlegger geen recht had 
op het genieten van enige aftrekking bij 
toepassing van artikel 52, paragraaf 6; 

Dat, vermits het clispositief aldus wette
lijk gerechtvaardigd is, de in het middel 
tegen andere redenen van het arrest aan
gevoerde grieven, al waren zij ook ge
grond, van belang ontbloot zijn; 

Dat Iiet middel niet kan ingewilligd 
worden; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroo~·deelt aanlegger tot de kosten. 

22 april1958. - 2• kamer.- Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ver-slaggever, H. Daubresse. -
Gelijlcl~tidende concl·ttsie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. van 
Bastelaer en Fally (heiden van de Balie 
van beroep te Brussel). 

2" KAMER. ___:__ 23 april 1958 

INKOMSTENBELASTINGEN. BE-
DRIJFSBELASTING. - STARING VAN EEN NIJ· 
VERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. 
- LATERE VERZAE:ING VAN DE VOORMALIGE 
EXPLOITANT JEGENS EEN GROEPERING VAN CON
CURRENTEN VOORTAAN EEN SOORTGELIJE:E AC
TIVITEIT UI'l' TE OEFENEN. - VERGELDING VAN 
DEZE VERZAE:ING. - NIET BELASTBAAR IN DE 
BEDRIJFSBELASTING. - UITGEZONDERD WAN· 
NEER ZIJ DE MEERWAARDE BELICHAAMT, IN DE 
LOOP VAN EN DOOR HET BEDRIJF VERRREGEN, 
VAN EEN IN DIT BEDRIJF GEiNVESl'EERD EN 
OVERGEDRAGEN ELEMENT VAN HET ACTIEF. 

lV anneet·, na de stalcing van zijn nijver
heirls-, handels- of landbou.wbed1·ijf, de 
voormalige exploitant jegens een groepe
ring van conmtrrenten de verbintenis 
aangaat, ged1.wende een bepaalrl tijrl
perlc, geen soot·tgelijlv bedrijf te extJloi
teren, is de ve1·goerling, rlie hij ontvangt 
tot vergelrling van zijn verbintenis tot 
verzalcing, in rle bedrijfsbelasting n·iet 
belttstbaar, inrlien zi,j geen, in de loop 
van en aoo1· het berlri.jf verlcregen, nwe,·
waarrle va-n een in au berlr·ijf gei:nves
teerrl en overgerl1·agen element van het 
actief belichaamt (1). (Samengeschakel
de wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, art. 25, par. 1, 1°, en 27, pa
ragraaf 1). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
'1'. BRUNEAU, WEDUWE WILLIAME, EN H. WIL-

LIAME.) 

ARREST. 

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

(1)_ Vergel. wat betreft de door een groepe
ring van concurrenten gestorte vergoeding aan 
een exploitant, die zich verbonden heeft zijn 
productie te beperken of te staken, zonder dat 
het bedrijf werd gestaakt : verbr., 7 en 25 oc
tober en 22 november 1955 (An·. T'e1·br., 1956, 
bit. 77, 139 en 226; Bull. en PASIC., 19•56, I, 
94, 179 en 277). 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek en 25, paragraaf 1, 1°, en 27, 
paragraaf 1, van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij besluit van de Regent van 15 januari 
1948, doordat het bestreden arrest be
slist : dat de vergoeding welke de heren 
Joseph en Henri Williame door de <<So
ciete cooperative de l'industrie meu
niere >> gestort is tot vergelding van door 
de betrokkenen op 16 mei 1!l52 aangegane 
verbintenissen tot verzaking en staking 
van hun activiteit in de maalderij, niet 
de prijs vertegenwoordigt welke door deze 
vennootschap betaald is om het productie
vermogen van de << Moulins Williame-Bru
neau et fils » te kopen, omdat noch deze 
vennootschap, noch de Belgische maalde
rij-industrielen, gegroepeerd in de be
roepsvereniging « Association generale des 
meuniers belges », enig productievermo
gen konden kopen aangezien de vennoot
schap, om dit te doen, machtigingen had 
dienen te bekomen welke zij noch aange
vraagd, noch verkregen heeft, en aange
zien bewuste rnaalderij-industrielen hun 
eigen productievermogen wettelijk niet 
mochten opvoeren krachtens de artike
len 1 en 2 van het koninklijk besluit van 
30 april 1951, dat uitwerking gehad heeft 
van 30 juni 1950 tot 30 juni 1953; dat het 
productievermogen dat met een indus
trHHe maalderijactiviteit gepaard gaat 
niet kan worden !Jeschouwd als door de 
belangheb!Jenden Williame geinvesteerd 
in hun bedrijf waarin uitsluitend tegen 
loon wordt gemaald en dat hieruit volgt 
dat tegen de belanghebbenden Williame 
de toeneming van een geinvesteerd actief 
uit hoofde van bovengemelde vergoeding 
niet in aanmerking mag komen, om de re
den dat het virtueel recht een industriele 
maalderij te exploiteren nooit in hun be
drijf geinvesteerd is en dat hun verzaking 
ontspruit uit een recht dat voor hen een 
persoonlijk recht gebleven is, dan wan
neer, het productievermogen niet dient 
begrepen te worden, zoals het arrest 
schijnt gedaan te hebben, in de zin van 
het koninklijk besluit van 30 april 1951, 
dit wil zeggen dat daaronder niet dienen 
verstaan te worden de maalinstallaties 
waarvan de uitbreiding inderdaad verba
den was aan de onder toevassing van dat 
besluit vallende maalderijen, doch wel 
het concurrentievermogen van de onder
neming in de in beschouwing genomen 
economische sector, dit wil zeggen de ge
schiktheid van de ondernem_ing om zich 
door haar eigen productie een clii~nteel te 
vormen welke zich van de gelijkaardige 
ondernemingen zou afgewend hebben, ten 
nadele van hun rentabiliteit, wat trou
wens genoegzaam gestaafd is door het 
feit dat .de vergoeding ten deze betaald is 
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door middel van een bijzonder fonds het
welk door bewuste gelijkaardige onderne
mingen gespijsd is; deze geschiktheid tot 
het vormen van een clH\nteel voor · een 
maalderijbedrijf. door de belanghebbenden 
Williame noodzakelijk in hun bedrijf 
moest worden gei:nvesteerd, om de reden 
dat zij inhaerent was aan het recht dat 
zij bezaten - krachtens een aanneming, 
toegestaan door de bevoegde overheid en 
niet ingetrokken op 16 mei 1_952 - de nit
rusting van de molen door middel waar
van hun exploitatie uitsluitend geschiedde 
opnieuw te doen dienen voor de activiteit 
van een industrieel maalderijbedrijf; dat 
het recht dat zij aldus bezaten en de nit
rusting waarop dit recht betrekking heeft 
twee nauw verbonden begrippen uitmaken 
die in hun geheel in het handelsfonds ge
investeerd zijn, terwijl de omstandigheid 
dat van bewust recht geen gebruik is ge
maakt niet tot gevolg· kan hebben dat het 
van de .exploitatie afgescheiden wordt en 
dat het in hoofde van de exploitanten een 
persoonlijk karakter verkrijgt; dat trou
wens de door de belanghebbenden Wil
liame aangegane verbintenissen niet enkel 
slaan op hun persoon, doch insgelijks -
juist naar luid van de tussen hen en de 
« Societe cooperative de l'industrie meu
niere ll tot stand gekomen overeenkomst
op alle goederen clie van hun bedrijf deel 
uitmaakten; dat bijgevolg de verzaking, 
dank zij welke de belanghebbendeli de 
vergoeding ontvangen hebben, alle ken
merken heeft van een verrichting welke 
een meerwaarde voortgebracht heeft die 
verband houdt met een in het bedrijf ge
investeerd actief en waarop deswege de 
belasting op de bedrijfsinkomsten client 
te worden geheven : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de rechtsvoorganger van 
verweerders, wijlen Joseph Williame, en 
tweede verweerder, Henri Williame, op 
12 mei 1952 elke exploitatie van hun 
maalderij gestaakt hebben en op 16 mei 
1952 met de « Societe cooperative de l'in
dustrie meuniere ll een overeenkomst ge
sloten hebben naar luid van welke zij 
aan deze, met het oog op de ontmanteling 
ervan, de van hun feitelijke vereniging 
afhangende inclustrHlle uitrusting overge
laten hebben voor de prijs van 200.000 fr. 
en voor een duur van dertig jaar de ver
bintenis aangegaan hebben geen maalde
rijbedrijf meer recht- of onrechtstreeks 
te exploiteren waarin zowel industrieel 
als tegen loon gemalen wordt en veevoe
der voortgebracht wordt; dat voornoemde 
samenwerkende vennootschap hun tot ver
gelding van hun verbintenissen tot verza
king en staking van activiteit een globale 
en forfaitaire som van 2.330.000 fralik ge
stort heeft die zij volgens hun bijzondere 
overeenkomsten onder hen dienen te ver
delen; 

Overwegende dat het geschil waarover 
het bestreden arrest beslist heeft loopt 
over de vraag of deze in 1952 ontvangen 
som van 2.330.000 frank het bestaan aan 
het licht brengt van een vermeerdering 
van in het bedrijf belegde activa, die 
voortvloeit nit meerwaarden ontstaan 
door en in de loop van die exploitatie; 

A. Aangaande de schending van artl
kel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door er op te wijzen dat de overeenkomst 
de samenwerkende vennootschap of haar 
leden niet toestond cc enig productiever
mogen te verwerven ll, dit productiever
mogen zonder dubbelzinnigheid bedoeld 
heeft in de onderscheiden betekenissen 
welke aanlegger aan deze uitdrukking 
toeschrijft; dat het derhalve regelmatig 
met redenen omkleed is; 

Dat het middel in dit opzicht feitelijke 
gronclslag mist; 

B. Aangaande de schending van de arti
kelen 1319 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek: 

Overwegende dat aanlegger niet aan
cluidt waarin het bestreden arrest die 
wetsbepalingen zou geschonden hebben; 

Dat het middel in clit opzicht niet ont
vankelijk is; 

0. Aangaande de schencling van de an
dere in het middel aangeduide wetsbepa
lingen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet aangevallen is in zover het beslist 
dat de som van 2.330.000 frank Welke 
krachtens de overeenkomst aan verweer
ders betaald is de waarde van een over
dracht van een clienteel of van zakenrela
ties noch geheel, noch ten dele vertegen
woordigt; 

Overwegende dat aanlegger zich ertoe 
beperkt te beweren dat de maalderij Wil
liame op het gebied van industrieel malen 
een latent productie- en concurrentiever
mogen bezat, dit wil zeggen een geschikt
heid om zich in deze economische sector 
een clienteel te vormen, en dat de verza
king van die clii!n teel ge bruik te maken, 
dank zij welke de belanghebbenden de be
twiste vergoecling ontvangen hebben, alle 
kenmerken heeft van een verrichting 
welke een meerwaarde voortgebracht heeft 
die verband houdt met een in het bedrijf 
gei:nvesteerd actief; 

Overwegende dat krachtens artikel 27, 
paragraaf 1, van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, de prijs van de overdracht van een 
ilec1rijf, welke geschiedt na het stopzetten 
van elke activiteit, belastbaar is, niet op 
de waarde van het in het bedrijf belegd 
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kapitaal, 'noch op de meerwaarde welke 
dit kapitaal voor de koper kan hebben 
wegens omstandigheden die hem eigen 
zijn, deze meerwaarde haar bron vindend 
in de akte van overdracht, doch enkel op 
de vermeerderingen van gelijk welke be
legde activa, in zover zij voortvloeien uit 
meerwaarden welke die goederen verkre
gen hebben in de loop van en door het be
drijf; 

.Dat hier·uit volgt, enerzijds, dat, al 
ware het in het middel ingeroepen pro
ductievermogen een in het bedrijf gein
vesteerd onlichamelijk element van het 
actief, het niet belastbaar zou zijn op de 
waarde welke het als belegd kapitaal zou 
kunnen vertegenwoordigen, en, ander
zijds, dat, al had de overdracht gezien de 
verzaking voortaai:t enige activiteit uit te 
oefenen een meerwaarde verkregen om 
reden van het overwegend belang dat de 
cc SoCiete cooperative tle l'industrie meu
niere )) hechtte aan het uitschakelen van 
een eventueel concurrent, deze meerwaar
de evenwel, daar zij haar o01·sprong vindt 
in de enkele verrichting van overdracht, 
niet belastbaar zou zijn; 

Overwegende dat de prijs van de over
dracht van het aangevoerd productiever
mogen krachtens voormeld artikel 27, pa
ragraaf 1, aan de inkomstenbelasting en
kel zou kunnen onderworpen zijn in de 
mate dat bedoeld vermogen in de loop 
van en door het bedrijf een door de akte 
van overdracht aan het licht gebrachte, 
intrinsieke meerwaarde zou hebben ver
kregen; 

Dat de som welke gestort is ter vergoe
ding voor een verzaking van elke activi
teit aileen belastbaar zou kunnen wezen 
indien die verzaking de overdracht uit
maakte van een waarde die in de loop 
van en door het bedrijf verkregen is; 
O~erwegende dat, aangezien aanlegger 

dergelijke omstandigheden niet inroept, 
het middel, zoals het voorgesteld is, naar 
recht faalt; 

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

23 april1958.- 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1·, H. Yroonen. -
Gelijkl1tidende conclltsie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 

-Leynseele, R. de Coninck en Foriers (deze 
twee laatsten van de Balie van beroep te 
Brussel). 

2" KAMER. - 23 april 1958 

MIDDELEN TOT YERBREKING. 
DIRECTE BELASTINGEN. - DOOR RET HOF 

VAN BEROEP NIEUW EN NIET ON'l'VANKELIJK 
VERXLAARDE BETWISTING. - MIDDEL DAT
TEGEN DEZE BESLISSING OPKOMT. - NIET GE
CRI'l'ISEERDE VASTSTELLING VAN HE'!' ARREST 
WELKE WE1'1'ELIJX RECHTVAARDIGT DAT DE 
BETWISTING GEEN UITWERKING RON HEBBEN 
OP DE BESLISSING OVER DE GROND, - NIE'l' 
ONTVANRELIJK MIDDEL. 

