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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. 
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vonnis, op 12 juli 1956 in hoger beroep ge
wezen door de Rechtbank van eerste aan
leg te Antwerpen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 16 en 25 in de 
wet van 30 april 1951 vervat, en !l7 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis 
weigerde de bij artikel25, 6°, verV'at in de 
wet van 30 april 1!l51, voorziene uitwin
ningsvergoeding aan aanlegger toe te ken
nen, omdat de vernieuwing !'an zijn huur
contract hem . werd gewergerd wegens 
grove tekortkomingen aan zijn huurders
verplichtingen in de loop der verstreken 
huurperiocle, dan wanneer genoemde. we~s
bepalingen het toekennen van de mtwm
ningsvergoeding van geen andere voor
waarde afhankelijk maken clan de weige
ring in antwoord op een regelmatige aan
vraag tot vernieuwing : 

Overwegencle dat uit de algemene eco
nomie van de wet van 30 april 1!l51 op de 
handelshuurovereenkomsten met het oog 
op de bescherming van het handelsfonds 
en meer be]maldelijk, uit de artikelen 13, 
16; 25 en 27 in cleze wet v~rvat, blijkt dat, 
wanneer de verhuurder zrch tegen de her
nieuwing van de huurovereenkomst wet
telijk heeft verzet om een reden die, in de 
wet vermeld, niet uit de eenzijdige wil 
van de verhuurcler afgeleid wordt, maar 
gegrond is op een aan de hum·der toere
kenbare fout (art. 16, I, 4°), de uitwin
ning die het gevolg is van zulkdanig ver
zet geen recht geeft oo vergoeding- en dus 
ge~n aanleiding kan geven tot toepassing 
van de artikelen 25 en 27; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat, volgens een tussen partijen 
gewezen rechterlijke beslissing, de weige
ring van hernieuwing van de huurovereen
komst onder andere steunt op zware te
kortkomingen van de huurcler aan de ver
plichtingen die voor hem uit de lopende 
huurovereenkomst voortvloeiden; 

·Dat alzo het afwijzen van de eis tot be
taling van een uitwinningsvergoeclipg, 
welke aanlegger steunde op artikel 25, 6°, 
vervat in de wet van 30 april 1951, wettec 
lijk gerechtvaardigd virordt; 

Dat h.et middel naar recht faalt; 
Over het tweede miclclel, afgeleid uit de 

schencling van de artikelen 555, 1134, 1319 
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 7 en 
9 van de wet van 30 april 1!l51 en. !l7 van 
de Grondwet, doorclat de rechter over de 
oorond om de vraag tot terugbetaling der 
~eerwaarde, welke voortvloeit uit de door 
de huurder gedane werken, af te wijzen, 
steunt op artikel 16 van het huurcontract 
dat hij verklaart als leggende aile herstel
lings- en verbouwkosten ten laste van de 
lmurder clan wanneer de tekst van dat 
contract~1eel beding, die letterlijk wordt 
overgenomen in het bestreden vonnis, als 
volgt luiclt : « alle kosten van reparatie en 

verbouwing en inrichting voor rekening 
zijn van de huurder; zij zijn geschat op 
120.000 frank ll, dan wanneer, anderdeels, 
de omvang der werken waarop de ·aanleg
ger zich beriep, zoncler hieromtrent te 
worden tegengesproken door de verweer
ders, 1.341.263 frank bedraagt, zijnde meer 
dan 1.200.000 frank boven de prijs der 
werken welke de overeenkomst ten laste 
van de aanlegger legt, waaruit volgt dat 
het bestreden vonnis aan artikel 16 van 
het huurcontract een verklaring heeft ge
geven welke onverenigbaar is met zijn uit
drukkelijke bewoordingen en derhalve de 
bovengemelde bepalingen heeft geschon
den: 

Overwegende clat, door af te leiden uit 
het in het bestreden vonnis overgenomen 
becling van de huurovereenkomst . clat par
tijen overeengekomen waren alle kosten 
die de door aanlegger aan het verhuurde 
goed aangebrachte herstellingen en ver
bouwingen zouclen medebrengen, uitslui
tencl te zijnen laste te leggen, de rechter 
aan dit beding geen met de bewoordingen 
ervan onverenigbare betekenis heeft ver
leend; 

Overwegende, inderdaacl, enerzijcls, dat 
voormeld beding uitdrukkelijk bepaalt dat 
<< aile ll kosten van reparatie, verbouwing 
en inrichting « voor rekening van de hum·
cler zijn ll; 

Dat de rechter, anderzijds, heeft kun
nen oordelen dat de melding van een 
schatting slechts een aanwijzend karakter 
had, te weten de waarcle welke partijen 
ten tijde van het sluiten van de hum·over
eenkornst meenclen te kunnen toekennen 
aan een door de huurder te dragen last; 

Waaruit volgt dat het middel in feite 
niet opgaa t; 

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

2 rnei 1958. - 16 kamer. - Voorz-itter, 
H. de Olippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. 
- Gelijlcl1tidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Terrnicourt, procureur-gen~
raal. - Pleiters, HH. Veldekens en Sr
mont. 

l" KAMER. - 2 mei 1958 

1° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
IN BURGERLIJKE ZAE:EN. - MIDDEL RUSTEN
DE OP DE BEWERING DAT EEN EIS AAN DE GANG 
WAS WANNEER VOOR DE REOHTER EEN ANDERE 
EIS WERD INGESTELD. - BEWERING VOOR DE 
FEnEimEOHTER NIE1' GEUIT EN DIE GEEN 
STEUN VIND'£ IN DE STU:K'KEN WAAROP RET 
HOF VERMAG AOHT 'l'E SLAAN. - MIDDEL DAT 
IN FEITE NIET OPGAA'l'. 
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2° LEJVENSONDERHOUD. - UIT.KERING 
T01' LEVENSONDERHOUD DOOR DE ECHTGE
NOTE GEVRAAGD. - VONNIS DAT HET SAMEN
WONEN VAN AANLEGGER EN VAN EEN ANDERE 
VROUW VASTSTEL1'. - VONNIS DAT DOOR EEN 
PASSEND ANTWOORD DE BEWERING VAN DE 
ECHTGENOOT VERWERPT DAT DE ECHTGENOTE, 
ZONDER WETTIGE REDEN, HET ECHTELIJ:K 

HUIS HEEFT VERLATEN. 

1° Mist feUelijke grondslag het midclel 
steu,nencle op de bewer·in.Q dat een eis tot 
eohtsoheiding aan de gang was, wanneer 
·voor cle vredereohter een eis tot oncler
howlsgeld wercl ingestelcl, wanneer cleze 
bewering voor cle [ei.te111reohter niet ge
nit we1·d en geen ste'l/n vindt in £le stu.lc
lcen waarop het hof vennag aoht te 
slaan (1). 

2° Door het sarnenwonen van de eoht,qe
noot, aan wie de eoht,qenote een 1titlce
ring tot levensoncle1·honcl vraagt, en van 
een anrlere m·ouw vast te stellen, ver
werpt de reohter door een passende re
aen ae be~oering van de eohtgenoot dat 
cle eohtgenote, zonfler wettige reflen, het 
echtez.ijk huis heett verlaten. 

(MOREELS, T. D'HOSSCHE.) 

ARRES1'. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 maart 1957 gewezen door de 
Recht bank van eerste aanleg te Gent; 

Over het eerste midclel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 234, en meer 
speciaal 268 van het Burgerlijk Wetboek, 
gewijzigd bij artikel 7 van het koninklijk 
besluit nr 239 van 7 februari 1936, 470 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging, gewijzigd bij artikel 22 van het. ko
ninklijk besluit nr 300 van 30 maart 1936, 
cloordat, wanneer een vorclering tot echt
scheicling niet clefinitief beslecht was tus
sen partijen, het bestreden vonnis een 
vonnis van de vreclerechter bevestigt 
waarbij eiser werd veroorcleelcl aan zijn 
echtgenote een onderhouclsgeld te betalen, 
clan wanneer staande een geding in echt
scheiding de vrederechter niet bevoegd is 
om een onderhoudsgeld toe te staan aan 
een der echtgenoten : 

Overwegende dat het midclel rust op de 
bewering dat de eis tot echtscheiding nog 
aan de gang was wanneer v·66r de vrede
rechter een eis tot onderhoudsgeld door 
verweerster werd ingesteld; 

Overwegencle dat deze bewering geen 
steun vindt in enig stuk op hetwelk het 
hof vermag acht te slaan; 

(1) Vergel. verbr., 31 mei 1957 (A1-r. Jlerbr., , 
1957, biz. 826). 

Dat de conclusies van aanlegger vo6r de 
rechter over de grond geen enkele betwis
ting inhielden aangaancle de definitieve 
aard van het op 5 juli 1!l52 door de Recht
bank van eerste aanleg te Gent gewezen 
vonnis dat de eis tot echtscheicling ve!
worpen had; 

Dat .het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen !l7 van de 
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden vonnis de 
redenen van de eerste rechter overneernt 
zonder op verzoekers grievenschrift te 
antwoorden alwaar deze, - om de volgens 
hem te brede oovatting van de vrederech
ter te betwisten volgens wien « verweer
der alleszins is gehouden voor het levens
onderhoud van zijn echtgenote te zorgen JJ, 

- deed gelden dat deze verplichting niet 
bestond wanneer, zoals ter zake, de vrouw 
vrijwillig en zonder reden de echtelijke 
woning heeft verlaten : 

Overwegende dat aanlegger tot verweer
middel bij conclusies aanvoerde : 1° dat 
de onderhoudsplicht van de echtgenoot 
principieel in het echtelijk huis client ver
vuld te worden en dat, vermits verweer
ster vrijwillig en zonder reden het echte
lijk huis verliet, hij geen onderhoudsgeld 
verschuldigd was, 2° dat hij aanbod deed 
verweerster in het echtelijk huis te ont
vangen; 

Overwegencle dat het bestreden vonnis 
het beroepen vonnis bevestigt op grond 
van de beweegredenen van de eerste rech
ter; 

Overwegende dat de eerste rechter het 
samenwonen vaststelt van aanlegger en 
van een andere vrouw dan zijn echtge
note, en eruit afieidt dat aanlegger gehou
den is voor het levensonderhoud van ver
weerster te zorgen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aldus erop wijst dat verweerster niet zon
der wettige reden het echtelijk huis heeft 
verlaten en een passend antwoord geeft 
op de conclusies van aanlegger ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

2 mei 1!l58. ~ 1e kamer. - VoorzUtm· 
en verslaggever, H. de Olippele, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijlcluiaende 
oonolusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 
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l" KAMER. - 2 mei 1958 

1° VERBREKING. - IN BURGERLIJKE ZA
KEN. - ARBES'l' VAN VERBREKING. - GE
BREK VAN BETEKENING AAN DE TEGENPARTIJ 
VOOR DE UI'.fVOERING. - NIETIGHEID ERUIT 
VOORTVLOEIENDE. - AARD. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. - BuR
GERLIJKE ZAKEN. - VOORLOPIGE VONNISSEN 
OF EINDVONNISSEN WAARBIJ EEN VEROORDE
LING WORDT UITGESPROKEN. - VONNISSEN 
WELKE SLECHTS KUNNEN UITGEVOERD WOR
DEN NA AAN DE PARTIJ BETEKEND GEWEEST TE 
ZIJN. - AARD VAN DE NIE'l'IGHEID, 

1° Sinds de wet van 23 october 1950 heett 
de nietigheid hieruit voortspruitende dat 
een in but·gerlijlce zalcen gewezen arrest 
van verbrel.;ing voor zijn tenuitvoerleg
ging door de aanlegger in verbt·elcing 
aan de tegenpartij niet betelcend is ge
weest hetzelfde lcaralcter als de nieUg
heid gesteu.nd op de niet-naleving van 
artilcel147 van het Wetboelc van b1tr,qer
lijlce rechtsvordet·ing, zij wordt gedelct 
hetzij door een uitdntluluelijlce berusting 
van de partij in het arrest van verwij
zing, hetzij door haat· vrijwillige mede
werlcing tot de uitvoering van dit ar
rest (1). (Wet van 23 october 1950, art. 2 
en 3). 

2° De nietigheid hientit voortspru.itende 
dat een voorlopig vonnis of een eindvon
nis in b~wgerlfjlce zalcen gewezen en 
waat·bij een veroordeling wordt 1titge
sprolcvn, ten 1titvoer gelegd geweest is 
vooraleer aan de 11a1·tij betelcend ge
weest te zijn is gedelct hetz·ij door de 
uitdr·u.lclcelijlce bentsting van de partij 
in het vonnis, hetzij doot· haar vri.jwil
lige medewerlcing tot de 1titvoering van 
het vonnis (2). (Koninklijk besluit n" 300 
van 30 rna art 1936, art. 7). 

(VANHELMONT, T. VANHELMONT.) 

ARREST (3). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
bevelschrift op 14 mei 1957 en op het be
streden vonnis op ljuli 1957 door de vre
derechter 'van het tweede kanton te Leu
ven gewezen; 

(1) Raadpl. Pm·l. Besch., Senaat, zittijd 1948-
1949, nr• 98 en 204; Kamer van volksvertegen

. woordigers, buitengewone zittijd 1950, nr 183. 
De toestand was anders v66r de wet van 

23 october 1950, to en de artikelen 9 en 10 van 
titel XIII van het tweede gedeeite van het 
reglement van 28 juni 1738 van kracht waren : 
verbr., 13 juli 1948 (Arr. Verbr., 1948, blz. 394). 

(2) Repert. pt·at. dt·. belge, vo Execution de•s 
jugements et actes en matiet·e civile, nr 203; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 22bis van de wet 
van 25 februari 1925 betreffende de rechts
pleging in cassatie in burgerlijke zaken, 
artikel dat aan die wet werd toegevoegd 
door artikel 2 van de wet van 23 october 
1950 welke de wet van 25 februari i925 
aanvulde, en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden bevelschrift van 14 mei 1957 
en het bestreden vonnis van 1 juli 1957, -
waarbij het verzoek tot overneming, ge
richt tegen de aanlegger namelijk, werd 
aangenomen en erop recht werd gedaan, 
- gewezen werden zonder voorafgaande
lijke betekening aan deze laatste van het 
arrest van het Hof van cassatie van 
15 maart 1957 in uitvoering waarvan de 
zaak voor de vrederechter van het tweede 
kanton te Leuven werd gebracht, met het 
gevolg dat heel de voor die magistraat ge
voerde rechtspleging nietig is, doordat al
thans noch uit de bestreden beslissingen 
noch uit de stukken der rechtspleging 
waarop het hof acht vermag te slaan 
blijkt dat het arrest van cassatie van 
15 maart 1957 voorafgaandelijk aan de 
aanlegger zou betekend geworden zijn en 
aldus niet bewezen is dat de jurisdictie 
van verwijzing van de vorderinz regelma
tig kennis heeft genomen en geldig uit
spraak kon doen zoals ze gedaan heeft : 

Overwegende dat de wet van 23 october 
1950, bij haar artikel 3, de artikelen 9 en 
10 van titel XIII van het tweede deel van 
het reglement van 28 juni 1738 heeft inge
trokken en, bij haar artikel 2, heeft be
paald dat, in burgerlijke zaken, de arres
ten van verbreking, op straffe van nietig
heid, eerst na betekening aan de partij 
mogen ten uitvoer gelegd worden; 

Overwegende dat de wetgever aldus, 
enerzijds, de door voormeld reglement ge
stelde verplichting, de in burgerlijke za
ken gewezen arresten van verbreking te 
betekenen aan de advocaat bij het hof die 
voor de partij is opgetreden, heeft afge
schaft en, anderzijds, zoals uit de voorbe
reidende :werkzaamheden van de wet 
blijkt, aan de nietigheid die uit het gebrek 
van betekening van het arrest aan de par
tij volgt hetzelfde karakter heeft willen 
toekennen als dit van de nietigheid ge
steund op de niet-naleving van artikel 147 

GLASSON, MoREL en TrssrER, bd. III, nr 764; 
GARSONNET en CllzAR-BRu, bd. III, 695, nota 3; 
DALLOZ, Repert. de procedure civile et commer
ciale, v 0 Execution des jugements et des actes, 
nr 92'; verbr., 7 maart 1868 (Bull. en PAsrc., 
1868, I, 313, en de conclusies van de eerste 
advocaat-generaal Faider); Fr. verbr., 12 no
vel')lber 1906 (SIREY, 1909, I, 300, en de nota's 3 
en 4, blz. 301). 

(3) Ret arrest van verbreking, met verwij
zing, is in deze zaak op 15 maart 1957 gewezen 
geweest (A1'1', Ve1'br., 1957, blz. 582). 



- 686 

van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, gewijzigd bij artikel 7 van het 
koninklijk besluit nr 300 van 30 maart 
1936; 

Overwegende dat gezegde nietigheid, bij
gevolg, gedekt is hetzij door een uitdruk
kelijke berusting van de partij in het ar
rest van verwijzing, hetzij door haar vrij
willige medewerking tot de uitvoering van 
dit arrest; 

Overwegende dat, volgens de vaststellin
gen van het bestreden vonnis, aanlegger, 
door een gevolmachtigde, regelmatig v66r 
de vrederechter van het tweede kanton te 
Leuven verschenen is in . uitvoering van 
het arrest van verwijzing en zijn verdedi
ging over de grond van de be twisting heeft 
voorgedragen; dat nit geen enkel stuk van 
de rechtspleging, waarop het hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat aanlegger v66r de 
rechter over de grond het gebrek aan be
tekening van het arrest van verwijzing 
heeft ingeroepen; 

Dat hij, bijgevolg, niet meer ontvanke
lijk is zich daarop v66r het hof te beroe
pen en dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

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

2 mei 1958. - 1" kamer. - Voorzitter, 
H. de Olippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. 
- Gelijlcl~tidende concl~tsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pleiter, H. De Bruyn. 

l" KAMER. - 3 mei 1958 

1o REKWEST OIVIEL.- BEGR:iP. 

2o EOHTSOHEIDING EN SOHEIDING 
VAN TAFEL EN BED.- ARREST WAAR
BIJ EEN ECHTSCHEIDING WEGENS EEN BEPAAL
DE OORZAAK TOEGESTAAN WORDT. - ARREST 

(1) Over de betekenis van de termen « recht
banken van eerste aanleg >> in artikel 480 
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, raadpl. verbr., 14 april 1887 (Bull. en 
PAsrc., 1887, I, 173), die in deze uitdrukking 
de handelsrechtbanken bevat, verbr., 21 de
cember 1931 (ibid., 1932; I, 14) en 27 septem
ber 1945 (A1·r. Ve1·br., 1945, blz. 209), Fr. verbr., 
14 mei 1900 (Dall. per., 1900, I, 356) en 24 april 
1901 (ibid., 1901, I, 381). Bet request civiel is 
insgelijks open tegen de scheidsrechterlijke 
vonnissen krachtens artikel 1026 van het Wet
boek van rechtsvordering, maar artikel 1027 
van hetzelfde wetboek sluit sommige gronden 
van request civiel uit. · 

(2) Zie nota 1 onder het arrest in Bull. en 
PASIC., 1958, I, 969. 

KUNNENDE BIJ WIJZE VAN REKWEST CIVIEL 
INGETROKKEN WORDEN. 

3° HUWELIJK. - 0NONTBINDBAARHEID. -
BEGINSEL DAT EEN VAN DE GRONDSLAGEN VAN 
DE MAATSCHAPPELIJKE ORDE UITMAAKT.' 

4° OPENBAAR MINISTERIE. - BuR
GERLIJXE ZAKEN. - VORDERING VAN AMBTS
WEGE IN ANDERE GEVALLEN DAN DE IN DE WET 
OMSCHREVENE,- PERKEN, 

5° REKWEST OIVIEL. -ARREST WAAR
BIJ EEN ECHTSCHEIDING TOEGESTAAN WORDT. 
-ARREST WEGENS RET BEDROG VAN EEN DER 
PARTIJEN OP EEN VALS STUK EN BUITEN WE
TEN VAN DE ANDERE PARTIJ, DIE ZIJN VORDE
RING VERZAAKTE, GEWEZEN. - RECHT VAN 
RET OPENBAAR MINI STERlE VAN AMBTSWEGE 
OP TE TREDEN BIJ WIJZE VAN REQUEST CIVIEL 
TOT INTREICKING VAN RET ARREST. 

1° Het request oiviel is een buiten,qewoon 
reohtsmiddel in b~trgerlijke zalcen ge
opend tegen al de vonnissen op tegen
spraalc in laatste aanleg bij de reoht
banlcen van eerste aanleg (1) en van be
roep gewezen en te_qen de vonnissen bij 
verstelc eveneens :in laatste aanleg gewe
zen en die niet meer vatbaar zijn voo1· 
verzet; de beslissingen in zake eoht
scheiding gewezen zijn aan dit reohts
middel niet onttrolclcen. (Wetboek van 
burg. rechtsv., art. 480). 

2° De arTesten waarbij de eohtsoheiding 
wegens een bepaalde OOTzaak wordt toe
gestaan mogen bij wijze van relcwest oi
viel ingetTolclcen worden (2). 

3o De onontbindbaarheid van het hnwe
Ujlc, als beginsel door de wet gesteld, 
maalct een van de grondslagen van de 
maatsohappelijke orde ~tit. 

4o In b7trge1·Hjlce zalcen heett het open
baa!· ministerie zelfs in andere gevaUen 
dan de in de wet omsohrevene, het reoht 
van ambtswege op te treden; maar zijn 
vordeTing moet .dan tot doel hebben een 
toestand te doen opho~tden wellce de 
openba1·e orde in gevaar bTengt en wellce 
het, dientengevolge be/wort te doen ver
dwijnen (3). (Wet van 20 april 1810, ar
tikel 46, lid 2.) 

(3) Over het onderscheid, wat betreft de uit
gebreidheid van het recht op te treden van het 
openbaar ministerie, tussen de gevallen door 
de wet omschreven (wet van 20 april 1810, ar
tikel 46, lid 1) en de andere gevallen van vor
dering van ambtswege (wet van 20 april 1810, 
art. 46, lid 2), raadpl. : verbr., 5 mei 1881 
(Bull. en PAsrc., 1881, I, 230); 1Z mei 1922 
(ib·id., 1922, I, 296, en de conclusies van de pro
cureur-generaal burggraaf Terlinden) ; 22 maart 
1923 (ibid., 1923, I, 243) en 7 april 1927 (ibid., 
1927, I, 194, en de conclusies van de procureur
generaal P.' Leclercq); de nota 6 onder verbr., 
29 septeml:)er 1927 (ibid., 1927, I, 296) ; Fr. 
verbr., 4 november 194-6 (SrREY, 1947, I, 43) 
en 10 juni 1953 (ibid., 1954, I, 48). 
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5" Een arrest, waarbij een echtscheiding 
toegestaan· is, hetwelk wegens het be
drag van een der partijen op een vals 
stuk gewezen is (1) en bttiten weten van 
de andere partij, oorspronkelijke aan
legger die zijn vordering had ve1·zaalct, 
1·oept een teitelijlce toestand in het leven 
die de openbare orde zwaa1· krenlct; het 
opf?nbaa1' ministerie heett het recht van 
ambtswege op te treden bij wijze van 
request civbel tot intreklcing van het ar
rest. 

(PI!.OOUREUR·GENERAAL TE LUIK, 
T. FRENKEN.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 april 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 480 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering, 241 
van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd 
door artikel 2 van de wet van 14 december 
Hi35, en 46 van de wet van 20 april 1810 
op de inrichting van de rechterlijke macht 
en de rechtsbedeling, doordat het bestre
den arrest om niet ontvankelijk te ver
klaren het 'request civiel dat aanlegger in
gediend heeft tegen het op 17 januari 1952 
door het Hof van beroep te Luik gewezen 
arrest, waarbij de echtscheiding tussen de 
echtgenoten Fre:il.ken-Van Brabant ten na
dele van verweerder Guillaume Frenken 
toegestaan is, onder inroeping, als oorza
ken tot het request civiel, dat dit arrest 
aano-etast is door het persoonlijk bedrog 
van'=' evengemelde verweeerder en uitge
sproken is 011 stukken die sedertdien vals 
bevonden of verklaard zijn, hierop steunt 
dat : 1" het request civiel niet ontva:il.ke
lijk is op het stuk van echtscheiding; 
2" al heeft het openbaar ministerie de 
niacht om in burgerlijke zaken van ambts
wege op te. treden in de andere gevallen 
dan de in de wet omschrevene, wanneer 
de openbare orde in gevaar gebracht is 
door een staat van zaken welke client ver
holpen te worden, een door het bedrog' van 
een der partijen of met behulD van valse 
stukken bekomen beslissing waarbij een 
echtscheiding toegestaan is de openbare 
en algemene orde niet in gevaar brengt, 
dan wanneer het request civiel ov het 
stuk van echtscheiding ontvankelijk is 

(1) Over de betekenis, in artikel 480, 9°, :van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordermg, 
van de termen « stukken als vals erkend », 
enerzijds, en « stukken vals verklaard », ander
zijds, raadpl. Amiens, 28 juli 1947 (SrREY, 1948, 
II, 23), alsook de nota's 1, 2 en 3 getekend 
H. SOLUS. 

(schending van de artikelen 241 van het 
Burgerlijk Wetboek en 480 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering), en 
dat, wanneer een beslissing waarbij een 
echtscheiding toegestaan werd verkregen 
is door het bedrog van een der partijen of 
met behulp van sedertdien vals bevonden 
of verklaarde stukken, aan de openbare 
orde in erge mate afbreuk gedaan is door 
een toestand welke behoort te worden ver
holpen, het openbaar ministerie alsdan het 
recht hebbend, als hoofd!)artij, door mid
del van request civiel O!J te treden om der
gelijke staat van zaken te doen verdwij
nen (schending van artikel 46 van de wet 
van 20 april 1810) : 

Overwegende dat nit ,de stukken waarop 
het hof vermag acht te slaan blijkt : 
a) dat een arrest van het Hof van beroep 
te Luik, hetwelk op 17 januari 1952 bij 
verstek gewezen is en waartegen geen ver
zet meer mogelijk is, de echtscheiding toe
gestaan heeft tussen Elise Van Brabant 
en Guillaume Frenken, ten nadele van 
laatstgenoemde; b) dat Frenken bij een 
contradictoir arrest van hetzelfde hof van 
beroep van 17 november 1955, dat i:il. 
kracht van gewijsde g-etreden is, uit hoof
de van valsheid in geschriften en gebruik 
van valse stukken tot een straf veroor
deeld is wegens het opstellen van een do
cument, ondertekend <<Collette JJ en geda
teerd 5 juli 1950, en het voorleggen ervan 
in de rechtspleging tot echtscheiding Van 
Brabant tegen hemzelf; c) dat aanlegger, 
hierop steunend dat nit de vermeldingen 
van het arrest van 17 november 1955 

· blijkt : 1" dat het ODstellen en het gebrui
i ken van het vals verklaard document tot 
. doel gehad hebben een invloed nit te oefe
, nen op de beslissing van het hof van be-

roep hetwelk gelast was over de vordering 
tot echtscheiding te beslissen; 2° dat de 
rechtspleging tot echtscheiding vo6r het 
hof van beroep vervolgd is door bemoeiing 
van Frenken en buiten weten van dame 
Van Brabant die de wil geuit had de vor
dering te verzaken, en hiero!J dat bijge
volg 11et arrest van 17 januari 1952, waar
bij de echtscheiding toegestaan is, kan 
worden ingetrokken wijl het aangetast is 
door het persoonlijk bedrog vim Frenken 
en wijl het gesteund is op sedertdien vals 
bevonden of verklaarde stukken, dit ar
rest door middel van request civiel aange-
vallen heeft ; . 

Overwegende dat het bestreden arrest 
dit request civiel niet ontva:il.kelijk ver
klaard heeft om de J.n het middel opgege
ven red en en; 

I. Overwegende dat het request civiel, 
hetwelk een buitengewoon gemeenrechte
lijk rechtsmiddel in burgerlijke zaken is, 
ontvankelijk is tegen alle in hoogste res
sort door de rechtba:il.ken van eerste aan
leg en van beroep op tegenspraak gewezen 
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vonnissen en teg:en alle verstekvonnissen, 
insgelijks in hoogste ressort gewezen en 
waartegen geen verzet meer openstaat; 

Overwegende dat deze regel in echt
scheidingszaken geen uitzondering lij dt; 

Overwegende voorzeker, dat luidens ar
tikel 881 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering «ten aanzien van de echt
scheiding zal te werk gegaan worden zoals 
bij het Burgerlijk Wetboek is voorge
schreven l>, doch dat artikel 241 van dit 
Wetboek, zoals het vervangen is door ar
tikel 2 van de wet van 14 december 1935, 
bepaalt : cc behoudens de in dit hoofdstuk 
voorziene afwijkingen wordt de zaak in 
de gewone vorm behandeld en berecht, na
dat het openbaar ministerie is gehoord l>; 

Dat geen enkele 'van de hepalingen van 
het hoofdstuk betreffende de echtscheiding 
wegens een bepaalde oorzaak ,de arresten 
waarbij de echtscheiding toegestaan wordt 
onttrekt aan het toepassingsveld van het 
request civiel, noch hiermede onverenig
baar is; 

Dat, al kan weliswaar de intrekking 
van een dergelijk arrest ernstige nadelen 
met zich brengen, de gebreken die het ar
rest aankleven zo zwaar kunnen wezen 
dat er nog meer nadelen zouden verbon
den zijn aan het in stand laten van een 
echtscheiding zonder wettelijke grondslag, 
welke bovendien in sommige gevallen be
komen is door bedrieglijke manamvres, 
uitgevoerd om de beslissing van het ge
recht in een verkeerde zin te doen vallen; 

II. Overwegencle dat krachtens arti
kel 46 van de wet van 20 april 1810, het 
openbaar ministerie in hurgerlijke zaken, 
zelfs in andere gevallen dan de in de wet 
omschrevene, van ambtswege vermag op 
te treden ten einde een toestand, te doen 
ophouden welke de openbare orde in ge
vaar brengt; 

Overwegende dat de onontbindbaarheid 
Van het huwelijk, Welke door de wet als 
beginsel gesteld is, een van de grondslagen 
der maatschappelijke orde is; 

Overwegende dat een arrest waarbij een 
echtscheiding toegestaan is, hetwelk we
gens het hedrog van een der partijen ge
wezen is op een vals stuk en buiten weten 
van de andere echtgenoot, de oorspronke
lijke aanlegger die zijn vordering ver
zaakt had, een feitelijke toestand in het 
leven roept die de openbare orde zwaar 
krenkt en dat het van belang is dat arrest 
ongedaan te maken ; 

Dat het openbaar ministerie dus van 
ambtswege kan optreden tot intrekking 
van zodanig arrest; 

Overwegende, tenslotte, dat de beschou
wing van het hof van beroep dat de in
trekking van een arrest waarbij de echt
scheiding toegestaan is cc in de orde der 
familien een grotere stoornis zou kunnen 
veroorzaken dan de afbreuk welke eraan 

zou ZIJn gedaan ll evenmin het dispositief 
kan rechtvaardigen; 

Dat het hof van beroep nit het oog ver
loren heeft dat de verweerder ten laste 
gelegde bedrieglijke manceuvres van zulke 
aard zijn dat zij in erge mate niet enkel 
de orde der familien, doch tevens de eer
lijkheid iil de debatten in rechte en het 
gezag van de rechterlijke beslissingen 
kunnen krenken; 

Overwegende dat uit het vorenstaande 
volgt dat het bestreden arrest, door het 
request civiel van aanlegger niet ontvan
kelijk te verklaren om de in het middel 
gecritiseerde redenen, de daarin aange
duide wetsbepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest, in zover het over het reQuest civiel 
van aanlegger gewezen is; beveelt dat 
melding· van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder Frenken tot de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

3 mei 1958. - 1" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. :Moriame. - Gelijkluiuende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. 

l e KAMER. - 3 mei 1958 

CONTRACT VAN VERVOER. - VER
voERDER VERMOED WOHDENDE VERANTWOOR
DELIJK TE ZIJN VOOR DE AVERIJ VAN DE GOE
DEREN. - VERMOEDEN KUNNENDE WEERLEGD 
WORDEN DOOR RET BEWIJS DAT DE AVERIJ 
UITSLUITEND AAN EEN VREEMDE OORZAAK TE 
WIJTEN IS. 