Is niet ontvanlcelijlc, bij gebrelc aan be
lang, het middel dat het bestl'eden at·
rest venvijt een betwisting niet ontvan
kelijlc te hebben verklaard, omdat zij 
nie1tw was, wanneer een niet gecriti
seet·de vaststelling van het arrest wette
lijlc 1·echtvaa1·digt dat die betwisting 
geen enlcele lt.itwerlcing Icon hebben op 
de ovet· de grand van het geschil gewe
zen besUssinrt-

(DEPR!ETRE, T. BELGISCHE .STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 rnaart 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 61, 65, 66 en 67 van de wetten 
op de inkornstenbelastingen, sarnengescha
keld bij besluiten van 12 september 1936, 
3 juni 1941 en, voor zoveel als nodig, 15 ja
nuari 1948, 7 tot 12 van de wet van 6 sep
tember 1895 betreffende de fisc ale aansla
gen in zake directe belastingen, doordat 
het bestreden arrest beslist dat de grief 
van aa:illeggers betreffende het aanbrengen 
door rnevrouw Pourtois van vers geld dat 
niet van belastbare winsten voortkwam 
een nieuwe, niet ontvankelijke eis zou uit
rnaken om de reden dat cc deze grief de 
aard van de in de reclamatie vervatte aan
vankelijke eis diepgaand verandert ll, dan 
wanneer deze reden de beslissing van de 
rechter over de grond niet wettelijk recht
vaardigt, nu deze bovendien niet heeft 
vastgesteld dat de directeur der belastin
gen van deze grief in zijn beslissing niet 
van arribtswege kennis genomen had; over 
het tweede middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de 
Grondwet, 61, 65, 66 en 67 van de wetten 
op de inkomstenbelastingen, samengescha
keld bij besluiten van 12 september 1936 
en 3 juni 1941 en, voor zoveel als nodig, 
bij besluit van 15 januari 1948, 7 tot 12 
van de wet van 6 september 1895 betref- · 
fende de fiscale aanslagen in zake directe 
belastingen, deze artikelen vervangen door 
artikel 1 van de wet van 23 juli 1953, door
dat het bestreden arrest beslist dat de e1::; 
van aanleggers dat van het verrnogensac
cres een sorn vers geld, aangebracht door 
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mevrouw Ponrtois, echtgenote van Robert 
Depr~tre, zou afgetrokken worden, de 
aard van de aanvankelijke eis v.erandert 
die strekte tot de aftrekking van de ver
koopvrijs van een terrein, door me
vrouw Pourtois van de heer Marcellin De
pr~tre gekocht, en dat deze eis dienvol
gens een nieuwe, niet ontvankelijke eis 
uitmaakt, dan wanneer nit de reclamatie, 
het administratief onderzoek, de beslis
sing van de directeur en de conclusies van 
aanleggers blijkt dat : a) aanleggers in 
hun reclamatie verzocht hadden om af
trekking, van het vermogensaccres dat 
vastgesteld is in hoofde van de door de 
heren Robert en Marcellin DeprHre ge
vormde fiscale gemeenschap, van een som 
van 148.000 frank, de prijs welke voor een 
terrein aan de heer Marcellin Depr~tre 
betaald is door mevrouw Pourtois, de van 
goederen gescheiden echtgenote van Ro
bert Depr~tre; b) de onderzoekende in
specteur opgeworpen had dat er geen 
gronden waren om deze aftrekking toe te 
staan vermits de heren Robert en Mar
cellin Depr~tre een fiscale gemeenschap 
vormden, dat de inkomsten van de echt
genoten Robert Depr~tre dienden samen
gevoegd te worden en dat bijgevolg het 
verkeer van waarden binnen het patrimo
nium van deze gemeenschap op het aan
groeien van clit patrimonium geen weer
slag kon hebben; c) aanleggers, ten ant
woord op deze opwerping, hadden do en 
gelden dat het tot het betalen van de prijs 
nodige geld niet voortkwam van het ge
meenschappelijk patrimonium van de ge
broeders Devretre, doch van eigen geld 
dat mevrouw Pourtois ten tijde van haar 
huwelijk met de heer Robert Depr~tre be
zat, en dat mitsdien, aangezien de stelling 
betreffende het bezit van eigen geld door 
mevrouw Ponrtois enkel een antwoord nit
maakte op een opwerping van de adminis
tratie, zij binnen het raam bleef van de 
oorspronkelijke stelling betreft'ende de af
trekking van de verkooppdjs van een ter
rein en dienvolgens geen nienwe eis nit
maakte, en dat het bestreden arrest die 
stelling· niet als zodanig heeft kunnen be
schouwen dan met schending van de be
wijskracht der procedureakten en met 
miskenning van de wetsbepalingen aan
gaande de· bevoegdheicl van het hof van 
beroep; en over het derde mid del, afge
leicl nit de schending van de artikelen 97 
van de Gronclwet, 61, 65, 66 en 67 van de 
wetten op de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakelcl bij besluiten van 12 sep
tember 1!J36, 3 juni 1941 en, voor zoveel als 
nodig, 15 januari 19'48, 7 tot 12 van de wet 
van 6 september 18!J5 betreffende de fiscale 
aanslagen in zake directe belastingen, deze 
artikelen vervangen door artikel 1 van de 
wet van 23 juli 1953, doordat het bestre
den arrest beslist heeft dat de grief van 
aanleggers betreffende de aftrekking van 

het door de echtgenote van eerste aanleg
ger aangebracht vers geld van de activa 
welke door de administratie als feitelijk 
vermoeden in aanmerking genomen zijn 
tot rechtvaardiging van de rechtzetting 
van het bedrag der over het dienstjaar 
1941 aangegeven inkomsten, niet ontvan
kelijk was omdat hij de aard van de in 
de reclamaties vervatte aanvimkelijke 
eisen wijzigde, dan wanm~er aanleggers in 
hun reclamaties de door de administratie 
ingeroepen vermoedens betwist hadden, 
daaraan een andere << balans der activa >> 
tegengeworpen hadden en verwezen had
den naar de cijfers der aangegeven in
komsten, en dat bijgevolg geen stelling be
treffende de belastbare gronclslag en de 
door de administratie ten bewijze daar
van ingeroepen vermoedens als een nienwe 
eis viel aan te zien, en dan wanneer de 
directeur in zijn beslissing een nitspraak 
gegeven had over het bedrag der belast
bare inkomsten, door de (( balans der ac
tiva, welke de controleur-taxeerder be
paald had goed te keuren, door het be
staan van een vermogensaccres vast te 
stellen en door de beweringen van aan
leggers betreffende het bezitten in 1940 
van aanzienlijkere activa dan de aangeno
mene af te wijzen : 

Overwegende dat aanleggers niet aan
duiden waarin de rechter over de grond 
zou te kort gedaan hebben aan de vorm
verplichting, voorgeschreven bij artikel 97 
van de Grondwet; 

Dat de middelen in dit opzicht wegens 
hun onduidelijkheid niet ontvankelijk 
zijn; 

:Overwegende dat de drie mlddelen het
zelfde doel beogen, te weten het bestreden 
arrest onwettelijk te doen verklaren in 
zover het beslist dat de grief van aanleg
gers nopens het aanbrengen door me
vronw Pourtois van vers geld, ten bedrage 
van 148.000 frank, een _nieuwe, niet ont
vankelijke eis uitmaakt; 

Overwegende dat nit de door aanleggers 
v66r het hof van beroep genomen conclu
sies blijkt dat de betwisting welke de 
rechter over de grond nieuw verklaard 
had, enerzijds, voorgebracht was onder de 
rubriek « verkoop van een terrein aan me
vrouw Pourtois », en anderzijds, naar 
haar tekst enkel de herhaling was van de 
door het arrest ten gronde onderzochte 
aanvankelijke eis van aanleggers dat van 
de vermogensaccressen een som van · 
148.000 frank zou worden afgetrokken die 
in cle loop va1i. het belastbaar tijdvak be
taald werd als koopprijs, op 8 januari 
1946, van een terrein, aan welke aan
spraak ter beantwoording van een opwer
ping van de ad1ninistratie enkel deze ver
duidelijking toegevoegd was dat de gelden 
welke voor die betaling gediend hadden 
wegens hun oorsprong eigen goederen wa-
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ren van mevrouw Pourtois, de van goede
ren gescheiden echtgenote van eerste aan
legger; dat aanleggers in bewuste conclu
sies niet beweerd hebben, - wat eventueel 
een nieuwe betwisting had kunnen opleve
ren, - dat zij van hun vermogensaccres
sen de eigen gelden van mevrouw Pourtois 
konden aftrekken om andere- redenen dan 
het innen van die gelclen als betaling met 
het oog op het kopen van een terrein ; 

Overwegende dat, ook al was de beslis
sing waarbij de betwisting nieuw ver
klaard is genomen met miskenning van de 
bewijskracht van meergemelde conclusies, 
deze onwettelijkheid evenwel niet van 
zulke aard zou wezen dat zij de vernieti
ging van het aangevallen clispositief met 
zich zou brengen; dat immers clit disposi
tief wettelijk gerechtvaarcligcl is door de 
reclen van het bestreden arrest, tegen 
welke aanleggers niet opkomen, waarbij 
vastgesteld is dat niets bewijst dat de 
koopprijs van 148.000 frank betreffencle de 
verkoopakte van 8 januari 1946 gedurencle 
het belastbaar tijdvak betaald zou wezen; 
dat mitsdien, welke de oorsprong zou we
zen van de som van 148.000 frank die be
taald is voor · het kopen van een terrein, 
het feit dat zij niet in de loop van het be
lastbaar tijclvak gestort is de betwisting 
betreffende bedoelcle betaling iedere uit
werking· op de balans cler activa, en bijge
volg op het l,Jeclrag cler belastbare inkom
sten, ontnam; 

Waaruit volgt clat de midclelen bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk zijn; 

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

23 april1958. --'- 2• kamer. - Voorz'itter, 
H. Giroul, raaclsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slagge1;er, H. Daubresse. -
Gelijlcl1c.idende conclusie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleitet·s, HH. de 
Mey (van de Balie van beroep te Brussel) 
en Van r~eynseele. 

2" KAMER. - 23 april 1958 

VERKEERSBELASTING OP AUTO-
VOERTUIGEN. - VOERTUIG GEIJRU!K'l' 
ALS PERSOONLIJK VOOR'l'BEWEGINGSMIDDEL 
DOOR GROOT-INVALIDEN m' GEilREKKIGEN. -
PERSOON AANGEDAAN DOOR EEN INVALIDITEIT 
VAN 90 T. H. DIE HEM VERPLICHT VAN EEN 
VOORTBEWEGINGSMIDDEL GEIJRUIK TE MAKEN 
WEGENS DE HINDER BIJ HET ADEMHALEN W AAR
AAN HIJ LIJDT W ANNEER HIJ ZICH DOOR ZIJN 
EIGEN MIDDELEN VOORTBEWEEGT. - GEBREK
KIGE IN DE ZIN VAN ARTI'KEL 5, 3°, VAN DE 
WET VAN 28 MAAR'l' 1923c - VRIJSTELLING 
VAN DE VERKEERS'l'AXE VOOR HE'l' VOER'L'UIG 
DAT HIJ GEIJRUIKT. 

Het ai·rest dat vaststelt dat een pe1·soon 
aangedaan is doo1· een invaUditeit van 
90 t. h., die hem verplicht van een voort
bewegin,qsmiddel gebrttilc te malcen we
gens de hinder bij het ademhalen waa1·
aan hij lijdt wannee1· hij ziclb door zijn 

· eigen middelen voortbeweegt, 1·echtvaar
digt tvettelijlc de vrijstelling van ae ve'l"
lcee·rstawe voor het voert11i.g dat als per
soonz.tjlc voortbewegingsmiaael gebntilct 
wordt aoo·r deze persoon die, al is hij 
geen « yroot-ii~valiae van ae o01·log )), 
niettemin « geb1·elclcige )) is in ae zin van 
a?'tilcel 5, 3°, van ae wet van 28 maart 
1923. (Koninklijk besluit van 10 april 
1951 tot samenordening van de wetsbe
palingen betreffende lle verkeerstaxe op 

· de autovoertuigen, art. 3, par. 1, 3° .) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. VAN CUTSEl\L) 

ARREST. 

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

Over het micldel, afgeleicl nit de schen
cling van artikel 5, 3°, van de wet van 
28 maart 1923, tot wijziging van de wet
geving betreffende de taxe op de automo
bielen en andere stoom- of motorvoertui
gen (Belgisch Staatsblcul van 31 maart 
1923), en van artikel 67 van de wetten op 
de militaire pensioenen, samengeorclencl 
bij het k.oninklijk besluit nr 16.020 van 
11 augustus 1923 (Belgisch Staatsblaa van 
29 augustus 1923), cloorclat het hof van 
beroep in het bestreden arrest, na de be
sluiten aangenomen te hebben van het 
verslag dat opgemaakt is door de genees
heer welke bij het tussenarrest van 
19 maart 1956 als deskundige aangestelcl 
wenl, op eigen hand tot GO t. h. verhoogcl 
heeft het invalicliteitspercentage clat 
voortvloeit nit de tijclens de oorlog ppge
lopen letsels waaraan verweerder lijclt, en 
lleslist heeft dat, gezien dit nieuw percen
tage, de belanghebbencle cliende aangezien 
te worden als behorend tot de categoric 
cler groot-invaliden van de om·log, clan 
wanneer het hof van beroep zich zocloencle 
klaarblijkelijk een macht aangematigcl 
heeft en zijn bevoegdheid te buiten ge
gaan is, clan wanneer immers aileen de 
commissies, ingesteld bij artikel 67 van 
voormelcle wetten op de militaire pen
sioenen, de macht hebben om het invali
cliteitspercentage cler rechthebbenclen te 
bepalen en hun eventueel de hoeclanig
heid van groot-invalide van de oorlog toe 
te kennen; dan wanneer, bovendien, cleze 
hoedanigheicl in beginsel enkel toegekend 
worclt aan de invaliden welke toegelaten 
zijn tot het genot van de wet van 13 mei 
1929 of van artikel 13 van de wetten op 
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de vergoedingspensioenen, samengeordend 
door het besluit van de Regent van 5 octo
ber 1948 : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst, zonder deswege gecritiseerd te 
zijn, dat verweerder aangedaan is door 
een invaliditeit van 90 t. h. die hem ver
plicht van een voortbewegingsmiddel ge
bruik te maken wegens de hinder bij het 
ademhalen waaraan hij lijdt wanneer hij 
zich door zijn eigen middelen voortbe
weegt; 

Overwegende dat uit deze vaststelling 
blijkt dat verweerder een gebrekkige is 
in de zin van artikel 5,. 3°, van de wet 
van 28 maart 1923, hetwelk artikel 3, pa
ragraaf 1, 3°, van het samenordeningsbe
sluit van 10 april 1951 geworden is; 

Dat deze reden volstaat om de beslis
sing wetteli.ik te rechtvaardigen waarbij 
aan verweerder de vrijstelling van de ver
keerstaxe voor het voertuig dat hij ge
bruikt als persoonlijk voortbewegingsmid
del verleend is; 

Dat de beschouwingen van het bestre
den arrest met betrekking tot de mate 
waarin verweerders invaliditeit dient te 
worden toegeschreven aan de tijdens de 
oorlog opgelopen longletsels en ertoe moet 
leiden dat hij wordt aangemerkt als 
« gl'oot-invalide van de oorlog ll derhalve 
ten overvloede gegeven zijn en dat het 
middel, dat tegen die beschouwingen op
komt, bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

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

23 april1958.- 26 kamer.- VoorzUter, 
H. Gil·oul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggever, H. Vroonen. -
Oelijkluidende conclusie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van 
Leynseele en de Mey (deze laatste van de 
B:llie van beroep te Brussel). 

2" KAM. (VOLTALLIGE TERECHTZITTING). 

23 april 1958 

1° VEJRBREKING. -- BEVOEGDHEID. 
KENNISNEMING VAN EEN VOORZIENING IN VOL-

(1) Verbr., 17 mei 19&7, twee an·esten (Arr. 
Ve1·br., 1957, biz. 778 en 780; Bull.· en PAsrc., 
1957, I, 1111 en 1118). 

(2) Verbr., 19 september 1833 (Bull. en 
PAsrc., 1833, I, 154); 16 maart 1846 (ibid., 1846, 
I, 361) ; 11 april 1864 (ibid., 1864, I, 156) ; 
17 mei 1869 (ibid., 1870, I, 67) ; 11' maart 1878 
(ibid., 1878, I, 263); 21 juni 1886 (ibid.,. 1886, 
I, 273); 4 juli 1892 (ibid., 1893, I, 11); 28 oc-

TALLIGE TERECHTZITTING. - VOORAFGAAND 
BEVELSCHRIFT VAN DE EERSTE VOORZIT'l'ER. 

2° GEJMEJEJNTEJREJGLEJMEJNT. - VERBOD 
'fE DANSEN OF TE LATEN DANSEN IN DE HERBER
GEN ZONDER VOORAFGAANDE. MACHTIGING VAN 
DE BURGEMEESTER.·- WETTELIJ:KHEID. 

1o De lcamer van het hof, aan wellce een 
voorziening onderworpen is, neemt lcen
nis hier·van in voltallioe terechtzitting, 
wanneer ald~ts beslist wm·d bij b·evel
schrift van de eerste voorzitter (1). (Wet 
van 25 februari 1954, art. 4.) 