Inuien, in geval van vervoercontract aom· 
de wet van 25 angust1ts 1891 geregela, ae 
vervoeruer vermoea wordt voor ae 
averij van het vervoera goea verant
wooruelijle te zijn, mag hij uit vermoe
aen weerleggen aoor het bewijs aat ae 
averij 1titsluitena te wijten is aan een 
vreemae oorzaak. (Wet van 25 augustus 
1891, art. 4.) 

(N. Y. SOTRAROU'l', T. DENAMUR.) 

ARREST. 

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

Overwegende dat nit lie stukken waarop 
het hof vermag acht te slaan blijkt dat de 
vennootschap cc Le Laminage a froid l> in 
1952 aanlegster belast hacl met het vervoe-
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ren voor haar rekening van 15 ton band
ijzers van Oarnieres naar Antwerpen; dat 
aanlegster op haar beul't verweerder met 
dit vervoer belastte; dat, daar verweerder 
niet over het nodig dekzeil beschikte om 
de goederen onderweg te beschutten, aan
legster hem een dekzeil leende; dat de 
goederen beschadigd ter bestemming kwa
men; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond aanlegster veroordeelde om de ven
nootschap cc Le Laminage a froid >> scha
deloos te stellen voor het nadeel haar be
rokk~md door de beschadiging van de 
bandijzers ; 

Dat aanlegster, die verweerder tot vrij
waring gedagvaard had, haar vordering 
ontzegd werd om de reden dat de oor
sprong van de schade gelegen was in de 
slechte staat van het dekzeil dat zij aan 
verweerder geleend had; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel !}7 . van de Grond
wet, tegenstrijdigheid tussen of dubbelzin
nigheid in de redenen welke met een ont
breken van redenen gelijkstaat, doordat 
het arrest erop wijst dat aanlegster het 
afdekken verzekerde van de vrachtauto
mobiel van verweerder waarop de liti
gieuze goederen moesten vervoerd worden, 
hoewel het van de andere kant erkent dat 
aanlegster verweerder enkel een dekzeil 
g·eleend heeft; dan wanneer het tegenstrij
dig is, enerzijds, te zeggen dat aanlegster 
het afdekkeri van de vrachtautomobiel 
verzekerde of ervoor zorgde, hetgeen irn,.; 
pliceert dat zij de goederen afgedekt had 
en dat zij te dezer gelegenheid alle dien
stige voorzorgen diende te nemen, en, an
derzijds, te spreken van het eenvoudig 
lenen van een dekzeil, dan wanneer derge
lijke lening integendeel voor verweerder, 
aan wie zij gedaan was, de verplichting 
impliceerde het geleende dekzeil doeltref
fend te gebruiken, althans doordat deze 
motivering dubbelzinnig is aangezien zij 
geen mogelijkheid biedt met zekerheid te 
weten welke toestand het arrest in aan
merking genomen heeft als grondslag van 
zijn redenering : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond vaststelt dat, aanlegster in de on
mogelijkheid verkerende een vervoer te 
doen dat met spoed moest geschieden, zij 
verweerder ermede belastte; dat, daar 
verweerder haar laten weten had dat hij 
niet over een dekzeil beschikte, aanlegster 
zich ertoe verbond zelf het « afdekken >> te 
verzekeren; 

Overwegende dat het arrest hierdoor be
doelt dat aanlegster zich ertoe verbond 
verweerder het nodige materieel dat hem 
ontbrak te bezorgen; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond daarna releveert dat aanlegster in
derdaad aan verweerder een delrzeil ge-

VERBR., 1958. - 44 

leend heeft, doch dat dit zeil in een slechte 
toestand verkeerde, daar er oo verschei
dene plaatsen gaten in waren; 

Overwegende dat deze vermeldingen van 
het bestreden arrest in genen dele tegen
strijdig zijn en dat de redenen van het ar
rest evenmin dubbelzinnig zijn; 

Dat het middel feitelijlre grondslag 
mist; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, het tweede, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1315 van het Bur
gerlijlr Wetboelr, 4 van titel VIIbis van 
het Wetboelr van koophandel, wet van 
25 augustus 1891, doordat het bestreden 
arrest aanlegster het bewijs oplegt dat het 
vochtig worden van de goederen een an
dere oorzaalr zou hebben dan de gebreken 
of de sleet van haar eigen delrzeil en in 
enige mate aan een nalatigheid van ver
weerder zou te wijten zijn, dan wanneer 
deze, vervoerder, diende te bewijzen dat 
de beschadiging van de goederen te wijten 
was aan de gebrelren van het dekzeil dat 
hij geleend had, en niet aan het slecht ge
bruik dat hij ervan had gemaakt, het 
derde, afgeleid uit de schending vim de 
artikelen 97 van de Grondwet, 131!} en 1320 
van het Burgerlijlr Wetboelr, doordat het 
bestreden arrest verklaart dat aanlegster 
niet bewezen heeft dat het vochtig worden 
van de goederen een andere oorzaak zou 
gehad hebben dan de gebreken en de sleet 
van haar eigen dekzeil, zonder te ant
woorden op de conclusies van aarilegster 
die deed gelden dat de deslrundige de me
ning had uitgebracht dat de averij niet 
ontstaan was ingevolge de staat van het 
dekzeil en dat de enkele gaten in een van 
de uiteinden ervan slechts een plaatselijk 
vochtig worden tot gevolg zouden kunnen 
gehad hebben, zodat de averij aan de goe
deren te wijten was aan het slecht ge
bruiken van het dekzeil door verweerder : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
geenszins de regel van artikel 4 van ti
tel Vllbis van het eerste boek van het 
Wetboek van kooohandel miskent, volgens 
wellre de vervoerder verantwoordelijk is 
voor de averij van de goederen indi.en hij 
niet bewijst dat deze averij te wijten is 
aan een vreemde oorzaak waaraan hij 
geen schuld heeft: dat de reden waarom 
het hof van beroep de schade aanlegster 
ten laste laat is dat, naar de mening van 
dit hof, de beschadiging van de bandijzers 
enkel te wijten is aan een oorzaak waar
aan verweerder geen schuld heeft, te we
ten het feit zelf van aanlegster die een 
dekzeil in slechte staa:t dat water doorliet 
geleend had; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond insgelijlrs de wettelijlre regelen op 
het stuk van bewijsleveringin acht neemt, 
door de vordering van aanlegster te ver
werpen om de reden dat de schade geen 
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andere oorzaak heeft dan het feit van 
aanlegster, welke omstandigheid het op 
verweerder wegend vermoeden van verant-
woordelijkheid uitsluit; _ 

Overwegende ongetwijfeld dat het ar
rest eraan toevoegt dat aanlegster « niet 
bewezen heeft dat het vochtig worden van 
de goederen in enige mate zou te wijten 
zijn geweest aan een fout of een nalatig
heid van verweerder ll, doch dat het hof 
van beroep door deze beschouwing ant
woordt op de conclusies waarbij aanleg
ster beweerde dat verweerder althans ten 
dele verantwoordelijk was, aan de hand 
van de mening van een deskundige, en die 
mening als niet gegrond verwerpt; 

Dat de middelen niet kunnen ingewil
ligd worden; 

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

3 mei 1958. - 1° kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. Piret. - Gelijkluidende conclu
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Leynseele en VanRyn. 

1• KAMER.- 3 mei 1958 

VERANTWOORDELIJKHEID CBUITEN 
CONTRACT). - FElT WAARDOOR AAN EEN 
ANDERE SCHADE WOIWT VEROORZAAKT. -
FEU' DAT NIET NOODZl\KELIJK EEN FOUT UIT
MAAKT NAii.R DE ZIN VAN DE AR'l'IKELEN 1382 
EN 1383 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. 

Het enig feit aan een anclere een schade 
te veroorzalcen maalct niet, ov zichzelf, 
een tout uit, naU/1· de zin van de art.ike
len 1382 en 1383 van het B~wgerlijlc Wet
boelc (1). 

(S'l'AD BRUSSEL, T. HANNE.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 januari 1957 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 1383, 1384, 
inzonderheid derde lid, 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek, en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis het bestaan 
van een fout ten laste van tweede aanleg
ger afieidt << nit de vaststelling zelf van 

(1) Zie nota 1 onder het arrest in Bull. en 
PASIC., 1958, I, 972. 

het materieel feit van de botsing tusseii 
de aanhangwagen van zijn voertnig dat in 
beweging was en het voertuig van geinti
meerde dat regelmatig geparkeerd was en: 
stilstond langsheen de stoep ll, en de ver
antwoordelijkheid van aanleggers steunt 
op de vaststelling « van een schade en een 
verband van oorzaak tot gevol~~: tussen die 
schade en de onmiddellijke daad van ap
pellant (tweede aanlegger) waardoor af
breuk gedaan is aan de patrimoniale inte
griteit >> van verweerder, dan wanneer de 
fout welke de aquiliaanse verantwoorde
lijkheid van de dader dier fout kan te
weegbrengen niet kan blijken uit de en
kele vaststelling van het materieel feit 
van een botsing tussen een zich voortbe
wegend voertuig en een stationerend voer
tuig, noch uit het enkel, zelfs « onmiddel
lijk )) afbreuk doen aan de integriteit van 
het patrimonium van een derde, doch wei 
nit de schending van een vorenbestaande 
verplichting, of althans uit een vergissing 
of een nalatigheid in het sturen waaraan 
een normaal voorzichtig en waakzaam 
mens zich niet sclmldig zou hebben ge
maakt; dat bijgevolg het bestreden vonnis 
het wettelijk begrip van de font miske:tid 
heeft of althans redenen inhoudt welke 
het dispositief ervan niet kunnen recht
vaardigen : 

Overwegende dat uit de stnkken waarop 
het hof vermag acht te slaan blijkt dat 
aanlegger De Boeck v66r de Rechtbank 
van politie te Brussel gedagvaard werd 
ter zake van, te Brussel on 10 november 
1954, bestuurder op de openbare weg zijn
de, nagelaten te hebben zijn snelheid te 
regelen zodat hij in alle omstandigheden 
kon stoppen v•66r een hindernis die kon 
worden voorzien, het feit een inbreuk uit
makend op artikel 26, 1, van het konink
lijk besluit van 8 april 1954 op de politie 
van het wegverkeer ; 

Dat de stad Brussel insgelijks gedag
vaard werd als burgerlijk verantwoorde
lijke voor haar aangestelde De Boeck; 

Dat de rechtbank van politie bij een op 
tegenspraak gewezen vonnis van 6 mei 
1955 De Boeck van de vervolging ontsloeg 
en de stad Brussel bniten de zaak stelde; 

Dat, nadat bewust vonnis in kracht van 
gewijsde was getreden, verweerder op 
voet van dezelfde feiten op 13 october 1955 
aanleggers v66r de vrederechter gedag
vaard heeft om tot schadevergoeding te 
worden verootdeeld onder inroeping dat 
De Boeck, in dienst van de stad Brussel 
zijnde. op 10 november 1964, toen hij een 
vrachtautomobiel met aanhangwagen be
stuurde, met het achterwiel van deze aan
hangwagen het voertuig van verweerder, 
dat regelmatig langsheen de stoep gepar
kPP.rd stond, geschramd had; 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben dat de telastlegging v66r de straf-



-691 

rechter de feiten der zaak betrof, doch 
dat Hanne zijn vordering tegen De Boeck 
steunt op « de aquiliaanse verantwoorde
lijkheid welke voortsoruit nit de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
bock JJ en dat het gewijsde in strafzaken 
het nasporen van een burgerlijke fout niet 
uitsluit, het bestreden vonnis de eis toege
wezen heeft om de redenen « dat ten deze 
geintimeerde (Hanne) het bestaan van een 
font bij eerste appellant (De Boeck) be
wijst, deze font blijkend nit de vaststel
ling zelf van het materieel feit van de bot
sing tussen de aanhangwagen en het voer
tuig van geintimeerde dat regelmatig ge
parkeerd was en stilstond langsheen de 
stoep JJ, en dat « deze fout buiten elke 
strafrechtelijke Iaakbare daad ligt JJ; 

Overwegende dat het enkel feit aan een 
ander een schade te veroorzaken op zich
zelf geen font oplevert in de zin van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

Overwegende derhalve dat het bestreden 
vonnis, hetwelk nit het enkel feit van de 
botsing en de schade die daaruit aan het 
voertuig van verweerder is voortgevloeid 
het bestaan van een font ten Iaste van 
aanlegger De Boeck afieidt, voormelde ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek geschonden heeft; 

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; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van eer
ste aanleg te Nijvel. uitspraak doende _in 
hoger beroep. 

3 mei 1958./- 1• kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. Anciaux Henry de Faveaux. ~ 
Gelijkluidende oonolusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleiter, H. Van Ryn. 

26 KAMER. - 5 mei 1958 

WOEKER. - 0VERTREDING VAN ARTIKEL 494, 
LID 2, VAN HE'J' STRAFWETBOEK. - MIS
BRU!:K VAN DE BEHOEFTEN OF DE ONWETEND
HEID VAN DE ON1"LENERS. - BEDINGEN VAN 
EEN OVERDREVEN RENTEVOET OF OVERDREVEN · 
VOORDELEN. - KENMEKKENDE BESTANDDELEN 
VAN RET MISDRI.JF. 

Het m·isbnt-ilc van de behoeften of de on
wetendheid van de ontlene1·s en het be
dingen van een ove1·d1·even rentevoet of 
overdreven voordelen maken lcenmer
kende bestanddelen uit van het misdrijf 
van woelcer door artikel 494, lid 2, van 

het Strafwetboelc voorzien (1). (Impli
ciete oplossing). 

(DIZIER EN GASPAR.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 december 1957 gewezen door 
het Hof vanberoep te Luik; 

I. Aangaande de voorziening van Di
zier : 

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

II. Aangaande de voorziening van Gas
par: 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 494 van het Strafwetboek, doordat het 
bestreden arrest aanlegster uit hoofde van 
woeker tot een straf veroordeelt zonder te 
antwoorden op de conclusies waarbij zij 
deed gelden dat een van de bestanddelen 
van het misdrijf, hetwelk onderscheiden 
is van het bedingen van een overdreven 
rentevoet, namelijk het misbruik maken 
van de behoeften of de onwetendheid van 
de ontleners, in haren hoofde niet als be
wezen viel aan te zien, wijl zij pas optrad 
na het sluiten van de Ieencontracten waar
aan zij niet deel nam : 

Overwegende dat aanlegster in haar con
clusies inderdaad opwierp dat het mis
bruik maken van de behoeften of de on
wetendheid van de ontleners een hestand
dee! van het misdrijf is, hetwelk onder
scheiden is van het bedingen van een over
dreven rentevoet en dat bewust bestand
deel in haren hoofde niet als bewezen viel 
aan te zien; 

Dat zij ten bewijze hiervan aanvoerde 
<< dat zij zich ertoe beperkt had het geld 
aan de ontleners te storten nadat dezen 
hun contract getekend hadden; dat zij in 
contact stond noch met de organisatie die 
de leningen toestond, noch met de ontle
ners; dat zij dezen niet kende en de reden 
van hun lening niet wijst JJ; 

Dat zij nit deze bescb.ouwingen afieidde 
dat, aangezien zij in de onwetendheid ver
keerde van de omstandigheden welke tot 
het sluiten van de leningen geleid hebben, 
zij niet kon worden aangezien als van de 
behoeften of de onwetendheid der ontleen
ders misbruik gemaakt hebbend; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na vastgesteld te hebben dat de van de 
ontleners geeiste rentevoet overdreven 

(1) Raadpl. V£rbr., 23 november 1937 (Bull. 
en PASIC., 1937, I, 350) en 26 september 1955 
(Ar1·. Ye•·br., 1956, biz. 42). 
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was, erop wijst « dat uit de elementen van 
het dossier blijkt da t beklaagden van de 
behoeften of de onwetendheid der ontle
ners misbruik gemaakt hebben Jl; dat het 
arrest, om deze verklaring te staven, zich 
erbij bepaalt de omstandigheden op te ge
ven waaruit de behoeften of de onwetend
heid bij de ontleners blijken; dat het ar
rest tot besluit beschikt : << dat het mis
bruik maken van de behoeften of de on
wetendheid van de ontleners door de ele
menten van het dossier bewezen is; dat 
derhalve niet behoeft onderzocht te wor
den of dit .element al dan niet kan bewe
zen worden door de enkele vaststelling 
van een woekerrente Jl; 

Overwegende dat deze gronden geen pas
send antwoord opleveren op het door aan
legster opgeworpen verweer; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, uitspraak doende over 
de voorziening van Dizier, verwerpt deze; 
veroordeelt aanlegger tot de kosten; uit
spraak doende over de voorziening van 
Gaspar : verbreekt het bestreden arrest, 
in zover daarbij beslist is over de ten laste 
van aanlegster ingestelde vordering ; be
veelt dat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat de 
kosten de Staat ten laste; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van be
roep te Brussel. 

5 mei 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Valentin. - Gelijlcl7tidende concl7tsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
PleUer, H. Lohest (van de Balie bij het 
Hof van beroep te Luik). 

2" KAMER. - 5 mei 1953 

ONTUCHT EN PROSTITUTIE. ·- VER
IIURING OF ONDERVERRURING VAN EEN ONROE
REND GOED AAN EEN PERSOON DIE ZICH AAN 
DE ONTUCHT OF DE PROSTITUTIE OVERLEVERT. 
- VoORWAARDE VEREIST OPDAT ZIJ DE EX
PLOITERING ZOUDEN Ull'MAKEN VAN DE ON
'l'UCHT OF VAN DE PROSTITUTIE. 

De verh7triJng of onderverhuring vnn een 
onroerend goed aan een persoon die z·ich 
aan de ont7tcht of de prostitlttie overle
vert en de ontvangst 1jan de verlHtrings
prijs, zelfs wetens gedaan, volstaan niet 
om de ewploitering van de 01ttttcht of de 
prostitutie van deze tJersoon uit te ma
lcen; er is, bovendien, vereist dnt de ver
huurder gewild lbebbe ttit eens anders 
ont·ncht en prostit·utie v,oordeel te tl·elc
lcen (1). (Strafwetb., art. 380bis, 4°; wet 
van 21 augustus 1948, art. 2, I.) 

(GODEAU.) 

ARREST. 

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

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 31, 66, 67, 69, 380bis, 380qttate·r 
en 382 van het Strafwetboek, deze laatste 
drie artikelen gewijzigd of in het Straf
wetboek ingevoegd door de wet van 21 au
gustus 1948, doordat het bestreden arrest 
aanlegster uit hoofde van inbreuk op voor
meld artikel 380bis, 4°, veroordeeld heeft 
tot een jaar gevangenis, een geldboete van 
20 maal 200 frank en tot een vervangende 
gevangenisstraf van een maand, en te ha
ren laste de in artikel 382 omschreven ont
zeggingen van de rechten uitgesproken 
heeft, om de reden dat aanlegster het door 
haar gehuurde onroerend goed laten her
stellen heeft, dat zij niet onkundig was 
van het beroep waaruit haar medebe
klaagde haar inkomsten trok, dat zij uit 
het wederrechtelijk gedrag van haar on
derhuurster voordeel heeft willen halen 
door deze een appartement ter beschik
king te stellen dat speciaal ingericht was 
voor de strafbare doeleinden die deze na
streefde, en om de reden dat de nopens 
het huurbedrag door de beklaagden ver
strekte aanduidingen niet in aanmerking 
kunnen worden genomen, dan wanneer 
deze motivering geen mogelijkheid biedt 
in te zien of de rechters over de grond 
het middel, door aanlegster afgeleid uit 
het feit dat de huur welke zij beurde met 
de normale huurwaarde overeenstemde, in 
feite verworpen hebben, dan wel of zij het 
naar recht verworpen hebben als niet die
nend, en dan wanneer het arrest in dit op
zicht onvoldoende met redenen omkleed 
is; dan wanneer uit de feitelijke vaststel
lingen van het bestreden arrest zou blij
ken dat aanlegster medeplichtige aan of 
ten hoogste mededaderes van het wanbe
drijf geweest is waaraan haar medebe
klaagde zich schuldig gemaakt heeft, doch 
deze vaststellingen het hof niet in de mo
gelijkheid stellen na te gaan of aanlegster 
uit het strafbaar gedrag van haar mede
lJeklaagde voordeel heeft willen halen en 
of de voor de toe passing van artikel380bis, 
4°, vereiste voorwaarden ter zake vervuld 
zijn, dan wanneer aanlegster, in de mate 
dat zij medeplichtige aan of mededaderes 
van het door haar medebeklaagde ge
pleegde wanbedrijf zou geweest zijn, op 
haar enkel twee derde of ten hoogste de 

I 
(1) Verbr.,, 26 september 1955 (Arr. Verb•·., 

1956, blz. 28; Bull. en, PAsrc., 1956, I, 38, en 
de nota). 
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integraliteit van de straffen, in arti
kel 380qtt.ater van het Strafwetboek om
schreven, kon worden toegeoast, te weten 
een gevangenisstraf van acht dagen tot 
drie maanden en een geldboete van 26 tot 
500 frank (verhoogd met 190 decimes), en 
dan wanneer zij niet viel onder toepassing 
van artikel 382 van het Strafwetboek : 

Overwegende dat het verhuren of het 
onderverhuren van een onroerend goed 
aan een persoon die zich aan ontucht of 
aan prostitutie overlevert en het beuren 
van de huurprijs, een en ander zelfs we
tens, niet volstaan om het exploiteren van 
de ontucht of de prostitutie van die per
soon op te leveren; 

Dat bovendien vereist is dat de verhuur
der voordeel heeft · willen trekken van 
eens anders ontucht of prostitutie, onder 
meer door het bem·en van overdreven 
huurgelden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op de door aanlegster in boger beroep re
gelmatig genomen conclusies, luidens 
welke de door haar bedongen en gebeurde 
huurprijs juist met de normale huur
waatde overeenstemcle, enkel antwoordt 
« dat het nopens het huurbedrag door de 
beklaagclen verstrekte aanduidingen niet 
in aanmerking kunnen worden genomen ll, 
zonder onde1· meer te onderzoeken of dat 
bedrag al dan niet normaal was; 

Waaruit volgt dat de rechter in hoger 
beroep zijn dispositief niet wettelijk met 
redenen omkleed heeft en dat het eerste 
onderdeel van het middel gegrond is ; 

Om di~ redenen, verbreekt het bestre
den arrest, in zover daarbij over de pu
blieke vordering ten oozichte van aaJileg
ster uitspraak gedaan is en in zover zij 
daarbij tot de helft der kosten in boger 
beroep is veroorcleeld; beveelt dat van on
derhavig arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; laat de kosten de 
Staat ten laste; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroeD te 
Luik. 

5 mei 1958. - 2e kamer. - Voorzitter, 
H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, 
H .. Daubresse. - Tegengestelde concltt
sies (1), H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Bayart (van de Balie 
bij het Hof van beroep te Brussel). 

(1) Het openbaar ministerie was de mening 
toegedaan dat de in het middel overgenomen 
redenen een voldoend antwoord op de conclu
sies uitmaakten. 

2e KAMER. 5 mei 1958 

VERBREKING. BEVOEGDHEID. - IN 
STRAFZAKEN. -:- BURGERLIJKE VORDERING. 
- GEVOLGTREKKING DOOR DE RECHTER GE
TRO'KKEN UIT DE FElTEN DOOR HEM VAST
GESTELD. - 00NTROLE VAN RET HOF. 

Tndien het aan de rechter behoort de fei
ten vast te stellen waarop hij zijn be
slissing steunt, lcomt het aan het Hot 
van cassatie toe na te gaan of deze fei
ten de gevolgtrelclC'ing welke de rechter 
er juridisch ttit afleidt rechtvaardi
gen (2). (Impliciete oplossing.) 

(VAN DEN BERGHE, T. COUSYN EN LOUVIAUX; 
LOUVIAUX, T. COUSYN.) 

ARREST. 