2° Doet geen afbrmik aan het recht van 
vergaderen, gewaarborgd doo1· artilcel 19 
van de Orondwet, en is wettelijlc het ge
meentereglement, waarbij de gemeente
raad, handelend binnen de perlcen van 
de hem toegewezen opdracht tot regeling 
van de politie der openbare plaatsen, 
verbod ople.qt te dansen of te laten dan
sen in de herbergen zonder voorafgaan
de machtiging van de burgemeester of 
diens gemachtigde (2). (Decreet van 16-
24 augustus 1790, titel XI, art. 3.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT, 
T. BASTIAENSEN EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 december 1957 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Turnhout; 

Gezien het bevelschrift van 14 maart 
1958 van de eerste voorzitter waarbij on
derhavige zaak op de rol van de voltallige 
terechtzitting van de tweede kamer wordt. 
gebracht; 

Over het middel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 19 van de Grand
wet en ·1 en 2 van het gemeentereglement 
van Turnhout dd. 6 augustus 1931, door
dat het bestreden vonnis verweerders, we
gens de telastleggingen de eerste te heb
ben Iaten dansen, de anderen te hebben 
gedanst in een herberg zonder de bijzon
dere machtiging van de burgemeester, op
gelegd bij artikel 1 van evengenoemd re
glement, vrijspreekt om de reden dat dit 

tober 1907 (ibid., 1908, I, 19); 24 juni 1919 
(ibi,l., 1919, I, 164); 16. november 192>0 (ibid., 
1921, I, 126) ; 14 november 1921 (ibid., 1922, 
I, · 65); 1 october 1934 (ibid., 1934, I, 396) ; 
Raad van State, 31 januari 1952 (PAsrc., 1953, 
IV, 43). Arg. : verbr., 18 januari 1892 (Bull. 
en PASIC., 1892, I, 86); 6 februari 1950 (Arr. 
Jle,·br., 1950, biz. 367; Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 391); 19 october 1953 (A,·r. T'eTbr., 1954, 
blz. 95; Bttll. en PASIC., 1954, I, 109). 

Contra : Raad van State, 24 april 1953 
(PASIC., 1954,) IV, 103). 
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reglement strijdig is met artikel 19 van 
de Grondwet en niet mag toegepast wor
den dan wanneer de voorafgaande mach
tiging, door dit reglement voorzien, slaat, 
niet op het houden van een vergadering, 
- wat inderdaad met gezegd artikel 19 
strijdig zou zijn, - doch op het recht in 
deze vergadering te clausen ten aanzien 
van welke vermakelijkheid de gemeente
overheid haar politiemacht behouden 
heeft : 

Overwegende dat verweerders, ver
volgd om in een herberg, de eerste te heb
ben laten clausen, de anderen te hebben 
gedanst, zonder de machtiging van de 
burgemeester of diens gemachtigcle voor
zien door de artikelen 1 en 2 van het ge
meentereglement van Turnhout del. 6 au
gustus 1931, vrijgesproken zijn, omdat 
luidens de bestreden beslissing evenge
meld reglement als strijdig met artikel 19 
van de Grondwet client beschouwd en 
door de rechtbanken niet client toegepast; 

Overwegende dat, Iuidens de bepalin
gen van de artikelen 50 van het decreet 
van 14 december 1789, 3, urs 2 en 3 van 
titel XI van het decreet van 16-24 augus
tus 1790, 46 van het decreet van 19-22 juli 
1791 en 4 van de wet van 6 maart 1818, de 
gemeenteoverheid vooral gelast wordt· te 
waken op het behoud van de goede orde 
en openbare veiligheid en derhalve, de 
maatregelen voor te schrijven die zij pas
send acht om alles te voorkomen wat van 
aard zou zijn ze aan te tasten of de rust 
der inwoners te storen; 

Overwegende dat bedoeld gemeentere
glement, uitdrukkelijk met die doeleinden 
en krachtens de machten verleend aan de 
gemeenteoverheden werd uitgevaardigd; 

Overwegende dat artikel 19 van de 
Grondwet in onderhavig geval niet van 
toepassing is; dat deze bepaling, krach
tens dewelke << de Belgen het recht heb
ben op vreedzame wijze en ongewapend te 
vergaderen... zonder dat het recht noch
tans aan een voorafgaand verlof wordt 
onderworpen ''• enkel tot doel heeft dit 
recht te huldigen en de opdracht aan de 
gemeenteoverheden toegewezen tot rege
ling van de politie der openbare plaatsen, 
noch beperkt noch wijzigt dat het vei·bod 
te Iaten clausen of te dansen in een her
berg zonder voorafgaande machtiging, 
geen afbreuk doet aan het recht van de 
burgers er te vergaderen; 

Waaruit volgt dat het bestreden vonnis 
door te weigeren bedoeld. gemeenteregle
ment toe te passen, artikel 19 van de 
Grondwet schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; zegt dat melding van onder
havig arrest zal gedaan worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerders tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de Correctionele 

Rechtbank te Antwerpen, zetelendP in 
hoger beroep. 

23 april 1958. - 26 kamer (voltallige 
terechtzitting). - Voorzitter, H. Sohier, 
voorzitter. - VeTslarmever, H. Delahaye. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. 

l e KAMER. - 24 april 1958 

1° INKOlVISTENBELASTINGEN. - SPE
CIALE BELAS'l'ING OP DE WINSTEN YOORT
VLOEIEND Ul'l' LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN 
DE VIJAND. - ARREST VASTS'l'ELLENDE OAT 
DE BELASTINGPLICHTIGE VAN DE SPECIALE BE
LASTING ER'KENT DAT DE LEVERINGEN AAN EEN 
BEPAALDE FIRMA WERDEN GEDAAN EN RELE
VERENDE DA'l' HE'l' 'KARA!KTER. VAN BELAS'l'BAAR
HEID VAN DE ONTVANGEN SOMMEN NIET AAN 
BE'l'WISTING ONDERHEVIG IS. - WE'rl'ELIJK 
GERECH'l'VAARDIGDE BESLISSING. 

2° INKOlVISTENBELASTINGEN. - SPE
CIALE BELASTING OP DE WINS'l'EN VOORT
VLOEIEND UI'l' LEVERINGEN EN PRESTA'l'IES AAN 
DE VIJAND. - ARREST VAS'l'S'l'ELLENDE OAT 
LEVERINGEN WERDEN GEDAAN AAN EEN ORGA
NISME ALS BEDOELD IN AR'l'lKEL 1, PARA
GRAAF 1, LI'lvl'ERA C, VAN DE WET VAN 15 00-
'l'OBER 1945. - GEEN VERPLICHTING, BIJ GE
BREK AAN CONCLUSIES DIENAANGAANDE, BOVEN
DIEN DE PERSOON AAN 'l'E DUIDEN DIE OEZE 
LEVERINGEN BETAALD HEEF'l'. 

1 o Rechtvaardigt wettelijlc zijn beslissing 
het arrest dat, vaststellende dat de be
lastingsch~tldige van de speciale belas
ting op de winston voortvloeiend u.it le
veringen en prestaties aan de vijand or
kent dat de le'!J-eringen aan een bepaalde 
firma, die Md aanduidt, gedaan worden, 
releveert dat het ka1·akter van belast
baarheid in de speciale belasting van de 
ingevolge die leveringen ontvangen sam
men derhalve niet aan betwisting onder
hevig is. (Wet van 15 october 1945, arti
kel 1, par. 1, litt. c.) 

2° Bij gebrel& aan conclusies dienaangaan
d.e, is het hot van beroep dat, uitspraalc 
doende op het beroep van de belastin g
schuldige tegen de beslissing van de di
recteur, vaststelt dat leveringen worden 
gedaan aan een organisme als bedoeld in 
a·rtikel 1, paragraaf 1, Uttera c, van de 
wet van 15 october 1945, niet verplicht 
bovendien de persoon aan te duiden die 
ze aan de leverancier, belastingschul
dige van de speciale belasting op de win
sten voortvloeiend. uit leveringen en 
prestaties aan de vijand, betaald. heett. 
(Wet van 15 october 1945, art. 1, par. 1, 
litt. c.) 
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(FORIR, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 juni 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het midclel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet en 1 van de wet van 15 october 
1945, doordat het bestreclen arrest vast
stelt dat aanlegger de door hem ontvangen 
commissielonen in de inkomstenbelastin
gen aangegeven heeft, en erop wijst dat 
de leveringen, wegens welke de commis
sielonen uitbetaald werden, gedaan zijn 
aan de firma Otto Wolff te Keulen, zodat 
deze twee beschouwingen de belastbaar
heid van die commissielonen in de speciale 
belasting met zich zouden brengen, clan 
wanneer artikel 1, paragraaf 1, littera a, 
van de wet van 15 october 1945 aan de spe
ciale belasting de inkomsten, winsten en 
baten onderwerpt welke verjrregen zijn 
dank zij om 't even welke leveringen of 
prestaties gedaan aan organismen en per
sonen bedoeld onder littera 's n en b of in 
de dienst van vijandelijke landen, zodat 
er had dienen te worden aangetoond dat 
aanlegger ten 'behoeve van die personen of 
organismen leveringen gedaan of diensten 
verstrekt had, welk bewijs in het arrest 
niet bijgebracht is en onder meer had die
nen te blijken uit de aanduiding van de 
naam van diegene die bewuste commissie
lonen betaald heeft, wat het hof niet on
derzocht heeft, en cl:ln wanneer de com
missielonen die hij ontvangen heeft van 
de vennootschap Decauville waarvan hij 
feitelijk de bestuurder was, mitsdien geen 
inkomsten waren cUe hem toegekend wer
den door een vijandelijk of in dienst van 
de vijand.staand persoon of organisme, en 
evenmin de bezoldiging waren van leve
ringen of prestaties welke uitgingen van 
aanlegger, doch wel van voormelde ven
nootschap Decauville en welke trouwens 
ten laste van die vennootschap getaxeerd 
werden : · 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat << verzoeker in zijn recla
matie erkent dat de leveringen, wegens 
welke de commissielonen uitbetaald · wer
den, gedaan zijn aan de firma Otto Wolff; 
dat het karakter van belastbaarheid van 
die comtnissielonen in de speciale belas
ting dus niet aan betwisting onderhevig 
is ll; 

Overwegende dat het arrest mitsdien 
impliciet doch duidelijk vaststelt, zonder 
trouwens deswege aangevalleil te zijn, dat 
de firma Otto Wolff een organisme is als 
bedoeld in artikel1, paragraaf 1, littera a, 
van cle wet van 15 october 1945, bij ver
wijzing naar de littera's n en b van het
zelfde artikel ; 

Overwegende dat, vermits deze vaststel
ling volstaat om het belastbaar karakter 
der commissielonen te rechtvaardigen, het 
arrest niet verplicht was, daar op dit punt 
geen conclusies werden genomen, boven
clien de per soon a an te d uiden die de com
missielonen aan aanlegger betaald had ; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat het arrester tevens op 
wijst clat « het aangeven uit eigen bewe
ging van de commissielonen alsmede het 
aftrekken van de algemene onkosten be
treffende deze lonen ieder afdoend karak
ter doen verliezen aan de bewering van 
verzoeker volgens welke de leveringen 
zouden gedaan .zijn voor de rekening van 
de naamloze vennootschap Decauville ll; 

Overwegende dat aanlegger aan deze be
schouwing van het arrest de eenvoudige 
feitelijke bewering tegenwerpt dat de com
missielonen, leveringen of Drestaties van 
de vennootschap Decauville bezoldigden 
en in haren hoofde waren aangeslagen; 

Dat het tweede onderdeel' van het mid
del niet ontvankelijk is; 

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

24 april1958. -1" kamer. - TToorzitter, 
H. Sohier, voorzitter. - TTe1·slnggeve1·, 
H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijlc
htidende aonalusie, H .. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. ~ Pleiters, 
HH. Corbiaux (va:q. de Balie van beroep 
te Luik) en Fally (van de Balie van be
roep te Brussel). 

l" KAMER. - 24 april 1958 

1° BELASTINGEN. - BEGRIP. 
2o GEMEENTE- EN PROVINCIALE 

TAXES. - BEGRIP. 
3° GEMEENTE- EN PROVINCIALE 

TAXES. - TAXE NIET VAN KARA,KTER VER
ANDEREND NAARGELANG ZIJ BEREKEND WORDT 
VOLGENS DE PRIJS VAN EEN BEPAALD WERK, 
DOOR DE REVOEGDE GEMEEN'l'EOVERHEID BE
SLIST, OF VOLGENS DE GEZAMENLIJKE UITGA
VEN WAARIN DIE OVERHEID DIENT TE VOOR
ZIEN. 

4° GEMEENTE- EN PROVINCIALE 
TAXES. - DIREOTE TAXE. - BEGRIP. 

5° GEMEENTE- EN PROVINCIALE 
TAXES. - GEMEENTETAXE RES'l'EMD TO'l' T!l)
RUGRETALING VAN DE KOS'l'EN VAN AANLEG VAN 
RIOLEN EN REGELING VAN DE WEGEN. - TAXE 
BEREKEND NAAR DE LENG'l'E VAN HET EIGEN• 
DOM LANGSHEEN DE ROOILIJN VAN DE OPEN" 
BARE WEG. - TAXE EVENREDIG AAN HET VER· 
MOEDELIJK BELANG VAN HET AANGESLAGEN 
EIGENDOM. 
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6° GE:iVIEENTE- EN PROVINOIALE 
TAXES.- GEMEENTE'l'AXE BES'l'EMD TOT TE
RUGBETALING VAN DE KOSTEN VAN AANLEG VAN 
UIOLEN EN UEGELING VAN DE WEGEN. - TAXE 
VERSCHULDIGD OP GROND VAN EEN UI'l'ERAABD 
DUURZAME 'l'OESTAND. 

7° GE:M:EENTE- EN PROVINOIALE 
TAXES. - BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DE
PUTA'l'IE VAN DE PROVINCIALE BAAD UI'l'SPRAAK 
DOENDE OP EEN RECLAMAJ'IE TEGEN EEN DI
REC'l'E GEMEENTETAXE, - BESLUIT DAT EEN 
'ONNIS UI'l'MAAK'l'. 

So REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BESLUIT VAN DE BESTEN
DIGE DEPU'l'ATIE VAN DE PROVINCIALE BAAD 
UITSPRAAK DOENDE OP EEN RECLAMATIE TE
GEN EEN DIREQ'l'E GEMEEN'l'ETAXE. ~ BESLUIT 
Z!CH ERBI.T BEPALEND 'l'E VERWI.TZEN NAAR DE 
REDENEN VAN EEN BERICHT VAN HET COLLEGE 
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPEN_EN, ZONDER 
DEZE AAN TE HALEN NOCH AAN 'l'E DUIDEN 
WELKE VAN HUN ALS REDENEN VAN HET VON
NIS ZOUDEN AANGEZIEN WORDEN. 

1° en 2° De belastin,qen en. taxes hebben 
tot rloel aan de openbare macht die ze 
vestigt de nodige hulpmidrielen te ver
schaffen om ha.ar taalc te vervullen, 
wellce aan de burgers te ve,·strelclcen 
d·iensten tot voorwerp heett (1). 

3° Het feit, dat een gemeentetaxe voor de 
~titvoering van een bepaald werlc juist 
werd berelcend volgens de prijs van dit 
werlc, verleent aan die taxe geen ande·r 
lcaralcte1' dan dat van een taxe die ap
p1·oximatief berelcend is volgens de ge
zamenlijlce uit,qaven waarin de openbare 
macht dient te voorzien. 

4° Directe taxes zijn deze die niet ver
schuldigd z·ijn op qrond van een toeval
lig en voo1·bijgaana feit, maar wel van 
een uiteraard d~Htrzame toestand (2), 

5° De taxes, ingevoerd door de reglemen
ten van de gemeente Mont-sur-Mar
chienne van 7 december 1953 en 25 no
vember 1955, en bestema tot de tentgbe
taling van respectievelijlc de lcosten van 
aanleg van riolen en de prijs van r'le 
profilering, de plaveiing en de verhar
ding van de openbare weg, van ae stoe
pen en het aanleggen er van, de door de 
aannemer betaalde- en de toezichtslcos
ten, zijn evenredig · aan het vermoede-

(1) Raadpl. verbr., 12 november 1954 (Bull. 
en PAsrc., 1955, I, 106, en nota 1). 

(2) en (3) Raadpl. verbr., 24 october 1957, 
twee arresten (supra, biz. 93; Bull. en PAsiC., 
195&, I, 170) en de conclusies van het openbaar 
ministerie. 

(4) Verbr., 4 december 1956 (Ar1·. Verbr., 
1957, biz. 233; Bull. en PAsrc., 1957, I, 355) · 
en 29 october 1957 (supm, biz. 111; Bull. en 
PAsrc., 1958, I, 215); raadpl. ook de conclusies 

lijlc belang van ae aangrenzende eigen
do<Jnmen, vennits zij berelcend zijn naar 
de lengte van die eigendommen langs
heen de rooilj.jn van de openbare weg, 

6° De taxes, ingevoerd door de ,·eglemen
ten van de gemeente Mont-sm·-Mar- · 
chienne van 7 december 1953 en 25 no
vember 1955, en bestema tot de tentgbe: 
talinu van ,-especUevelijlc ae lcosten van 
aanleg van riolen en de prijs van de 
profilering, de plaveiing en de verhar
ding van de openbare weg, van de stoe
pen en het aanleggen m· van, ae door de 
aannemer betaalde lcosten en de toe
zichtskosten, zijn directe taxes, daar zij 
verschulr'ligd zijn op grand van een 
~titeraard d·ztltrzame toestand, namel'ijlc 
het aan ellcaar palen van de terreinen 
en de open bare weg (3) .. 

7° Het besljtit, waarbij de bestendige de
pntatie van een provinciale 1·aad ttit
spraalc doet op een reclamatie tegen een 
directe gemeentetaxe ·is een vonnis (4). 

so Is niet genwtivem·d het besl~tit van de 
bestendige aep~ttatie van een provinciale 
mad dat, om zijn dispositief te recht
vaarr'ligen, zich erbij bepaalt te verwij
zen naar de redenen van een bericht 
van het college van burgemeester en 
schepenen, zonr'ler deze redenen aan te 
halen noah aan te dttiden wat het von
nis in bewust bericht als redenen be
scholrwt (5) . 

(MATHE'l', '!'. GEMEEN'l'E 
:I.IONT-SlJR-MARCHIENNE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
besluiten, op 26 april 1957 gewezen door 
de bestendige deputatie van de provinciale 
raad van Henegouwen; 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat de ten laste van aanleggers ingevoerde 
gemeentetaxes indirecte aanslagen zijn, 
en hieruit dat de bestendige deputatie 
zich van ambtswege onbevoegd had die
nen te verklaren om uitspraak te doeh 
over de door de reclamatie van aanleg
gers opgeworpen betwisting : 

Overwegende dat aanleggers ieder bij 
de bestendige deputatie van de provincie 
Henegouwen een reclamatie aanhangig 

van het openbaar ministerie v66r verbr., 21 de
cember 1956 (Bull. en PAsrc., 1957, I, 430). 

(5) Raadpl. verbr., 24 october 1889 (Bull. en 
PAsrc., 1889, I, 324) en de conclusies :..an het 
openbaar ministerie; 26 maart 1891 (ibid., 
1891, I, 98); vergel. verbr., 10 juni 1955 (ibid., 
1955, I, 1106). 
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gemaakt hadden tegen de gemeentetaxes, 
door de gemeente Mont-sur-Marchienne 
ingevoerd op de riolen en de straatver
harding, en over het dienstjaar 1956 te 
hunnen laste op het kohier gebracht; 

Overwegende dat de belastingreglemen
ten, op 7 december 1953 en 25 november 
1955 aangenomen door de gemeenteraad 
van Mont-sur-Marchienne, onderscheiden
lijk goedgekeurd bij koninklijk besluit 
van 5 november 1954 en 5 november 1956, 
op de gebouwde of niet gebouwde eigen
dommen, die palen aan openbare wegen 
of aan gedeelten van openbare wegen on
der of waarin werken zullen zijn uitg·e
voerd, een jaarlijkse taxe invoeren; welke 
bestemd is tot de terugbetaling, enerzijds, 
en wat het reglement van 7 deeember 1953 
aangaat, van de kosten ·van aanleg van 
de riolen, zoals deze kosten zullen blijken 
nit de eindafrekening over de werken der 
riolen die na de stemming van het regle
ment aangelegd zijn, anderzijds, wat het 
reglement van 25 november 1955 aangaat, 
van de prijs van de profilering, de pla
veiing en de verharding, van de stoepen en 
het aanleggen ervan, de door de aanne
mer betaalde algemene en onderscheiden 
onkosten en de toezichtskosten, de afre
kening van al deze uitgaven, welke door 
de taxe invorderbaar zijn, door het col
lege van schepenen vastgesteld dienende 
te worden; 

Overwegende dat allebei de reglemen
ten bepalen, onder meer : 1 o dat de totale 
opbrengst van de taxe noch de interest 
en de delging, verdeeld over een dertigja
rige periode, zal mogen overschrijden van 
het kapitaal dat gediend heeft tot het be
talen van bovenvermelde uitgaven, noch 
het bedrag der werkelijk gedane uitga
ven, na aftrekking van de door de hogere 
overheid verleende toelagen; 2° dat elke 
Schuldenaar van de jaarlijkse taxe de 
mogelijkheid zal hebben zich te bevrijden 
door dadelijk het globaal bedrag van zijn 
aandeel in de taxe te kwijten; 

Overwegende dat de litigieuze taxes 
verschuldigd zijn, naar luid van meerge
melcle reglementen, niet enkel door die
gene van de eigenaars die zich op de riool 
laten aansluiten of die van de plaveiings-, 
verharclings- of andere werken recht
streeks voordeel trekken, doch .door alle 
aan de wegen palende eig·enaars zonder 
onderscheid, of hun eigendom bebouwd is 
of niet; · 

Overwegende dat het feit dat de taxes 
ingevoerd zijn ten einde de kosten in te 
vorderen welke veroorzaakt zijn door ze
kere werken die inzonderheid voordeel 
kunnen opleveren voor diegenen die de 
taxe moeten dragen, zonder belang is om 
te bepalen of deze tot de directe of de in
directe taxes dienen.gerekend te worden; 

Dat alle, gelijk welke aanslagen tot 
doel hebben aan de openbare macht die ze 

vestigt de nodige hulpmiddelen te ver
schaffen om haar taak te vervullen, welke 
aan de burgers te verstrekken diensten 
als voorwerp heeft; 

Dat het feit dat de van deze gevorderde 
taxe voor een bepaald werk juist zou be
rekend wezen volgens de prijs van · dit 
werk aan de taxe geen ander karakter 
kan verlenen dan dat van' een taxe die 
approximatief berekend is volgens de ge
zamenlijke uitg·aven waarin de openbare 
lnacht dient te voorzien; 

Overwegende dat de litigieuze taxes 
niet verschuldigd zijn op grond van een 
toevallig en voorbijgaand feit, doch wel 
van een uiteraard duurzame toestand, die 
blijkt nit het aan elkaar palen van het 
terrein en de open bare weg; 

Dat, vermits de taxe berekend is naar 
de lengte van het eigendom langsheen de 
rooilijn van de openbare weg, zij evenre
dig is aan het . vermoedelijk belang van 
het aangeslagen eigendom; 

Overwegende dat de taxes, respectieve
lijk ingevoerd door de reglementen van 
7 december 1953 en 25 november 1955 van 
de gemeenteraad van Mont-sur-Marchien
ne, goedgekeurd bij koninklijke beslui
ten van 5 november 1954 en 5 november 
1956, directe taxes zijn en dat de besten
dige deputatie bijgevolg bevoegd was om 
van de reclamatie kennis te nemen; 

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

schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat de bestreden besluiten niet 
met redenen omkleed zijn : 

Overwegende dat de 'bestreden beslui
ten van de bestendige deputatie van de 
provinciale raad van Henegouwen zich er
toe beperken de reclamatie te verwerpen 
om de redenen, aangeduid in een besluit 
van het college van schepenen van de ge
meente Mont-sur-Marchienne, zonder deze 
redenen, ook maar ten dele, aan te halen; 

Overwegende dat niet met redenen om
kleed is het vonnis hetwelk, om zijn dis
positief te rechtvaardigen, zich erbij be
paalt te verwijzen naar de redenen van 
het bericht van een colleg·e van burge
meester en schepenen, zonder deze rede
nen aan te halen noch aan te duiden ·wat 
het vonnis in bewust bericht als redenen 
bescli.ouwt; 

Dat het middelgegrond is; 

Om die redenen, verbreekt de bestre
den besluiten; beveelt dat van onderhavig 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant. van de vernietigde besluiten; ver
wijst de zaken naar de bestendige depu
tatie van de provinciale raad van Bra
bant; veroordeelt verweerster tot de .. kos
ten. 

. 24 aprill958. - 1• kamer.- Voorzitter, 
H. Sohiet" voorzitter. - Verslagf1ever, 
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H. Bareel. - GeUjlclttidende co1Wlttsie, 
H. Ganshof van der :Meersch, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Ansiaux. 

l" KAMER. - 25 april 1958 

1° BELGISCH CONGO. - VERVOERCON
'J'RACT. - AANSPRA:KELIJ:KHEID VAN DE VER
VOERDER. - DECREET VAN 30 MAART 1931, 
ARTillEL 11. - BEPALING DIE VREEMD IS AAN 
DE BIJ 0\'EREENKOMS'l' GEDANE BEDINGEN 0~' 

AAN DE TARIEVEN EN REGLEMENTEN WELKE 
ZICH ER BIJ BEPALEN HET BEDRAG VAN DE 
SCHADEVERGOEDINGEN TE BEPERlCEN OVEREEN
KOMS1.'IG AR'l'IKEL 12 VAN HETZELFDE DE
CREET. 

2° VERVOEROONTRAOT. - WE1'SBEPA
LING DIE DE VERVOERDER TOELAAT HET BE
DRAG VAN DE SCHADEVERGOEDINGEN TE BE
PERREN WELI<:E DOOR HEM VERSCHULDIGD 
ZIJN INGEI'OLGE DE NIE1'-UITVOERING VAN 
ZIJN VERPLICHTINGEN. - TOEPASSING VAN 
DIE WE1'SBEPALING IN GEVAL VAN GROVE FOUT 
VAN DE VERVOERDER. - VoORWAARDE. 

1o Artilcel11 van het decreet van 30 maart 
1931, blijkens hetwellc de ve1·voerder 
overeenlcomstig het ,qerneen recht ver
goeding versclvuldigd .is van de schade, 
indien het bewezen is dat het verlies, de 
averij, het manoa of de vertraging aan 
zijn fottt of aan deze van zijn aange
stelden te wijten is, sluit in dU geval 
de toe·vassing u.it van bij overeenkomst 
gedane bedingen van ontlasUn.IJ van aan
spralcelijlcheid van de vervoerde1·, maar 
treft niet cle onclerstelling waarin cle 
vervoe1·dm·, overeenlcornsti.Q aTt'ilcel 12 
van hetzelfcle clecreet, bij overeenlcomst, 
reglement of ta1·ief, het beclmg van de 
door hem versclHtlcli.IJfle vergoeding 
heeft beperlct. 

2° · Een wetsbepaling, clie cle ve1·voercler 
toelaat het becZ1·a.Q van cle schaclevergoe
clingen te beperlcen wellce doo1· hem ve1·
schulfligcl zullen zijn inuevolge de niet
td.tvoering van Zijn vervlichtingen, lean 
sleohts toepassing vinclen, in geval van 
g1·ove fou.t van cle vervoe·rcler, indien clie 

· toepassing tr.itclru.lclceUjlc voorz·ien wonlt 
floor gezegcle wetsbevaling of nooclzalce
lijlc uit cle beivobrclinaen ervan blijlct (1). 

,(1) Raadpl. verbr., 20 mei 1926, dat slechts 
i1i resume in Butl. en PAsrc., 1926, I, 387, werd 
bekendgemaakt, maar in extenso werd gepubli
ceerd in Jur. cour Liege, 1926, biz. 219; 28 juni 
1928 (Bull. en PAsrc., 1928, I, 211) ; raadpl. oak 
Bed1·og en g1·ove· schuld op het stuk van niet
nrilwming van contracten, rede uitgesproken 
op de plechtige terechtzitting van heropening 
van 15 september 1957, biz. 24 tot 27. 

(OFFICE D'EXPLOI1'ATION DE TRANSPORTS COLO
NIAUX, •.r. RELIANCE MARINE INSURANCE CY 
WT.) 

ARRES'l'. 

HE'!' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 januari 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
overgelegde stukken blijkt dat de vorde
ring door de zeven-en-twintig verwerende 
vennootschappen tegen aanlegger, onder
nemer van stroomvervoeren in Kongo, in
gesteld, ertoe strekt vergoeding te beko
men van verliezen en tekort in de ladin
gen aan gezegde aanlegger toevertrouwd; 

Dat de vijftiende verweerster krachtens 
een persoonlijk recht op een deel van de 
verloren of ontbrekende goederen handelt, 
en de andere verweersters, vei·zekerings
maatschappijen, handelen als in de rech
ten van hun verzekerde geplaatst; 

Overwegende dat, v66r de rechter over 
de grond, aanlegger zich op artikel 3D van 
zijn algemeen reglement heeft beroepen, 
artikel opgenomen krachtens artikel 12 
Yan het decreet van 30 maart 1931, en 
waarbij de door aanlegger verschuldigde 
vergoedingen tot in onderhavig geval la
gere bedragen dan de werkelijk geleden 
schade beperkt worden ; 

Dat het hof van beroev die verdediging 
van de hand heeft gewezen om reden dat 
de verliezen of het tekort aan grove fou
ten van aanlegger te wijten waren eli dat 
de door voormeld artikel 30 gevestigde be
perking bijgevolg niet toepasselijk was; 

Gelet op het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 12 van het de
creet van 30 maart 1931, 33 en 48 van het 
decreet van 30 juli 1888 het derde boek iil.
lloudende van het Kongolees Burgerlijk 
vVetboek en, in zoverre als nodig, van ar
tikel 30 van de Algemene Reglementen en 
tarieven van Otraco, doordat het bestre
den arrest voor recht zegt dat artikel 30 
van de Algemene Reglementen en tarieven 
van Otraco, in uitvoering van artikel 12 
van het decreet van 30 maart 1931 gena
men, en waarbij beperkt worden de gevol
gen van de aansprakelijkheid van de ver
voerder, in geval van grove fout geen uitc 
werking kan krijgen en beslist dat aan
legger, ten laste van wie het bestreden ar
rest beweert een grove fout vast te stel
len, ertoe gehouden is integraal de schade 
te vergoeden welke veroorzaakt werd door 
het tekort voortkomend uit diefstallen van 
stoffen tijdens de door aanlegger uitge
voerde vervoeren gevleegd, dan wanneer 
artikel 12 van voormeld decreet zonder 
voorbehoud noch onderscheid, doch in de 
mate welke het be]Jaalt, de benerking toe
laat van de door de vervoerder verschul
digde schadevergoedingen, dat, bijgevolg, 
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door in onclerhavig geval artikel 30 van 
de Algemene Reglementen en tarieven van 
aanlegger, overeenkomstig en binnen het 
kader genomen van de toelating gegeven 
door artikel 12 van het clecreet van 
30 maart 1!J31, ondoeltreffend en zonder 
rechtelijke uitwerking te verklaren om de 
enkele reden dat de beperking van de door 
die bepaling voorziene schaclevergoecling, 
in weerwil van haar algemene bewoordin
gen, ondoeltreffend zou zijn in geval van 
grove fout, het bestreden arrest de in het 
micldel aangeduide bepalingen heeft ge
schonden : 

Over de grond van niet-ontvankelijkheid 
door de verweerster tegen het middel op
geworpen : 

Overwegencle dat verweersters staande 
houden dat het midclel, bij gebrek aan be
lang, niet ontvankelijk is; 

Dat zij doen gelden, enerzijds, dat 
krachtens artikel 11 van het decreet van 
30 maart 1!J31, zij gerechtigd zijn, over
eenkomstig het gemeen recht, integrale 
vergoeding van hun schade te bekomen 
van het ogenblik af dat zij een font in 
hoofde van aanlegger bewijzen, en, ander
zijds, dat het hof van beroeD het bestaan 
van dergelijke schuld vaststelt; 

Overwegende dat artikel 11 volgt OD een 
reeks artikelen (de artikelen 4tot 9) welke 
aan de ondernemer van stroomvervoeren 
toelaten zich in de omstandigheden welke 
die artikelen opsommen, door overeen
komst van alle aansprakelijkheid te ont
lasten; 

Dat het enkel naar die bepalingen ver
wijst en dat de verplichting tot vergoe
ding welke het vestigt slechts afwijking 
inhoudt van de bij overeenkomst gedane 
bedingen van outlasting van aansprake-
lijkheid; · 

Dat de regel welke het stelt de onder
stelling niet treft waarin de vervoerder 
alhoewel aansprakelijk blijvend voor de 
verliezen en tekorten, het bedrag van de 
door hem verschuldigde vergoeding heeft 
knnnen beperken krachtens artikel 12; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
naar recht faalt; 

Over het middel : 
Overwegende dat artikel 12 van het de

creet van 30 maart 1931 de ondernemer 
van stroomvervoeren toelaat de door hem, 
in geval van verlies, averij of tekort, ver
schuldigde schadevergoedingen te beper
ken, hetzij door tarieven en reglementen, 
hetzij door bij.zondere overeenkomsten; 

Dat het reglement door aanlegger opge
steld in zijn artikel 30 gebruik maakt van 
dit recht; 

Overwegende dat een wetsbepaling die 
de vervoerder toelaat door reglement of 
overeenkomst het bedrag· van de schade
vergoedingen te beperken welke door hem 
versch ulcligd zullen zijn ingevolge de niet- , 

uitvoering van, zijn verolichtingen, slechts 
toepassing kan vinden in geval van grove 
fout van de vervoerder indien die toepas
sing nitdrukkelijk voorzien wordt door 
gezegde wetsbepaling of noodzakelijker
wijze uit de bewoordingen er van blijkt; 

Overwegende dat artikel 12 van voor
meld decreet niet voorziet dat de beper
king van het bedrag der schadevergoedin
gen toegelaten is zelfs in geval van grove 
fout van de vervoerder en dat geen enkele 
van zijn bepalingen dergelijke interpreta
tie oplegt; 

Dat aldus door te beslissen dat arti
kel 12 van het decreet van 30 maart 1931 
niet toepasselijk was in geval 'van grove 
fout van de vervoerder en, dienvolgens 
dat ll,rtikel30 van het reglement-tarief van 
aanlegger, dat slechts is kunnen genomen 
worden binnen de perken van voormeld 
artikel 12, evenmin in casu van toepassing 
was, wegens de door aanlegger begane 
grove fout, het bestreden arrest geen en
kele · van de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen heeft geschonden; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

25 april1!J58. -1" kamer.- Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslau
gever, H. Piret. - Gelijkluidende concl·u
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal.- Pleiters, HH. VanRyn 
en Simont. 

l" KAMER. - 25 aprill958 

1° VOORZIENJNG IN VERBREKING. -
BURGERLIJ'KE ZAKEN.- GEEN :MIDDEL VOOR
GESTELD. - VOORZIENING NIET ONTVANKE
LIJK. 