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 december 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de tegen aaJileggers ingestelde publieke 
vordering door verjaring te IJriet gegaan 
verklaard; dat de voorzieningen dienvol
gens niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan 
belang, in zover zij gericht zijn tegen de 
over de publieke vordering gewezen beslis
sing; 

Overwegencle derhalve dat de gegrond
heid dier voorzieningen enkel behoeft te 
worden onclerzocht in zover de over de 
burgerlijke vorderingen gewezen beslis
sing aangevallen is; 

I. .A.angaande de voorziening van Van 
den Berghe: 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het bestreden arrest, na 
vastgesteld te hebben dat « het bedrag van 
de aan Cousyn door de eerste rechter toe
gekende schadevergoeding · niet betwist 
was en 35.470 frank beliep ll, aanlegger 
voor de door verweerder Cousyn geleden 
schade voor het totaal verantwoorclelijk 
verklaard heeft en hem zijn vordering te
gen Cousyn en Louviaux ontzegd heeft, 
dan wanneer, eerste onderdeel, de rech
ters in boger beroep gewezen hadden op 
het bestaan van twee litigieuze ongeval
len, te weten, een eerste botsing << welke 
zich voorgedaan heeft tussen de door Cou
syn bestuurde wagen en een kudde van ze
ven koeien die beklaagde Louviaux vanuit 
een zijweg op de grote weg gebracht had ll, 
en een tweede botsing « welke zich voor
gedaan heeft onmiddellijk daarna tussen 

(2) Verbr., 29 april 1957 (A1"1". Verb>·., 1957, 
biz. 705). 
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de wagen van Cousyn die zoeven op de 
hindernis tot stilstand gekomen was en 
de wagen bestuurd door Van den Berghe, 
die de eerste wagen op korte afstand 
volgde en niet tijdig heeft kunnen stop
pen ... ll, dan wanneer die rechters der
halve behoorden te verduidelijken, al
thans of ieder van deze .onderscheiden fei
ten een onderscheiden nadeel veroorzaakt 
had, dan wel of slechts een van die feiten 
het nadeel had veroorzaakt, des te meer 
daar aanlegger hen bij conclusies in het 
bijzonder verzocht de door verweerder 
Cousyn gevorderde schadevergoeding te 
schiften, dan wanneer de bestreden beslis
sing niet enkel in dit opzicht niets zegt, 
aldus het hof belettend zijn toezicht uit 
te oefenen, doch integendeel op dubbelzin
nige en tegenstrijdige wijze erop gewezen 
heeft, enerzijds, dat de fouten van aanleg
ger << een noodzakelijke oorzaak geweest 
zijn van de schade zoals Cousyn ze gele
den heeft ... ll, anderzijds, « dat hij voor de 
door Cousyn veroorzaakte schade verant
woordelijk was en, krachtens de theorie 
van de gelijkwaardigheid der voorwaar
den, voor het geheel tot vergoeding van 
die schade was gehouden lJ, tweede onder
dee!, de toepassing van artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek onderstelt dat het 
bestaan van een verband van oorzaak tot 
gevolg tussen de font en de schade bewe
zen is, dan wanneer het bestreden arrest, 
nu het niet gezegd heeft dat de litigieuze 
schade uitsluitend door de tweede botsing 
veroorzaakt was, niet genoegzaam het be
staan van een noodzakelijk oorzakelijk 
verband tussen de fouten waarop het ten 
laste van aanlegger heeft gewezen en 
welke klaarblijkelijk enkel op de tweede 
botsing betrekking hebben, en de integra
liteit van de door verweerder Cousyn ge
vorderde schadeloosstelling bewezen heeft, 
derde onderdeel, de veroordelingen uitge
sproken ten laste, zowel van aanlegger als 
van verweerder Louviaux door het bestre
den arrest niet kunnen verenigd worden 
met diegene van de vaststellingen van het 
arrest volgens welke « Cousyn een deel 
van de verantwoordelijkheid dient te dra
gen en dat deze bij helften schijnt te moe
ten worden verdeeld tussen Louviaux en 
hemJl: 

Over de drie onderdelen samen : 

Overwegende dat uit de feitelijke vast
'stellingen van de rechter in hoger beroep 
blijkt : 1 o dat een eerste botsing zieh 
voorgedaan heeft tussen de door Cousyn 
bestuurde wagen en een door Louviaux ge
leide kudde koeien; zo dat een tweede bot
sing zich onmiddellijk daarna voorgedaan 
heeft tussen de wagen van Cousyn die zo
pas op de hindernis tot stilstand gekomen 
was, en die van aanlegger die de eerste 
wagen volgde en niet tijdig heeft kunnen 
stoppen; 

A. In zover bij het bestreden arrest over 
de vordering van Cousyn tegen aanlegger 
uitspraak is gedaan : 

Overwegende dat Cousyn als schadever
goeding voor de aan zijn wagen door de 
twee botsingen veroorzaakte schade bij 
conclusies de globale som van 35.470 frank 
gevorderd heeft; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
geheel de verantwoordelijkheid voor de 
tweede botsing aanlegger ten laste legt; 

Overwegende, wat de eerste botsing be
treft welke niet aan de daad van aanleg
ger te wijten is, dat de rechter in hoger 
beroep wijst op fouten zowel bij Cousyn 
als bij Louviaux en eruit afieidt « dat Cou
syn een deel van de verantwoordelijkheid 
client te dragen en dat deze bij helften 
schijnt te moeten worden verdeeld tussen 
Louviaux en hem ll; 

Overwegende dat de rechter in hoger be
roep desondanks aanneemt dat Van den 
Berghe « verantwoordelijk is voor de aan 
Cousyn veroorzaakte schade en, krachtens 
de theorie van de gelijkwaardigheid der 
voorwaarden, voor het geheel tot vergoe
ding van die schade is gehouden ll; 

Dat hij in het dispositief betreffende de 
burgerlijke vordering van Cousyn, .Lou
viaux ten belope van de helft voor de 
schade verantwoordelijk verklaart en Van 
den Berghe voor het geheel, hen samen 
veroordeelt, doch de ene bij gebreke van 
de andere, om Cousyn de som . van 
17.735 frank te betalen en Van den Berghe 
aileen veroordeelt om Cousyn de som van 
17.735 frank te betaleii; 

Overwegenlle dat er een tegenstrijdig
heid bestaat, enerzijds, tussen de boven
aangehaalde redenen, anderzijds, tussen 
deze redenen en voormeld dispositief; 

Dat de rechter in hoger beroep de theo
rie van de gelijkwaardigheid der voor
waarden inroept om de totale verantwoor
delijkheid van aanlegger uit hoofde van 
beide botsingen te rechtvaardigen, hoewel 
nit deze vaststellingen blijkt dat aanleg
ger in feite aan het voorvallen van de eer
ste botsing vreemd gebleven is, wat elk 
verband van oorzakelijkheid tussen de ten 
laste van aanlegger in aanmerking geno
men fouten en de uit de eerste botsing ge
sproten schade uitsluit.; 

Dat hij aanlegger veroordeelt om de 
schade die Cousyn door de twee botsing·en 
veroorzaakt is geheel te vergoeden, dan 
wanneer hij deze ten dele voor de eerste 
botsing verantwoordelijk verklaart; 

Waaruit volgt dat het middel gegrond 
is; 

B. In zover bij het bestreden arrest over 
de burgerlijke vordering van aanlegger 
uitspraak gedaan is : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het beroepen vonnis bevestigt in zover 
daarbij aanlegger zijn :vordering ontzegd 
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is; dat dit dispositief op de volgende gron
den gesteund is : « dat het bewezen is dat 
Van den Berghe de wagen van Cousyn op 
een te korte afstand gevolgd heeft, dat hij 
zijn snelheid niet geregeld heeft zoals ver
eist was wegens het zicht, en dat hij om 
deze redenen niet heeft kunnen stoppen 
v.06r de nochtans zichtbare hindernis 
welke de wagen van Cousyn opleverde; 
« dat de door Van den Berghe begane fou
ten dus een noodzakelijke oorzaak ge
weest zijn van de schade zoals Cousyn ze 
ondergaan heeft, wie anderzijds niet kan 
verweten worden zonder noodzaak geremd 
en plots gestoot te hebben; dat hierboven 
aangetoond is dat Cousyn ten opzichte van 
Van den Berghe geen enkele font begaan 
heeft; dat de door Louviaux begane fout 
en de deling van verantwoordelijkheid 
tussen hem en Cousyn geen weerslag heb
ben op de schade welke door zijn eigen 
font aan Van den Berghe veroorzaakt 
iS·ll; 

Overwegende dat de rechter in hoger be
roep door deze gronden welke vrij zijn 
van dubbelzinnigheid en tegenspraak, zijn 
beslissing regelmatig gemotiveerd heeft 
en, ten aanzien van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, de verwerping van 
de burgerlijke vordering van aanlegger 
wettelijk gerechtvaardigd heeft; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
worden ingewilligd ; 

IL Aangaande de voorziening van Lou
viaux : 

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der middel doet gelden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning van Louviaux; veroordeelt aanlegger 
tot de kosten ; over de voorziening van 
Van den Berghe uitspraak doende, ver
breekt het bestreden arrest, doch enkel in 
zover daarbij beslist is over de door ver
weerder Cousyn tegen aanlegger ingestel
de burger lijke vordering; verwerpt de 
voorziening voor het overige; legt een 
helft van de kosten ten laste van aanleg
ger en de andere helft ten laste van ver
weerder Cousyn; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden, op 
de kant van de gedeeltelijk verriietigde 
beslissing; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

5 mei 1958. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Daubresse. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleiter, H. Simont. 

2" KAMER. - 5 mei 1958 

10 BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE A.K
TEN. -IN STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT AAN
VOERT DAT EEN BESCHOUWING VAN DE BES1'RE
DEN BESLISSING MET EEN AKTE ONVERENIG
BAAR IS. - BESCHOUWING OP ANDERE BE
STANDDELEN GESTEUND. - GEEN SCHENDING 
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DEZE AKTE. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. - IN 
STRAFZAKEN. - VERKLARINGEN VAN DE BE
TICHTE IN BEROEP GEDAAN, MAAR NIET GEAIK
TEERD. - VERPLICHTING VOOR DE RECHTER 
IN BEROEP ER REKENING MEDE TE HOUDEN. 

1° _Mist feitelijlce grondslag het middel dat 
aanvoert dat een beschouwing van de 
beskeden beslissing met een bepaalde 
alcte waarop zij steunt onverenigbaar is, 
dan wanneer deze beschouwing geste~tnd 
is op bestanddelen vreernd aan deze 
alcte (1). 

2o De rechter in beroep, in strafzalcen, 
moet relcenin,q houden met de verlclarin
gen van de betichte regelrnatig voor hem 
gedaan, zelfs indien zij niet geakteerd 
werden. 

(HELSEN.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 december 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en van 
de bewijskracht van het proces-verbaal 
nr 1964, opgemaakt door de politie van 
Hoei (stuk 3), alsmede van het proces-ver
baal van de terechtzitting van 18 april1957 
(stuk 13 van het dossier), doordat het be
streden arrest, om zijn dispositief te recht
vaardigen, het getuigenis van Morelle in
roept en zegt dat « de verklaring van ge
tuige Morelle, die vvM zich in het midden 
van het kruispunt enkel de zware vracht
wagen en geen wielrijder gezien heeft, de 
werkelijkheid van de aanwezigheid van 
wielrijders niet doet vervallen want, ob· 
jectief, voegt deze getuige eraan toe dat 
zijn aandacht vooral op de vrachtwagen 
gevestigd was, daar de lichten van wiel
rijders die, zoals ten deze, traag reden, 
trouwens tamelijk zwak waren ll, dan 
wanneer, al heeft de getuige Morelle bij 
zijn verhoor door de politie van Hoei, het
welk vastgelegd is in het proces-verbaal 

(1) Verbr., 28 maart 1955 (Bull. en PAste., 
1955, I, 830); verge!. verbr., 28 october 1957, 
s~tpra, blz. 102. 
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1964 (stuk 3 van het dossier) verklaard 
dat « zijn aandacht vooral op de vracht
wagen gevestigd was Jl, bewuste getuige 
daarentegen noch bij zijn verhoor door de 
politie van Hoei dat in voormeld proces
verbaal vastgelegd is, noch bij zijn ver
hoor door de rechtbank op 18 apdl 1957 
(stnk 13 van het dossier) ooit verklaard 
heeft dat « de lichten van wielrijders die, 
zoals ten deze, traag reden, trouwens ta
melijk zwak waren Jl : 

Overwegende dat het hof van beroep 
vaststelt : « getuige voegt eraan toe dat 
zijn aandacht vooral op de vrachtwagen 
gevestigd was JJ; dat het hof, waar het bo
vendien erop wijst dat (( de lichten van 
wielrijders die, zoals ten deze, traag re
den, trouwens tamelijli' zwak waren JJ, de 
reden aanduidt waarom het impliciet deze 
yerklaring als aannemelijk aanziet, naar
dien het bezigen van de termen « van wiel
rijders Jl (en niet <<van de wielrijders JJ), 

« trouwens JJ en « ten deze JJ aantoont dat 
het hdf deze beoordeling niet aan de ge
tuige toeschrijft; 

Overwegende dat de gecritiseerde be
schouwing dus niet gelicht is uit de in het 
middel aangeduide akten en derhalve de 
bewijskracht van die akten niet kan 
schenden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; • 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en van 
de bewijskracht van de processen-verbaal 
van de terechtzittingen van 18 april 1957 
(stuk 13) en 25 juni 1957 (stuk 24) alsmede 
van de processen-verbaal nr 1964 (stuk 3) 
en nr 54 (stuk 5), 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest zijn disposi
tief gerechtvaardigd heeft door de over
weging volgens welke « het feit dat Rei
sen de wielrijders niet gezien heeft on
danks de verlichting geenszins pertinent 
is, dat hij immers op de terechtzitting ver
klaard heeft dat hij van op zijn plaats 
van bestuurder zo goed als geen uitzicht 
naar rechts had JJ, dan wanneer geen en
kel van de stukken die in het dossier be
rusten en waarin de verklaringen, door: 
aanlegger Helsen afgelegd zowel op de te
rechtzitting als in de loop van het onder
zoek opgenomen zijn, vermeldt dat deze 
zou verklaard hebben dat « hij van op zijn 
plaats van bestuurder zo goed als geen 
uitzicht naar rechts had JJ, dan wanneer 
in ieder geval de in het bestreden arrest 
gebezigde bewoordingen het Hof van ver
breking niet in staat stellen te weten of 
de rechters over de grond, waar zij van 
een verklaring van aanlegger op de te
rechtzitting· gewag maakten, de verklarin
gen van Helsen ov de terechtzitting van 
de rechtbank van eerste aanleg, in de loop 
van welke hij de door het arrest ingeroe
pen verklaring niet heeft afgelegd hebben 

willen bedoelen, ofwel verklaringen die 
hij in tegengestelde zin zou afgelegd heb
ben op de terechtzitting van .het hof van 
beroep, en ten aanzien waarvan generlei 
vermelding vervat is in het proces-verbaal 
van de terechtzitting vim evengemeld hof, 
dan wanneer de dlibbelzinnigheid in de 
motivering van het bestreden arrest het 
Hof van verbreking mitsdien geen moge
lijkheid biedt zijn toezicht op de wette
lijkheid van de beslissing nit te oefenen 
en gelijkstaat met het ontbreken van de 
redenen vereist door artikel 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat nit het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 13 november 1957 
blijkt dat. aanlegger door het hof van be
roep regelma tig ondervraagd is; 

Overwegende dat dit hof met de v66r 
hetzelve afgelegde verklaringen rekening 
moet houden, ook al zijn deze niet schrif
telij)r vastgelegd; 

Overwegende dat ten deze, bij gebreke 
van een andersluidende vermelding, het 
bestreden arrest, door te steunen op het
geen beklaagde « op de terechtzitting ver
klaard heeft JJ zonder dubbelzinnigheid 
aanduidt dat het de terechtzitting van het 
hof van beroep, op welke aanlegger ge
hoord is, geldt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

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

5 mei 1958. - 2,e kamer. - Voorzitter, 
H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Vroonen. ~ Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 5 mei 1958 

VONNISSEN EN ARRESTEN. IN 
STRAFZAKEN.- BETICHTE DIE OM RET VOOR
DEEL VAN DE SOHORSING VERZOEKT. - BE
SLISSING W AARBIJ DE BETIOH1'E ZONDER 
SOHORSING WORDT VEROORDEELD. - VEE
WEEPING VAN RET VERZOEK OM SOHORSING. 

Door de betichte te veroordelen zonder 
hem het voordeel van de schorsing toe 
te kennen, doet de 1·echter impliciet uit
spraalc over het verzoelc om de schorsing 
door de betichte geuit door ze te verwer
pen (1). 

(1) Verbr., 2 mei 1!155 (.4rr. Verbr., 1!155, 
biz. 720). 
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(LA~fBER'J', '1'. BODY -EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST, 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 februari 1958 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 408 en 413 van 
het Wetboek van strafvordering, doordat 
het bestreden arrest nalaat een uitspraak 
te geven over het verzoek om schorsing 
dat bij conclusies gedaan js ten aanzien 
van tegen aanlegger uitgesproken gevan
genisstraf : 

Overwegende dat, waar het aanlegger 
tot gevangenisstraffen veroordeelt zonder 
hem het voordeel van de schorsing toe te 
kennen, het arrest impliciet uitspraak doet 
over dit v~rzoek met verwerping ervan; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

II. In zover de voorziening in haar 
tweede en haar derde middel gericht is 
tegen de beslissingen gewezen over de te
gen aanlegger ingestelde burgerlij)l:e vor
deringen : 

Overwegende dat het hof van beroep 
zich ertoe beperkt heeft verweerders pro
visioneel sommen toe te kennen en, bij be
vestiging van de beslissing van de eerste 
rechter, een onderzoeksmaatregel te gelas
ten; 

Dat voorziening tegen deze beslissingen, 
welke geen eindbeslissingen zijn en waar
bij niet over een betwisting nopens de be
voegdheid uitspraak is gedaan, pas na de 
eindbeslissing open staat; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

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

5 mei 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Vroonen. ~ Gelijlcluidende oonolus·ie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 5 mei 1958 

1 o OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN 
BIJZIT. - 0NDERHOUD VAN BIJZI'l'. -
BEWIJS. 

2° OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN 
BIJZIT. - 0NDERHOUD VAN BIJZIT. -
VEREIST OPZET. 

1° De bestanddelen van het misdrijf van 
onderhoud van bijzit, en namelijlc het 
bestaan van geslachtelijlce betrelckingen, 
lc~mnen cloor alle 1·eohtsmiclclelen, ver
moeclens inbegrepen, bewezen wor
clen (1). (Strafwetb., art., 389). 

2° Het misdrijf van onderhottd van bijzit 
veronderstelt geen enkel bijzoncler opzet 
maar alleen het algemeen opzet. (Straf
wetb., art. 389). 

(NEELS, T. GOOSSENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op. 4 februari 1958 gewezen door 
het Hof van beroep te Brlissel; 

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

Over het eerste rniddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 389 van het Strafwetboek, 
doordat het bestreden arrest op gevolg
trekkingen, onderstellingen en verklarin
gen steunt om het wanbedrijf van onder
houd van bijzit bewezen te verklaren, zon
der aanleggers conclusies te beantwoor
den, dan wanneer deze conclusies ertoe 
strekten te doen verklaren dat ten deze 
de vereniging der seksen ontbroken had : 

Overwegende dat het bewijs van het ge
slachtsverkeer niet noodzakelijk uit de 
materiele vaststelling van de feiten be
hoeft te blijken ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
naar de door de eerste rechter gereleveer
de feiten verwijst en bovendien OJ! andere 
omstandigheden steunt om te beslissen dat 
het wanbedri.if van onderhoud van bijzit 
in januari 1957 door aanlegger op aanhou
dende wijze in de echtelijke woning ge
pleegd is ; dat het aldus aan de enkele ver
klaring dat er geen geslachtsverkeer was 
geweest vermoedens tegenstelt welke het 
op soevereine wijze gewichtig, bepaald en 
overeenstemmend oordeelt, om er impli
ciet doch noodzakelijk het bestaan van de 
wezenlijke elementen van het rnisdrijf, en 
onder meer de voltrokken vereniging der 
seksen, uit af te leiden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 

(1) Vergel. verbr., 24 juni 1957 (A1·r. Verbr., 
1957, biz. 908). 
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Grondwet en 389 van het Strafwetboek, 
doordat het bestreden arrest beslist dat 
ten deze het strafbaar oogmerk bij aan
legger bestond, zonder het bewijs hiervan 
na te sporen en zonder de conclusies van 
aanlegger te beantwoorden die betoogde 
dat dit element van het misdrijf ontbro
ken heeft; dan wanneer voor het wanbe
drijf van onderhoud van bijzit dit oog
merk vereist is : 

Overwegende dat voor het wanbedrijf 
van onderhoud van bijzit geen bijzonder 
opzet vereist is; dat het bestreden arrest, 
door bij aanlegger de wil om het schuldig 
feit te volbrengen vast te stellen, zijn be
slissing wettelijk met redenen omkleedt; 

Dat het mid del naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantHHe of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefcl en clat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de tegen 
aanlegger ingestelde burgerlijke vorde
ring : 

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der mid del doet geld en; 

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

5 mei 1958. - z• kamer. - Voorzitter, 
H. Sohier, voorzitter. - Versla,qgever, 
H. Vroonen. ~ Gelijlclwidende concl1tsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 5 mei 1958 

DRONKENSOHAP. - BESLUITWET VAN 
14 NOVEMBER 1939, ARTIKEL 3. - GEEN CON
CLUSIES. ~ VASTSTELLING VAN DE BESTAND
DELEN VAN RET MISDRIJF IN DE TERMEN VAN 
DE WET. - WET'l'ELI.f.KE VASTSTELLING VAN 
DE TOESTAND VAN DRONRENSCHAP. 

Bij ontstentenis van conclusies stelt de 
rechte1· d·ie, in de ter·men van de wet, de 
overtreding van artilcel 3 van de besl1tit
wet van 14 november 1939 vaststelt, 
vast, door het feit zelf, dat de toestand 
van dron kenschap van· de bei'ichte over
eenkomt met deze door de wet voor
zien (1). (Besluitwet van 14 november 
1939, art. 3.) 

(VANDENVELDE.) 

ARREST. 

,HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 februari 1958 in hoger beroep 

(1) Verbr., 29 october 1956 (Bull. eu PAsrc., 
1957, I, 208). 

gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

Overwegende dat de voorziening, in zo
ver zij gericht is tegen de beslissing waar
bij aanlegger van de telastlegging D vrij
gesprokeu is, niet ontvankelijk is bij ge
brek aan belang; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, 3 en 10 van het koninklijk 
besluit van 14 november 1939, doordat het 
bestreden vonnis de staat van dronken
schap, die de telastlegging a uitmaakt, 
niet wettelijk gerechtvaardigd heeft waar 
het zich erbij bepaalt te zeggen « dat het 
door de eerste rechter niet bewezen ver
klaard feit a bewezen is )) : 

Overwegende dat, bij gebreke van door 
de beklaagde genomen conclusies, de rech
ter over de grond, door het misdrijf om
schreven in de termen van de wet bewezen 
te verklaren, dool' een in feite soevereine 
beoordeling beslist dat aile elementen van 
het misdrijf vaststaan en, bijgevolg, zijn 
beslissing wettelijk rechtvaardigt; 

Overwegende dat het middel niet kan 
ingewilligd worden; 

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

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

5 mei 1958. - 2• kamer. - T'oorzitter, 
H. Sohier, voorzitter. - T'erslaggever, 
H. Valentin. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 5 mei 1958 

1° REGELING VAN REOHTSGEBIED. 
- IN STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER W AARBIJ EEN BETICHTE NAAR DE 

CORRECTIONELE RECHTBANK VERWEZEN WORD'J' 
1'ER ZAKE VAN EEN FElT ALS MISDRIJF GEQUA
LIFICEERD. - RECHTSMACHT VAN BEOORDE
LING DIE ZICH ONBEYOEGD VERKLAAR1' OP 
GROND DAT RET MISDRIJF EEN NIET GECOR
RECTIONALISEERDE MISDAAD UITMAART. -
BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GE
'J'REDEN. - BESLISSING VAN ONBEI'OEGDHEID 
WELKE GEGROND SCHIJNT. - VERNIETIGING 
VAN RET BEVELSCHRIFT. - VERWIJZING 

NAAR DE RAMER VAN INBESCHULDIGINGS'l'EL
LING. 

2° V ALSHEID EN GEBRUIK VAN VAL
SE GESOHRIFTEN. - VALSHEID IN GE
SCHRIF'fEN. - LEUGENACHTIG GETUIGSCHRIFT 
VAN EEN PAR'l'ICULIER UITGAAND. - GETUIG
SCHRIFT VAN AARD ALS BEWIJS TE DIENEN 
EN RUNNENDE SCHADE BRENGEN. - STRAFBARE 
YALSHEID. 
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1° Wanneer de raadlcamer een betichte 
naar de correctionele rechtbank verwe
zen heett ter zalce van een feU als mis
drijf geq~talificeerd ·en de correctionele 
rechtsmacht zich wettel'ijk onbevoegd 
verlclaard heett op grand dat het mis
drijf werlcelijk een niet geoorrectionali
seerde misdaad ~titmaalct, de twee be
slissingen .in lcracht van gewijsde getre
den zijnde, vernietigt het hot, het 
'l'echtsgebied regelend, het bevelschritt 
van de raadlcamer en verwijst de zaak 
naar de kamer van f,nbesoh~tldigingstel
ling (1). 

2o Een leugenaohtig get~tigsohrift, van een 
parti.c~tlier uitgaand lean een strafbare 
valsheid in geschritten uitmaken wan
neer het van aard is, althans in een ze
lcere mate, als bewijs te dienen van de 
iverkelijlcheid van de feiten welke het 
vaststelt en schade te brengen aan een 
openbaar of privaat belang (2). (Straf
wetb., art. 196). (Impliciete oplossing.) 

(PROCUR.EUR-GENERAAL TE LULK, 
IN ZAXE DAISOMONT.) 

ARR-EST, 

HET HOF; - Gelet on het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, in
gediend door de procureur-generaal bij 
het Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat bij een beschikking 
van de raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Verviers van 15 januari 
1957 Georges Daisomont naar de Oorrec
tionele Rechtbank te Verviers verwezen is 
ter zake van, te Sta velot of elders in het 
koninkrijk, van in de maand october 1945 
tot 7 october 1954, zich met een bedrieglijk 
inzicht of het oogmerk om te schaden be
diend te hebben van een vals getuigschrift 
in de bij artikel 206 van het Strafwetboek 
opgesomde omstandigheden, het getuig
schrift ten deze zijnde een schoolgetuig
schrift waarin, in strijd met de werkelijk
heid, verklaard was dat hij met vrucht de 
leergangen van de drie middelbare jaren 
in de Rijksmiddelbare school te Stavelot 
gevolgd had ; 

Overwegende dat, op hoger beroep inge
steld tegen het door de Oorrectionele 
Rechtbank te Verviers op 12 juni 1957 ge
wezen vonnis, het Hof van beroep te Luik 
bij arrest van 18 december 1957 zich onbe
voegd verklaard h(left om v:'m het feit ken-

(1) Verbr., 3 juli 1905 (Bull. 'en PAsrc., 1905, 
I, 284); raadpl. verbr., 5 mei 1952 (Arr. Verbr., 
1952, blz. 485). en 7 maart 1955 (Bull. en PAsrc., 
1955, I, 751). 

(2) Verbr., 13 maart 1939 (A1·r. Verbr., 1939, 
biz. 88; Bull. en PAsrc., 1939, I, 138, en de 
nota 4). 

nis te nemen, op de grond dat het onder 
de toepassing van de artikelen 196, 197 en 
213 van het Strafwetboek valt en, dienvol
gens, een misdaad uitmaakt; 

Overwegende dat deze beslissingen alle
bei in kracht van gewijsde zijn getreden 
en dat hun. strijdigheid de gang van het 
gerecht belemmert; 

Overwegende dat het feit schijnt de mis
daad uit te maken omschreven in de arti
kelen 196, 197 en 213 van het Strafwet
boek; dat, aangezien de raadkamer geen 
verzachtende omstandigheden aangenomen 
heeft, het hof van beroep niet bevoegd 
was om kennis ervan te nemen; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lend, vernietigt de beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Verviers; zegt dat melding van. 
onderhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde be
schikking; verwijst de zaak naar de ka
mer van inbeschuldigingstelling van het 
Hof van beroep te Luik. 

5 Iilei 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Vrponen. - Gelijkluidende oonolusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 5 mei 1958 

1° S.AMENHANGENDHEID. -IN STR.AF
ZAKEN. ·- UITBR.EIDING VAN BEVOEGDHEID 
VAN EEN WIJZEND STRAFGERECHT. - VooR-· 
WAARDEN. 

2" BEVOEGDHEID EN .A.ANLEG. - IN 
STRA~'ZAKEN. - l\IIISDRIJVEN WELKE BIJ HET 
BEVOEGD WIJZEND GERECHT AANGEBRACHT 
WORDEN. - BESLISSING TEN GRONDE MAAR 
VATBAAR VOOR BEROEP. - SAMENHANGENDE 
MISDRIJVEN BIJ EEN ANDERE RECHTER TIJ
DENS HET GEDING IN BEROEP AANGEBRACHT. -
SAMENHANGENDHEID WELKE GEEN UITBJIEI
DING VAN BEVOEGDHEID MEDEBRENGT. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. -
PERSONEN DIE DE HOEDANIGHEID HEBBEN OM 
ZICH TE VOOR.ZIEN. - IN STRAFZAKEN. -
VONNIS VAN DE CORREC1'IONELE RECHTBANK 
IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN.- YOORZIENING 
VAN DE PROCUREUR DES KONINGS TEGEN DE 
BESLISSING OVER DE BURGERLIJKE VORDERING 
GEWEZEN. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

4° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- MEMORIE. -IN STRAFZAKEN. - VOORZIE
NING VAN HE'f OPENBAAR MINISTERIE. - ME
MORIE 'l'O'f S'l'AVING VAN DE VOORZIENING TER 
GRIFFIE VAN DE RECHTBANK, DIE DE BE
STREDEN BESLISSING GEWEZEN HEEFT, NEER
GELEGD. - NEERLEGGING MEER DAN TIEN DA
GEN NA DE VOORZIENING GEDAAN. - NIET-ONT
VANKELIJiKREID: 
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1o De uitbreiding van bevoegdheid van 
een in stratzalcen wijzend gereoht, on
derstelt, op grand van de samenhan
gendheid, de gelijktijdigheid der vervol
gin,qen (1). 

2o De same·nhan,qendheid van ve·rsohU
lende misdrijven reohtvaardigt geen ttit
breiding van bevoegdheid, wanneer de 
tweede vervolging pas bij het w·ijzend 
gereoht anngebraoht wordt nndnt de 
1·eohter die bevoegd is om van de eerste 
vervolging kennis te nemen, reeds ten · 
grande ove1· deze ttitsprnak gedaan 
heett, oolc al wnre zijn beslissing s~eohts 
in eerste aanleg gewezen (2). 

3o De proom·eu.r des lconvngs is zonde1· 
hoedani,qheid om z·ioh in veTb1·elcing te 
voorzien tegen de besl-issing over de buT
[JeTlijlce voTdeTing dooT de ooTreot-ionele 
1·eohtbank gewezen (3). 

4o Is niet ontvnnkeUjlc de nwrnorie dam· 
het openbaar ministerie, tot stavvng V(m 

zijn voorz·iening ter grijfie van de reoht
bnnk welke de bestTeden beslissing ge
wezen heeft na het verst-rijlcen van de 
termijn van t-ien dagen welke op de ver
kZaring vnn voorziening volgen neerge
legd (4). (Wetb. van strafv., art. 422). 

(PROCUREUR DES KONINGS 'fE NIJVEL, 
•r. RONSMANS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 februari 195.8 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectwnele Rechtbank 
te Nijvel; 

I. Over de voorziening, in zover zij ge
richt is tegen de beslissing gewezen over 
de tegen verweerder ingestelde . publieke 
vordering : 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit de schending ''an cle artikelen 4, 
5 van cle wet van 4 october 1867 op de ver
zachtende omstandigheden, 137, 138, 6°, 
226 en 227 van het Wetboek van strafvor" 
dering 2 van de wet van 1 augustus 1899, 
doorddt het bestreden vonnis, hoewel illlr 
pliciet vaststellend dat de vervolging 
welke bij de rechtbank van politie aa~
h.angig was gemaakt, in de bevoegdh~Id 
ratione rnateriae van deze rechtbank VIel 
en dat toen de rechtbank van politie haar 
vonnis' van 20 december 1957 wees, zij re
gelmatig ten gronde uitspraak g;ec1aan 
heeft over de bij haar aanhang1g ge
maakte vervolging, desniettemin beslist 

(1) en (2) Verbr., 15 juni 1953 (Arr. Verb?-., 
1953, biz. 706; B1tll. en PASIC., 1953, I, 812, en 
de noten 1 en 2). . 