2° HUUROVEREENKOMST.- HANDELS
HUUROVEREENKOMSTEN. UITWINNINGS
VERGOEDING VASTGESTELD BIJ ARTIKEL 25, 
5°, VAN DE WET VAN 30 APRIL 1951. - VER
GOEDING, IN PRINCIPE, SLECHTS VERSCHUL
DIGD ZO DE HUURDER REGELMATIG DE WIL 
HEEFT TE KENNEN GEGEVEN OM VAN ZIJN 
RECHT OP HERNIEUWING GEBRUIK TE :MAKEN. 

1° Is niet ontvankelijlc, .in bltrgerlijke za-
7cen, de voorziening tot staving waarvan 
geen middel wordt voorgesteld (1). (Wet 
van 25 februari 1925, art. 9.) 

2° De tortaitaire uitwinningsvergoeding, 
vastgesteld bij artikel 25, 5°, van de wet 

(1) Verbr., 23 december 1954 (Bull. en PASIC., 
1965, I, 418). HBtzelfde geldt in zaken van 
rechtstreekse belastingen : verbr., 3 december 
1957 (ibid., 1958, I, 355). 
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van 30 ap1·il 1951 op de handelshmw
overeenkon~sten, is in principe slechts 
verschuldigd zo de hu1wder regelmatig 
de wil heett te loennen .Qegeven om van 
zijn recht op herniettw·ing van de hutw
overeenkomst gebruilc te malcen en het 
hem werd ontzegd (1). (Art. 25, aL 1, 
begrepen in de wet van 30 april 1951). 

(FLORIN, T. VYNOKE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het vonnis, op 
21 februari 1957 in hager bei·oep gewezen 
door de Rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerp en; 

I. In zover de voorziening gericht is te
gen de echtgenoten Proost-Vyncke : 

Over de. grand van niet-ontvankelijk
heid door het openbaar minis'terie voorge
steld en waarvan kennis werd gegeven 
overeenkornstig artikel 2 van de wet van 
20 juni 1953 : 

Overwegende dat de vrederechter de 
eis welke de echtgenoten Proost-Vyncke 
samen met de echtgenoten Vyncke-Ser
ruys tegen aanleggers hadden ingesteld 
heeft afgewezen; dat htj echter deze laaF 
sten tot al de kosten van eerste aanleg, 
zonder onderscheid, heeft veroordeeld;' 

Overwegende dat de rechter in hager 
l,Jeroep, v66r wie aileen aanleggers de 
zaak aanhangig maakten, het beroep on
gegrond verklaarde; waaruit volgt dat 
aanleggers ter,en de cehtgenoten Proost
Vyncke slechts ontvankelijk waren een 
voorzienj.ng te richten in zover het ber;tre
den vonnis over de kosten van de door 
voormelde echtgenoten ingestelde vorde
ring uitspraak deed; 

Maar overwegende dat aanleggers cles
betreffend geen middel Iaten gelden; dat 
de voorziening dan oak niet ontvankeli]k 
is; 

U. In zover de voorziening gericht is te
gen de echtgenoten Vyncke-Serruys : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
boek, doordat het bestreden vonnis, om 
aanleggers te veroordelen tot het betalen 
-van een uitwinningsvergoeding, steunt op 
de beschouwing dat het beding van de 

·. (1) Wat betreft de uitzonderingsgevallen 
waarin de· uitwinningsvergoeding niet afhan
kelijk is gesteld van de voorwaarde dat de 
!murder zijn wil te kennen heeft gegeven om 
de hernieuwing van de huurovereenkomst te 
bekomen, zie de artikelen 26 en 33, lid 4, be-

overeenkomst van 1 maart 1952, waarbij 
aan de aanleggers wordt opgelegd het liti
gieus onroerend goed nie~ in huur te ge
ven aan een derde die et een gelijkaar
dige handel zou drijven, in onderhavig 
geval moest toegepast worden, om de re
den << dat door het beeindigen van de 
huurovereenkomst geen einde wordt gee 
steld aan de verplichting van appellan
ten (hier aanlegggers) om in het gehuur
de geen gelijkaardige handel te drijven 
of te Iaten uitoefenen; dat dit verbod 
uiteraard eerst vanaf deze beeindiging 
van de huurovereenkomst actief wordt »; 
dan wanneer · het litigieus beding van de 
overeenkomst van 1 maart 1952, welk 
luidt : « Bij gebeurlijk verlaten door de 
hum·ders van de bij deze gehuurden eigen
dom, verbinden de echtgenoten Florin
Truyens zich uitdrukkelijk den verhuur
den 'eigendom gedurende een termijn van 
twee jaar aan derden niet te verhuren, 
zelfs oak niet voor eigen rekening, tot het 
uitbaten als corsetten of klakkenhandel >>, 
slechts uitwerking kon krijgen in de ver
onderstelling dat de huurovereenkomst een 
einde zou nemen doordat de contractuele 
einddatum ervan is aangebroken ofwel 
doordat de huurders hun recht om eenzij
dig te verbreken, hun door de overeen
komst gegeven, hebben gebruikt, zodat het 
bestreden vonnis het geloof heeft geschon
den dat dient gehecht aan de woorden van 
het hiervoren aangehaald beding door te 
oordelen dat het moest toegepast worden, 
op welke wijze oak de huurovereenkomst 
een einde zou nemen : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing releveert dat terecht door de eerste 
rechter werd geoordeeld dat appellanten 
- hier aanleggers - zich akkoord ver
klaard hebben met het verlaten van het 
gehuurde vooraleer de tweede driejarige 
termijn verstreken was en dat zulkdanige 
beeindiging van de huurovereenkomst het 
in werking treden medebrengt van het be
ding van niet-medeuinging in het contract 
voorzien bij gebeurlijk verlaten door de 
huurders van het gehuurde eigendom; 

Dat de rechter aldus beslist, niet zoals 
in het middel beweerd wordt, dat voor
meld beding toepasselijk was op welke 
wijze oak de huurovereenkomst een eind 
nam, maar dat door overeen te komen 
dat bij gebeurlijk verlaten door de huur
der van. het gehuurde eigendom dit laat
ste niet zou verhmird worden aan mede-

grepen in de wet van 30 april 1951, het enig 
artikel van de uitleggingswet van 24 december 
1951, alsook verbr., 1 october 1953 (A1'1', 
J1 e1·br ., 1954, blz. 53; Bull. en PASIC., 1954, I, 
65) en 22 december 1955 (ATr. J1e1'b1·., 1956, 
biz. 317; Bull. en PAsrc., 1956, I, 401). 
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dingende handelaars, de aanleggers de 
verplichting hadden aangegaan zich te 
onthouden van dergelijke wederverhuring, 
namelijk voor het geval aan de huurover
eeilkomst in der minne een einde zou wor
den gesteld; 

Dat die verklaring met de bewoordin
gen van het betwist beding strookt, waar
uit volgt dat het middel in feite niet op
gaat; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 25, in het bijzonder 25, 5°, en 
26 van de wet van 30 april1951 op de han
delshuurovereenkomsten met het oog op 
de bescherming van het handelsfonds, ge
wijzigd door de wet van 29 juni 1955, en 
voor zoveel als nodig van de artikelen 1 
en 2 van gezegde wet van 29 juni 1955, 
doordat het bestreden vonnis, na te .heb
ben vastgesteld dat partijen overeengeko
men waren om bij vervroeging een eind 
te stellen aan de op 1 maart 1952 gesloten 
huurovereenkomst, aanleggers veroordeelt 
tot het betalen van een uitwinningsver
goeding gelijk aan twee jaar hum·geld om 
reden dat hun verplichting het onroer(md 
goed niet in huur te geven aan een derde 
die er een handel zou drijven van de aard 
van deze van de huurders, <<in het kader 
blijft van de wet op de handelshuurover
eenkomsten ll, en de schending ervan aan
leiding zou geven tot het betnJen van de 
bij de wet voorziene vergoeding, dan 
wanneer ·de verbreking in der minne en 
bij vervroeging van een handelshuurover
eenkomst, geen aanleiding geeft tot beta
ling van een uitwinningsvergoeding lui
dens de artikelen 25 en 26 van gezegde 
wet die de voorwaarden en de modalitei
ten vastleggen tot het verschuldigd zijn 
van gezegde vergoeding (schending van de 
artikelen 25, 5°, en 26 van de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten met het oog op de bescherming 
van het handelsfonds, gewijzigd door de 
wet van 29 juni 1955), en bij' gebrek het 
bestaan vast te stellen van de voorwaar
den welke door de hierboven aangeduide 
bepalingen worden vereist voor het ver
schuldigd zijn, het bestreden vonnis niet 
ten genoege van . recht gemotiveerd is 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet) : 

Overwegende dat aanleggers in hun in 
ondergeschikte orde genomen conclusies 
voorhielden dat verweerders geen recht 
konden laten gelden op uitwinningsver
goeding, gezien het vrijwillig verlaten van 
de in huur genomen winkel, geval waarin 
de wet geen uitwinningsvergoeding toe
kent en dat die vergoeding, alleszins, de 
huurprijs tussen partijen bedongen niet 
mocht overtreffen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de toekenning aan verweerders van een 

vergoeding van 108.000 frank rechtvaar
digt zowel bij verwijzing naar de redenen 
van de eerste rechter als door eigen rede
nen door te overwegen dat de verbintenis 
van aanleggers «in het kader blijft van 
de wet op de handelshuurovereenkomsten 
en het niet naleven ervan recht geeft op 
tdtwinningsvergoeding; dat, artikel 25, 
5°, dezer wet de uitwinningsvergoeding 
baseert op de in de nieuwe huurovereen
komst bepaalde huur ll en dat « de wet 
de vergoeding forfaitair vaststelt op een 
bedrag gelijk aan twee jaar huur ll; 

Overwegende dat de forfaitaire vergoe
ding, bij artikel 25, 5°, van de wet van 
30 april 1951 bepaald, behoudens uitzon
deringsbepalingen welke vreemd zijn a'an 
het huidig geval, slechts verschuldigd is 
zo de huurder regelmatig de wil heeft te 
kennen gegeven om van zijn recht oiJ her
nieuwing gebruik te maken en het hem 
werd. ontzegd; 

Dat na te hebben vastgesteld dat de 
huurder, ter zake, op zijn aanvraag het 
g·ehuurde verlaten had, de rechter over de 
grond niet vermocht, zonder de in het mid
del aangeduide bepalingen van de wet van 
30 april 1951 te schenden, het bedrag van 
de vergoeding te berekenen naar de moda
liteiten van de door deze wBt forfaitair 
bepaalde vergoeding; 

Dat het middel gegrond is; 

Om me redenen, verbreekt het bestre
den vonnis in zover het, bij bevestiging 
van de beslissing van de eerste rechter, 
het bedrag van de door aanleggers aan 
de echtgenoten Vyncke-Serruys verschul
digde vergoeding op 108.000 frank vast
stelt samen met de gerechtelijke interes
ten en in zover het uitspraak doet over 
de kosten van de door voormelde echtge
noten ingestelde vordering; verwerpt de 
voorzienirig voor het overige; beveelt dat 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing van onderhavig arrest melding 
zal gemaakt worden; veroordeelt verweer
ders Vyncke-Serruys tot de helft der kos
ten buiten deze veroorzaakt door de bete
kening van de voorziening aan de echtge
noten Proost-Vyncke welke ten laste van 
aanleggers zullen blijven samen met het 
overige van de kosten; verwijst de zaak, 
aldus beperkt, naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Turnhout, zetelende in 
hoger beroep. 

25 april1958. -1• kamer.- Voorzitte1·, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. Louveaux. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleiters, 
HH. Simont en Van Leynseele. 
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2• KAMER. - 28 april 1958 

GEMEENTEVERORDENING. - VEnOR
DENING WAARBIJ AAN DE PERSONEN DIE ALS 
JUWELIER, KLEERKOPER, ENZ. HANDEL DRIJ
VEN WORDT BEVOLEN IlEGISTERS TE BEZITTEN 
OM ER HUN AANKOPEN EN DE NAMEN, HOEDA
NIGHEOEN EN WOONST VAN DE PERSON~N VAN 
WIE ZIJ ROSTBARE VOORWERPEN KOPEN IN 
TE SCHRIJVEN. - 0NWETI'ELIJKHEID. 

Is onwettelijlc, als niet behorende tot de 
politiezalcen waa1·over de gemeenteove-r
heid moet walcen, de bevaling van een 
gemeentevero-rdening, waarbij aan de 
personen die als juweUer, kleerlcope-r, 
enz. handel drijven wordt bevolen (( ge
telcende en geparateerde registers te be
zitten om hnn aankopen en de naam, 
hoedaniuheden en woonst van de pm·so
nen in te schrijven van wie zij zilver
werlc, juwelen, diamanten en ande-re 
lcostbare voorwerpen /copen>> (1) (Grand
wet, art. 107 en 108; gemeentewet, arti
kel 78; decreet van 14 december 1789, 
art. 50; decreet van 16-24 augustus 1790, 
titel XI, art. 1 en 3.) 

(BECKERS.) 

ARREST. 

BET BOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 november 1957 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te .A.ntwerpen; 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit de schending van de artikelen 107 
en 108 van de Grondwet, 78 van de ge
meentewet van 30 maart 1836, herdrukt 
krachtens het koninklijk besluit van 
27 november 1891, 50 van het decreet van 
14 december 1789, 1 en 3 van de titel XI 
van het decreet van 16-24 augustus 1790 : 

Overwegende dat, bij toepassing van ar
tikel 72 van de politieverordening van de 
stad Antwerpen van 23 fructidor jaar IX, 
het bestreden vonnis aanlegger tot een 
politiestraf veroordeeld heeft om, handel 
drijvende in oude ·goederen, verzuimd te 
hebben een boek te houden waarin hij zijn 
aankopen aantekent; 

Overwegende dat bij dit artikel 72 aan 
de personen die als juwelier, kleerkoper, 
enz., handel drijven, onder sanctie van 
een straf, wordt bevolen getekende en 
geparafeerde registers te bezitten om hun 
aankopen en de namen, hoedanigheden en 
woonst van de personen in te schrijven 

(1) Verbr., 26 januari 1857 (Bull. en PAsrc., 
1857, I, 74); raadpl. verbr., 13 april 1863 (ibid., 
1863, I, 242). 