(3) Verbr., 24 februari 1958, sttp-ra, biz. 449; 

heeft dat de correctionele rechtbank, ze
telend in hoger beroep in politiezaken, 
niet bevoegd was om van die zelfde ver
volging kennis te nemen, onder aanvoe
ring : 1 o dat zowel de feiten welke aan
leiding gaven tot de vervolging vo6r de 
rechtbank van politie, als de feiten we
gens welke de vervolging door de recht
streekse dagvaarding van 11 januari 1958 
werd aangebracht l1ij de correctionele 
rechtbank, zetelend als rechtbank in eer
ste aanleg in correctionele zaken, misdrij
ven zijnde die vallen in de bevoegdheid 
van de in eerste aanleg zetelende correc
tionele rechtbank, begaan zijn naar aan
leiding van een zelfde verkeersongeval en 
dat bijgevolg samenhangend zijn, ener
zijds, de bij de rechtbank van politie aan
gebrachte inbreuken, en. anderzijds, de 
inbreuken welke bij cle correctionele recht
'bank, in correctionele zaken in eerste aan
leg zetelend, aanhangig waren gemaakt na 
het vonnis dat door de rechtbank van po
litie over de eerste inbreuken gewezen 
was; 2° dat het in het belang van een 
deugdelijke rechtsbedeling is, ten einde te
genstrijdige beslissingen te vermijden, dat 
de feiten welke aanleiding gaven tot de 
vervolging v66r de rechtbank van politie 
en die waarover de rechtstreekse dagvaar
ding van 11 januari 1958 gegeven is, zou
den berecht worden door een zelfde recht
bank, zetelende in dezelfde aanleg, dan 
wanneer de uitbreiding van de bevoegd
heid van een strafrechtbank ingevolge de 
samenhangendheid de gelijktijdigheid der 
vervolgingen onderstelt, dan wanneer hier
uit volgt dat er geen uitbreiding van be
voegdheid op grond van de samenhan
gendheid mag plaats hebben wanneer de 
tweede vervolging; bij het wijzend gerecht 
pas aangebracht wordt nadat de rechter, 
die bevoegd is om van de eerste vervolging. 
kennis te nemen, reeds ten gronde over 
deze uitspraak gedaan heeft, al ware zijn 
beslissing ook slechts in eerste aanleg ge
wezen: 

Overwegende, enerzijds, dat de recht
bank van politie van het kanton Nijvel op 
20 december 1957 ten gronde uitspraak ge
daan heeft over de vorclering tegen ver
weerder Emilius Ronsmans ingesteld uit 
hoofde van : 1 o de telastlegging van on
vrijwillige verwondingen, veroorzaakt aan 
Raymonde Decoster en Monique Hocq, 

: deze telastleggingen gecontraventii:mali~ 
seeni zijnde door aanneming van verzach
tende omstandigheden, bij beschikking 

i van de raadkamer van de Rechtbank van 
eerste a~J.nleg ·te Nijvel van 8 juli 1957; 

· vergel. verbr., 7 september 1953 (A1·r. Verbr., 
1953, biz. 822). 

(4) Verbr., 24 september 1951 (An·. Ve,·b?'., 
• 1952, biz. 9). 
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2° de telastlegging van overtreding van 
artikel 17 van de Wegcode; dat zij ver
weerder Ronsmans ·vrijgesproken heeft en 
zich bovendien onbevoegd verklaard heeft 
om uitspraak te doen over de eis van de 
burgerlijke partij Lambilliotte; dat die 
rechtbank, krachtens de artikelen 137 en 
138, 6°, van het Wetboek van strafvorde
ring, bevoegd was- om van die inbreuken 
kennis te nemen,; 

Overwegende, anderzijds, dat Lambil
liotte pas bij exploot van 11 januari 11}58 
ten verzoeke van Ronsmans gedagvaard is 
om voor de Correctionele Rechtbank te 
Nijvel te verschijnen uit hoofde van de 
inbreuk, omschreven in de artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek, alsmede uit 
hoofde van een samenhangende inbreuk 
op artikel 21, I, tweede lid, van de Weg
code; 

Overwegende dat de uitbreiding van de 
bevoegdheid van een wijzend strafgerecht, 
op grond van de samenhangendheid, de 
gelijktijdigheid der vervolgingen onder
stelt; dat eruit volgt dat er geen bevoegd
heidsiiitbreiding op grond van samenhan
gimdheid mag plaats hebben wanneer de 
tweede vervolging, vas bij het wijzend ge
recht aangebracht wordt nadat de rechter 
die bevoegd is om van de eerste vervolging 
kennis te nemen, reeds ten grande over 
deze uitspraak gedaan heeft, ook al ware 
zijn beslissing slechts in eerste aanleg ge
wezen; 

Overwegende derhalve dat de Correctio
nele Rechtbank te Nijvel, uitspraak doen
de over de hogere beroepen tegen voor
meld vonnis van de rechtbank van politie, 
zich ten onrechte onbevoegd verklaard 
heeft ·om kennis te nemen van de tegen 
Ronsmans ingestelde vervolgingen; 

II. Over de voorzi~ning, in zover zij ge
richt is tegen de beslissing gewezen over 
de tegen verweerder ingestelde burgerlijke 
vordering : 

Overwegende dat de voorziening van het 
openbaar ministerie niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, 'en zonder acht te slaan 
op de memorie welke door aanlegger ter 
griflie van de Correctionele Rechtbank te 
Nijvel neergelegd is buiten de termijn ge
steld bij artikel 422 van het Wetboek van 
strafvordering, verbreekt het bestreden 
vonnis, doch enkel in zover daarbij de 
correctionele rechtbank, uitspraak doende 
over de publieke vordering, zich onbe
voegd verklaard heeft wat de tegen Emi
lius Ronsmans ingestelde vervolgingen be
treft; verwerllt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; laat de kosten de Staat ten laste; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Brussel, zete
lende in hoger beroep. 

5 mei 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Gilmet. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 5 mei 1958 

MAATSCHAPPELIJK VERWEER. 
TER BESCHIKKING STELLING VAN DE REGE
RING. - GEVAL WAARIN DEZE liiAA'l'REGEL 
NIE'r DOOR DE WET VEHPLICH'r GEMAAK'l' IS. 
- VERPLICII'l'ING, VOOR DE RECH'l'ER, DE RE
DENEN AAN 'rE DUIDEN VAN DE BEVOLEN MAAT
HEGEL. 

De beslissing die de ter beschilclcing stel
ling van de regerinu van een veroordeel
de beveelt in een geval waarin deze 
rnaatregel niet door de wet verplicht ue
rnaalct is, rnoet, op een concrete en dui
delijlce wijze, de redenen aand~tiden orn 
dewellce de rechter gemeend heejt te 
nweten gebruik rnalcen van de tacltlteit 
weUce de wet hem toelcent (1). (Wet van 
9 april 1930, art. 25 en 26). 

(BERTRAND.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 maart 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het middel van ambtswege, afge .. 
leid uit de schending van artikel 26 van 
de wet van 9 april 1930, doordat het be
streden arrest gelast dat aanlegger na af
loop van zijn straf gedurende tien jaar ter 
beschikking van de regering zal worden 
gesteld, zonder da t de beweeg;redenen tot 
deze beslissing erin ,omschreven zijn : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
hetwelk aanlegger tot een enige straf van 
twee jaar gevangenis en 100 frank geld
boete veroordeeld uit hoofde van onder
scheiden feiten· van valsheid in geschrif
ten en gebruik van valse stukken, boven
dien gelast dat aanlegger na afloop van 
zijn straf gedurende tien jaar ter beschik
king van de regering zal word eli gesteld; 

Overwegende dat het arrest deze maat
regel tot bescherming van de maatsc!ra)J
pij, welke ten cleze facultatief was, enkel 
steunt op het aanwezig zijn van de wette
lijke voorwaarclen dat het zich immers er
toe beperkt vast te stellen clat aanlegger 
sedert 1946 temninste drie -misdrijven ge
pleegd heeft welke ieder een gevangenis
straf van minstens zes maand hebben me. 

(1) Verbr., 25 februari 1957 (Bull . . en Pft,src., 
1957, I, 758). 
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degebracht en een aanhoudende nergmg 
tot wetsovertreden blijkt te behouden, 
zonder de bijzondere redenen op te geven 
waarom de rechter in hoger beroep acht 
gebruik te moeten maken van het vermo
gen dat de wet hem verleent; 

Dat eruit volgt dat het bestreden arrest 
voormeld artikel 26 schendt; 

Overwegende dat de stelling ter beschik
king van de regering met de straf een on
deelbaar geheel vormt; 

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; laat 
de kosten de Staat ten laste; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

5 mei 1958. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Daubresse. - Gelij1Gl1tidende aonal1tsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat"generaal. 

2" KAMER. - 5 mei 1958 

1° MAATSOHAPPELIJK VERWEER. 
INTF.RNERING. - VERMOGEN, VOOR DE VER
DAOHTE, DE ZORGEN VAN DE DOOR HEM GEKO
ZEN GENEESHEREN TE ONTVANGEN EN IrON AD
VIES OVER TE LEGGEN • ...,.-- VERMOGEN ONDER
GESOHI.KT AAN DE VOORWAARDE VAN DE INOB
SERVA'l'IESTELLING. 

2° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- MAATSCHAPPELIJK VERWEER. - INTERNE
RING DOOR DE RAADKAMER OP GROND VAN EEN 
MEDISCH VERSLAG BEVOLEN. - BEROEP. -
VERDAGING WAAROM DOOR DE VERDACH'l'E 
VERZOCHT WERD TEN EINDE ZlCH TE LA'.fEN 
ONDERZOEKEN DOOR EEN GENEESHEER DIE HIJ 
ZOU KIEZEN. - 0NGEPASTHEID VAN BIJKO
MENDE ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. - VER
WERPING VAN HE'l' VERZOEK OM VERDAGING 
EN BEVESTIGING VAN DE INTERNERING. - GEEN 
SCHENDING VAN DE RECH'l'EN VAN DE VERDEDI
GING. 

1 o De bepaling van artilGel 3, laatste lid, 
van de wet van 9 april1930, naar de ter
men waarvan de verdaahte steeds de 
zorgen van de door hem ge1Gozer1 genees
heren mag ontvangen en hun advies 
overleggen omtrent de gepastheid van 
zijn inobservatiestelling, is niet toepas
selijlc wanneer de inobservatiestelling 
noah bevolefl, noah gevorderd, noah ge
vraagd wordt (1). 

2o Wanneer de internering van de ver-

(1) Raadpl. LEON CORNIL, La loi ile itefense 
sociale du 9 avril 1930, nr 37; verbr., 13 juli 
1931 (Bull. en PAsrc., 1931, I, 221) en 19 ma.art 
1951 (Arr. Ve•·b1·., 1951, blz. 420). 

daahte door de raadlGamer bevolen ge
weest is op grand van een medisoh ver
slag, worden de reahten van de verde
diging niet gesohonden door het arrest 
van de lGamer van ir~besah1tldigingstel
ling, dat de door de verdaohte ten einde 
zioh door een geneesheer die hij zMt lGie
zen te laten onderzoelcen gevraagde ver
daging weigert, deze bijlGomende onder
zoelcsverriahting ongepast vinder~de, en 
dat de internering bevestigt, door zioh 
op bovengemeld versl_ag te steunen (2). 

(DELHEZ.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2:7 maart 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel, kamer van in
besch uldigingstelling; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 3 en 7 van de wet 
van 9 april1930 en van de rechten der ver
dediging, doordat het bestreden arrest, 
om de reden « dat. de beschuldigde geen 
enkel nieuw element bijbrengt tot recht
vaardiging van de verdaging van de zaak 
om hem in staat te stellen zich te laten 
onderzoeken door een geneesheer die hij 
zou kiezen », het te dien einde voorge
bracht verzoek om verdaging verwerpt, 
dan warmeer artikel 3, laatste lid, van de 
wet van 9 april 1930 bepaalt : << de ver
dachte mag steeds de zorgen van de door 
hem gekozen geneeshereri ontvangen en 
hun advies overleggen omtrent de gepast-
heid van zijn inobservatiestelling >> : 

Overwegende dat een beslissing, op 
20 februari 1958 door de raadkamer gewe
zen en bevestigd door het bestreden arc 
rest, de onmiddellijke ~nternering van 
aanlegger gedurende vijf jaar gelast heeft, 
zonder voorafgaande inobservatiestelling 
en aan de hand van een geneeskundig ver
slag waarvan de besluiten luiden dat aan
legger « op het ogenblik der feiten en 
thans nog verkeert in een erge staat van 
geestesstoornis waardoor hij onbekwaam 
wordt zijn daden te beheersen »; 

Overwegende, enerzijds, dat de in het 
middel ingeroepen bepaling ter zake niet 
toepasselijk is, aangezien aanlegger niet 
in observatie gesteld is en deze maatregel 
noch gevorderd, noch verzocht is; 

Overwegende, anderzijds, dat de rechter 
in hoger beroep, door de verdaging te wei
geren waarom aanlegger verzocht heeft 
ten einde zich te laten onderzoeken door 

· een geneesheer die hij zou kiezen, slechts 
gebruik gemaakt heeft van zijn macht 

(2) Verbr., 19 maart 1951, in de vorige noot 
aangehaald. 
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soeverein de gepastheid van bijkomende 
onderzoeksverrichtingen te beoordelen en 
de rechten der verdediging niet heeft kun
nen schenden ; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

5 mei 1958. - 2" kamer. - VoorzUter, 
H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Daubresse. - Gelijlclttidende conclttsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 6 mei 1958 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
LASTING OP DE BEROEPSIN.KOMSTEN. - NIJ
VERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWUI'l1lATING, 
- SOMMEN VOOR DE UI'l'BREIDING VAN DE 
ONDERNEMING GERRU]KT.- VERWERVING VAN 
TERREINEN EN GEROUWEN ME'f HET OOG OP 
HET BOUWEN VAN ARBEIDERSWONINGEN. -
W AARDE IN DE INVENTARIS EN IN DE BALANS 
VAN HET DIENSTJAAR OPGENOMEN NIET TER 
ZA:KE DIENEND. - GEEN ONDERSCHEID TUSSEN 
DE· PRIJS EN DE KOSTEN VAN VERWERVING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
LASTING OP DE BEROEPSINKOMSTEN. - BE
LASTING. - VRIJDOM VOOR DE HELFT VAN DE 
WINSTEN AANGEWEND VOOR HE'r BOUWEN VAN 
ARBEIDERSWONINGEN. - WINSTEN AANGEWEND 
VOOR HE'f VERWERVEN VAN GRONDEN EN REEDS 
OPGERICHTE GEBOUWEN OM ZE VOOR DIT GE
BRUIK TE BESTEMMEN. - GEEN BELASTING
VRIJDOM. 

go INKOMSTENBELASTINGEN.- Bur
TENGEWONE TERMIJN. ~ REGIEM VAN ARTI
KEL 74 VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN 
VOOR ZIJN VERVANGING DOOR ARTIKEL go 
VAN DE WET VAN 8 MAART 1951. - AANGIFTE 
EN BIJLAGEN ERVAN WELKE HE'f NIET MOGE
LIJK MAKEN BELASTBARE WINSTEN IN HET 
PASSIEF VAN DE VERLIES· EN WINS1'REKENING 
VERBORGEN 'l'E ONTDEKKEN. - V ASTSTELLING 
DAT DE ONTOEREIKENDHEID VAN AANSLAG AAN 
DE -BELAS'l'INGPLICHTIGE TE WIJ'.fEN IS. 

1° De sommen aangewend voor de ttitbrei
- ding van· een nijverheids-, handels- of 

landbouwuitbating, namelijk voor de 
ve1·wen;ing van !JrOnden en gebo-uwen 
met het oog op het bonwe-n van arbei
derswoningen en inrichtingen voor het 
personeel, zijn in de belasting op de be
roepsinlcomsten belastbaar, wellce de 
waarde ook weze voo·r dewelke de ve·r
worven ,goede1·en in de inventaris en in 
de balans van het dienstjaar opgenomen 
worden en zonder dat er .reden zij f?en 
onderscheid te maken tussen- de-vom·de-

len welke onde1scheidenlij 7c tot de be
taling van de lcoopprijs en tot de beta
ling van de kosten van verwerving ge
diend hebben (1). (Samengeschakelde 
wetten betreft'ende de inkomstenbelastin. 
gen, art. 27, par. 2, 4o). 

2° De belastingvrijdom, voor de helft, van 
de winsten die, binnen twaalt maanden 
na de afslnitin,q van het boelcjaar, bin
nenslands, worden aangewend tot de 
aanbouw van arbeiderswoningen of an
dere inrichtingen ten behoeve van het 
personeel van het bedrijf, is niet toepas
selijlv op de winsten (tangewend tot de 
verwervin!J van gronden en reeds opge
richte gebouwen, weze het ten einde 
deze tot dit gebruilc aan te wenden (2). 
(Samengescha,kelde wetten betreft'ende 
de inkomstenbelastingen, art. 27, par. 2, 
50). 

go Door erop te wijzen dat noch de aan
gifte van de belastingplichtige voor het 
dienstjaa1· 191,9 noch de bijlagen ervan 
het aan het bestmtr mogelijlc maakten 
belastba1·e winsten onder verschillende 
rubrielcen in het passief van de verlies
en winstrelcening verbm·gen te ontdelc
lcen, stelt het hOt van beroep zonder 
cl·u.bbelzinnigheid vast dat de onjttistheid 
van de aangifte een ontoe1·eilcendheid 
van aanslag aan de belastingplichtige te 
wijten ten gevolge gehad heett (g). (Sa
mengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 74, voor zijn 
vervanging door artikel go van de wet 
van 8 maart 1951). 

(N. V. « TEINTURES ET APPRJl:'l'S LA MODERNE ll, 

'1'. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 juni 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over de eerste drie middelen samen, het 
eerste, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 77 en 205 
van de samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen (boek I, titel IX, 
van het Wetboek van koophandel), 94g, 3°, 
yan ·het Wetboek van burg~rlijke rechts
vordering, 1g19, 1g2o en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 25, en inzonderheid 25, 
paragraaf 1, 26, 27 en inzonderheid 27, pa
ragrafen 1 en 2, van de wetten oo de in
komstenbelastingen, samengeschakeld bij 
het besluit van de Regent van 15 januari 

(1)_ Verbr., 2 mei 1938 (A,.,·. Ye•·br., 1938, 
biz. 89). 

(2) Raadpl. verbr., 22 apri]1952 (Ar•·. YeTb>·., 
1952, biz. 460) en 1 october 1957, supm, biz. 44. 

(3) Raadpl. verbr., 27 november 1956 (Arr. 
Ye•·br., 1957, biz. 206). 
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:194.8, doordat het bestreden arrest, na 
vastgesteld te hebben dat er niet betwist 
was dat de verkopers van de door aanleg
ster verworven terreinen van haar prijzen 
hadden kunnen belromen die tamelijk 
ruimschoots de prijzen overschreden had
den welke zij van gewone kopers zouden 
bekomen hebben, en dat die verkopers ge
rekend hadden op de noodzakelijkheid 
waarin aanlegster verkeerde de onroeren
de goederen die aan haar bedrijf paalden 
te kopen ten einde onontbeerlijke uitbrei
dingen uit te voeren, desniettemin de aan
spraken van aanlegster verworpen heeft 
die betoogde da t zij bewuste terreinen met 
omzichtigheid, oprechtheid en goede trouw 
had kunnen ramen op een lagere prijs dan 
de koopprijs, om de redenen : «:to dat uit 
deze beschouwingen niet blijkt dat ver
zoekster die onroerende goederen gekocht 
had voor prijzen welke abnormaal waren 
of de geschiktheidswaarde die zij eraan 
toegeschreven heeft te boven gingen; 
2° dat het inderdaad zeker is dat tot dan 
toe weinig productieve terreinen of weinig 
rendabele gebouwde onroerencle goederen 
een aanzienlijke meerwaarde verkrijgen 
zodra zij in een plan voor stads- of fa
brieksuitbreiding l]egrepen zijn; 3° dat de 
stelling van verzoekster ertoe strekt te 
doen aannemen dat de door haar gekochte 
en in haar bedrijf opgenomen terreinen en 
gebouwen niet meer waarde hebben dan 
indien zij verdeeld en van dit bedrijf af
gescheiden bleven; 4° dat er trouwens op 
dient gewezen dat de waarde der onroe
rende goederen onderworpen is aan de wet 
van vraag en aanbod en dat deze waarde 
natuurlijk groeit naarrnate van het belang 
dat de koper in het kopen stelt )), dan 
wanneer deze redenen geen passend ant
woord opleveren op de conclusies van aan
legster en de grondslag van de beslissing 
niet laten kennen ten aanzien van de be
wijselementen die aanlegster tot staving 
van haar stelling voorgebracht heeft, en 
dan wanneer geen enkel van de door het 
bestreden arrest gegeven redenen wette
lijk het verwerpen van de raming van 
aanlegster rechtvaardigt; het tweede, af
geleid uit de schending van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden ar
rest geen antwoord verstrekt heeft op de 
subsidiaire stelling van aanlegster die be
weerde dat de koopkosten van de door 
haar gekochte onroerende goederen niet in 
de raming van deze goederen behoefden te 
worden opgenomen omdat zij op de intrin
sieke waarde ervan geen weerslag bad
den; het derde, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet en 
27, paragraaf 2, 5°, tweede lid, van de 
wetten op de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij het besluit van de Re
gent van 15 januari 1948, doordat het be
streden arrest, na vastgesteld te hebben 
dat er niet betwist was dat de terreinen 

door aanlegster gekocht waren met het 
oog op het bouwen van arbeiderswoningen 
of van het verbouwen tot inrichtingen ten 
behoeve van het personeel, beslist heeft 
dat de belastingvrijdom, omschreven in 
artikel 27, paragraaf 2, 5°, tweede lid, van 
de samengeschakelde wetten enkel verc 
leend wordt op de voorwaarde dat de ar
beiderswoningen gebouwd en de inrichtin
gen ten behoeve van het personeel aange
legd zijn binnen de door deze bepaJing 
verleende termijn van twaalf maanden en 
dat aanlegster, door enkel van het aanko
pen der terreinen te doen blijken, niet 
doen blijken heeft van het vervuld zijn 
van de voorwaarden waarvan de belas
tingvrijdom afhankelijk gesteld is, dan 
wanneer de wet geenszins als voorwaarde 
tot de. belastingvrijdom oplegt dat de ar
beiderswoningen geheel gebouwd en de in
richtingen ten behoeve van het personeel 
geheel voltooid .zijn, naardien deze voo;r
waarde alsdan tot gevolg zou hebben dat 
de over verscheidene jaren uitgevoerde 
aanlegplans ten dele het voordeel van de 
belastingvrijdom zouden verliezen, · wat in 
strijd zou wezen met het door de wetgever 
nagestreefd doel : 

Overwegende dat nit de niet gecriti
seerde vaststellingen van het bestreden ar
rest blijkt dat de betwiste aanslagen ge
vestigd zijn op het verschil tussen de in 
de inventaris en de balans van aanlegster 
opgetekende waarde en het hoger bedrag 
van de koopprijs, de kosten inbegrepen, 
van de terreinen en gebouwen die zij ver
worven heeft door middel van de winsten 
van hetzelfde dienstjaar met het oog op 
het bouwen van arbeiderswoningen en van 
inrichtingen ten behoeve van haar perso
neel; dat aanlegster de belastbaarheid van 
dit verschil betwist en beweert recht te 
hebben op belastingvrijdom voor de helft 
van de aldus aangewende winsten; 

Overwegende, enerzijds, dat de terrei
nen en gebouwen die aanlegster verwor
ven heeft met het aldus aangeduid doel 
noodzakelijkerwijze een uitbreiding van 
haar onderneming uitmaken; dat de win
sten welke tot het kopen ervan gediend 
hebben, met inbegrip van de kosten der 
akten, krachtens artikel 27, paragraaf 2, 
4°, van de samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen belast
baar zijn als sommen gebruikt tot de uit
breiding van de onderne,ming ; 

:Overwegende, anderzijds, dat de gedeel
telijke belastingvrijdom, omschreven . in 
artikel 27, p:J.ragraaf 2, 5°, tweede lid, van 
dezelfcle wetten, niet van toepassing is op 
de winsten gebruikt voor het kopen van 
terreinen of reeds oogetrokken gebouwen, 
al ware het met het oog op het bouwen 
van arbeiderswoningen of van andere in
richtingen ten behoeve van het personeel 
der onderneming; 
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Dat eruit volgt dat, voor de toepassing 
van de samengescbakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, de be
scbouwingen van het bestreden arrest met 
betrekking tot de werkelijke waarde of 
de geschiktbeidswaarde waarvoor bewuste 
terreinen en gebouwen in de inventaris en 
de balans dienden te worden opgetekend 
en tot het niet uitvoeren van de bouwwer
ken of het niet voltooien van de inrich
tingen binnen twaalf maanden vanaf de 
afsluiting van het boekjaar, ten over
vloede gegeven zijn en dat het eerste en 
het derde middel welke daartegen opko
men niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan 
belang; 

Dat het onderscbeid dat aanlegster 
maakt tussen de betaalde prijs en de koop
kosten van die terreinen en gebouwen niet 
dienend was gezien de bovenaangebaalde 
vaststellingen van bet bestreden arrest, en 
dat het ontbreken van antwoord te dezen 
aanzien niet tot verbreking van het be
streden arrest kan leiden; 

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

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schenoing van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 74 van de wetten op de inkom
stenbelastingen, samengeschakeld bij be
sluit van de Regent van 15 januari 1948, 
2 van de wet van 15 mei 1846 op de comp
tabiliteit van de Staat, gewijzigd door ar
tikel 5 van de wet van 9 april 1935 en, 
voor het dienstjaar 1949, door artikel 3 
van de wet van 17 maart 1950, doordat bet 
bestreden arrest beslist heeft dat de ad
ministratie over de buitengewone termijn 
van drie jaar gesteld bij artikel 74 van de 
samengeschakelde wetten, bescbikte om de 
betwiste aanslag op het kobier te brengen 
om de reden dat de aangifte van aanleg
ster over bet dienstjaar 1949 klaarblijke
lijk onvolledig was vermits noch dit docu
ment, nocb de bijlagen erbij de mogelijk
beid baden te ontdekken dat een deel van 
de koopprijs der onroerende goederen 
(waarvoor belastingvrijdom voor de belft 
verzocht was krachtens artikel 27, para
graaf 2, 5°, tweede lid, van de samenge
schakelde wetten) begrepen was in de ru
briek « financH\le kosten » en dat de kos
ten der akten begrepen waren in de ru
briek « diverses >> op bet passief van de 
verlies-· en winstrekening;' dan wanneer, 
daar de aan de aangifte verweten onjuist
beid niet van zulke aard was. dat zij een 
aan aanlegster te wijten ontoereikendheid 
van aanslag met zicb kon brengen, zij 
de administratie niet toeliet de aanslag te 
vestigen in de buitengewone termijn van 
artikel 74 van de samengescbakelde wet
ten: 

Overwegende dat, waar -bet erop wijst 
dat een deel van de aan het ,kopen van de 
terreinen en gebouwen aangewende som-

VERBR., 1958. - 45 

men opgetekend was in bet passief van de 
verlies- en winstrekening, welke bij de 
aangifte van aanlegster over het dienst
jaar 1949 gevoegd was, onder de rubriek 
« Financiele kosti:m >> voor bet saldo van 
de betaalde prijs, en onder de rubriek 
« Diversen » voor de kosten der akten, en 
dat nocb de aangifte, nocb baar bijlagen 
de administratie in staat stelden de aldus 
verborgen winsten, waarop de belasting 
moest worden geheven, te ontdekken, bet 
bestreden arrest impliciet, doch op zekere 
wijze vastgesteld beeft dat de onjuistheid 
der aangifte een aan aanlegster te wijten 
ontoereikendheid van aanslag met zich 
gebracht had; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

6 mei 1958. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Giroul, raadsbeer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Daubresse. -
Gelijkluidende conclusie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Del
hez (van de Balie bij het Hof van beroep 
te Brussel) en Van Leynseele. 

26 KAMER.- 6 mei 1958 

INKOMSTENBELASTINGEN. - PERso
NEN AANGEZIEN ALS GEZINSLEDEN TEN LASTE 
VAN DE BELASTINGPLIOHTIGE. - 0PGENOMEN 
WEESKINDEREN. - BEGRIP. 

In artikel. 25, paragraaf 1, van de samen
geschalcelde wetten betrejfende de in
loomstenbelastingen, dat de personen die 
aanzien worden als ,qezinsleden ten laste 
van de belast'ingplichtige beperkend op
somt, mits zij van het gezin deel uitma
ken, doelt de ttitdrulclcing « opgenomen 
weeskinderen >> op de lcinderen die hun 
vader en hun moeder of een van beiden 
verloren hebben en die, ten laatste v66r 
het bereilcen van hun meerderjarigheid, 
als wees .opgenomen geweest zijn, dit 
wil zeggen op grand van deze hoedanig
heid door de belastingpliohtige, zelfs 
zonder band van bloed- of aanverwant
schap met hen, op zich genomen (1). 

(1) In de Franse tekst van artikel19, II, van 
de wet van 13 juli 1930, wordt de uitdrukking 
" opgenomen weeskinderen » vertaald door « or
phe)ins recueillis ». Tijdens de voorbereidende 
werken is er slechts sprake geweest van « en
fants orphelins » en « enfants abandonnes >> (zie 
namelijk bet verslag van de Commissie van 
financien van de Senaat, zittijd 1929-1930, Parl. 
Besch., nr 177, blz. 16). 
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(BUDO, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HE'!' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 november 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het middel, afgeleid nit de schen
·ding van artikel 25, naragraaf 7, 4°, van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, doordat het be
streden arrest ver klaart da t << het opgeno
men weeskind », hetwelk artikel 25, para
graaf 7, 4°, van de samengeschakelde wet
ten aanziet als een gezinslid ten laste van 
de belastingplichtige, mits het deel uit
maakt van zijn gezin, enkel diegene is die, 
kind zijnde, zijn vader en moeder verloren 
heeft, en doordat het weigert dienvolgens 
als zodanig te beschouwen een gebrekkige 
volwassene, zonder vacler noch moeder, 
die zwakzinnig, doofstom geboren en con
genitaal onbekwaam is, clan wanneer de 
term « weeskind ll duidt op diegene tot het 
onderhouden en het opvoeden van wie zijn 
vader en moeder door artikel 203 van het 
Burgerlijk Wetboek verplicht zijn, welke 
zijn leeftijd ook zij, wanneer hij onbe
kwaam is om zelf in zijn levensbehoeften 
te voorzien : 

Overwegende dat artikel 25, para
graaf 7, van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen limi
tatief de personen opsomt welke, gezien 
de graad van bloecl- of aanverwantschap 
of de hoedanigheid van opgenomen wees
li:ind, op voorwaarde van het gezin deel 
nit te maken, kunnen worden beschouwd 
als de belastingplichtige ten laste zijnde 
voor het vestigen van de belasting op zijn 
inkomsten; · 

Dat in deze bepaling de uitdrukking 
·« opgenomen weeskinderen ll doelt op . de 
kinderen die hun vader en hun moeder of 
een van beicle verloren hebben, en die, ten 
laatste v66r het bereiken van hun meer
derjar:ig·heid, als wees zijn opgenoinen, dit 
'wil zeggen op grond van deze hoedanig
heid ten laste zijn genomen door perso
nen, zelfs zonder baud van bloed- of ·aan
verwantsc'hap met hen; 

Dat deze llitlegging niet enli:el blijkt nit 
de voorbereidende werkzaamheden tot de 
wet ·van13 juli 1!l30 en nit de Nederlandse 
tekst van de wet waarin de uitdrukkiug 
« de opgenomen weeskinderen ll is gebe
zigd, doch teven nit de gewone en gebrui
kelijke betekenis van de term « wees ll die 
dergelijke kinderen aanduidt, wanneer hij 
gebruikt wordt voor wezen die door lief
dadige particulieren of door openbare lief
'dadigheidsinstellingen zijn opgenomen; 

Dat hieruit volgt clat llet bestreden ar
rest wettelijk heeft kunnen beslissen clat 
een persoon die 67 jaar oucl was en pas 

sinds enkele jaren door aanlegger in .zijn 
gezin opgenomen was niet viel aan te zien 
als een opgenomen wees, in de zin van 
deze uitdrukking in artikel 25, para
graaf 7, 4°, van voormelde samengescha
kelde wetten ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

6 niei 1958. - 2• kamer. - Voorzitte1· 
en ve1·slaggever, H. Giroul, raadsheer 
waarnemencl voorzitter. - Gelijklttidende 
conol~tsie, H. :R. Delange. advocaat-gene
raal. - Pleiters, HH. Gothot (van de Ba
lie bij het Hof van beroep te Luik) en 
Van Leynseele. 

2" KAMER. - 6 mei 1958 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BELAS
'l'ING OP DE BEROEPSil\'KOMSTEN - NIJVER
HEIDS- OF HANDELSUITBATINGEN. - HER
SCHA'l'TING VAN OUTILLERING. - NIET VER
WEZENLIJRTE MAAR IN DE RERENINGEN UIT
GEDR.UKTE MEERWAARDEN. ~ BELASTINGVRIJ
DOM. - VOORWAARDEN. - BELASTBARE 
MEERW A ARDEN INDIEN DE BELASTINGPLICHTIGE 
OPHOUDT EEN REGELMATIGE BOEKHOUDING TE 
HOUDEN. 

De meen.vaarden voortlcomende uit de 
he1·schatting van de outillering, niet ver
wezenl-ijlct 1naar in de l'ekeningen uitge
dnr.Tct voor de berelcening van rle voor de 
V1"ijstelling van belasting aanvaardba1·e 
inlcomsten, zijn niet meer van belasting 
v·rijgestelrl inaien rle belastingpl-ichtige 
opho1trlt een regelmatige boelchmtrling te 
houaen overeenlcomstig de voorschrijten 
van het Wetboek van lcoophanrlel (1) en 
worden bescho1twd als winsten van het 
jaar gerMtrenrle hetwellc deze voo1·waar
de rviet meer nagekomen geweest is. (Sac 
mengescllakelde wetten · betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 26, par. 2, 4°, 
en 27, par. 2bis, b, 1°; besluit van de 
Regent van 15 october 1947 in uitvoering 
van artikel 3 van de wet van 20 augus
tus 1947, art. 7 en 8 genomen). 

(SEGIDN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 juni 1!l57 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

(1) Raadpl. ,verbr., 20 maart 1958, supnt, 
blz. 541. 
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Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 8 van het besluit 
van de Regent van 15 october !947, door
dat het hof van beroep verklaard heeft 
dat dit artikel ten deze niet toepasselijk 
was, naardien het geschil liep, niet over 
een vraag van afschrijving van outille
ring, doch wel over een vraag van meer
waarde van herschatting van outillering, 
dan wanneer het voor de hand ligt dat de 
herschatting, toegestaan door de artike
len 26, paragraaf 2, 4°, van de samenge
schakelde wetten, en 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 8 
van het besluit van de Regent van 15 oc
tober 1947 enkel met het oog op de af
schrijvingen bepaald is en niet aan de be
lasting onderworpen is : 

Overwegende dat het geschil loopt over 
de opneming, voor het dienstjaar 1952, in 
de belastbare inkomsten van wijlen de 
moeder van aanlegger, van een meer
waarde van herschatting van een bedrijfs
outillering, . daar die meerwaarde niet 
meer vrijgesteld is doordat de belangheb
bende die sedert 1945 een regelmatige 
boekhouding gevoerd had overeenkomstig 
de bepalingen van het Wetboek van koop
.Qandel, in 1951 opgehouden had dit te 
doen, zoals het bestreden arrest vaststelt 
zonder deswege gecritiseerd te zijn; 

Overwegende dat aanlegger betoogt dat, 
aangezien zijn moeder pas begonnen is 
met het voeren van een regehnatige boek
houding na het kopen van de herschatte 
outillering, deze herschatting haar onwet
telijk toegestaan was geworden, naar
dien artikel 8 van het besluit van de Re
gent van 15 october 1947 slechts in een 
herschatting voorziet voor zoveel de be
lastingplichtige sedert de verkrijging van 
de voor herschatting vatbare voorwerpen 
een regelmatige boekhouding voert over
eenkomstig de bepalingen van het Wet
boek van koophandel; 

Dat hij eruit afleidt dat de meerwaarde · 
van herschatting die voorlopig in de re
keningen en inventarissen tot op 31 de
cember 1950 uitgedrukt is, niet als een 
winst over het jaar 1951 mocht worden 
aangeslagen, zelfs indien de voorwaarden 
voor de vrijstelling ervan niet meer ver
enigd waren; 

Overwegende dat paragraaf 2bis van ar
tikel 27 van de samengeschakelde wetten 
bepaalt dat belastingvrijdom genieten de 
meerwaarden die niet verwezenlijkt zijn, 
doch welke de belastingschuldige niette
min voorlopig in zijn rekeningen of inven
tarissen heeft uitgedrukt zonder ze hoege
naamd als winsten te behandelen, op de 
voorwaarde onder meer dat de belasting
schuldige cc een boekhouding voert over
eenkomstig de bepalingen van het Wet
boek van koophandel Jl; dat die paragraaf 
eraan toevoegt dat, in geval van niet-nale
ving van deze voorwaarde, de meerwaar-

den beschouwd worden als winsten be
haald in de loop van het jaar gedurende 
hetwelk deze niet-naleving is geschied; 

Overwegende dat krachtens artikel 7 
van het besluit van de Regent van 15 oc
tober 1947, genomen in uitvoering van ar
tikel 3 van de wet van 20 augustus 1947, 
voormeld artikel 27, paragraaf 2bis, van 
toepassing is op de meerwaarden van her
schatting van de outillering welke niet 
gerealiseerd zijn en uitgedrukt zijn in 
de rekeningen voor de berekening van de 
afschrijving, en bijgevolg op de meer
waarde die, volgens de niet gecritiseerde 
vaststellingen van het bestreden arrest, 
blijkt uit de op 31 december 1950 afgeslo
ten boekhouding; 

Overwegende dat in artikel 8 van even
gemeld besluit van15 october 1947 een van 
de voorwaarden vervat is die vereist zijn 
opdat de herschatting van de outillering 
kan worden aangenomen voor het bereke
nen van de afschrijvingen waarvoor be
lastingvrijdom kan worden verleend, doch 
dat bewust artikel vreemd is aan de voor
waarden tot vrijstelling van de uit deze 
herschatting blijkende meerwaarde; 

Overwegende dat het middel naar recht 
faalt; 

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

6 mei 1958. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Valentin. -
Gelijkl1~idenae concl~~sie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Fally 
(van de Balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

2" KAMER.- 6 mei 1958 

INKOMSTEJNBELASTINGEN. - BELAS
TING OP DE BEROEPSINKOMSTEN. - OVER· 
DRACHT VAN EEN HANDELSFONDS NA DE STAKING 
VAN DE EXPLOITATIE. - BELASTBARE MEER
WAARDE. - BEGRIP, 

In geval van overdracht van handelsfonds 
na de staking van de exploitatie maakt 
een voor de belasting op de beroepsin
lvomsten belastbare winst uit het ge
deelte van de prijs dat het in de onder
neming belegd lcapitaal overschrijdt en 
niet overeenstemt met een winst wellce 
·ztUsluitend voortkomt 1tit de tegeldema
lcing van het handelsfonds onder voorde
lige voorwaarden en voor een hogere 
prijs dan zijn werlcelijlce waarde, doch 
een accres van ge'investeerde activa ver
tegenwoordigt, hetwellc in de loop van 
en door de exploitatie ontstaan is, de be
lasting nog niet onde1·gaan heett en pas 



-708-

door de ove1·dracht gebleken is (1). (Sa
mengeschakelde wetten op de inkom
stenbelastingen, art. 27, par. 1). 

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

ARREST, 

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

Ovei· het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen !17, 111, 112 van 
de Belgische Grondwet, 141, 142 en 470 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 25, 27, 35 en 42 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, doordat het 
bestreden arrest, na soeverein in feite 
vastgesteld te hebben dat de litigieuze 
meerwaarde, die gesnroten is uit de over
dracht van het handelsfonds van aanleg
ger, door bewuste overdracht na de sta
king van de exploitatie verwezenlijkt is, 
desniettemin beslist dat deze meerwaarde 
een belastbaar bedrijfsinkomen uitmaakt, 
en zulks onder de enkele, geheel van gran
den ontblote en tegenstrijdigheid behel
zende aanvoering dat zij verwezenlijkt is 
in de loop van de exploitatie en pas aan 
het licht gekomen is bij voormelde over
dracht zonder dat daarop de desbetref
fende bedrijfsbelasting geheven is, dan 
wanneer, enerzijds, het bestreden arrest 
erop wijst dat deze meerwaarde (( niet 
blijkt uit de schrifturen of balansen be
treffende de overgedragen exploitatie ''• 
en dan w:anneer, anderzijds, het arrest, 
hoewel uitdrukkelijk verklarend dat «de . 
bewijslast op het bestuur rust ''• zonder · 
meer doet gelden dat de niet-inschrijving 
in de schrifturen of balansen << enkel blijkt 
uit het feit dat de prijs van overdracht 
van de onstoffelijke ·bestanddelen van het 
handelsfonds niet opgetekend is in de re
keningen, daar deze op 31 mei 1952 afge
sloten zijn ''• dan wanneer precies de over
dracht van het fonds, welke de litigieuze 
meerwaarde heeft doen ontstaan, naar de 
uitdrukkelijke termen van het arrest pas 
tot stancl gekomen is << op 11 juni 1952, dit 
is onmicldellijk na de overdracht der ex
ploitatie '' : deze soevereilie vaststelling 
van het arrest doet duidelijk uitkomen dat 
de litigieuze meerwaarde geenszins in de 
loop van de exploifatie verwezenlijkt is, 
hetgeen · bevestigd wordt door het ontbre-

(1) Raadpl. verbr., 3 ma_art 1953 (Ar1·. Jlerbr., 
1953, biz. 453), 9 juli 1957 (ibid., 1957, biz. 960), 
28 januari en 20 maart 1958, wpm, blz. 347 
en 544. 

ken van optekening van deze meerwaarde 
in de schrifturen en balansen die afgeslo
ten zijn voor de kwestieuze overdracht 
waardoor de meerwaarde ontstaan is ; dan 
wanneer het arrest door een rechtstreekse 
formele tegenspraak overweegt dat de li
tigieuze meerwaarde een winst vertegen
woordigt welke in de loop van de exploi
tatie verwezenlijkt is en deze winst des
wege een onder de bedrijfsbelasting val
lend inkomen uitmaakt : 

Overwegende dat, in zover het middel 
afgeleid is uit de schending van de arti
kelen 111 en 112 van de Grondwet, 141, 142 
en 470 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering en 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, aanlegger niet 
aanduidt waarin deze bepalingen door het 
bestreden arrest zouden zijn geschonden; 

Dat het middel in dit opzicht niet ont
vankelijk is; 

Overwegende dat, in zover het op de 
schending van de artikelen 25, 27, 35 .en 
42 van de samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen ge
steund is, het middel op een onjuiste in
terpretatie van het bestreden arrest rust; 
dat immers dit arrest, verre van aan te 
nemen dat de meerwaarde bleek uit de 
overdracht van het handelsfonds van aan
legger na de staking van zijn exploitatie, 
zonder dubbelzinnigheid beslist dat zij 
overeenstemt, noch met een deel van het 
in de onderneming belegd kapitaal, noch 
met een winst welke voortkomt van de 
tegeldemaking van het handelsfonds onder 
voordelige voorwaarden en voor een ho
gere prijs dan zijn werkelijke waarde, 
doch dat zij een accres van geinvesteerde 
activa vertegenwoordigt hetwelk, in de 
loop van en door de exploitatie ontstaan 
zijnde en de belasting nog niet ondergaan 
hebbend, pas gebleken is door de over
dracht die onmiddellijk na de staking van 
de exploitatie geschied is; · 

Dat het middel in dit opzicht feitelijke 
grondslag mist ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zich niet tegengesproken heeft door vast 
te stellen dat bewuste meerwaarde, ener
zijds, in de loop van en door de exploita
tie was ontstaan, en, anderzijds, pas aan 
het licht gekomen was door de overdracht 
van het handelsfonds, geschied na de sta
king van de exploitatie; dat, zo het erop 
wijst dat deze meerwaarde niet bleek uit 
de schrifturen en balansen welke v66r de 
staking der exploitatie afgesloten zijn, het 
dit enkel doet om eruit af te leiden dat 
zij niet voordien was kunnen onderworpen 
worden a an de belasting; 

Waaruit volgt dat, in zover het uit de 
schending van artikel 97 van de Grondwet 
afgeleid is, het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwer11t cle voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 
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6 mei 1958. - 2° kamer. - Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Valentin. ~ 
Gelijlcl7t.idende concl~tsie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

1 e KAMER. - 8 mei 1958 

1° REQUEST CIVIEL.- TERMIJN. ~BE
DROG. - TERMIJN SLECHTS INGAANDE VANAF 
DE DAG WAAROP HET BEDROG BEKEND GEWOR
DEN IS, WANNEER ER EEN SCHUIFTELIJK BE· 
WIJS VAN DEZE DAG BESTAAT. 

2° REQUEST CIVIEL. - BEDROG. - DAG 
WAAROP HE'l' BEDROG BEKEND GEWORDEN IS. 
- SCHRIFTELIJK BEWIJS. - BETEKENIS 
VAN DE •rERM << ScHRIFTELIJK ll. 

3° REQUEST CIVIEL. - BEDROG. - BE
GUlP. 

1 o De tennijn om een req~test civiel op het 
bedrog gesteund in te dienen gaat 
slechts in vanaf de dag waarop het be
drag erkend geworden is, wannee1· een 
schrijtelijk bewijs van deze dag bestaat. 
(Wetb. van burgerlijke rechtsvordering, 
art. 483 en 488). 

2o Het schrijtelijk bewijs van de dag 
waarop het bedrog waarop een req7test 
civiel geste~md is bel;;end is geworden 
mag blijlcen uit een get~tigschrijt door 
een openbaar ambtenaar in de ~titoete
ning van zijn jmwties ajgeleverd (1). 
(Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, art. 488). 

3o De eenvo7tdiue ontstentenis van een 
partij, voor cle 1·echter bescheiden voor 
te leuuen van aard de eis of het verweer 
van de teuenzJartij te doen zegevieren 
maalct geen bedro.q, grand van request 
civi.el, 1J.it, ma.a1· dit ueldt niet wanneer 
de partij de 1·echter bed1·ie.qt do01· een 
lengenachUge bewering en een verdni
kinu van stnlclcen, samen een bedrieu
lijlce hanaeling 7titmalcende (2). (Wet
boek van burgerlijke rechtsvordering, 
art. 480, 1°). 

(1) Over de machten van de feitem·echter 
wat betreft het beoordelen van de bewijskracht 
van het voor.gelegd geschrift, raadpl. verbr., 
2-9 december 1870 (Bull. en PAsrc., 1871, I, 65); 
Fr. verbr., 21 december 1868 (Dall. ph·., 1869, 
I, 190) ; Nancy, 19 februari 1952 (Gaz. pal., 
1952, II, 4ll). 

(2) Fr. verbr., 8 juni 1931 (SIREY, 1931, I, 
366) en 15 juni 1956, arrest in de Rev. t?·im. 
de rZ.·oit civil, 1956, blz. 784 en 785, ontleed; 
HEBRAUD, in DALr;oz, Rep. de 1'rocedm·e civile 
et comme1·ciale, vo Requete civile, nr 22; verge
lijk BoYER, « Refiexions sur Ia requete civile», 
Rev. trim. de d>·oit civil, 1956, biz. 69 en 70. 

(DOYEN, 'f. STAD WAREMME.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 februari 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 480 en inzon
derheid 480, 1°, 483, 488 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering en, voor 
zoveel als nodig, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 
1322, 1341, 1349, 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek, 252, 253, 254, 262 en 283 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 
97 van de Grondwet, doordat het bestre
den arrest beschouwd heeft dat het schrif
telijk bewijs van de dag hetkennis krij
gen van het door artikel 488 van het Wet
boek van burgerlijke rechtsvordering 
voorzien bedrog, in onderhavig geval uit 
een eenvoudige zendbrief bleek gestuurd 
door de Minister van openbare werken 
en van wederopbouw aan de raadsman 
van verweerster, op het verzoek van deze, 
op 11 mei 1955, hetzij na de raadpleging 
van 9 mei 1955 welke tot de mogelijkheid 
besloot een request civiel in te dienen, 
naar luid waarvan de minister getuigde 
kennis gegeven te hebben van de beschei
den, waarvan de beweerde verberging het 
bedrog zou uitmaken aan de aanlegger, 
op 22 februari 1955 aan de raadsman van 
verweerster om reden dat men << aan de 
brief van 11 mei 1955 het karakter niet 
kan ontzeggen van een officieel bescheid 
dat uitgaat van een orgaan van de open
bare macht houder en bewaarder van de 
archieven der vroegere rechtscolleges van 
oorlogsschade handelend binnen de per
ken van zijn bevoegdheid en ter uitslui
ting van wie ook gemachtigd om de raad. 
pleging en de mededeling toe te laten va:o. 
de in die archieven berustende dossiers ll; 
dan wanneer die zendbrief, gezonden met 
het oog op de zaak en op het indienen 
van het request civiel, zoals het bestreden 
arrest het overigens vaststelt, een eenvou
dig attest uitmaakt, hetwelk nog minder 
bewijskracht heeft dan die welke de ge-

Het artikel 480, 10o, van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordedng, naar luid van het
welk een grond van request civiel uitmaakt de 
omstandigheid dat « sedert het vonnis, beslis
sende stukken die door toedoen van de tegen
partij achtergehouden werden, opnieuw in het 
bezit zijn gekomen », heeft ook niet de eenvou• 
dige ontstentenis deze stukken v66r te leggen 
op het oog; de ontstentenis moet bedrieglijk 
geweest zijn en, bovendien, is deze bepaling 
niet toepasselijk wanneer het gaat over stuk
ken welke de tegenpartij in een openbare be
waarplaats mocht raadplegen (HEBRAUD, lac. 
cit., urs 42 tot 44). 
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tuigenis van zijn opsteller zou gehad heb
ben, getuigenis welke niet als bewijs van 
de dag der kennisname van bet bedrog 
zou kunnen ontvangen geworden zijn, zon
der dat de hoedanigheid van de onderte
kenaar van de brief de aard ervan enigs
zins wijzigt; dat, mitsdien, door aan die 
brief bet karakter van « een schriftelijk 
bewijs >> toe te kennen, bet bestreden ar
rest de hiervoren aangeduide bepalingen 
heeft geschonden : 

Overwegende dat, in strijd met hetgeen 
bet middel beweert, uit bet bestreden ar
rest niet blijkt dat de op 11 mei 1955, 
aan de raadsman van verweerster door de 
Minister van openbare werken en van 
wederopbouw gericbte brief « een eenvou
dig attest uitmaakt, dat nog minder be
wijskracht heeft dan die welke de getui
genis van haar dader zou gehad hebben >>; 

Dat bet arrest hierop wijst dat gezegd 
attest « bet karakter van een officieel be
scheid heeft dat .uitgaat van een orgaan 
van de openbare macht bonder en bewaar
der van de archieven der vroegere rechts
colleges van oorlogsschade >> en dat door 
dit attest af te leveren gezegd orgaan bin
nen de perken van zijn bevoegdheid >> 
heeft gehandeld; 

Overwegende dat ·nit die vaststellingen 
blijkt dat bet in bet middel aangeduid at
test bet karakter beeft van een getuig
scbrift dat door een openbare ambtenaar 
in de uitoefening van zijn functies afgele
verd werd; 

Dat bet middel op een onjuiste inter
pretatie van bet arrest steunend feitelijke 
grondslag mist; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 480, inzonder
heid 480, 1°, van bet Wetboek van bur
gerlijke· rechtsvordering, 1116, 1315, 1382 
en 1383. van bet Burgerlijk Wetboek, 1 
van titel IV en 1, 4, 5, 6 van titel V van 
bet decreet van 10 vendemiaire jaar IV 
over de inwendige politie der gemeenten, 
en 97 van de Grondwet, doordat bet be
streden arrest, hoewel bet erop wijst dat 
bij de debatten welke tot bet ingetrokken 
arrest aanleiding gegeven hebben, de ver
weerster verzuimd heeft zich te verdedi
gen en bet bedrag te betwisten van de 
door aanlegger gevorderde en door be
scheiden gerechtvaardigde schadevergoe
dingen te weten een deskundig verslag, 
uittreksels nit bet dossier samengesteld 
v66r de vroegere rechtscolleges Y!ln oor
logsschade van 1920 tot 1930, en vaststelt 
dat de beweerde verborgen documenten 
zicb in dezelfde dossiers bevonden waar 
bijgevolg elke belanghebbende derde, in 
bet bijzonder de verweerster, ze altbans 
sedert 1932, zowel als in 1955 kon raad
plegen, nochtans als bedrog voor vast
staand boudt, hetwelk tot request civiel 
aanleiding geeft, bet feit voor aanlegger 

het gause dossier niet voorgelegd te beb
ben, waaruit hij bet litigieus deskundig 
verslag had genomen, daarin begrepen de 
bescheiden welke hem ongunstig waren, 
dan wanneer, niemand · gehouden is voor 
bet gerecht stukken over te leggen welke 
hem ongunstig zijn en spontaan aan de 
tegenpartij wapens te geven welke deze 
ongetwijfeld in de dossiers kon vinden 
welke hij mocht raadplegen, hetgeen hij 
niet verkozen heeft te doen om redenen 
welke hem :persoonlijk zijn, iedereen in 
bet gerechtelijk debat vrij zijnde slechts 
de bestanddelen bij te brengen welke hij 
tot de verdediging van zijn belangen ge
past acht op voorwaarcle niet te pogen de 
rechter te misleiden door onjuiste bewe
ringen of leugenachtige handelingen, der
gelijke beweringen of dergelijke hande
lingen niet ten laste van aanlegger voor 
vaststaand gehouden zijnde, dat bijge
volg, de door het bestreden arrest voor 
vaststaand gehouden feiten onvoldoende 
zijn om het door artikel 480, 1 o, van het 
Wetboek yan burgerlijke rechtsvordering 
voorzien bedrog te kenmerken, derwijze 
clat het arrest dit begrip heeft miskend en 
de hiervoren aangeduide bepalingen heeft 
geschonden, of, althans, zijn dispositief 
met onvoldoende beweegredenen beeft ge
rechtvaardigd : 

Overwegende, enerzijds, dat bet arrest 
zegt dat aan de verweerster niet kan ver
weten worden de voorlegging van bet dQ!S
sier van bet geding tot vergoeding van de 
oorlogsschade niet aangevraagd te heb
hen, daar niets haar de kwade trouw van 
de tegenpartij deed vermoeden en daar zij 
zelf aan dit geding vreemd was; 

Overwegende, anderzijds, dat bet ar
rest aanneemt dat de eenvoudige onthou
ding van een . parti.i documenten voor te 
leggen die de aanspraak of de verdediging 
van de tegenpartij moeten doen zegevie
ren geen bedrog uitmaakt, in de zin van 
artikel 480, 1°, van bet Wetboek van bur
gerlijke rechtsvordering; 

Doch, dat bet erop wijst dat, in onder
havig geval, aanlegger zich tot g~en een
voudige onthouding heeft beperkt dat aan
legger v66r het hof van beroep stukken 
van een dossier van bet rechtscollege der 
oorlogsschade heeft ingeroepen, namelijk 
een deskundig verslag waarvan bet gezag 
bleek. uit bet vertrouwen dat dit rechts
college aan de expert had verleend; dat 
hij echter bet bestaan « bedrieglijk heeft 
verhorgen >> van andere stukken van het
zelfde dossier welke bewezen dat << bet 
aldus verleend >>' verti·ouwen in de loop 
van hetzelfde geding « niet gehandhaafd 
werd >> daar bet rechtscollege van de oor
logsschade stellig het verslag van de hand 
gewezen had en een van haar leden had 
gelast tot de nodige vaststellingen en be
ramingen over te gaan, en daar bet aldus 
nieuw opgesteld verslag alle waarde aan 
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het verslag van de deskundige ontnomen 
had; 

Dat uit die vaststellingen blijkt dat 
aanlegger dank zij die verberging, aan 
het hof van beroep het verslag dat door 
hem ingeroepen werd heeft kunnen voor
steUen als getrouwelijk de opdracht weer
gevend die aan zijn opsteller door de aan
stellende overheid werd toevertrouwd; 
~ Overwegende dienvolgens, dat, in strijd 
met hetgeen het middel beweert, het be
streden arrest ten laste van aanlegger het 
feit voor vaststaand houdt het hof van 
beroep lledrogen te hebben door een leu
genachtige bewering en een bedrieglijke 
verberging van stukken, welke te zamen 
een bedrieglijke handeling uitmaken; 

Dat het middel niet gegrond is; 

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

8 mei 1958. - 1• kamer. - Vaarzitte1·, 
H. Wouters, eerste vaorzitter. - Verslag
gever, H. Moriame. - Gelijlcluidende oan
olusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Ryn en Struye. 

l e KAMER. - 8 mei 1958 

EOHTSOHEIDING EN SOHEIDING VAN 
TAFEL EN BED. - ARRES1' WAARBIJ 
DE ECH'l'SCHEIDING OP GROND VAN MISHANDE
LINGEN VAN ERGE AARD EN BELEDIGINGEN VAN 
ERGE AARD WORDT 'l'OEGESTAAN. - EJERSTE 
DISPOSI'J'IEF WET'l'ELIJK. - MIDDEL GERICHT 
'.rEGEN HE'l' 'J'WEEDE DISPOSITIEF. - MIDDEL 
VAN BELANG ON'l'BLOO'l'. 

1Vannee?' een a1·rest de eohtsoheiding tae
staat, ene1·zijds, ap grand van mishan
delingen van erge aard en, anderzijds, 
ap grand van beledigingen van er,qe aard 
en de beslissing waarbij de eohtsohei
ding ap grand van mishandelingen van 
erge aard wa1·dt taegestaan wettelijlc is, 
is het middel ~t'itsl~titend gerioht tegen 
het dispasiUef waarbij cle eohtsoheiding 
ap grand van beledigingen van erge aa1·d 
taegestaan wardt niet antvankelijlc (1). 

(PIRO'l''l'E, T. VAN LERBERGHE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet on het bestreden 

(1) Raadpl. verbr ., 27 januari 1955_ C!Jull. en 
PASIC., 1955, I, 553), ter zake schmdmg van 
tafel en bed gewezen. 