VERBR., 1958. - 43 

van wie zij zilverwerk, juwelen, diaman" 
ten en andere kostbare voorwerpen ko
pen; 

Overwegende dat zulkdanige maatregel 
uitsluitend tot voorwerp heeft de uitoe
fening van een bepaalde llandelsbedrij
vigheid te reglementeren in het algemeen 
en onvoorwaardelijk ten einde de ·her
komst van de roerende goederen, die het 
voorwerp van die bedrijvigheid uitmaken, 
gemakkelijk vast te stellen en bovendien 
te verhinderen dat aan eenieder de moge
lijkheid zou gegeven worden bedoelde 
goederen, gebeurlijk tot benadeling van 
de rechten van hun rechtmatige eigenaar, 
in de handel te brengen, zonder vereen
zelvigd te worden; 

Overwegende dat nit het karakter van 
algemeen belang gehecht aan die maatre
gel, welke niet tot de politiezaken be
hoort waarover de gemeenteoverheid moet 
waken, blijkt dat die ove1'heid de uitoefe
ning van de koophandel, waarvan de vrij
heid door artikel 7 van het decreet van 
2-17 maart 1791 en door artikel 2 van de 
wet van 21 mei 1819 gehuldigd wordt, 
niet aan dergelijke maatregel Iran bnder
werpen zonder haar macht te overschrij
den; 

Overwegende inderdaad dat, indien ar
tikel 78 van de gemeentewet aan de ge
meenteraad de macht toekent verordenin
gen van gemeentepolitie te maken en op 
de overtreding van die verordeningen 
straffen te stellen, die macht omschreven 
is door de opdracht de inwoners de voor
delen van een goede politie te laten genie
ten waarmede de gemeenteoverheid belast 
is binnen de perken van de politiezaken 
waarover, krachtens artikel 3 van de ti
tel XI van het decreet van 16-24 augustus 
1790, zij moet waken; 

Dat het voorwerp van artikel 72 van de 
politieverordening van de stad Antwerpen 
van 23 fructidor jaar IX, noch in de poli
tiezaken begrepen is welke bij gemeld ar
tikel 3 van de titel XI van het decreet 
van 16-24 augustus 1790 opgesomd zijn, 
noch de uitvoering betreft van een wets
bepaling waarvan het aan de gemeente
overheid zou behoren de toepassing te 
verzekeren; 

Overwegende, derhalve, dat artikel 72 
van gemelde politieverordening niet over
eenkomstig de wet is en door de hoven en 
rechtbanken niet mag toegepast worden; 

Waaruit volgt dat, door aanlegger ·bij 
toepassing van dit artikel te veroordelen, 
het bestreden vonnis de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

En overwegende dat het feit dat tot de 
ten laste van aanlegger uitgeoefende pu
blieke vordering aanleiding heeft gegeven, 
door geen wetsbepaling als misdrijf wordt 
omschreven en dat, bij ontstentenis van 
bnrgerlijke partij, er geen reden bestaat 
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om de zaak naar een andere rechter te 
verwijzen; 

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

28 april 1958. - 2• kamer. - Voorzitter 
en verslag,qever, H. van Beirs. - Gelijk
lu.irlen!le concl1tsie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. 

2° KAMER. - 28 april 1958 

NIEUWE EllS.- S'rRAFZ&KEN. -BURGER
LIJ:KE VORDERING. - BURGERLIJKE PARTIJ 
V66R DE EERS'!'E RECHTER CONCLUDEREND TOT 
DE TOEKENNING VAN EEN PROVISIONELE VER
GOEDING EN TOT EEN DESKUNDIG ONDERZOEK. 
- VooR HET EERST IN HOGER BEROEP; NA 
DES~UNDIG ONDERZOEK BEVOLEN DOOR DEZE 
RECH'l'SMACHT, HET UITI:IPREKEN VAN LIJFS-. 

· DW ANG AANVRAGEND MET BE1'REKKING 'l'O'l' DE 
DEFINI'!'IEVE SCHADELOOSSTELLING, NA AFTHEK 
VAN DE PROVISIE. - GEEN NIEUWE EIS. 

1-Vannem· !le bm·ge·rUjke parUj ·P66·r !le 
eerste t·echte·r heett geconcln!lee1·!l tot 
!le toelcenning van een prov·isie en tot 
een !lesku.ndig on!lerzoek, en wanneer de 
1·echter in hoge1· beroep bei!le eisen 
heett ·ingewilligd en de b·ur,qe1·lijke par
tij, na expertise, het u'itsprelcen ·van 
lijfsrlwang aanvrnngt voo1· !le ter1tgve·r-
7crijgin,q vrm !le dejiniUeve schndeloos
stelling, na ntt·relc vnn het bedrag van 
rle te voren toegelcende provisie, martlct 
rleze eis geen nieuwe eis ltit. 

(DE ROOVER, T. DE SU'TI'EH.) 

AHRES1'. 

.HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 no,iember 1957 gewezen doou 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het mtddel, afgeleid l.i.it de scherr
ding van cle artikelen 2 van de wet van 
27 juli 1871; op de lijfsdwang, 7 en 8 vart 
de weFvan 1 mei 1849 op de politierechtl 
banken en de correctionele Techtbanken, 
464 vim het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging, der regelen ilizake het ge
vat zijn cler · Techtsprekende rechtscolle
ges, en van artikel 97 van de Grondwet; 
doordat. het · bestreden a1;rest, na · eiser· te 
hebben · veroordeeld. aan verweerder een 
som te betalen van 26.523 frank ten titel 
van schadevergoeding, samen met de ver' 
goedende interesten en de kosten, beslist 
heeft dat die som.tnen invorderbaar zotF 

den zijn door middel van lijfsdwang, en 
de duur daarvan vastgesteld heeft op drie 
maanden, hoewel het vaststelt dat die 
lijfsdwang door de burgerlijke partij voor 
het eerst in graad van beroep is gevraagd 
geworden, dan wanneer de lijfsdwang 
niet voor het eerst in graad van beroep 
door de burgerlijke partij kan worden ge
vraagd, tenzij wanneer ingevolge het be
roep van de betichte de kosten zich boven 
de 3.000 frank verheffen, hetgeen ter zake 
niet het geval was : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de lijfsdwang uitgesproken heeft voor de 
deiillitieve aan verweerder toegekende 
schadeloosstelling onder aftrek van de 
reeds toegestane provisionele vergoeding; 

Overwegende dat verweerder zich ertoe 
beperkt had v66r de eerste rechter een 
provisionele vergoeding en het bevelen 
van een deskundig onderzoek aan te vra
gen; dat, aldus geen definitieve eis v66r 
de eerste rechter ingediend zijnde ge
weest, de rechter in hoger beroep wette
lijk heeft kunnen beslissen dat het aan
vragen in hoger beroep van het uitspreken 
van de lijfsdwang met betrekking tot de 
definitieve schadeloosstelling geen nieuwe 
eis uitmaakt; 

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

28 april1958.- 2• kamer. - Voorzitter, 
H. van Beirs, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Rutsaert. 
- Gelijkln·idende conclusie, H. Depel
chin, advocaat-generaal. Pleiter, 
H. VanRyn. 

ze KAMER. - 28 april 1958 

VONNISSEN FJN ARRESTEN. - STRAF
ZAKEN. - CORRECTIONELE RECH'!'BANKEN. -

. GETUIGEN. - BURGERLIJKE PARTIJ VER
HOORD ALS GE'l'UIGE. - VERHOOR DIENENDE 
ONDER EED '!'E GESCHIEDEN OP STRAF, VAN NIE-
'l'IGHEID. •' 

W nnneer rle bwrue·rUjlce pMtij nls getJ.·ige 
· ·wo1·dt verhoord .v66r een correctionele 

rechtbwn7G, moet zij, op skat van nietiu
heid, ae wetteUjlce eerl aj!eggen (1). 

(WEHKERS.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 15 april 1957 (Bull. eil. PAsrc., 
1957, I, 992). 
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arrest, op 15 inaart 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 vierde middel : doordat het 
hof van beroep op 14 februari 1958 ver
weerster, burgerlijke partij, onder eed 
verhoord heeft : 

Ove.rwegende dat nit het proces-verbaal 
der terechtzitting van 14 februari 1958 
blijkt dat de burgerlijke partij als ge
tuige verhoord werd; 

Overwegende dat in dergelijk geval dit 
verhoor onder eed moet geschieden; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

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

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der middel doet gelden; 

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

28 april1958.- 2• kamer.- Voorzitter, 
H. van Beirs, raadsheer waarnemend · 
voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye. 
- Gelijklltidenile conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 28 april 1958 

S'l'RAF. - VERBEURDVERKLARING. - GEEN 
VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN DE DOOR 
DE WET VEREIS1'E VOORWAARDEN. - NIE'l' 
GEMO'l'IVEERDE BESLISSING. 

Is niet gemotiveerd de beslissing die een 
verbeurilverlclaring ltitspreekt zondm· 
het bestaan vast te stollen van de voor
waarilen iloor ile wet vereist voor ile 
toepassing van ileze strat (1). 

(SEYNAEVE EN VERDUYN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 maart 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

(1) Verbr., 1 april 1957 (Arr. Verbr., 1957, 
blz. 650; Bttll. en PASIC., 1957, I, 943). 

I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing over de publieke 
vordering gewezen : 

Over het middel van ambtswege gena
men nit de schending van artikel 97 van 
de Grondwet : 

Overwegende dat l1et arrest, uitspraak 
doende ten opzichte van aanleggers, bij 
bevestiging van het vonnis a qlto, zekere 
voorwerpen verbeurd verklaart zonder 
het bestaan vast te stellen van de voor
waarden, vereist tot toepassing van deze 
straf, door artikel 42 van het Strafwet
boek; 

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

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing over de burger
lUke eisen gewezen : 

Overwegende dat aanleggers geen enkel 
middel inroepen; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het, ten aanzien van 
beide aanleggers, verbeurdverklaringen 
uitspreekt; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige; zegt dat melding van 
onderhavig arrest zal geriJ.aakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel; 
veroordeelt aanleggers tot de vier vijfden 
der kosten van hun voorziening, het ove
rige vijfde ten laste van de Staat zijnde . 

. 28 april19~8.- 2• kamer. - Voorzitter, 
H. van Berrs, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Delahaye. 
- Gelijkluiilenile conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 28 april 1958 

l\HDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAREN. - :MIDDEL, VREEMD AAN DE 
BEVOEGDHEID, DAT UITSLUlTEND HET VOORBE
REIDEND ONDERZOEK BETREFT. - MIDDEL 
AAN DE REOHTER OVER DE GROND NIET OVER
GELEGD. - NIET-ONTVANKELIJXHEID. 

Is niet ontvankelijk het miildel, vreemd 
aan de bevoegilheiil en ltitsluitend het 
voorbereiilenile onuerzoek betrefjenae, 
dat aan de rechter over ile grana niet 
werd overgelegil (2). 

(2) Verbr., 24 juni 1957 (Arr. Ve1·br., 1957, 
blz. 903; Bull. en PASIC., 1957, I, 1274). 
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(VANYSSACKER, 1'. BROUCKAERT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 januari 1958 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

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

Over het eerste roiddel, doordat het 
bestreden arrest aanlegger veroordeelt we
gens onvrijwillige slagen en verwondin
gen aan ver.weerster en om met een fiets 
niet zo dicht mogelijk bij de rechterkant 
van de baan te zijn gebleven dan wanneer 
verweerster geen verwonding·en opgelopen 
heeft zoals blijkt uit de geneeskundige at
testen, dan wanneer aanlegger meer dan 
1,3 m. doortocht had gegeven aan verweer
ster zoals blijkt uit het bij de memorie 
aangehecht plan, en verweerster van haar 
fiets is gesprongen toen aanlegger reeds 
drie meter voorbij was, dan wanneer 
verweerster zonder licht reed en belem
merd was door twee handzakken aan 
beide kanten van het stuur : 

Overwegende dat het hof niet bevoegd 
is om kennis te nemen van feitelijke be
schouwingen aangevoerd tegen de bestre
den beslissing; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, doordat aan
legger voor de rechtbank gedaagd werd 
zonder dat een onderzoek plaats greep 
en niettegenstaande hij tot tweemaal toe 
een aanvullend onderzoek heeft gevraagd 
aan de pr'ocureur des konings : 

Overwegende dat het middel, vreemd 
a::m de bevoegdheid, uitsluitend het voor
bereidend onderzoek betreft en aan de 
rechter over cle grond niet overgelegd 
wercl; dat het middel niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, wat verder in de me
morie aangevoerd wordt, niet als middel 
tot verbreking kan aangezien worden; 

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

II. In zover cle voorzienipg gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
eis gewezen : 

Over het middel, doordat· het bestreden 
arrest aanlegger tot llet betalen van scha
devergoeding aan verweerster veroordeelt 
clan. wanneer cle schade aangerekencl we
gens de koopwaar cloor.haar vervoercl niet 
gerechtvaarcligd is : 

Overwegende clat aanlegger niet veroor
cleeld wordt wegens de in llet middel be
VIreei·cle toegebrachte schade ; dat het roW
del feitelijke grondslag mist; · ' · 

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

28 april1958. "---- 2" kamer.- Voorzitter, 
H. van Beirs, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye. 
- Gelij7cluidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaa t-generaal. 

2" KAMER. - 29 april 1958 

INKOMSTENBELASTINGEN. SPE-
CIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORT
VLOE!END UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN 
DE VIJAND. - 0PEISING. - GELIJKSTELLING 
VAN EEN BEVEL MET EEN OPEISING. - VooR
WAARDE : BESTAAN VAN EEN BEDREIGING VAN 
STRAFMAATREGELEN OF BEROEP OP DE MACHT, 

Kan niet worden bescho·uwd als een be
dreiging van strafmaatregelen of een 
beroep op de rnacht, waarvcLn het wezen
lijk bestaan vereist is door artikel 1, 
pa;ragrartt 4, van de wet van 15 october 
1945, aangevttld door artilcel 2 van de 
wet van 19 maart 1953, om een bevel met 
een opeising gelij7c te stellen,, het louter 
algemeen vooruitzicht van een gevaar 
waaraan de leverancier aan de vijand 
zich zmt hebben blootgesteld indien hij 
aan de leveringsbevelen niet had vol
daan. 