Anders zou het zijn indien het arrest de 
echtscheiding toeliet a} op grand van mishan
delingen van erge aard, of op grand van bele
digingen van erge aard, en b) op grand van 

arrest, op 13 juli 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 231 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden arrest, on grond van ar-A 
tikel 231 van het Burgerlijk Wetboek de 
echtscheiding ten voordele van verweerder 
aanneemt : 1 o om reden dat door de ver
klaring van de eerste getuige van het 
rechtstreeks onderzoek (dame Depiesse), 
verklaring bevestigd door die van de twee
de getuige (de heer Depiesse), bewezen 
werd dat aanlegster vo6r die eerste ge
tuige een beschuldiging geuit heeft welke 
het arrest een belediging van erge aard 
verklaart nit te maken, zonder het middel 
te beantwoorden door aanlegster aange
voerd in de door haar v66r het hof van 
beroep ~·egelmatig genomen conclusies 
waarin zij het leugenachtig en gedienstig 
karakter van de verklaring van beide ge
tuigen inbracht afgeleid hieruit dat, in 
strijd met de inhoud zelf van hun verkla
ringen, uit een briefwisseling welke van 
hen uitging en welke volgde on de aange
haalde beschuldiging, die naar luid van 
hun verklaring van omtrent Pasen 1951 
dagtekende, bleek dat de betrekkingen 
tussen de aanlegster en de echtgenoten 
Depiesse tot in 1954 zeer vriendschappe
lijk gebleven waren en dat zij elkaar her
haaldelijk weergezien hadden, en doordat 
het bestreden arrest aldus niet met rede
nen is omkleed; 2° om reden dat scenes 
tijdens dewelke aanlegster tot feitelijkhe
den op haar man zou overgegaan zijn b'lij
ken zo nit de verklaringen van de getui
gen Pion en Menu als nit een strafonder
zoek waaruit blijkt dat verweerder aan de 
hand werd gekwetst door een mes dat hem 
een wonde veroorzaakte waarvan een ge
neeskundig attest van 23 augustus 1!l51 
vaststelt dat twee hechtingen noodzake
lijk waren, en dat andere scenes zich 
daarenboven voordeden welke in hoofde 
van gei:ntimeerde van grote brutaliteit be
wijzen, zonder de door aanlegster v66r 
het hof van beroep regelmatig genomen 
conclusies te beantwoorden en waarbij : 
a) hij, enerzijds, tegen de werkelijkheid 
van gezegde feiten inbracht dat de be
standdelen van het dossier slechts verkla
ringen van de verweerder inhielden, en 
dat deze er alle waarde aan ontnomen had 
zo door een door hem op 24 december 1951 
aan dokter Richoux geschreven brief als 

overspel en da t het mid del van de voorziening 
tegen dit laatste dispositief zou gericht zijn 
(verbr., 4 maart 1954, An·. VeTb>'., 1954, 
biz. 102) ; want het toestaan van de echtschei
ding op grand van overspel heeft rnimere ge
volgen dan het toestaan van de echtscheiding 
op grand van beledigingen of mishandelin
gen van erge aard (Burg. Wetb., art .. 298). 
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door de uiterst vriendelijke brieven tussen · 
partijen gewisseld tot hun scheiding in 
1952; b) zij, anderzijds, daarin betwistte, 
steunende op gezegde brieven, dat de ver
weerder het beledigend karakter van ge
zegde feiten zou bewezen hebben het ar
rest te dien opzichte in het onzekere la
tend of het dit middel heeft afgewezen om 
reden dat de mishandelingen in feite een 
beledigend karakter vertoonden ofwel om 
reden dat naar recht de mishandelingen 
geen beledigend karakter moeten vertonen 
om wettelijk een oorzaak van echtschei
ding nit te maken, en doordat het arrest 
aldus niet met redenen is omkleed : 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende enerzijds, dat het arrest 

hierop wijst dat de door aanlegster op de 
persoon van verweerder geoleegde geweld
daden bewezen zijn door de verklaringen 
van twee op het rechtstreeks onderzoek 
gehoorde getuigen, door een geneeskundig 
attest en door een strafonderzoek waaruit 
blijkt dat verweerder aan de hand ge
kwetst werd door een snijdend tuig, ver
wonding welke twee hechtingen noodzake
lijk maakte; dat het er aan toevoegt dat 
aanlegster van dit feit slechts een onwaar
schijnlijke uitlegging heeft kunnen geven ; 

Dat het arrest zijn beslissing aldus niet 
steunt op de verklaringen van verweerder 
en de conclusies van aanlegster op gepaste 
wijze beantwoordt; 

Overwegende, anderzijds, dat deze be
twistte, niet zoals het middel beweert, dat 
verweerder het beledigend karakter « van 
gezegde feiten ll dit wil zeggen van feiten 
welke mishandelingen uitmaken zou bewe
zen hebben; dat h:iar conclusies er zich 
toe beperkten te doen gelden dat de ver
weerder «ten onrechte staande hield het 
bewijs te hebben geleverd van het beledi
gend karakter van zekere door hem ge
maakte feiten ll, en dat de conclusies van 
verweerder, .waarnaar aldus verwezen 
werd, enkel feiten betroffen welke als be
ledigingen van erge aard omschreven wa
ren; dat het arrest de redenen doet ken
nen waarom die feiten ten opzichte van 
verweerder een beledigend karakter heb
ben; 

Dat mitsdien, het tweede onderdeel van 
het middel feitelijke grondslag mist; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat dit onderdeel het ar

rest slechts bestrijdt in zoverre het de 
echtscheiding wegens beledigingen van 
erge aard heeft toegestaan ; 

Overwegende dat het feit dat de echt
scheiding, toegelaten wegens mishandelin
gen van erge aard, ook toegelaten wordt 
wegens beledigingen van erge· aard, geen 
onderscheidenlijk of meer ui(gebreide uit
werking met zich brengt; 

Overwegende dat, door de verwerping 
van het tweede onderdeel van het middel, 

het dispositief waarbij het arrest de echt• 
scheiding toelaat, ten nadele van aanleg
ster, wegens mishandelingen van erge 
aard, kracht van gewijsde zal bekomen; 

Waaruit volgt dat het eerste onderdeel 
van het middel niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang; 

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

8 mei 1958. - 1• kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voor:;o;itter. - Verslag
gever, H. Bareel. - Gelijkluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleiters, HH. Pir
son en Ansiaux. 

1" KAMER. - 8 mei 1958 

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN CONTRACT). - IN BURGERLIJKE 
ZAKEN. - SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE 
FOUT VAN DE VERWEERDER IN DE VORDERING 
'1'0'1' HERSTEL. - SAMENLOPENDE FOU1.' VAN 
EEN DERDE, ANDERE DAN HET SLACH'l'OFFER. 
- VERWEERDER TEGENOVER HET SLACHTOF
FER GEHOUDEN '1.'01' DE GEHELE VERGOEDING 
VAN DE SCHADE. 

zo VOORZIENING IN VERBREKING. 
- IN BURGERLIJKE ZAKEN. - 0NDEELBAAR
HEID VAN DE BE'l'WIS'l'ING. - AANLEGGER IN 
VERBREKING DIE, VOOR DE FEI'fENRECH1.'ER, 
GEEN BELANG VERDEDIGD HEEF'£ DA'£ ME'L' DI'l' 
VAN EEN ANDERE PAR'l'IJ S'l'RIJDIG IS. -
P ARTIJ IN HET GEDING IN V]l]RBREKING NIE1.' 
AANWEZIG. - AANLEGGER ZICH NIET KUN
NENDE 1.'EGEN DEZE PARTIJ VOORZIEN MAAR ZE 
IN TUSSENKOMS'£ MOETENDE ROEPEN TOT BIN
DENDVERKLARING VAN ARRES'l'. 

3° TUSSENKOMST. - IN BURGERLIJ:KE 
ZAKEN. - 0PROEPING TO'l' GEMEENVERKLA
RING VAN ARRES'£ V66R HET HOF VAN CASSA
TIE.- VORM. 

4° TUSSENKOMST. - IN BURGERLIJ:KE 
ZAKEN. - AANLEGGER NIET ONTVANKELIJK 
OM ZICH TEGEN EEN VAN DE VERWEERDERS TE 
VOORZIEN. - AANLEGGER AAN DEZE VER
WEERDER, DOOR EEN ZELFDE AK'l'E, EEN VOOR
ZIENING EN EEN OPROEPING IN TUSSENKOMST 
TO'l' BINDENDVERKLARING VAN ARREST BE'.rE
KENENDE. - NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE 
VOORZIENING ZONDER UITWERKSEL OP DE 
GELDIGHEID VAN DE OPROEPING IN 1.'USSEN
KOMST. 

1 o 1V anneer de verweerder in de vordering 
tot herstel van een schade deze door zijn 
j011t veroo·rzaakt heejt is hij tegenover 
het slachto{fer gehmtden tot de gehele 
vergoeding van die schade, zelfs indien 
deze oolc als oorzaalc heejt de samenlo
pende jout van een derde, andere dan 
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het slachtojfe1· (1). (Burgerlijk Wetboek, 
art. 1382 en 1383). (Impliciete oplossing). 

2o Wanneer, in burgerlijlce zalcen, de be
twisting ondeelbaar is, moet de aanleg
ger in verbrelcing, die, voor de feiten
rechter, geen belang verdedigd heett dat 
met dit van een partij in het geding in 
cassatie niet aanwezig strijdig is, en die 
niet ontvanlcelijlc is om zich tegen deze 
partij te voorz·ien, deze in tussenlcomst 
oproepen tot bindendverlclaring van ar
rest (2). 

3° De aanlegger in verbrelcing dient regel
matig ee1l oproeping tot bindendverlcla-
1'ing van arrest in, tegen een persoon, 
die voor de teitem·echter partij was, 
door Ujdig aan deze partij een dagvaar
ding om voor het hof te verschijnen te 
betelcenen (3). 

4o De omstandigheid dat, in blwgerlijlce 
zalcen, een aanlegger in verbrelcing, die 
niet ontvanlcelijlc is om zich tegen een 
van de verwem·de1·s te voorzien, aan 
deze laatste, door een zelfde alcte, een 
voorziening en een oproeping in tussen
lcomst tot gemeenve1·klaring van arrest 
betelcend heett nwalct de oproeping in 
t·nssenlcomst niet ongeldig en brengt met 
zioh geen bij lcosten. 

(nUISSE'l', '1'. ·llAUDRIN EN LEBON.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 november 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de onder nummers 
2214 en 2269 ingeschreven zaken verknocht 
zijn; 

I. In zover de voorziening tegen Yvonne 
Baudrin en haar minderjarige kinderen 
gericht is : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1317 tot 1322 en 
1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 
alsook 97 van de Grondwet, doordat, 
aanlegger tot de handhaving geconclu-

(1) Verbr., 11 april 1956 (An·. Ve1·br., 1956, 
biz. 656); 17 jnni 1957 (ibid., 1957, biz. 874). 

Hieromtrent dat de font van bet slachtoffer 
de verantwoordelijkheid van degene die de 
schade door een samenlopende font veroorzaakt 
heeft beperkt, niet alleen te'genover het slacht
offer zelf, maar insgelijks tegenover zijn recht
hebbenden ten algemene titel, raadpl. verbr., 
1 juli 1957 (An·. Verbr., 1957, biz. 930). 

Hieromtrent dat de verweerder in de verde
ring tot herstel niet gehonden is tot het volle
dig herstel van de door het slachtoffer onder-

deerd hebben, ten laste van de partijen 
Andre-Baudrin, van de totale verant
woordelijkheid te zijnen opzichte voor de 
gevolgen van het ongeval door hun rechts
voorganger veroorzaakt; alsook van de 
uit dien hoofde door de eerste rechter uit
gesproken veroordeling, en dit namelijk 
om reden dat, zelfs indien de heer Lebon 
een foutief manamvre zou uitgevoerd heb
ben « niettemin waar zou zijn dat wijlen 
Joseph Andre fouten pleegden welke het 
ongeval voortbrachten en welke zijn ver
antwoordelijkheid medebrengen en dat 
ten opzichte van concludent de eventuele 
schuld van een derde hem van de ver
plichting niet vrijstelt het geleden nadeel 
integraal te vergoeden », het bestreden ar
rest beslist heeft, zonder zijn beslissing 
anders te motiveren ten opzichte van het 
aldus door de aanlegger aangevoerde 
principe en zonder namelijk vast te stel
len dat de begane fouten niet zouden' bij
gedragen hebben tot het veroorzaken van 
de gehele schade, dat de rijbeweging van 
de twee voerders, Lebon en Andre, fou
tief was en in oorzakelijk verband stond 
met het ongeval, « dat er aanleiding be
staat de verantwoordelijkheid · voor de ge
volgen van die fouten voor de helft tussen 
elk van die bestuurders te verdelen JJ, het 
vonnis a quo heeft vernietigd « voor zo
veel het wijlen Joseph Andre alleen ver
antwoordelijk heeft verklaard voor het 
ongeval waarvan de partij Buisset het 
slachtoffer is geweest JJ, en « wijlen Joseph 
Andre voor de helft verantwoordelijk 
heeft verklaard voor het ongeval waar
van de eerste geintimeerde Buisset het 
slachtoffer is geweest en appellante heeft 
veroordeeld het door eerste geintimeerde 
geleden nadeel voor de helft te vergoe
den JJ, dat, door aldus te beslissen, het 
bestreden arrest de rechtsregel heeft mis
kend volgens welke degenen waarvan de 
delictuele schuld bijgedragen heeft tot 
het veroorzaken van een schade ertoe ge
houden zijn deze voor het geheel te ver
goeden, en, althans, aan de plicht te kort 
is gekomen welke de rechter opgelegd is 
in zijn beweegredenen, op gepaste wijze 
en zonder dubbelzinnigheid, de conclusies 
te beantwoorden, en inzonderheid de 

gane schade, wanneer zijn font : a) slechts een 
gedeelte van de schade of een onderscheiden 
schade veroorzaakt heeft, of b) niet a an de tot 
stand koming van de volledige schade meege
werkt heeft, raadpl. verbr., 14 december 1950 
(ibid., 1951, biz. 194). 

(2) Verbr., 8 december 1956 (An·. Verbr., 
1957, biz. 246), alsook de nota 1 onder verbr., 
21 december 1956 (ibid., 1957, biz. 275). 

(3) Raadpl. verbr., 22 jnni 1956 (Arr. Verbr., 
1956, biz. 892), alsook de nota 1 onder verbr., 
21 december 1956 (ibid., 1957, biz. 275). 
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rechtsmiddelen welke hem door de plei
ters voorgesteld zijn; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de eerste rechter, be

slist hebbend dat Joseph Andre, rechts
voorganger van de verweerders Baudrin, 
alleen verantwoordelijk was voor de door 
aanlegger geleden schade, gezegde ver
weerders tot de gehele vergoeding van 
die schade veroordeeld had en een exper
tise had bevolen om het bedrag ervan te 
bepalen; dat hij ten slotte de oproeping 
in tussenkomst en vrijwaring, door de 
partij Baudrin tegen Lebon ingesteld, niet 
gegrond had verklaard, geen enkel schuld 
ten laste van die laatste bewezen zijnde; 

Overwegende dat, op hoger beroep van 
de partij Baudrin, zo tegen Lebon als te
gen aanlegger gericht, deze namelijk bij 
conclusies staande hield dat, zelfs indien 
LebQn ook een font zou begaan hebben 
<< nochtans waar zou blijven dat wijlen 
Joseph Andre fouten beging welke het on
geval voortbrachten en welke zijn ver
antwoordelijkheid medehrengen en dat, 
ten opzichte van concludent (aanlegger) 
de eventuele schuld van een derde hem 
van de verplichting niet vrijstelt het na
deel geheel te vergoeden )) ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na gewezen te hebben op de door Andre 
en Lebon begane fouten en· vastgesteld te 
hebben dat de ene en de andere fouten 
het ongeval veroorzaakt hebben, zegt 
« dat de verantwoordelijkheid voor de 
gevolgen.van die fouten voor de helft, on
der elk van de bestuurders dient ver
deeld )) ; dat het, in zijn dispositief, het 
vonnis a qno gedeeltelijk verklarend te 
hervormen, « appellant (partij Baudrin) 
veroordeelt voor de helft liet door eerste 
geintimeerde (de aanlegger) geleden na
deel te vergoeden, voor recht zegt dat de 
door geintimeerde Lebon begane ~outen 
hem verantwoordelijk stellen voor · het 
ongeval ten belope van de helft; hem bij
gevolg, en in dezelfde verhouding, veroor
deelt appellante te vrijwaren )) en « voor 
het overige )) het vonnis a q1to « beves
tigt )); 

Overwegende dat die beweegreden en 
dispositieven dubbelzinnig zijn; dat ze 
immers in het onzekere laten of de rech
ter in hoger beroep de hiervoren vermelde 
conclusies van aanlegger afwijst en be
schouwt dat, hoewel de door Andre be
gane fouten bijgedragen hebben tot het 
veroorzaken van de gehele door aanlegger 
geleden schade, de rechthebbenden van 
Andre jegens het slachtoffer niet gehou
den waren, wegens de samenlopende fou
ten van Lebon, tot de gehele vergoeding 
van de schade, of indien hij gezegde con
clusies heeft willen inwilligen en het von
nis a . qno bevestigen in zover het veroor
deling inhield van de partij Baudrin je
gens de aanlegger; 

Dat het arrest aldus artikel 97 van de 
Grondwet, in het middel aangeduid, 
schendt; 

II. In zover de voorziening tegen Lebon 
gericht is en over de oproeping van deze 
in tussenkomst, door aanlegger, tot bin
clendverklaring van het arrest : 

Overwegende dat Lebon staande houdt 
dat de voorziening niet ontvankelijk is, 
het bestreden arrest te zijnen voordele 
geen enkele veroordeling van aanlegger 
inhoudende en het geschil niet onspli ts
baar zijnde; 

Overwegende dat aanlegger verklaard 
l~eeft zich tegen Lebon « voor zoveel als 
nodig )) te voorzien en heni de voorziening 
heeft betekend met dagvaarding om voor 
het hof te verschijnen « althans opdat het 
te vellen arrest, voor Victor Lebon bin
dend zou verklaard worden )) ; 

Overwegende dat uit de hiervoren ver
melcle beschouwingen, betreffende de voor
ziening tegen de partij Baudrin gericht, 
lllijkt dat de verbreking uitgesproken 
wordt wegens de dubbelzinnigheid van 
een aan de hoofdvordering· en aan de eis 
tot vrijwaring gemeen motief en wegens 
het gebrek aan overeenstemming tussen 
de dispositieven betreffende beide vorde
ringen; 

Dat het bi.i het hof van cassatie aan
hangig gemaukt geschil, bijgevolg, on
splitsbaar is; 

Overwegende dat, daar de partij Lebon 
v66r de rechter over de grond geen belang 
heeft verdedigd dat met dit van aanlegger 
strijdig is, gezegde aanlegger niet ontvan_ 
kelijk is om zich tegen voornoemde partij 
te voorzien; dat hij integendeel ontvan
kelijk was om de partij Lebon in tussen
komst op te roepen tot bindendverklaring 
van arrest; dat die oproep in tussen
komst gegrond is; 

Overwegende dat de voorziening en de 
oproep in tussenkomst door een zelfde 
akte gesteld zijnde, de betekening van de 
voorziening geen bijkosten met zich ge
llracht heeft; 

III. vVat de oproep in tussenkomst van 
Lebon door de partij Baudrin betreft : 

Overwegende dat die oproep in tussen
komst tot voorwerp heeft eventueel te 
lwren beslissen dat de verbreking zich 
zal uitstrekken tot het dispositief van het 
bestreden arrest over de eis tot vrijwa
ring; 

Overwegende dat die oproep in tussen
komst gegrond is; 

Om die redenen, de onder nu=ers 2214 
en 2269 ingeschreven zaken samenvoe
gend; verbreekt het bestreden arrest, be
halve :voor zoveel het het door de partij 
Baudrin

1 
ingesteld hoger beroep ontvanke

lijk verk!laart, beslist dat wijlen Andre en 
Lebon, elk fouten begaan hebben welke 
hun verantwoordelijkheid medebrengen 
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en welke met de door aanlegger geleden 
schade oorzakelijk verband hebben en 
de beslissing van de eerste rechter beves
tigt aangaande de aanstelling van een 
deskundige en aangaande de aan deze ge
geven opdracht; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt Yvonne Baudrin, 
zo in persoonlijke naam als voor haar 
minderjarige kinderen, tot de kosten van 
de voorziening tegen hen door aanlegger 
ingesteld; verklaart onderhavig arrest 
bindend voor Victor Lebon; veroordeelt 
deze laatste tot de kosten van de oproe
ping tot tussenkomst door aanlegger en 
door de partij Baudrin ingesteld; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van beroep te Luik. 

8 mel 1958. - 1° kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H . .Anciaux Henry de Faveaux. -
Gelij kl1tidende concl1tsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleiters, HH. Demeur, .Ansiaux en De 
Bruyn. 

l" KAMER. - 9 mei 1958 

VERJ.ARING. - IN STRAFZAKEN. - Pu
BLIEKE VORDERING EN BURGERLIJKE VORDE
RING. - STUITING VAN DE VERJARING. -
DAAD VAN REOHTSPLEGING WELKE VAN DE DA
DER VAN HET MISDRIJF UITGAAT. - GEEN 
STUITING VAN DE VERJARING. 

Een daad van rechtspleging, welke van de 
dader van het misdrijf ltitgaat, st1tit de 
verjaring noch van de pltblielce verde
ring, noch van de burgerlijlce vorde
rin,q (1), zelts indien de dader van het 
misdrijf noch vervolgd, noch beticht 
werd in de loop van . een stratonder
zoelc (2). (Wet van 17 april1878, art. 21, 
22, 23, 25 en 26) .· 

(FRANSEN, WEDUWE OLOOTEN EN 
LITISOONSOR'l'EN, T. MARTENS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 december 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

(1) FAUSTIN-HELIE, Traite d'inst?·uation arirni
nelle, Belgische uitg., nr 1384, 3°; HAus, P,·in
aipes gen{waux de d•·oit penal, 3e uitg., nr 1342; 
BRAAS, Tmite d'ins.truction c•·irninelle, uitgave 
1928, biz. 52; SCHUIND en GAILLY, 'l'mite de 
droit c1'irninel, uitg. 1942, blz. 96; MuTEAU, 
P'l'escription en rnatiere penale, biz. 266; BELT
:rENS, Procedu•·e pfmale, wet van 17 april 1878, 
art. 25 en 26, nrs 1, 4, 47 en 48; Repm·t. p•·at. 

Overwegende dat nit het bestreden ar
rest en nit de stukken der rechtspleging 
blijkt dat in de loop van een verkeerson
geval dat zich op 11 januari 1948 voorge
daan heeft, Cornelis Martens, hier ver
weerder, die te voet de rijbaan overstak, 
aangereden en gekwetst werd door de au
tomobiel, bestuurd door .Albert Clooten, 
rechtsvoorganger van aanleggers, doch 
dat daarna de automobilist <<van de baan 
afweek om in het .Albert-kanaal te rijden, 
alwaar hij verdronk ll; 

Dat een eerste burgerlijke vordering, 
gesteund op het wanbedrijf van onvrijwil
lige verwondingen, door Clooten begaan 
ten nadele van verweerder, door laatstge
noemde op 26-27 december 1950 ingesteld 
en definitief beslecht werd bij een arrest 
van het Hof van beroep. te Luik; 

Dat een tweede burgerlijke vordering, 
ditmaal gesteund op het wanbedrijf van 
onvrijwillige doding van Clooten, inge
steld werd namens diens rechtverkrijgen
den - hier aanleggers - tegen Martens 
- hier verweerder ~ bij exploot van 
18 augustus 1953; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
deze laatste vordering verjaard verklaart, 
daar meer dan drie jaar verlopen zijn se
dert het wanbedrijf; dat het weigert aan 
te nemen dat de dagvaarding van 26-27 de
cember 1950., waarbij verweerder de ver
goeding eiste van de schade gesproten uit 
het door Clooten begaan wanbedrijf van 
onvrijwillige verwondingen, de verjaring 
heeft kunnen stuiten van het wanbedrijf 
van onvrijwillige doding van Clooten, 
door aanleggers ten laste van verweerder 
gelegd; 

Overwegende dat het arrest de beslis
sing op twee onderscheiden redenen 
steunt : de eerste, dat de dagvaarding van 
26-27 december 1950 de verjaring niet heeft 
kunnen stuiten omdat de beginselen van 
het strafrecllt zich verzetttin tegen de mo
gelijkheid voor de beklaagde zich .zelf te 
schaden door daden van procedure die van 
hem uitgaan, de tweede, dat het ten deze 
geen personen geldt die deelgenomen heb
ben aan eenzelfde inbreuk, doch om fou
ten gaat genleegd, enerzijds, door Clooten, 
anderzijds door aanlegger, zonder <<onder
linge beraming ll en die « onafhankelijk 
zijn gebleven ll ; 

cln d•·oit beige, vo Prescription en matiere •·e
pressive, nrs 1()8, 11(), 114, 135 en 138; LEs 
NovELLES, P•·oceduTe penale, bd. I, Prescription 
en ·matiere repressive, nrs 32, 47, 59 en 61. 
Raadp!. verbr., 24 december 1917, redenen 
(Bull. en PAsrc., 1918, I, 166); 5 october 1931 
(ibid., 1932, I, 239) en 26 december 1933 (ibid., 
1931, I, 122) . 

(2) Verge!. verbr., 22 november 1956 (A•-r. 
T' e•·b•·., 1957, biz. 192). 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 22, 25, 26 van 
de wet van 17 april 1878 bevattende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
rechtspleging in strafzaken, 97 van de 
Gronclwet, doordat het bestreclen arrest, 
na vastgesteld te hebben : 1° dat oo 18 au
gustus 1953 eisers tegen verweercler een 
eis hadden ingeleicl clie ertoe strekte scha
devergoecling te bekomen wegens mate
rHHe en morele schade ten gevolge van het 
overlijclen van hun echtgenoot en vader, 
wijlen Clooten, die het slachtoffer was 
van het kwestieus auto-ongeval, en die 
bijgevolg « steunde op het delict van on
vrijwillige docling van Clooten, dat zou ge
pleegd geworclen zijn door verweerder ll, 
2° dat op 26-27 december 1950, verweerder 
zelf een eis had ingeleid tegen eisers « eis 
gesteund ov het delict dat zou gepleegd 
geworden zijn door wijlen Clooten ll, en 
da t cleze eis aanleicling gegeven hacl tot 
een arrest waarbij verweercler voor de 
drie vierde verantwoordelijk werd in het 
kwestieus ongeval, beslist heeft clat de eis 
door eisers op 18 augustus 19'53 ingeleid 
niet ontvankelijk was wegens verjaring, 
om reden dat meer dan drie jaren verlo
pen waren sinds het ong·eval, en da t deze 
verjaring door voormelde dagvaarding van 
26-27 december 1950 niet gestuit werd, om 
reden dat de beginselen van het strafrecht 
zich verzetten tegen de mogelijkheid van
wege een betichte zichzelf te schaden door 
daden van procedure en dat, bijgevolg, het 
inleiden door verweerder van een burger
lijk proces de verjaring te zijnen nadele 
niet kon stuiten, eerste onderdeel, dan 
wanneer bij geen enkele wettelijke be
schikking bepaald wordt dat, door een 
burgerlijk proces in te leiden, een partij 
de verjaring niet zou kunnen stuiten van 
de vordering nit hoofde van een delict dat 
zij zelf zou gepleegd hebben, tweede on
derdeel, dan wanneer het tegenstrijdig is, 
enerzijds, te beslisse:p. dat in cas~~ de ver
jaring niet gestuit werd om reclen dat « de 
beginselen van het strafrecht zich verzet
ten tegen de mogelijkheid vanwege een 
betichte zich zelf te schaden, door claden 
van proceclure ll en, anclerzijcls, impliciet 
doch duiclelijk vast te stellen dat verweer
der nooit betichte geweest was en dat hij 
dus cle bewuste proceduursakten, name
lijk het inleidend exploot van 26-27 decem
ber 1950, niet als betichte ingeleicl had, 
clerde onderdeel, dan wanneer minstens 

· nit cle bewoordingen van het arrest onmo
gelijk met zekerheid kan uitgemaakt wor
den of de rechters over de grond hebben 
willen beslissen dat verweercler in feite 
beticht werd van onvrijwillige doding, 
dan wel of zij in rechte hebben willen be
slissen da t zelfs een partij die nooi t be
ticht werd zich .zelf niet kon schaden door, 
bij het inleiden van een burgerlijk proces, 
een verjaring te stuiten, dan wanneer 

deze onduidelijkheid in de motivering met 
het gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering· gelijkstaat: 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat naar luid van de arti

kelen 21, 22, 23, 25 en 26 van de wet van 
17 april 1878, de verjaring van de pu
blieke, en bijgevolg van de burgerlijke 
vordering enkel door daden van onclerzoek 
of van vervolging gestuit wordt; 

Overwegende dat de dagvaarding van 
26-27 december 1950, welke van de dader 
van het misdrijf uitgaat, dit karakter niet 
kan hebben, aangezien de door hem ver
richte daden van procedure hem niet kun
nen schaden ; 

Over het tweede en het derde onder
cleel : 

Overwegencle dat het arrest zich niet te
genspreekt waar het eroo wijst enerzijds, 
clat de beginselen van het strafrecht zich 
verzetten tegen de mogelijkheid voor een 
betichte zichzelf te schaden door daden 
van procedure, en waar het anderzijds 
vaststelt dat verweenler nooit betichte is 
geweest; dat het door het woord <<be
tichte ll duidelijk bedoeld heeft de dader 
van een misdrijf om het even of tegen 
deze al dan niet een strafvervolging inge
stelcl is geweest; 

Dat geen onderdeel van het micldel kan 
ingewilligd worden; 

Over het tweecle en het derde micldel, 
het tweede, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 22, 25, 26 van de wet van 
17 april 1878 bevattende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van rechtspleging 
in strafzaken, 9-7 van de Grondwet, cloor
dat het bestreden arrest, na vastgesteld te 
hebben : 1° dat op 18 augustus 1953 eisers 
tegen verweerder een eis hadden ingeleicl 
die ertoe strekte schadevergoeding te be
komen wegens materi:ele en morele schade 
ten gevolge van het overlijden van hun 
echtgenoot en vader, wijlen Clooten, clie 
het slachtoffer was van het kwestieus au
to-ongeval, en die bijgevolg « steunde op 
het delict van o'nvrijwillige eluding van 
Clooten, dat zou gepleegd geworden zijn 
door verweercler ll, 2° dat op 26-27 decem
ber 1950, verweerder zelf een eis had inge
leid tegen eisers, « eis gesteund up het de
lict dat zou gepleegd geworden zijn door 
wijlen Clooten ll, en dat deze eis aanlei
ding gegeven had tot ·een arrest waarbij 
verweerder voor de clrie vierde verant
woordelijk verklaard werd in het kwes
tieus ongeval, beslist heeft dat de eis door 
eisers op 18 augustus 1953 ingeleid niet 
ontvankelijk was wegens verjaring, om re
den clat meer dan drie jaren verlopen wa
ren sinds het ongeval, en dat deze verja
ring door voormelde dagvaarding van 26-
27 clecember 1950 niet gestuit werd, om re
den dat !Ie onderbreking der verjaring in 
oas·u niet f,n rem is . geschied, vermits de 
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fouten begaan door wijlen Olooten ener
·zijds en door verweerder ander.zijds on
vrijwillige delicten uitmaakten, dus niet 
bij onderlinge beraming gepleegd werden 
en bijgevolg onafhankelijk gebleven wa
ren, zodat de onderbreking der verjaring 
van een der delicten niet kan terugslaan 
op het andere, alhoewel zij gelijktijdig ge
schiedden, dan wanneer een stuitingsakte 
de verjaring onderbreekt niet aileen voor 
wat betreft de vrijwillige delicten of fou
ten die bij onderlinge beraming gepleegd 
werden, doch voor al de feiten die door 
gezegde akte in herinnering gebracht wor
den, ·met uitzondering voor feiten die vol
ledig onafhankelijk zouden zijn en geen 
innig verband zouden hebben met de fei
ten die door de akte rechtstreeks bedoeld 
werden, dan wanneer het feit dat de beide 
kwestieuze fouten of delicten onafha-llke
lijk waren geenszins als noodzakelijk ge
volg kon hebben dat .zij geen feiten uit
maakten die met elkander in innig ver
band stonden en bijgevolg door eenzelfde 
stuitingsakte konden bedoeld worden; het 
derde, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 22, 25, 26 van de wet van 17 april 
1878 bevattende de voorafgaande titel van 
het vYetboek van rechtspleging in strafza
ken, 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest, na in feite vastgesteld te 
hebben dat het gebeurlijk delict door wij
len Olooten en de gelJeurlijke fout door 
verweerder gepleegd << gelijktijdig ge
schiedden )) en « het (kwestieus) ongeval )) 
uitmaakten, en zonder te ontkennen dat, 
~ zoals het vonnis a qno, waarop de be
sluiten van eisers zich uitdrukkelijk be
riepen, geconstateerd had, - de dagvaar
ding van 26-27 decemlJer 1950 « de herinne
ring aan het ongeval weer levendig had 
gemaakt )), en dat het wanbedrijf door 
wijlen Olooten gepleegd waarop de eis 
van verweerder (bij deze dagvaarding van 
26-27 december 1950) gegrond was, onaf
scheidbaar verbonden was met het wanbe
drijf, dat hij zelf zou gepleegd hebben, 
omdat een verkeersongeval een enkele on
deelbare gebeurtenis uitmaakt, beslist 
heeft dat voormelde dagvaarding de ver
jaring niet gestuit had in rem, en meer 
bepaald, wat het wanbedrijf betreft dat 
verweerder zou gepleegd hebben, om reden 
dat beide fouten onafhankelijk gebleven 
waren, dan wanneer het intrinsiek tegen
strijdig is aan te nemen, enerzijds, dat 
twee gelijktijdige fouten eenzelfde onge
val als gevolg hebben en, anderzijds, dat 
deze fouten onafhankelijk gebleven zijn : 

Overwegende dat, vermits de beslissing 
gerechtvaardigd blijft door de reden dat 
de dagvaarding van 26-27 december 1950, 
gedaan ten verzoeke van verweerder, de 
verjaring niet heeft kunnen stuiten, de 
door het tweede en het derde middel op
geworpen kritiek tegen overtollige rede
nen van het arrest gericht is; 

Dat deze middelen derhalve bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk zijn; 

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

9 mei 1958. - 16 kamer. - Voorzitter, 
a. de Olippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. -
Gelijklu-irlende conclu.sie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Struye. 

l" KAMER. - 9 mei 1958 

VERVOEROONTRAOT. - VERVOER VAN 
PERSOI\'EN. - SPOOR. - VERANTWOORDE
LIJRHEID VAN DE VERVOERDER. - UITGANGS
PUNT. 

De vemntwoorrlelijkheid van de vervoer
der van peTsonen 11er spoo1· begint vanaf 
het ogenblilc waaTop de reizigeT, na het 
slniten van rle oveTeenlcomst, de ingeslo
ten r·uimte betTeedt specijiek ingeTicht 
met het oog op het veTvoeT van de rei
zi,qers en niet alleen wanneeT hij in de 
trein plaats genomen heeft. (Wet van 
25 augustus 1891, art. 4.) 

(NATIONALE MAA'l'SOHAPPIJ DER BELGISOHE 
SPOORWEGEN, '1'. N. V. ZURICH.) 

De heeT advocaat-generaal Mahau.m 
heeft de volgende conclltsies genomen : 

Volgens de vaststellingen van het be
streden arrest, werd de genaamde Gentiel 
Bijker het slachtoffer van een ongeval bij 
het binnenrijden, in het station, van de 
trein die hij moest nemen om zich naar 
zijn werk te begeven .. Bijker, die zich op 
het perron van het station bevond, werd 
door de andere reizigers zodanig vooruit
geduwd dat hij tussen de trein en het 
perron terecht kwam en erge verwondin
gen opliep. 

De naamloze vennootschap Zurich, die 
de werkgever van Bijker tegen de werk
ongevallen verzekerde, betaalde aan deze 
laatste de wettelijke vergoedingen en 
eiste dam·na, als gesubrogeerd in de rech
ten van de werkgever en van Bijker, de 
terugbetaling van de uitgekeerde sommen, 
in hoofdorde, op voet van artikel 4 der 
wet van 25 augustus 1891 betreffende het 
vervoercontract en, in bijkomende orde, 
op voet van artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

De Rechtbank van eerste aanleg te Gent 
oordeelde dat de vordering gesteund op 
het vervoercontract gegrond was, om re-
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den dat << de i'echtsleer en de rechtspraak 
thans terecht aannemen dat de uitvoering 
van het vervoercontract begint vanaf het 
ogenblik dat, na het slttiten van dit con
tract, de te vervoeren persoon zich be
vindt of beweegt waar hij zich, volgens 
het inrichten van het vervoer door de 
vervoerder, noodzakelijk moet begeven 
om vervoerd te worden en waar hij overi
gens reeds aan reglementaire voorschrif
ten op straf van sancties onderworpen is >> 
en « omdat het ter zake niet bewezen is 
dat het ongeval te wijten is aan een oor
zaak die aan verweerster vreemd is ». 

Het Hof van beroep te Gent bevestigt 
dit vonnis en wijst, te dien einde, erop 
« dat de uitvoering van de vervoerovereen
komst per spoor begint vanaf het ogen
blik waarop de reiziger, voorzien van een 
reislcaa1·t, de plaatsen betreedt die, bin
nen de ingesloten ntimte van het station, 
specifielc ingericht zijn met het oog op 
het vervoer en waar hij zich noodzakelijk 
moet bevinden om te kunnen vervoerd 
worden», en « clat aldus het toetreden tot 
het perron een noodzakelijk bijkomstig
heid van het vervoer uitmaakt » met dit 
gevolg « dat de contractuele verplichting 
van huidige aanlegster de reiziger Bijker 
veilig ter bestemming over te brengen de 
verplichting omvatte het veilig ()pstappen 
in de trein te verzekeren >>. 

De voorziening nodigt het hof uit te 
verklaren vanaf welk ogenblik de aan
sprakelijkheid, bepaald bij artikel 4 van 
de wet van 25 augustus 1891, toepasselijk 
is. 

* * * 

(1) en (2) SARRUT, nota onder Fr. verbr., 
10 november 1884 (D. P., 1885, I, 433); LYON
CAEN, nota in Sm., 1885, I, 279 (zelfde arrest); 
EscARRA, T?·aite <le d1·oit commm·cial, 1955, 
bd. II, nrs 1001, 1025, en ref.; RIPERT, Traite 
de <l?·oit co?n?ne?·cial, 1951, nrs 2451 en 
2452; SouRDAT, Responsabilite civile, bd. II, 
nr 1058; LALOU, 5e uitg., nrs 453-456 en ref.; 
MAZEAUD, 4e uitg., bd. I, nrs 152 en vlg., name
lijk nr 155 en nota 3; SAVATIER, 1951, bd. I, 
nr 135; RoGER, Tmnspo1·ts, 1932, nrs 371bis, 357 
en 358; VAN S'l'EENBERGHE, Les accidents des 
voyageu1·s, thesis, 1905, blz. 49, 76 en 77; 
DALLoz, Encyclopedie, Droit civil, 1951, yo Oon
trat de t?·anspo?'t, nrs 50 en 51; DALLOZ, Ency
clopedie, Droit commercial, 1956, v0 Oont1·at de 
transpo1·t, nrs 410·, 436 en 439. V ergel. :ESMEIN, 
« Le fondement de la responsabilite contrac
tuelle », Rev. t1·im. de d1·oit civil, 1933, blz. 672. 

(3) Fr. verbr., 23 maart 1909 (D. P., 1909, I, 
42.2); 6 juli 1925 (ibid., 1925, I, 233, en nota 
RoGER); 2 augustus 1938 (D. H., 1938, 516); 
17 october 1945 (DALL., 1946, 165, en nota 
ROGER); 28 november 1955 (ibid., 1956, 173, 
en nota SAVATIER) (verklaring gesteund op ar
tikel 1784 van het Burg. Wetb., en art. 103 
van het Handelswetboek). 

Bedoelde wetsbepaling luidt als volgt : 
<< De vervoerder verantwoordt schade aan 
of verlies van voorwerpen alsmede onge
vallen aan reizigers, als hij niet bewijst 
dat de schade, het verlies of de ongeval
len het gevolg zijn ener vreemde oorzaak 
die hem niet kan worden aangerekend ». 

De Franse rechtsleer (1) en de Franse 
rechtspraak (2) nemen bijna unaniem aan 
dat de aansprakelijkheid van de vervoer
der begint vanaf het ogenblik waarop de 
reiziger, na het sluiten van het vervoer
contract, de afgesloten ruimte van het 
station betreedt. Die zieliswijze werd 
meermaals bekrachtigd door het Hot van 
verbreking van Franlcrijlc (3) en onder 
meer op 6 juli 1925, 2 augustus 1938, 17 oc
tober 1945 en 28 november 1955 (3). 

De Belgische rechtsleer en de Belgische 
rechtspraak zijn verdeeld. 

Zekere auteurs (4) en menige arresten 
van de Hoven van beroep te Brussel en te 
Luik (5) oordelen dat de contractuele 
aansprakelijkheid van de vervoerder enkel 
begint wanneer de reiziger zich aan de 
vervoerder definitief toevertrouwd heeft, 
hetzij voor de ene wanneer hij de voet op 
de voettrede van de wagen geplaatst 
heeft, hetzij voor andere wanneer hij jn 
de trein plaats heeft genomen, hetzij 
voor andere nog wanneer de trein zich in 
beweging heeft gesteld. 

Wauwermans (6), die kort na de be
kendmaking van de besproken wetsbepa
ling schreef, en verschillende arresten 
van het Hof van beroep te Brussel (7) de
len echter de mening dat die aansprake-

(4) GERARD, Des accidents survenus dux per
so'/1/Ttes, 1916, nrs 198, 200 tot 206; STEVENS en 
HENNINGS, Oont1·at de t?·anspo?·t, 1931, nrs 18, 
889, 903, 932 en 933; LES N OVELLES, D1·oit com
me?·cial, vo Le cont1·at de t1·anspm·t, 1931, nrs 18, 
783, 793, 822 en 823; Repert. p1·at. du d1'. belge, 
v 0 '1'1·ansport par te1·re, 1956, nrs 468, 471 en 
485, verge!. urs 474, 481 -t82 en 485; en, ter
loops, DE PAGE, bd. II, 2° uitg. 1940, ur 495bis, 
en nota 2. 

(5) Brussel, 31 december 1906 (PAsrc., 1908, 
ii, 41); 30 december 1910 (J. T., 1912, 358); 
25 juli 1912 (PAsrc., 1912, II, 197); 31 januari 
1913 (J. T., 1913, 398); 31 december 1913 (P. P., 
1913, 398) ; 1 april 1914 (GERARD, nr 262) ; 1 mei 
1920 .(B. J., 1920, 636) ; 11 januari 1921 (ibid., 
1922, 181); Luik, 2 januari 1924 (PAsrc., 1924, 
II, 320); 13 december 1928 (B. J., 1929, 242); 
Brussel, 6 januari 1931 (ibid., 1933, 225) ; 14 oc
tober 1932 (PAsrc., 1933, II, 173); Luik, 13 oc
tober 1937 (ibid., 1938, II, 175); 24 maart 1938 
(Bull. ass., 1939, 129); 29 mei 1942 (PASIC., 1942, 
II, 86) ; 10 juli 1942 (ibi<l., 1943, II, 16). 

(6) WAUWERMANS, Le contrat de transport, 
1891, nr 58. 

(7) Brussel, 23 juli 1910 (B. J., 1910, 1121); 
12 januari 1912 (P. P., 1912, 325) ; 3 mei 1942 
(Bull. ass., 1943, 771). 
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lijkheid reeds begint wanneer de reiziger, 
na het sluiten van het contract, de afge
sloten ruimte van het station betreedt, om 
er vervoerd te worden. 

Deze zienswijze werd verdedigd in een 
belangrijke studie gepubliceerd in 1935 
door _Mer JEAN FONTEYNE in de Remte gen6-
1'ale des ass~wances et des responsabili
tes (1) en met een overtuigende argumen
tatie gehuldigd in 1943 door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Bergen, in een zeer 
stevig gemotiveerd vonnis (2). Zij schijnt 
sindsdien aangenomen door de jongste 
rechtsleer, onder meer door Fredericq (3), 
en door de jongste rechtspraak, namelijk 
door het Rof van beroep te Gent bij zijn 
arresten dd. 21 februari 1947 (4) en 26 fe
bruari 1954 (5) evenals bij het bestreden 
arrest (22 december 1956). 

Ret hof heeft tot nu toe de gelegenheid 
niet gehad het vraagstuk op te lassen. 
Moeilijkheden in verband met de aanspra
kelijkheid van de vervoerder van perso
nen werden weliswaar aan het hof onder
worpen de 16• januari 1908 (6), de 25• ja
nuari 1912 (7), de 25• februari 1915 (8) 
en de 17• mei 1951 (9), doch gaven geen 
aanleiding tot een antwoord op de thans 
gestelde vraag. · 

Ret arrest van 1908 releveert dat, ver
mits het hof van beroep vaststelt dat het 
ongeval het gevolg is van een vreemde 
oorzaak cUe aan de vervoerder niet kan 
aangerekend worden, deze laatste alles
zins niet aansprakelijk is, noch op grond 
van de contractuele fout, noch op grond 
van de aquiliaanse fout. 

Ret arrest van 1912 verklaart dat, zo de 
vervoerder niet noodzakelijk het positief 
bewijs moet leveren van het feit dat het 
ongeval veroorzaakt heeft, hij niettemin 
moet bewijzen dat hij van alle fout in 
verband met de uitvoering van het ver
voer vrij is. 

Ret arrest van 1915 verklaart daarbij 
dat de bewoordingen van artikel 4 « de 
ongevallen aan reizigers » noodzakelijk 
een verband met de uitvoering van het 
vervoercontract insluiten. 

Ret arrest van 1951 preciseert dat de 
aansprakelijkheid voorzien bij die wets
bepaling enkel toepasselijk is op de be
zwarende contracten ter uitsluiting van 
de kosteloze contracten. 

Ter gelegenheid van het geval dat aan
leiding gaf tot het arrest van 25 januari 
1912 (10) heeft nochtans de heer advocaat
generaal Edmond Janssens zich uitgespro
ken, zoals aanlegger erop wijst, ten voor-

(1) J. FoNTEYNE, Studie in R.G.A.R., 1935, 
ur 1766. 

(2) Bergen, 7 april 1943 (Bull. ass., 1943, 778). 
(3) FREDERICQ, T1·aite de d1·oit commercial, 

1947, bd. III, nr 464. 
(4) en (5) Onuitgegeven. 

dele van de interpretatie die door de 
voorziening verdedigd wordt. 

«Pour apprecier les cas de l'espece », 
zegde hij, « il n'est peut-etre pas inutile 
de se demander a quel moment precis 
commence, en vertu de !'article 4 de la 
loi de 1891, la responsabilite du voiturier, 
quant aux personnes qu'il transporte, en 
nous pla<;ant specialement au point de vue 
de !'administration des chemins de fer. 

>> Elle commence au moment oii la per
sonne se confie defin-itivement au chemin 
de fer pour le transport, quand elle a 
pris place dans un compartiment et qu'il 
ne lui est plus permis de changer de voi
ture sans enfreindre les reglements, ce qui 
arrivera -quand le train se met ou va se 
mettre en marche; en un mot, q~tanrl elle 
devient, aans ~m ce1·ta·in sens, ~tn objet 
qui doit etre transporte. 

» Avant· cela, si, pendant I' arret du train, 
quand il stationne en gare, la personne, 
en traversant les voies, en montant dans 
une. voiture pour causer avec quelqu'un,· 
puis en en descendant pour prendre place 
dans une autre a sa convenance, est vic
time d'un accident, elle ne peut invoquer 
l'article. 4 de la Ioi de 1891 et elle ne 
pourra eventuellement baser son action 
en dommages-interets que sur. les articles 
1382 et suivants du Code civil. 

» Il ne s~tfjit pas qne le contrat de trans
po1·t soit conclu., sinon toute personne mu
nie d'un abonnement general. .. pourrait, 
en cas d'accident, se prevaloir de !'arti
cle 4 de la loi de 1891, al01·s meme qu'elle 
n'ei1t circule sur les voies que pour serrer 
la main d'un ami ou s'entretenir avec un 
voyageur de passage. Il ne su.fjit pas q~te 
le contrat soit concl~t, i.l fant encore qn'il 
soit entre aans la phase d/execntion. >> 

Iedereen neemt aan dat het niet vol
staat, opdat de contractuele aansprake
lijkheid van de vervoerder toepasselijk 
weze, dat het contract gesloten zij en dat 
het daarvoor noodzakelijk is dat het con
tmct ten uitvoer gebracht zij. De vraag 
die zich stelt is echter te weten of die uit
voering enkel begint wanneer het · vervoer 
zelf ten uitvoer gesteld wordt ofwel of 
het cont1·act van ve1·voer reeds ten uit
voer gesteld wordt vooraleer het eigenlijk 
vervoer plaats grijpt. 

Deze laatste interpretatie blijkt zich op 
te dringen, omdat het uitvoeren van het 
vervoercontract voorafgaandelijke ver
richtingen, en trouwens aanvullende ver
richtingen, insluit die noodzakelijk bij
komstigheden uitmaken van het eigenlijk 
vervoer, en die de reiziger stellen onder 

(6) Bull. en PAsrc., 1908, I, 86. 
(7) B·ull. en PAsrc., 1912, I, 96. 
(8) Bull. en PAsrc., 1915-1916, I, 201. 
(9) Bull. en PAsrc., 1951, I, 626. 
(10) Bull. en PAsrc., 1912, I, 96. 
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de Ieiding en de bescherming van· de ver
voerder. 

* * * 
De volgende beschouwingen rechtvaardi

gen, naar mijn bescheiden mening, de 
zienswijze van het Hof van beroep te 
Gent. 

1. De tekst van artikel 4 der wet van 
1891 stelt het vervoer van personen op de
zelfde voet als het vervoer :van zaken en 
maakt tussen hen geen enkel onderscheid. 

Luidens artikel 1783 van het Burgerlijk 
Wetboek is de vervoerder verantwoorde
lijk niet aileen voor de zaken welke hij in 
zijn rijtuig reeds ontvangen heeft, maar 
ook voor de zaken welke in zijn maga
zijn overgelegd werden om in zijn rijtuig 
geplaatst te worden. 

De v·ervoerder is dus niet aileen verant
woordelijk voor de personen die hij in 
zijn voertuig ontvangen heeft, maar ook 
voor de personen die zich, overeenkomstig 
zijn onderrichtingen, op de gestelde plaats 
begeven om in zijn voertuig plaats te 
kunnen nemen. 

Zoals het Hof van beroep te Gent het 
in zijn arrest van 26 · februari 1954 liet 
opmerken, « moet van dit ogenblik af de 
vervoerder aangezien worden als hebbende 
levering genomen van de te vervoeren 
persoon die, meteen, aan reglementaire 
voorschriften op straf van sancties onder
worpen is JJ.1 

2. Deze interpretatie strookt met het 
doel nagestreefd door de wetgever, die, 
zoals uit de voorbereidende werkzaamhe
den van de wet duidelijk blijkt (1), het 
vervoer van personen heeft gelijkgesteld 
met het vervoer van zaken. 

Onder het bewind van de alsdan be
staancle wetgeving, maakte de toepassing, 
op het vervoer van personen, cler .regels 
betreffencle het ve.rvoer van zaken (Bur
gerlijk Wetboek, art. 1784; Wetboek van 
koophanclel, art. ·103) het voorwerp van 
betwistingen uit, die trouwens door het 
hof ontkennencl opgelost werclen (2). 

Tijclens de bespreking van het wetsont
werp betreffencle het vervoercontract, 
stelcle de heer Sainctelette een bepaling 
voor, luiclens clewelke « le voiturier doit 
garantir le voyageur de tout clommage 
cause a sa personne ou a ses effets, soit 
par les agents et engins clu transport, soit 
par des tiers cir·cttlant snr les voies ou 
penetrant clans les voitures JJ (3). 

De heer Saincte1ette vercluiclelijkte, 
v66r de Kamer van volksvertegenwoorcli-

(1) Zie FoNTEYNE (R.G.A.R., 1935, nr 1766). 
(2) Verbr., 5 october 1893 en de conclusies 

van de procureur-generaal Mesdagh de ter 
Kiele (Bull. en PASIC., 1893, !, 321). · 

(3) DuPONT en TART, Commentai1·e legislatif 
de la loi du i!i,r. aV?il 1891, biz. 96 (art. 7). 

gers, clit voorstel, welk aanleiding gaf tot 
huiclig artikel 4, zoals volgt : « Pas plus 
qtte le transport de chases, le, transpor~ 
des personnes ne consiste nniqttement 
dans le deplacenwnt. Il implique des de
voir·s de protection et meme de direction 
qui reponclent aux devoirs de garcle et de 
conservation quant aux chases. Le voitu
rier cloit au voyageur une securite com
plete puree qtie, selon les conditions mo
clernes du transport, le voyageur ne peut 
ni se faire proteger par les pouvoirs pu
blics ni se defenclre. Les gardes-ronte et 
les gardes-train doivent faire la police 
des voies et des voitures. S'ils ne le font 
pas ou s'ils le font mal, le voiturier doit 
en etre garant, comme il est garant des 
fautes professionnelles de ses machinis
tes, de ses piocheurs ou de ses ajusteurs Jl 

en verder : « j'ai l'honneur de vous pro
poser de regler le transport des person
nes, qui ne l'est point jusqu'ici : d'enon
cer les devoirs de pr·otect-ion et de direc
tion qui incombent au voiturier envers le 
voyageur JJ (4). 

Tijclens de bespreking van artikel 17, 
lui dens welk het aan het beheer verboden 
is in zijn, reglementen stipulaties in te 
lassen die

1 

de aansprakelijkheid, welke 
het gemeen recht hem ten laste legt, zou
clen wijzigen, liet de heer de Sadeleer 
opmerken dat het beheer, voor de verwar
ming van de rijtuigen, beroep deed op een 
aannemer die een tah·ijk personeel benut
tigde in contact met de reizigers, en clat 
het zich niet rechtvaardigcle clat het be
heer cler spoorwegen niet aansprakelijk 
zou zijn, onder voorwendsel dat dit per
soneel niet te zijnen dienste was. << Ce se
rait, en effet ll, zegde hij, « denaturer le 
contrat de transport que d'aclmettre l'ir
responsabilite du chemin de fer dans les 
services qui sont intimement lies an trans
port lni-meme JJ (5) alclus cluidelijk onder
lijnend dat de aansprakelijkheid van de 
vervoerder zich niet enkel op het eigen
lijk vervoer uitstrekt, maar ook tot de 
verrichtingen in nauw verband met het 
vervoer, omdat zij ook deel uitmaken van 
het vervoercontract. 

Tijdens de bespreking, in tweede lezing, 
van artikel 4, verklaarde dezelfde volks
vertegenwoordiger : « Lorsqu'on admet 
avec M. Sainctelette (De la responsabilite 
et de la ga1~antie, chapitre IV, p. 87, et 
suiv.) et les arrets qu'il cite (ibid., no 6, 
p. 65) qu'en se chargeant du transport 
cl'un voyageur, l'Etat assume, en cas cl'ac
ciclent, l'obli,qation dtt voittwier formulee 
en l'article 1784 dn Oode c·ivil cornme en 
l'article 103 dtt Oode de'commer·ce, il faut 
dire que le voyageur blesse peut, faisant 

·~ 

(4) DuPONT en TART, op·. c·it., biz. 155, col. 2, 
en 160, col. 1. 

(5) DuPOi'!T en TAR'r, op. cit., biz. 250, col. 2. 
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abstraction du delit commis ou non par 
un prepose de l'Etat, reclamer, en vertu 
du contrat, des dommages-interets que 
l'Etat devra prester a moins qu'il ne 
prouve le cas fortuit ... c'est dans cet es
prit que nous votons le projet de loi et 
telle en est exacternent Ia portee >> (1). 

De heer Vandenpeereboom, Minister 
der spoorwegen, posterijen en telegrafen, 
verklaarde zich daarrnee akkoord (1). 

De heer Janson preciseerde daarbij de 
reden van de nieuwe wetsbepaling, als 
volgt: · 

<< Quelle est la raison pour laquelle, 
dans le contrat de transport, on p1;esurne 
la faute de l'Etat? C'est parce que la 
preuve est souvent tres difficile, presque 
impossible. On sait bien qu'il y a eu acci
dent, que le hasard n'est qu'un mot, nne 
cause inconnue et, en raison de la diffi
culte de faire la preuve, on admet au pro
fit des voyageurs le principe de la respon
sabilite presumee » (2). Die reden geldt 
niet aileen yoor het eigenlijk vervoer; zij 
geldt insgelijks voor de bijkomstigheden 
ervan. 

3. De door het Hof van beroep te Gent 
vooropgezette interpretatie vindt insge
lijks een steun in de bepaling van arti
kel 13 der wet van 1891, luidens dewelke 
« de vervoerovereenkomst gesloten is te
gen de voorwaarden van de wettelijk be
kendgemaakte ... reglementen ». 

Het koninklijk besluit van 4 april 1895 
houdende reglernent betreffende de maat
regelen na te !even voor het vervoer der 
reizigers en de besluiten die het gewijzigd 
hebben, - onder meer de besluiten van 
18 october 1929, 15 october 1946, 9 fe
bruari 1948 en 24 november 1951, - even
als het koninklijk besluit van 20 mei 1895 
betreffende de politie der lJzerwegen, 
vervangen door het koninklijk besluit 
van 25 augustus 1937 betreffende het ver
keer op de ijzerwegen en hun aanhorig
heden (3), bevatten een reeks bepalingen 
waardoor de- bewegingsvrijheid der reizi
gers beperkt wordt niet aileen wanneer 
zij in de trein plaats hebben genomen, 
doch ook wanneer zij zich bevinden in de 
bijzonder ingerichte omheining van het 
station, van de halte, van de stopplaats 
of van hun aanhorigheden, ten einde ver
voerd te worden (4). 

(1) DuPONT en TAR'£, op. cit., blz. 280, col. 2. 
(2) DuPONT en TART, op. cit., blz. 288, col. 2. 
(3) Ret koninklijk besluit van 25 augustus 

1937 werd vervangen door zekere bepalingen 
van het koninklijk besluit van 18 october 1957, 
in voege getreden op 15 november 1957 (arti
kel 29). 

(4) Zie onder meer koninklijk besluit van 
4 april 1895, art. 1, 2, litt. E, F en G, 6 en 8; 
koninklijk besluit van 25 augustus 1937, art. 1. 

VERBR., 1958. - 46 

Artikel 8 van eerst bedoeld reglement 
bepaalt onder meer dat << de reizigers er
toe gehouden zijn te gehoorzamen aan de 
voorschriften geformuleerd in de regle
mentaire voorwaarden integrerend deel 
uitmakend van het vervoercontract en dat 
zij, desgevallend, van de trein en van de 
afhanlcelijlcheden van de spoonveg mogen 
uitgedreven worden, onafgezien van de 
opgelopen straffen ». 

Artikel 1 van laatstbedoeld besluit be
paalt insgelijks dat «de toegang van de 
ijzerweg en van zijn aanhorigheden aan 
het publiek slechts toegelaten is mits de 
toelating van het exploiterend beheer ». 

Die bepalingen laten uit'schijnen dat de 
reiziger zich wel aan het beheer van de 
ijzerweg toevertrouwt vanaf het ogenblik 
waarop hij zich, na het sluiten van het 
contract, op de specifiek ingerichte plaats 
begeeft, aanhorigheden inbegrepen, waar 
hij zich reglementair moet bevinden om te 
kunnen vervoerd te worden. 

De reiziger verliest er weliswaar niet 
alle vrijheid van beweging, maar dit is 
ook het geval, zoals verweerster het te 
recht laat opmerken, wanneer hij in de 
trein zelf plaats genomen heeft. 

4. Alle andere interpretatie komt, ten 
slotte, tot uiteenlopende, willekeurige en 
onzekere oplossingen betreffende de vast
stelling van het vertrekpunt van de con
tractuele aansprakelijkheidi van de ver
voerder van personen : hetzij voor de ene 
(Gerard, nr 244) het ogenblik waarop . de 
reiziger in de trein stapt, hetzij voor an
dere (voorziening) het ogenblik waarop de 
reiziger in de trein gestapt is, hetzij voor 
andere (adv.-gen .. Janssens) het ogenblik 
waarop de reiziger plaats genomen heeft 
in een compartiment en waarop het hem 
niet meer toegelaten is van rijtuig te ver
anderen, dit is wanneer de trein zich in 
beweging gaat zetten, hetzij voor andere 
nog (besluiten van aanlegster in hoger 
beroep) het ogenblik waarop de trein zich 
in beweging zet. 

Die onzekerheden zouden reeds volstaan 
om de door aanlegster verdedigde inter
pretatie te veroordelen. 

Besluit: Verwerping van de voorzie
ning. 

ARREST. 