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

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 april 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
cling van cle artikelen 97 en 112 van de 
Gr•ondwet, 1319 tot 1322 van het Burger
Jijk Wetboek, 1, paragrafen 1 en 4 van de 
wet van 15 october 1945 tot invoering van 
een speciale belasting op de winsten voort
vloeiend uit leveringen en prestaties aan 
de vijand en 2 van de wet van 19 maart 
191!3 tot aanvulling van voormeld arti
kel 1, paragraaf 4, doordat, . na vastge
steld te hebben dat alleen het principe 
van de opeising betwist worclt en dat de 
toepassing van de strafwet en deze van 
de fiscale wet verschillen, het bestreden 

, arrest.nochtans meent.dat het vonnis.van 
· 12 april 1946 van de Krijgsraacl te leper 

op ondubbelzinnige wijze de voorwaa'rde 
beoordeeld heeft onder welke de Ieverin
gen van verweerder aan de Duitse dien
sten zijn geschied, en daaruit afieidt dat 
de leveringen moeten worden a'angezien 
als gedaan onder bedreiging van. s'traf-
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maatregelen of gebruik van macht; door
dat het bestreden arrest eveneens aan
neemt dat veren voor voertuigen geen 
specifiek oorlogsmateriaal zijn en dat het 
vaststaat dat eiser zijn productiemidde
len geenszins heeft vermeerderd; doordat 
deze overwegingen het bestreden arrest 
doen besluiten dat geen speciale belasting 
op de winsten voortkomende uit die leve
ringen van toepassing is; dan wanneer, 
krachtens artikel 1, paragraaf 4, van de 
wet van 15 octobe.r 1945, aangevuld door 
artikel 2 van de wet van 19 maart 1953, 
enkel gelijkstelling met opeising kan aan
genomen worden wanneer de leveringen 
bevolen werden onder beclreiging van 
strafmaatregelen of een beroep op de 
macht, onafhankelijk van de vrije toe
stemming van de aangezochte persoon; 
dat het hof van beroep die voorwaarde 
in bedoeld vonnis van 12 april 1946 niet 
kon vinden en derhalve een verkeerde be
oordeling van dit vonnis heeft verstrekt, 
dat die voorwaarde niet door verweerder 
werd bewezen en het hof van beroep even
min van verweerder het bewijs van die 
voorwaarde heeft geeist; dat · het geval 
van verweerder bijgevolg van het regime 
van gelijkstelling met opeising uitgeslo
ten was; en dan wanneer, overeenkomstig 
artikel 2, lid 3, 1°, van de wet van 
19 maart 1953, de leveringen of prestaties 
die rechtstreeks verband houden met de 
oorlogsinspanning van de vijand van· ge
lijkstelling met opeising worden uitgeslo
ten, en het hof van beroep een verkeerde 
interpretatie van die wetsbepaling heeft 
gegeven door te verklaren dat veren voor 
voertuigen geen specifiek oorlogsmatec 
riaal zijn : 

Overwegende dat het vonnis van de 
krijgsraad, waarbij verweerder van de 
telastlegging van hulp aan de vijand werd 
vrijgesproken, onder meer steunt hiero11 
dat << het niet twijfelachtig voorkomt dat 
er een ei'nstige morele dwang vanwege de 
Duitse diensten op verdachte werd uitge
oefend, in acht nemende dat de bestellin
gen gedaan werden tengevolge van « op
drachten >> aan dewelke verdachte moest 
gevolg geven wilde hij het ergste niet zien 
gebeuren, zoals de bezetting van zijn nij" 
verheidsinrichting door de Duitse Wehr
macht, het llesteden van de totale produc
tie aan oorlogsdoeleinden en, voor de 
werklieden, verplichte arlleid ter plaatse 
of mogelijke ontvoering naar Duitsland )); 

Overwegende dat het arrest, hetwelk 
uitsluitend steunt op de wijze waarop .lle
doeld vonnis «de voorwaarde beoordeelt 
onder virelke de leveringen zijn geschied )), 
niet zonder de bewijskracht van die akte 
te schenden heeft kunnen beslissen « dat 
die leveringen moeten worden aangezien 
als gedaan onder lledreiging van straf
maatregelen of gebruik van macht >>; 

Dat immers nit de termen van het von
riis niet het wezenlijk bestaan van een 
bedreiging van strafmaatregelen of be
roep op de macht blijkt, doch een alge
meen vooruitzicht, in hoofde van verweer
der, dat er gevaar bestond niet aan. de 
leveringsbevelen te voldoen; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; 
verwijst de zaak naar het B:of van beroep 
te Brussel. 

29 april1958. - 2" kamer.- Voorzitter, 
B:. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire. 
- Gelijkluidende conclttsfe, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. -
Pleiters, HB:. Van Leynseele en Delafon
taine (deze laatste van de Balie te Kort
rijk). 

2" KAMER. - 29 april 1958 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. - RE
CLAMA'~'IE. - VERSTRIJll:EN VAN DE RECLA
MATIETEHMIJN, - BELA STING WETTELlJK 
VERSCHULDIGD GEACHT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. - RE
CLAMA'l'IE. - TEHMIJN. - TERMIJN GELDEND 
VOOR EENIEDEH TEGEN WIE EEN CEDULAIRE 
BELAS'l'ING GEVORDEHD WORDT. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. - RE" 
CLAMA'£IE.- TERMIJN. '-- TEHMIJN NIET AF
HANKELIJll: GESTELD VAN HE'!' GEMIS AAN NIE
'l'IGHEID VAN DE BETWIS'l'E AANSLAG. 

±0 INKOMSTENBELASTINGEN. - RE
CLAMA'l'IE INGEDIEND DOOR DE RECHTHEBBEN
DEN VAN EEN OVERLEDEN BELASTINGSCHULDIGE. 
- AANSLAG OP HET KOHlER GEBRACH'l' ZON
DEH DE VERM:ELDINGEN VOOHZIEN BIJ ARTI
KEL 38 VAN HE'!' KONINKLIJK BESLUI'l' VAN 
22 SEP'l'EMBEH 1937. - AANSLAGBILJET RE
GELMATIG TOEGEZONDEN AAN DE WOONPLAATS 
VAN DE 0\'EHLEDEN BELASTINGSCHULDIGE. -
RECLAl\IA'l'lETERMIJN AANVANGNEMEND, 

1° Na verstrijlcing van de 1·eclamatiete1·
mijn, voot·zien b-ij at·tilcel 61, para
graaf 3, van de samengeschaJcelde wet
ten betreffencle cle i·Mcomstenbelastingen, 
wo1·clt cle belasting wettelijlc geacht ver
schttlcligcl te zijn, zelfs ·inclien het inlco
hie1·en niet regelmaUy is geschiecl (1). 

(1) Verbr., 18 maart 1952 (A1·r. Yerb1·., 1952, 
biz. 397 ; Bull. en PAsrc., 1952, I, 397) ; 15 maart 
1955 (Bnll. en PAsrc., 1955, 'l, 786). 



-678-

2o De in absolnte bewoordingen 1/:itge
drulcte en op st1·at van . verval voo·rge
solweven reclarnaUetennijn, doo1· arti
kel 61, pa1·agraat 3, van de sarnenge
sohalcelde wetten bet1·ettende de inlcorn
stenbelast-ingen, geldt voor eeniecler te
gen wie cedulai·re belastingen gevordenl 
wonlen. 

3o De tennijn voorzien bij artikel 61, pa-
1'agraaf 3, van cle sarnengesohalcelde 
wetten betreffende de inlcornstenbelas
tingen, wordt niet afhanlcelijlc gesteld 
van het gernis aan nietigheid van de be
tw·iste aanslag (1). 

4o Bijaldien oolc een aanslag, gevestigd 
ten laste van een ovededen belast'ing
schuldige, _ingekohierd werd zonder de 
verrnelclingen voorzien bij artilcel 38 van 
het koninlclijlc beslttit van 22 september 
.1931, lopen · cle 1'eclarnq,t'ieterrnijnen, 
voorzien b·ij artilcel 61, varagraaf 3, van 
cle sarnengeschalcelde wetten betreffencle 
cle inlcornstenbelastingen, ten opz·ichte 
van de 1·echthebbenden van de belastinu
-schuld!ige, van 't ogenblilc dat de adrni
nistrat'ie bewijst dat het aanslagbiljet, 
overeenlcornstig a1·tilcel -'!0 van voormeld 
lconinlclijlc beslni.t, aan de tD001Wlaa.ts 
van de overleden belastingschu,ld!ige 
WC1'cl toegezonden (2). 

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

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 decem.ber 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
cling van de artikelen 38 en 40 van het 
koninkli.ik besfuif van 22 september 1937, 
doordat het bestreden arrest beslist da,t 
de reclamatie van 8 april 1954 te laat 
werd ingediend, dan wanneer de betwiste 
aanslagen, waarvan de aanslagbiljetten 
op 8 april 1946 werden toegezonden, op 
naam van de in 1945 afgestorven Elodie 
Lamaire gevestigd werden, zonder inacht
neming van evengemelde gebiedende bepa
lingen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de betwiste aanslagen << op 
nam van Elodie Lamaire gevestigd zijn 
geweest en de l!;ohieruittreksels toegezon
den in 1946, na het overlijden van de be-

(1) Verbr., 15 maart 1955 (Bull. en PASIC., 

1955, I, 786). 
(2) Verbr., 4 november 1955 (A,., .. Verb1·., 

1956, blz. 165; Bull. en PASIC., 1956, I, 207); 
raadpl. verbr., 1 december 1953 (A1·r. T'erb?-., 
1954, blz. 230; Bull. en PASIC., 1954, I, 270). 

langhebbende, en dat die aanslagen echter 
nooit v66r 8 april 1954 het voorwerp van 
een reclamatie hebben gemaakt ll, dat het 
beslist dat de op deze datum ingestelde 
reclamatie te laat werd ingediend; 

Overwegende dat het artikel 61, para
gi·aaf 3, van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen aan 
ae belastingplichtige toelaat, binnen de 
termijn welke het stelt, een reclamatie te
gen het beloop van zijn aanslag in te die
nen; dat na verstrijking van deze termijn 
de belasting wettelijk geacht wordt ver
schuldigd te zijn, zelfs indien het inkohie
ren niet regelmatig is geschied; 

Overwegende dat, vermits zij in abso
lute bewoordingen is uitgedrukt, de ver
plichting op straffe van verval binnen de 
bij artikel 61, paragraaf 3, gestelde ter
mijn een reclamatie in te dienen geldt 
voor eenieder tegen wie cedulaire beHts
tingen gevorderd worden, en dat deze ter
mijn niet afhankelijk wordt gesteld van 
het gemis aan nietigheid van de betwiste 
aanslugen; 

Overwegende, echter, dat het verval van 
het recht om, na verstrijking van de bi.i 
artikel 61, paragraaf 3, van de samenge
schakelde wetten voorziene termijn een 
reclamatie in te dienen, slechts tegen de 
rechthebbenden van een overleden belas
tingschuldige vermag te worden ingeroe
pen indien de administratie het bewijs 
levert dat zij het aanslagbiljet, overeen
komstig artikel 40 van het koninklijk be
sluit van 22 september 1937, gezonden 
heeft aan de belastingschuldige op wiens 
naam de aanslag op het kohier gebracht 
werd; 

Overwegende dat uit het tekstverband 
1•an het bestreden arrest blijkt dat de 
aanslagbiljetten in 1946 wel aan de geta
xeerde belastingschuldige toegezonden 
werden; 

Dat daarnit volgt dat de op 8 april 1954 
door haar rechthebbenden ingediende re
clamatie terecht te laat ingediend wert! 
verklaard; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

ten. 

29 april1958. - 2e kamer. - Voorzittm·, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Neveu. 
- Gelijlclltidende conclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 
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2" KAMER. - 29 april 1958 

VOORZIEJNING IN VEJRBREJKING. 
DIRECTE BELAS1'INGEN. - GEBREK .AAN AF
GIFTE VAN EEN UITGIFTE VAN HET BESTREDEN 
ARRESl' l'ER GRIFFIE VAN HET HOF VAN BE
ROEP. - NIE1'-0NTVAN'KELIJiKHEID. 

Is niet ontvankelijk de voorziening in 
verbreking tegen een arrest aewezen op 
het beroep teoen een beslissing van de 
directeur der belastinaen uitsp1·aalc 
doende over de r-eclamatie van een be
lastingsch~tldige, wanneer geen uitgifte 
van het bestreden ar-rest ter grijfie van 
het hot van beroep werd afgegeven (1). 

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

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 november 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid van ambtswege aangevoerd tegen de 
voorziening : 

Overwegende dat, volgens het verzoek
schrift van aanlegger, het Hof van beroep 
te Luik het beroep verworpen heeft tegen 
een beslissing van de directeur der belas
tingen van de provincie Limburg; 

Overwegende dat geen iiitgifte van het 
bestreden arrest ter griffie van het hof 
van beroep werd afgegeven; 

Dat die formaliteit op straffe van ver
val vereist wordt door artikel 14 van de 
wet van G september 1895, vervangen door 
artikel 1 van de wet van 23 juli 1953; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

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

29 april1958. - 2• kamer. -· Voorzitte1·, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzittei·. - Ve,·slaageve,·, H. Rutsaert. 
- Gelijlclwillende concl1tsie, H. Ganshof 
van der M:eersch, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 29 april 1958 

1° INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. - BE
PALING VAN DE BELAS1'BARE GRONDSLAG. ~ 

(1) Verbr., 21 juni 1955 (A1'1'. Ye,·b,·., 1955, 
blz. 862; Bull. en PASIC., 1955, I, 1144) en 
23 september 1955 (A,., .. Ye1·br., 1956, biz. 24; 
Bull. en PASIC., 1956, I, 33). 

VERGELIJKING MET DE NORMALE INKOMS'l'EN 
VAN SOORTGELIJKE BELASTINGPLIOHTIGEN. -
DOOR DE BELAS'l'INGSOHULDIGE OVERGELEGDE 
BOEKHOUDING. - BEWIJSKRAOHTIGE ELE
MENTEN. - SOEVEREINE BEOORDELING VAN DE 
REOHTER OVER llE GROND. 

2° INKOMSTEJNBEJLASTINGEN. -BE
PALING VAN DE BELASl'BARE GRONDSLAG. -
VERGELIJ1l:ING MET DE NORMALE INKOMSTEN 
VAN SOORTGELIJKE BELASTINGPLIOHTIGEN. -
GEEN YERPLIOHTING TE VERGELIJKEN MET ON
DERNEMINGEN DIE IDENTIJi% ZIJN OF IN !DEN· 
TIEKE OMSTANDIGHEDEN GEDREVEN WORDEN. 
- KOOPHANDEL ANDERE WAREN BEGRIJPENDE 
DAN DEZE VAN DE BELASTINGSOHULDIGE. - GE
LIJKSOORTIGE ONDERNEMING. - SOEVEREINE 
BEOORDELING. 

1° De rechter over de ,qrond, die uitspraalc 
doet over de wettelijlcheid van een aan
slag gevestigd naar de normale ilnlwm
sten van soort,qelijke belastingplichti
gen, beoordeelt soeverein, in feite, of de 
door de belastingschuldige overgelegde 
elementen een regelmatige boelcho~tding 
vormen en bewijslcrachtige elementen 
opleveren. 

2° De bepaling van de belastbare grand
slag door middel van de bijzonde1·e me
thode, in.qesteld dOOI' a1·tikel 28 van de 
sarnengesohakelde wetten betreffende .de 
inkornstenbelasUngen, gegrond zijnde op 
de verrJeUjlcing met de 1w1·male inlcom
sten van soortgelijlce onderneminaen en 
niet met deze van ondernemingf!11~ die 
identiek zijn of in identielce onMtandig
heden 1vorden gedreven (2), behoort het 
aan de rechter over de g1·ond soevet·evn 
te oordelen of een Tcoophandel vn elle
en temtielwaren som·tgelijlc is met een 
lcoophandel in textfelwaren en zijden 
weefsels. 

(PIERI, T. BELGISOHE STAA'l', 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 october 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

·over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 28 van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, eerste onderdeel, doordat 
het hestreden arrest beslist dat, aange
zien de door aanlegger overgelegde boek
houding niet bewijskrachtig is, de aan
slag ten laste van aanlegger terecht ge
vestigd werd bij toepassing van artikel 28 

(2.) Raadpl. verbr., 14· februari 1956 (A1·r. 
T' erb1·., 1956, biz. 485; Bull. en PAsiC., 1956, 
I, 61'8) en 30 .,april 1957 (A1'1·. Ye1·br., 195'7, 
blz. 719; Bull. en PASIC., 1957, I, 1036). 
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van de samengeschakelde wetten, dan 
wanneer de door aanlegger overgelegde 
boeken door bewijsstukken gestaafd wa
ren en het geheel kon beschouwd worden 
als voldoende oprecht en juist, tweede on
derdeel, doordat de administratie, na in 
het bei'icht van wijziging een winstper
centage bepaald te hebben aan de hand 
van de vergelijking met zekere belasting
pliclltig·en, nadien andere vergelijkings
punten en andere percentages ingeroepen 
heeft waarover, na het indienen vail cle 
reclmnatie, uiteenlopende beoordelingen 
nitgebracht werden door de inspecteurs 
die met het onderzoek van de reclamatie 
belast waren, doordat de administratie 
aldus gepoogd heeft het werk van de 
taxeerder acllteraf te schragen, dan wan
neer zij een aanvankelijk willekeurige 
aanslag niet aldus mocht geldig maken, 
clerde onderdeel, doordat de administratie 
op een niet passende vergelijking met 
een handelaar in elle- en textielwaren 
heeft gesteund, dan wanneer aanlegger 
handel drijft in textielwaren en zijden 
weefsels : 

Over het eerste onderdeel : 

· Overwegende dat de rechter over de 
grond soeverein oordeelt of de door de be
lastingschuldige overgelegde elementen 
een regelmatige hoekhouding vormen en 
hewijskrachtige elementen opleveren; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat noch uit het bestre
den arrest, noch uit de stukken waarop 
het hof vermag acht te slaan blijkt dat 
dit onderdeel van het middel, waarin juri
dische en feitelijke gegevens vermengd 
zijn, aan de rechter over de grond voorge
legd werd; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende da:t het bepalen van de 
belastuare grondslag volgens de bijzon-

. dere wijze van bewijslevering, ingevoerd 
door artikel 28 van de samengeschakelde 
wetten, geschiedt op voet van de vergelij
king met de normale inkomsten van soort
gelij,ke ondernemingen, en niet met die 
van ondernemingen die identiek zijn of 
in identieke omstandigheden . gedreven 
worden; 

Dat het in dit opzicht aan de rechter 
over de grond behoort soeverein te oorde
len of een koophandel in elle- en textiel
waren soortgelijk is met een koophandel 
in textielwaren en zijden weefsels; 

Dat het bestreden arrest beslist dat 
« het gebezigd · vergelijkingspunt passend 
voorkomt >>; 

Waaruit volgt dat geen van de onder
delen van het middel ontvankelijk is; 

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

29 april1958. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggevet·, H. Daubresse. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, aclvocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Vanderschueren (van de 
Balie van beroep te Brussel) en Van 
Leynseele. 

2" KAMER. - 29 april 1958 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. - RE
CLAMATIE. - VERPLICHTING ZE TE ZENDEN 
AAN DE TERRITORIAAL BEVOEGDE DIRECTEUR 
DER BELASTINGEN EN NIET AAN OM RET EVEN 
WELl(E AMB'l'ENAAR ·VAN RET BESTUUR VAN 
FINANCIEN. - FORMALITEIT VAN OPENBARE 
ORDE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. ·- RE
CLAMATIE. - JVIACH'l' VAN DE DIRECTEUR OM 
DE AANSLAG RECHT TE ZE'l'TEN EN RET OP RET 
KOHlER BRENGEN VAN EEN AANVULLENDE AAN
SLAG TE GELAS'l'EN. - MACHT AFHAN,KELIJK 
GESTELD VAN DE VOORWAARDE DAT DE' ZAAK 
DOOR EEN ON'l'VANKELIJiKE RECLAMATIE BIJ 
HEM AANHANGIG WERD GEMAA!KT. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. - RE
CLAMATIE. - AANVRAAG GERICHT TO'l' DE 
CON'rBOI.EUR DER BELASTINGEN. - GEEN 
RECHT VOOR D.C DIREC1'EUR DER BELAS'l'INGEN 
OM DE ZAAK ALS REGELMATIG BIJ HEM AAN
HANGIG GEMAAK'l' TE AANZIEN EN DAABOVER 
UITSPRAAK TE DOEN. 

4° · INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
BOEP 'l'EGEN DE ·BESLISSING VAN DE DIREC1'EUB. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE RECLA
MATIE. NIE'l'-ON'l'VANKELIJKHEID REB
RENDE EEN ONSPLI'l'SBAARHEID TOT STAND GE
BRACH'l' WA'l' BETBEF'l' DE DIVERSE PUNTEN 
VAN DE BECLAMATIE. - DIRECTEUR HEB
IlENDE NIETTEMIN DE RECLAMATIE ONTVANKE
LIJK VERKLAARD. - VERPLICHTING VOOR 
HE'l' HOF VAN BEROEP, DAT OVER RET BEROEP 
TEGEN DIE BESLISSING UI'l'SPRAAK DOET, ZE 'l'E 
VERNIETIGEN IN AL HAAR BESCHiiKKINGEN, 
ZELFS DEZE TEN GUNSTE VAN DE BELASTING
PLICH'l'IGE. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. - RE
CLAMA'l'IE. - BESLISSING VAN DE DIRECTEUR 
DIE DEZE RECLAMATIE ON'l'VANGT, WANNEE'R 
ZIJ NIET ONT.VAN'KELIJK WAS, EN RET OP RET 
l(OHIER llRENGEN VAN EEN AANVULLENDE AAN
SLAG GELAS'l', - BESLISSING WELKE EEN 
NADEEL KAN 'l'OEBBENGEN AAN DE BELASTING
PLICH'l'IGE. 

1 o De t·eclamaUe van de belastin,qpUchtige 
tegen de aanslag moet, om ontvanlcelijk 
te zijn, blijlcens artilcel 61, parauraaf .'/, 
van de samengeschalcelde wetten betret
fende de inlcomstenbelastingen, gezon
den worden aan de territoriaal bevoegde 
directeur der belastingen zelf, en niet 
aan om het even wellce ambtenaar van 
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het bestwur van financiiJn (1). Deze for
maliteit is van openbare orde (2). 

2° Wanneer de zaalc niet door een ontvan
kelijke reclamatie bij hem aanhangi.q 
_qemaalct is, heeft de directenr geen 
rechtsmacht orn de aanslag 1·echt te zet
ten en het op het Tcohier brengen van 
een aanvnllende aansla,q te gelasten (3). 

3° Wanneer de belastinpplichtige aan cle 
controlenr . der belastingen een brief 
zendt waa1"in hij om nietigverlcladng 
van een aanslag verzoekt, behoort het 
niet aan de directettr, die bevoegd zon 
zijn geweest om deze reclamatie te ont
vangen, de zaak als regelmatig bij hem 
aanhangig gemaalct te beschonwen en 
daarover ttitspraalc te doen. 

4° Gezien de onsplitsbaarheid van de' di
verse punten van een· reclamatie, wellce 
de niet-ontvanlcelijlcheid clezer f,mpli
ceert, dient de beslissing van de direc
tenr, bij wie geen ontvanlcelijlce 1"ecla
matie ingedieml werd, in geval van be
roep tegen het dispositief waardoor !lie 
i"eclamatie ontvanlcelijk verlclaard werd, 
ver'nietigd te worden in al haar beschilc
Tcingen, oolc al waren deze ten gtms.te 
van de belast-ingplichtige. 

5° De beslissing waarbij de di1·ecten1· een 
reclamatie ontvangt, dan wanneer deze 
niet ontvanlcelijlc is, lean een nadeel toe
brenpen aan de belast-inpplichtige die re
clameert tegen het bedrag van de te zij
nen laste _qevestigde aanslag, o.m. wan
neer de directettr het op het kohier bren
gen van een aanmtllende aanslag gelast. 

I 

(N. V. BELGO-EGYPTIENNE DE L'EZBEKIEH, 
'l'. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het besti·eden 
arrest, op 18 juni 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97, 110 en 111 van 
de Grondwet, 141 en 470 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 1315, 
1316, 1317, 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 2 van de wet van 15 mei 
1846 op de comptabiliteit van de Staat, 
gewijzigd door artikel 5 van de wet van 
9 april 1935, 14, 25, 32, 60, 61 (inzonder
heid 61, paragraaf 3), 65, 66, 67, 74 (in
zonderheid 74, eerste en tweede lid) van de 

(1) Verbr., 3 juni 1946 (Bull. en PAsrc., 1946, 
I, 234); 26 september 1950 (ibid., 1951, I, 26, 
en nota 4); 8 februari 1954 (ibid., 1954, I, 502) ; 
29 maart 1955 (ibid., 1955, I, 843). Raadpleeg 
verbr., 27 october 1941 (ibid.,.1941, I, 396). 

wetten betre:ffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij het koninklijk 
besluit van 12 september 1936 en bij het 
besluit va:o. de Regent van 15 januari 1948, 
2, 3°, van de wet van 27 juli 1953 waarbij 
aan artikel 61 van voormelde samenge
schakelde wetten een paragraaf 7 is toe
gevoegd, 7 tot 16 van de wet van 6 septem
ber 1895 en 1 en 2 van de wet van 23 juli 
1953 betre:ffende het beroep voor het hof 
van beroep · en de voorziening voor het 
Hof van verbreking in zake directe belas
tingen, doordat het bestreden arrest be
slist dat een regelmatige reclamatie uit
maakt de brief welke aanlegster op 4 no
vember 1951 aan de controleur der belas
tingen gezonden heeft en waarbij zij on
der meer de aanslagen gevestigd onder 
artikel 7585 van het kohier over het 
dienstjaar. 1951, navordering van rechten 
over 1950, critiseert, en gevolglijk geldig 
en niet door forclusie getro:ffen verklaart 
de aanslag in de mobilienbelasting die 
aangekondigd werd door de beslissing van 
de directeur der belastingen en vervol
gens op het · kohier gebracht werd onder 
artikel 467.087 van het dienstjaar 1954, 
bij navordering van rechten over het 
dienstjaar 1950, dan wanneer, krachtens 
wettelijke regelen welke van openbare 
orde zijn, de reclamaties moeten worden 
ingediend bij de directeur der belastin
gen, en alle tot een andere ambtenaar ge
richte mededeling als reclamatie in de 
zin van de wet volstrekt nietig en waar
deloos is, waaruit volgt dat, aangezien 
de zaak bij hem niet door een regelmatige 
reclamatie aangebracht werd, de direc
teur, na de onder voormeld artikel 7585 
op het kohier gebrachte bedrijfsbelasting 
en nationale crisisbelasting vernietigd te 
hebben, de aanslag onder dat artikel 7585 
niet vermocht te verbeteren, door het ves
tigen van de mobilienbelasting welke on
der artikel 467.087 op het kohier is ge
bracht te gelasten, en dat het hof van be
roep had dienen vast te stellen dat de aan
slag onder voormeld artikel 467.087 geves
tigd was in 1954 voor het dienstjaar 1950, 
dit is na de wettelijke termijn van drie 
jaar, en deze aanslag als te laat gevestigd 
had dienen nietig te verklaren : 

Overwegende dat nit het. bestreden ar
rest blijkt dat aanlegster op 4 november 
1951 aan de controleur der belastingen 
een brief zond waarin zij onder meer ver
zocht om nietigverklaring van de aansla
gen in de mobilienbelasting, in de be
drijfsbelasting en in de nationale crisis-

(2) Verbr., 8 februari 1954 (Bull. en PAsrc., 
1954, I, 502) ; raadpl. verbr., 22 april 1952 (A•·•·· 
F erbr., 1952, biz. 455; Bull. en PAsrc., 1952, 
I, 526, en nota). 

(3) Raadpl. verbr., 21 januari 1958 (supra, 
biz. 319; B"ll. en PAsrc., 1958, I, 532). 
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belasting welke gevestigd waren onder ar
tikel 7585 van het kohier over het dienst
jaar 1951, bij navordering van rechten 
over 1950; 

Overwegende dat de directeur·· der belas
tingen liet gelden dat door deze tot de 
controleur gerichte brief regelmatig een 
reclamatie bij hem aanhangig was ge
maakt, en bij beslissing van 14 mei 1954 
onder meer de vrijstelling van de aansla
gen in de bedrijfsbelasting gelaste en te
gelijkertijd de aanslag in de mobilHlnbe
lasting over het dienstjaar 1951, bij na
vordering van rechten over 1950, verbe
terde door het voorschrijven van het op 
het kohier brengen van een aanvullende 
aanslag, wat de administratie uitvoerde; 

Overwegende dat de reclamatie, om ont
vankelijk te wezen, naar luid van arti
kel 61, paragraaf 3, van de samengescha
kelcle wetten, moet gezonden worden aan 
de territoriaal bevoegde directeur, en niet 
aan om het even welke ambtenaar van 
het bestuur van financHln; 

Dat deze formaliteit van openbare orcle 
is; 

Overwegende dat, wanneer de zaak niet 
cloor een ontvankelijke reclamatie bij 
hem aanhangig gemaakt werd, de direc
teur geen rechtsmacht heeft om de aan
slag recht te zetten en het op het kohier 
brengen van een aanvullende aanslag tl' 
gelasten; 

Overwegende clat, gezien de onsplits
baarheid welke de niet-ontvankelijkheid 
cler reclamatie impliceert, de beslissing 
van de clirecteur bij wie geen ontvanke
lijke reclamatie ingecliend werd, in geval 
van beroep tegen het dispositief waar
door die reclamatie ontvankelijk ver
klaard wercl, vernietigd dient te worden 
in al haar beschikkingen, ook al waren 
cleze ten gunste van de belastingplichtige; 

Overwegende dat de beslissing waarbij 
de clirecteur een reclamatie ontvangt, dan 
wanneer cleze niet ontvankelijk is, een 
nacleel. kan toebrengen aan de belasting
plichtige die ·reclameert tegen het bedrag 
van de te zijnen laste gevestigcle aanslag; 
dat zulks onder meer .het geval is wan
neer de directeur het op het kohier bren
gen v11n een nanvullencle aanslag gelast; 

Dat het feit dat de wet aan de belas
tingplichtige een recht van beroep voor 
het hof van beroep tegen laatstbedoeld 
clispositief verleent niet tot gevolg heeft 
clat het dispositief waarbij de reclamatie 
ontvankelijk verklaard worclt de belas
tingplichtige geen nadeel kan toebrengen; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
clen arrest in zover het beslist dat de op 
4 november 1951 aan de controleur der be
lastingen gezonden brief een ontvanke
lijke reclamatie uitmaakt en het bijge
volg de beslissing van de directeur als 
wettelijk aanziet waarbij de vrijstellingen 
van de aanslagen, gevestigd onder arti-

kel 7585 van het kohier over het dienst
jaar 1951 en het op het kohier brengen 
van een aanvullencle aanslag onder arti
kel 467.087 van het kohier over het dienst
jaar 1954 werclen gelast; beveelt clat mel
cling van onderhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt ver
weerder tot de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

29 april 1958. - 2" kamer. - Voorzitte1·, 
H. Vandermersch, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vroonen. 
- Gelijlcl·ttidende conclttsie, H. Ganshof 
van cler Meersch, aclvocaat-generaal. -
Pleite1·s, J;IH. van Bastelaer en Fally (bei
clen van de Balie van beroep te Brussel). 

l" KAMER. - 2 mei 1958 

VERHURING VAN ZAKEN.- HANDELS
HUUROVEREENKOMSTEN. UITWINNINGS· 
VERGOEDING. ·- VRAAG VAN HERNIEUWING 
VAN DE HUUROVEREENKOMST DOOR DE HUUR
DER. - WEIGERING WEGENS GROVE TEKORT· 
KOMINGEN VAN DE HUURDER AAN ZIJN CON· 
THAOTUELE VERPLIOHTINGEN.- UITWINNINGS· 
VERGOEDING NIET VERSOHULDIGD. 

De ttitwinningsvergoeding, door artikcl 25, 
in de wet van 30 apTil 1951 op de han
delshntwovenJenlcomsten ve1·vat, voor
zien is niet aan de hmwde1· ve1·sclHtldigd 
wanneer de · weigering van hen~ienwing 
van de huu.rovereenkomst, door de veT
hmtrrler, stennt op zware tekortlcomin
gen van ae htw.rder aan de verplichUn
gen, die voo1· hem n-it de httuTovereen
lvomst voortvloeien; zttllcs is het geval, 
zelfs wannee1· de weigeT'i;ng van hernieu
wing van cle hutwovereenlcomst zowel op 
z-nllcclanige telcortlcomingen als op een 
ande1·e rerlen steu.nt (1). (Artikel 16, I, 
4°,. en 25 in de wet van 30 april 1951 ver
vat). 

(JACOBS, T. ALLEBE.) 

AHREST. 

HET HOF; -· Gelet op het bestreden 

(1) DE PAGID, La loi du 30 avril 1951 sur les 
baux comme,·ciaux,. blz. 93 en nota 1; LA HAYE 
en VANKERCKROVE, Le statut des baux commer
ciaux, nr 415; REYNTENS en VAN REEPINGHEN, 
P1·ecis de la p1·opriete comme1·ciale, nr 213; 
PATERNOSTRE, Baux commerciaux, nrs ·2(}5 en 
211; TsCHOFFEN en DuBRU, blz. 232; aanvullend 
verslag van de Commissie van de economische 
zaken en de middenstand, Kamer van volks
vertegenwoordigers, Pasin., 1951, blz. 383. 