RET HOI!'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 december 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 4 van de wet van 25 augustus 1891, 
ll47, 1302, 1315-;-1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest besluit dat « de uitvoering van 
de vervoerovereenkomst per spoor begint 
vanaf het ogenblik waarop de reiziger, 
voorzien van een reiskaart, de plaatsen 
lletreedt die, binnen de ingesloten ruimte 
van het station, specifiek ingericht zijn 
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met het oog op het vervoer en waar hij 
zich noodzakelijk moet bevinden om te 
kunnen vervoerd te worden ll, en dat : 

· << de contractuele verplichting van appel
lante de reiziger Bijker veilig naar Zellik 
over te brengen, de verplichting omvatte 
het veilig opstappen in de trein te verze
keren ll, dan wanneer de aansprakelijk
heid van de vervoerder voordat het con
tract in zijn phase van uitvoering aange
vangen is, het is te zeggen gedurende de 
tijd dat de reiziger zich nog in de inge
sloten ruimte van het station en op de 
perrons bevindt, door de regelen van de 
aansprakelijkheid van het gemeen recht 
(artikelen 1382 en volgende van het :Bur
gerlijk Wetboek) wordt beheerst, terwijl 
de speciale aansprakelijkheid ten laste 
gelegd van de vervoerder door artikel 4 
van de wet van 25 augustus 1891 aileen 
toepasselijk is wanneer het vervoercon
tract in zijn phase van uitvoering is inge
treden, het is te zeggen wanneer de reizi
ger, van zijn bewegingsvrijheid beroofd, 
in de trein is gestapt en zich volledig aan 
de vervoerder heeft toevertrouwd, waar
uit volgt dat, zolang artikel 4 van de wet 
van 25 augustus 1891 op haar niet toepas
selijk is, eiseres in verbreking geen ver
plichting heeft om de vreemde oorzaak te 
bewijzen waaraan zij geen schuld heeft, 
hetgeen de bewijslast zou omwerpen : 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat het ongeval 
waarvan Gentiel Bijker, in wiens plaats 
verweerster als verzekeraarster tegen ar
beidsongevallen getreden was, slachtoffer 
werd, zich vo01·deed toen hij op het per
ron van het station stond; dat Bijker, 
bij het binnenrijclen van de trein die hij 
moest nemen, door de menigte reizigers 
zodanig vooruitgeduwd wercl dat hij tus
sen cle trein en het perron terecht kwam 
en erge verwondingen opliep; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
«de uitvoering van de vervoerovereen
komst per spoor begint vanaf het ogenblik 
waarop de reiziger, voorzien van een reis
kaart, de plaatsen betreedt die, binnen 
de ingesloten ruimte van het station, spe
cifiek ingericht zijn met het oog op het 
vervoer en waar hij zich noodzakelijk 
moet bevinden om te kunnen vervoerd te 
worden ll en clat << de contractuele ver
plichting van appellante - hier verweer
ster - de reiziger Bijker veilig naar Zel
lik over te brengen de verplichting om
vatte het veilig opstappen in de trein te 
verzekeren ll; 

Overwegende, enerzijds, . dat deze nit
legging van de tekst van artikel 4 van de 
wet van 25 augustus 1891 met de algemene 
termen van dit artikel strookt; 

Overwegende, anderzijds, dat de voorbe
reidende werkzaamheden nopens deze 
wetsbepaling, verre van de beperking 

van de aansprakelijkhl)id van de ver
voerder tot het eigenlijk vervoer te recht
vaardigen, in het licht stellen dat de 
plichten van bescherming en leiding welke 
op hem rusten jegens de reiziger wanneer 
deze zich, na het sluiten van het contract, 
met het oog op zijn vervom· aan de exploi
tant van de spoorweg toevertrouwt, tevens 
gelden voor de voorafgaande of aanvul
lende verrichtingen waarvan het regelen 
bij de vervoerder berust en die, de nood
zakelijke bijkomstigheden van het ver
voer zijnde, claden van uitvoering van het 
contract uitmaken; 

Overwegende, tenslotte, dat, volgens ar
tikel 13 van voormelde wet, het vervoer
contract gesloten is onder cle voorwaarden 
van de wettelijk bekenclgemaakte ;regle
menten en dat cleze de reizigers oncler
werpen aan voorschriften die hun bewe
gingsvrijheid beperken niet enkel wanneer 
zij in de trein plaats genomen hebben, 
cloch ook wanneer zij zich bevinden in de 
bijzonder ingerichte omheining van het 
station, de halte, de stopplaats of van 
hun aanhorigheden, ten einde vervoerd te 
worden· 
Over~egende, derhalve, dat het arrest 

geen van de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen geschonclen heeft; dat het 
middel naar recht faalt; 

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

9 mei 1958. - 1" kamer. - Voo1·zitte1·, 
H. cle Clippele, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. -
GeUJlclwiclenae conclttsie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Demeur en Pirson. 

2" KAMER. - 12 mei 1958 

1° BEROEP. - IN STRAFZAKEN. - VoNNIS 
VAN VRIJSPRAAlL - BEROEP VAN DE BURGER
LIJXE PARTIJ ALLJ<!EN. - VEROORDELING, 
DOOR DE RECHTER IN BEROEP, OP DE PUBLIE
KE VORDERING. - 0NWE'l'TELIJXHEID. 

2° VERBREKING. - UITGEBREIDHEID. -
IN STRAFZAKEN. - BEROEP VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ ALLEEN TEGEN EEN VONNIS DAT 
DE BEKLAAGDE VRIJSPREEKT. - RECHTER IN 
BEROEP DIE DE VERDACH1'E OP DE PUBLIEXE 
VORDERING VEROORDEELT. - VOORZIENIN
GEN VAN HET OPENBAAR MINIS1'ERIE EN VAN DE 
BEKLAAGDE. - VERBREKING VAN DE BESLIS
SING OVER DE PUBLIEKE VORDERING. - VER
IlREKING WELKE ZICH NIET TOT DE BESLIS
SING OVER DE VORDERING VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ UI1'BREIDT. 

3° VERWIJZING NA VERBREKING. -
IN STRAFZAKEN. - VERBREKING UITGESPRO
KEN O~IDAT DE RECHTER IN BEROEP KENNIS 
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GENOMEN HEEFT VAN DE PUBLIEKE \'ORDERING 
WELKE BIJ HEM NIET AANHANGIG GEMAAKT 
WERD EN WELKE DEFINITIEF GEOORDEELD 
WAS. - VERBREKING ZONDER VERWIJZING. 

4° BEROEP. -:- IN STRAFZAREN. - VONNIS 
VAN VRIJSPRAAR DOOR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK GEWEZEN. __:_ HERVORMING, OP 
RET BEROEP VAN DE BURGERLIJRE PARTIJ, EN 
'fOEKENNING VAN SCHADEVERGOEDING. - EEN 
PARIGHEID. - VASTSTELLING. - VORM. 

1° Op het enkel beroep van de b~w,qerlijlce 
parUj te,qen een vonnis dat de beklaa,qde 
vrijspreekt, ma,q de 1·eahter in beroep 
ten laste van deze ,qeen ve1·oordelin,q op 
de pttiJlielce vorde1·in,q ttitspreken (1). 
(Wetboek van strafv., art. 202; wet van 
1 mei 1849, art. 7.) 

2° W anneer de beslissin,q over de pttblieke 
vonlerin,q verbroken wordt rrmdat op het 
eni,q beroep van de bu1·,qerlijke partij te
,qen een vonnis dat de beklaa,qde vrij
spreelct de reahter jn beroep belclaa,qde 
op de pttblielce vorderin,q veroorlleeld 
heeft, breidt ziah de verbrelcin,q op de 
vorrrzienin,qen van het openbaar ministe-
1'·ie en van de beklaa,qde ttit,qesproken 
niet ttit tot de op het re,qelmati,q beroep 
van de btw,qe1·lijlce partij gewezen besUs
sin,q (2). 

3o W anneer een beslissin,q sleahts verb,·o
ken wordt in zover ae reahte1· in beroep 
Tcennis ,qm~omen heett van de publielce 
vorllerin,q wellce bij hem niet aanhan,qi,q 
,qemaalct werll en weUce definitief ,qeoor
deeld was, wo1·dt ae ve1'b1•eTcing zonder 
verwijzin,q ~tit,qesprolcen (3). 

4o De vaststellin,q, in een arrest dat een 
vonnis van vrijspraalc hervormt, flat de 
reahters in beroep eenpari,q een straf
reahterlijlce veroordeling ten laste van 
de verdaahte hebben ttitgesprolcen, im
pliaeert dat, betreffende de vorlle1'in.rJ 
van de btw,qerUjlce partij, zij, eenpari,q, 
beslist hebben dat de verllaahte de fei
ten, clie het voorwerp van de vervol,qin,q 
uitmalcen, gepleegll had (4). 

(PROCUREUR-GENERAAL TE GENT, 'l'. VERCAEMST, 
EN VERCAEMST, T. NACHTERGAELE EN DE VOL

DER.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 26 september 1!}55 (A1·r. Ve1·b1·., 
1956, blz. 34). 

(2) Raadpl. verbr., 10 januari 1949 (Arr. 
Ferbr., 1949, blz. 17); nota 4 onder verbr., 
5 mei 1952 (Bull. en PASIC., 1952, I, 54.9). 

(3) Verbr., 26 september 1955 (Arr. Verb1·., 
1956, blz. 34); vergel. verbr., 27 juni 1955 
(ibid., 1955, blz. 871). 
· (4) Raadpl. verbr., 23 november 1921 (Bull. 
en PAsrc., 1922, I, 75) ; 7 februari 1927 (ibid., 
1927, I, 148, A, 5o; Rev. d1·. pen., 1927, blz. 287). 

arrest, op 21 november 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

I. Wat d.e voorziening betreft tegen de 
beslissing over de publieke vordering ten 
laste van Vercaemst : 

Over het middel, opgeworpen door de 
procureur-generaal bij het Hof van beroep 
te Gent en het eerste middel opgeworpen 
door aanlegger Leon Vercaemst, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 199, 202 
van het Wetboek van strafvordering, 7 
van de wet van 1 mei 1849, van het advies 
van de Raad van State van 12 november 
1806, van de artikelen 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek en de bewijs
kracht van de akte waarbij tweede en 
derde verweerders ).loger beroep aanteken
den tegen het vonnis a qu.o door de Cor
rectionele Rechtbank te Oudenaarde tus
sen partijen uitgesproken op 2 mei 1957, 
doordat het bestreden arrest eiser op 
strafrechtelijk gebied veroordeeld heeft, 
dan wanneer eiser door het vonnis a quo 
vrijgesproken werd, dan wanneer uit het 
bestreden arrest blijkt dat door het open
baar ministerie geen hoger beroep aange
tekend werd tegen dit vonnis, dan wan
neer bijgevolg het Hof van beroep te Gent 
geen kennis kon nemen van de beslissing 
over de publieke vordering en geen uit
spraak kon doen over de betichtingen die 
in eerste aanleg ten laste van eiser gelegd 
geweest waren : 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
hoger beroep van het openbaar ministerie 
tegen de beslissing van vrijspraak van 
aanlegger Vercaemst, de publieke vorde
ring tegen laatstgenoemde bij het Hof van 
beroep niet aanhangig werd gemaakt; dat 
het gedeelte van het vonnis waartegen be
roep, hetwelk over deze vordering uit
spraak doet, in kracht van gewijsde was 
gegaan; 

Overwegende dat door op het hoger be
roep van de burgerlijke partijen aileen be
klaagde Vercaemst tot een geldboete en 
een vervangende gevangenisstraf alsook 
tot de kosten van beide aanleggen te ver
oordelen, het bestreden arrest de in het 
middel bedoelde wetsbepalingen geschon
den heeft; 

II. Wat de voorziening betreft van Ver
caemst tegen de beslissing over zijn bur
gerlijke vordering tegen Nachtergaele : 

Overwegende dat aanlegger geen middel 
inroept; 

III. Wat de voorziening van L. Ver
caemst betreft tegen de beslissing over de 
burgerlijke vorderingen van de burger
lijke partijen C. Nachtergaele en 01. De 
Voider : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1382 van het Burger
·lijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 140 
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van de wet van 18 jnni 1869 op de rechter
lijke inrichting, doordat het bestreden ar
rest, nitspraak doende over de bnrgerlijke 
eis door tweede en derde verweerders in
geleid, eiser veroordeeld heeft aan gezegde 
burgerlijke partijen schadevergoeding te 
betalen, zonder echter deze beslissing te 
motiveren, zonder onder meer de aanwe
zigheid vast te stellen van een font in 
hoofde van eiser en van een oorzakelijk 
verband· tnssen de font en de door ver
weerders geleden schade, zonder minstens 
vast te stellen dat de beslissing waarbij 
eiser, die in eerste aanleg vrijgesproken 
werd, voor het eerst in tweede aanleg tot 
schadevergoeding veroordeela werd, bij 
eenparigheid van stemmen getroffen werd : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
nit de feitelijke elementen die het opsomt 
afieiclt dat aanlegger zich schnldig ge
maakt heeft aan de hem door de recht
streekse dagvaarding van de bnrgeNijke 
partijen ten laste gelegde feiten; dat het 
aldus het bestaan van een fout in hoofde 
van aanlegger heeft vastgesteld ; 

Overwegende dat ·het oorzakelijk ver
band tussen die fout en de door verweer
ders geleden schade door het arrest werd 
vastgesteld, waar het enerzijds verklaart 
dat het voldoende bewezen voorkomt dat 
de slagen en verwondingen opgelopen door 
Clara De Voider het gevolg zijn van de 
foutieve manamvres van Vercaemst en 
waar het er anderzijds op wijst dat de 
door de burgerlijke partij Nachtergaele in 
eigen naam en als hoofd der gemeenschap 
gevorderde schade ten bedrage van 
24.391 frank en 660 frank billijk voorkomt 
en dient toegewezen; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mi.st; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
met eenparigheid van ste=en aanlegger, 
die door de eerste rechter was vrijgespro
ken, op strafgebied veroordeeld heeft; dat 
die beslissing inslnit dat het hof van be
roep eenparig beslist heeft dat aanlegger 
de feiten, die het voorwerp van de vervol
ging uitmaken, gepleegd heeft; 

Overwegende dat, in onderhavig geval, 
die eenparigheid van stemmen enkel met 
betrekking tot laatstvermelde vaststelling 
vereist was; clat de omstandigheid dat 
melding van bedoelde eenparigheid ge
maakt werd naar aanleiding van de be
slissing over de publieke vordering, niet 
wegneemt dat die eenparigheid geldig 
vastgesteld werd ten opzichte van de be
slissing over de burgerlijke vorderingen; 

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

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het uitspraak gedaan 

heeft over de publieke vordering tegen 
aanlegger Vercaemst ingesteld; verwerpt 
de voorziening van laatstgenoemde voor 
het overige ; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelfjk vernietigde 
beslissing ; legt de helft van de kosten ten 
laste van de Staat; veroordeelt aanlegger 
Vercaemst tot de andere helft; zegt dater 
geen aanleiding bestaat tot verwijzing. 

12 mei 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Rntsaert. 
- Gelijlcluidende oonolttsie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. 

2" KAMER. - 12 mei 1958 

MIDDELEN VAN VERBREKING. - IN 
S'J'RAFZAREN. - M:IDDEL DAT EEN REDEN VAN 
BE'J' ARREST BESTRIJDT. - DISPOSITIEF 
WETTELIJR GEREOHTVAARDIGD DOOR DE FEITE
LIJKE VASTSTELLINGEN VAN HET ARREST. -
M:IDDEL VAN BELANG ONTBLOOT. 

Is van belang ontbloot het middel hientit 
afgeleid dat, om de aanspraalc van de 
ve·rdaohte te verwerpen die staande 
hield ilat de b~trgerlijlce partij, slaoht
offer van een verlceersongeval, in to11t 
was om zioh van de 1"ijbaan niet venvij
deril te hebben bij het naderen van het 
voertnig van de ve1·daohte, zoals arti· 
lcel 48 van de W egooile haar er toe ver
pliohtte, het arrest besUst dat de bnrger
lijlce pa1·tij geen font gepleegd heett 
ilaar zij, bezig zijnde haar wagen te 
he1·stellen, niet met een voetganger leon 
gelijlcgestelil worden, wanneer ttit de 
vastste/.lingen van het arrest blijlct ila.t, 
zelfs indien de bnrgerlijlce partij als een 
voetganger moest besohmt.wil worden, 
het uit noodzaalc is dat zij op de rijbaan 
zo-u stilgestaan zijn, hetgeen artilcel 48-7 
·!.'an de Wegoode toelaat. 

(VANNEVEL, 1'. D'HOOP.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 december 1957 gewezen door 
het Hof van beroep _ te Gent; 

I. Wat betreft de beslissing over de pu
blieke vordering : 

Overwegende dat de substantH~le of op 
straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen nageleefd werden en dat de be
slissing overeenkomstig de wet is; 

II. Wat betreft de beslissing over de 
burgerlijke vorderingen : 

Over het middel, afgeleid uit de schen-
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ding van de artikelen 1, 8, lid 2, en 48 van 
het koninklijk beslnit van 8 april 1954 
hondende algemeen reglement op de poli
tie van het wegverkeer, 1382 en 1384 van 
het Bnrgerlijk Wetboek, en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
beslist << dat deze aanrijding, alsmede de 
schadelijke gevolgen ervan hun enige 
daadwerkelijke oorzaak gevonden hebben 
in het gebrek aan vooruitzicht of voor
zorg vanwege verdachte die, alhoewel ver
blind, zijn weg voortzette tegen onver
minderde snelheid en verzuimde deze aan 
de plaatsgesteldheid en a-an zijn zicht aan 
te passen ll, om reden dat de autobestuur
der, die nit zijn wagen stapt om een de
fect eraan te herstellen en deze herstelling 
op de rijweg verricht, geenszins kan aan
gezien worden als een voetganger in de 
zin van de ·artikelen 1 en 48 van het ver
keersreglement ll, dan wanneer : 1o de 
persoon, die uit zijn wagerr stapt om een 
defect daaraan te herstellen en zich te 
dien einde op de rijllaan llegeeft, een 
voetganger is die onder de desaangaande 
bepalingen van het koninklijk besluit van 
8 april 1954 valt en die zich dient te ver
wijderen bij het naderen van antobe
stuurders die zich regehnatig op de rij
baan bevinden, zoals uitdrnkkelijk door 
betichte in zijn conclusies v66r de rechter 
over de grond staande gehouden werd; 
2° het reglement op de politie van het 
wegverkeer in zijn artikel 1 bepaalt dat 
het geldt voor het verkeer op de openbare 
weg van voetgangers, voertuigen, alsmede 
van trek-, last- of rijdieren en van vee; 
3° het kwestienze reglement geen onder
scheid maakt tnssen de personen die zich 
te voet op de openbare weg bevinden, het 
weze dat zij nit een antovoertuig gestapt 
zijn of niet; doordat het bestreden arrest, 
beslissende dat de burgerlijke partij 
D'Hoop niet de minste font begaan heeft 
om reden dat zij niet kon gelijkgesteld 
worden met een voetganger daar zij nit 
een auto gestapt was en deze herstelde, 
aldus de in het middel aangednide wetsbe
palingen heeft geschonden : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerder D'Hoop zijn wagen tot 
stilstand moest brengen langsheen de baan 
Brugge-Kortrijk om een lekgereden band 
te vervangen, dat hij zulks deed, overeen
komstig artikel 32 van de Wegcode, rechts 
in de door hem gevolgde richting en zo 
ver mogelijk van de asli.in der rijbaan, 
dat hij zich achteraan zijn wagen bezig 
hield zonder zijn beide sterke rode ach
terlichten te schaduwen; 

Dat het arrest erop wijst dat het ver
weerder D'Hoop onmogelijk zou geweest 
zijn de nodige herstelling te verrichten, 
had hij zich van zijn wagen m'oeten ver
wijderen telkens een auto in aantocht 
was; 

Overwegende dat nit die vaststellingen 
volgt dat, zelfs indien, zoals door aanleg
ger staande gehouden wordt, verweerder 
D'Hoop als een voetganger zou moeten be
schouwd worden, hi.i zich dan nog nit 
noodzaak op de rijbaan bevond, hetgeen 
door artikel 48-7 van de Wegcode toegela
ten is; 

Dat, derhalve, het middel niet kan aan
genomen worden; 

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

12 mei 1958. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve·rslaggever, H. Belpaire. 
- Gelijlcluidende conclttsie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Ryn. 

2" KAMER. - 12 mei 1958 

1° KOS'l'EN EN UITGAVEN.- IN S'l'RAF
ZAI(EN. - BEROEP VAN DE BEKLAAGDE GEDEEL
'l'ELIJK GEGROND. - VEBOORDELING 'l'O'l' RET 
GEHEEI. VAN DE KOSTEN IN BEROEP. - WET
'l'ELIJKHEID. 

2° SOEVEREINE BEOORDELING DOOR 
DE FEITENRECHTER. - ScHADE. -
FOUTEN VAN HE'l' SLACHTOFFEB EN DE DADER 
VAN DE SCHADE. - FEI'l'ELIJKE BEOORDELING 
VAN DE MATE VAN VERANTWOORDELIJKHEID 
VAN IEDER VAN HEN. - SOEVEBEINE BEOOR
DELING. 

3° KOSTEN EN UITGAVEN. -IN STRAF
ZAKEN. - BURGEBLIJKE VORDERING. -
RECH'l'ER IN BEROEP, OP HE'l' BEROEP VAN DE 
VERDACH'l'E, RET BEDRAG VAN DE SCHADEVER
GOEDING VERMINDERENDE. - VEROORDELING 
VAN DE BEKLAAGDE 'l'OT EEN DEEL VAN DE KOS
'l'EN VAN RET HOGER BEROEP. - WE'l"l'ELIJK
HEID. 

1 o De rechte1· in beroep die de betichting 
bewezen verlclaart rnag de belclaagde, be
roeper, tot het geheel van de kosten in 
beroep veroordelen, zelfs indien hij de 
doo·l" de eerste rechter ttitgesprolcen 
strat venninderd heett (1). (Wet van 
1 juni 1849, art. 3; Wetb. van strafv., 
art. 194 en 211). 

2° De t·echter die vaststelt dat het slacht
otfer van een schade en de dader van 
deze.. ellc, een fottt, oorzaalc van de 
schade, gepleegd hebben, beoordeelt soe-

(1) Verbr., 24 december 1941 (Bull. en PASIC., 

1941, I, 469); 23 september 1942 (An·. Verb•·., 
1942, blz. 107); 23 september 1946 (ibid., 1946, 
blz. 298) ; 10 mei 1948 (ibid., 1948, blz. 270). 
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vere·in in feite de mate waarin zij voor 
deze laatste verantwoordel'ijlc zijn (1). 

go De rechter in beroep die, op het beroep 
van de belclaa.qde, de aan de bltrgerlijlce 
pa1·tij toegelcewde schadevergoed;ing ver
mind.ert, mag de verdachte tot een ge
deelte van de lcosten in beroep veroor
delen (2). 

(~IEIRE, '1'. VANCOILE.) 

ARREST. 

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

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 71 van het Straf
wetboek, doordat het bestreden arrest 
aanlegger veroordeelt dan wanneer de 
feiten die aanleiding geven tot die ver
oordeling hun oorzaak vinden en het ge
volg zijn van de daad van verweerder, 
dewelke, tegen aanleggers wil in, het hof 
kwam· maken aan de echtgenote Meire, 
niettegenstaande de toegang van de her
berg hem reeds verboden werd en hij ge
weigerd had aan aanleggers bevel de her
berg te verlaten te gehoorzamen : 

Overwegende dat het onderzoek van het 
middel het hof zou verplichten feitelijke 
elementen te onderzoeken; dat het middel 
het feit en recht vermengt en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, hieruit afgeleid 
<lat het bestreden arrest aanlegger wegens 
vrijwillige slagen veroordeelt dan wan
neer de vroegere letsels door verweerder 
opgelopen nog niet volledig geconsolideerd 
waren en de spierbreuk aan die vroegere 
letsels te wijten was, dan wanneer er 
hoogstens van onvrijwillige verwondin
gen zou kunnen spraak zijn, en dan wan
neer er minstens twijfel bestaat nopens 
de schuld van aanlegger ten opzichte van 
het toebrengen van de· verwondingeJ;t : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in feite en derhalve soeverein vaststelt 
dat « het vaststaat dat de burgerlijke 
partij een been- en spierkneuzing opliep 
veroorzaakt door een val welke aan de 
beklaagde toe te schrijven is vermits hij 
geschiedde terwijl beklaagde de burger
lijke partij, die op een stoel gezeten was, 
lmiten de her berg wilde trekken ll; 

(1} Verbr., 17 februari 1958, supra, blz. 416. 
(2} Raadpl. verbr., 9 februari 1914 (B·ull. en 

PASIC., 1914, I, 104); 20 juni 1932 (ibid., 1932, 
I, 194) en 7 februari 1949 (A,.,·. V m·M., 1949, 
biz. 98). 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat het bestreden arrest aanlegger tot het 
geheel der kosten veroordeelt dan wan
neer, de straf tot een minimum in hoger 
beroep herleid zijnde, de kosten niet ten 
zijne laste moesten gelegd worden : 

Overwegende dat lid 2 van artikel 3 van 
de wet van 1 juni 1849 bepaalt dat, wan
neer de straf verminderd wordt door het 
vonnis in hoger beroep, dit laatste de be
tichte een deel alleen der kosten in beroep 
ten laste kan leggen en zelfs de betichte 
van al die kosten kan vrijstellen; 

Overwegende echter dat de rechter niet 
verplicht wordt van die bepaling toepas
sing te maken en dat het hem vrijstaat 
te beslissen dat de betichte tot al de kos-

. ten zal veroordeeld worden; dat zijn be
oordeling van feitelijke aard is en der
halve aan het toezicht van het hof ont
snapt; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantHHe. of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 
. rechtsvormen werden nagelee'fd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

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

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat het bestreden arrest aanlegger tot be
loop van de helft der schade verantwoor
delijk verklaart dan wanneer zo aanleg
ger enige fout had begaan, slechts een 
derde van de vergoeding had mogen toege
kend worden aan verweerder gezien de 
uitlokking in zijn hoofde en het gebrek 
aan consolidatie van de juist voordien 
door verweerder opgelopen verwonding : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, welke vaststelt dat het slachtoffer 
en de dader beiden een fout hebben be
gaan die de schade hebben teweegge
bracht, soeverein de mate der verant
woordelijkheid van elk hunner beoor
deelt; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Over het tweede middel, hieruit afgeleid 

dat het bestreden arrest, na aanlegger 
voor de helft verantwoordelijk te hebben 
verklaard, een vergoeding van 4.725 fr. 50 
aan verweerder toekent dan wanneer als 
vergoeding enkel had mogen toegekend 
worden de helft der vergoeding wegens 
werkverlet, hetzij 12.555 fr. + 2.000 fr. 
(pijn en smart) = 14.555 fr. : 7.277 fr. -
5.100 frank = 2.177 frank, gezien de su
brogatie toegestaan door de burgerlijke 
parij ten voordele van het Nationaal ver
bond van socialistische mutualiteiten en 
de afstand voor een gelijkaardig bedrag, 
en doordat de kosten van hospitalisatie 
groot 1.125 frank dienden afgetrokken te 
worden van het aan de burgerlijke partij 
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wegens werkverlet verschuldigd bedrag : 
Overwegende dat, na erop te hebben 

gewezen dat de burgerlijke partij, wegens 
werkverlet, 5.100 frank ontving van de 
Federatie der socialistische mutualiteiten 
en deze laatste in haar rechten tegenover 
derden subrogeerde, de rechters over de 
grond het bedrag van 5.100 frank aftrok
ken van de gevorderde vergoeding groot 
12.555 frank wegens werkonbekwaamheid; 

Overwegende dat zij aanlegger niet ver
oordelen tot het betalen van kosten van 
hospitalisatie; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; · 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat het bestreden arrest wegens de ver
mindering der toegekende schadevergoe
ding de kosten in hoger beroep ten laste 
van de burgerlijke partij had moeten leg
gen: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de . verantwoordelijkheid voor de helft 
ten laste van aanlegger en voor de weder
helft ten laste van verweerder legt; 

Overwegende dat, gezien het bestreden 
arrest een deel van de aansprakelijkheid 
ten laste van aanlegger legt en aldus be
slist dat het door aanlegger ingesteld ha
ger beroep ten dele als ongegrond voor
kwam, aanlegger wettelijk tot een deel 
der kosten van het hager beroep veroor
deeld werd; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

12 mei 1958. - 2° kamer. - Vooriitter, 
H .. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye. 
- Geli.ilcluidende concl7tsie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. 

2° KAMER. - 12 mei 1958 

VERWONDINGEN EN ONVRIJWIL
LIGE DODING. - VERKEERSONGEVAL. -
1\fiSDHIJIJ' DAT NIET NOODZAKELIJK EEN OVER
THEDING VAN DE WEGCODE IMPLICEERT. 

Het misdrijf van verwondingen bij gebrelc 
aan voorzorg vastgesteld ten gevolge 
van een verlceersongeval impliceert niet 
noodzalwlijlc een overtrading van de 
Wegcode. De rechter mag, zonder dat 
daa1· een tegenstrijdigheid uit voort
vloeit, veroordelen uit hoofde van '[)er
wondingen bij geb·relc aan voorzorg zon
der te veroordelen ~tit hoofde van over
treding van de We,qcode (1). 

(1) Verbr., 26 september 1955 (A>·r. Verb>·., 
1956, blz. 24). 

(VEHSCHOREN EN THEUNIS, T. VAN HOMPAEY 
EN N. V. (( L'AVENIR FAMILIAL. ll) 

AHREST. 

BET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 december Hl57 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

I. Wat de voor.ziening van Theunis be
treft tegen de beslissing; over de publieke 
vordering : · 

Over de eerste twee middelen, het eer
ste, afgeleid nit de schending van ar.ti
kel 97 van de .Grondwet wegens tegenstrij
digheid van motieven, gelijkstaande met 
afwezigheid van motieven, eerste onder
dee!, doordat het hof van beroep verklaart 
dat het feit dat Theunis zijn kruisings
lichten niet uitdoofde niet kan beteugeld 
worden op strafgebied daar het niet onder 
de toepassing zou vallen van artikel 43, 
2°, b, van de Wegcode; dan wanneer het 
hof van beroep boger had verklaard dat 
de eerste rechter terecht de samenhan
gende overtredingen van de Wegcode ver
jaard verklaard had; tweede onderdeel, 
doordat het hof van beroep, na beslist te 
hebben dat het feit dat Theunis zijn krui
singslichten niet uitgedoofd heeft niet kan 
beteugeld worden op strafgebied, nochtans 
verder verklaart dut dit feit het element 
uitmaakt van het gebrek aan vooruitzicht 
of voorzorg welk aan verdachte Theunis 
verweten wordt en dan ook voor dit feit 
toepassing doet van de strafwet; het 
tweede, afge~eid uit de schending van de 
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, 
dit laatste gewijzigd door de wet van 
31 maart 1936, artikel 1 van de wet van 
1 oogst 1899, gewijzigd door de wet van 
16 december 1935, 43, 1, 2 en 3a, en 2, 20°, 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954, lt7 van de Grondwet en 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het hof van 
beroep verklaart dat, zelfs indien het feit 
dat Theunis zijn kruisingslichten niet uit
gedoofd heeft niet onder toepassing zou 
vallen van artikel 43, 2°, b, van het ko
ninklijk besluit van 8 april1954 omdat een 
kort stilhouden om een inlichting aan een 
doorganger te vragen geen stilstand kan 
uitmaken in de zin van gezegd artikel, 
het nochtans vaststaat dat dit feit, in 
castt, voor gevolg heeft gehad dat het 
kruisingslicht een duistere strook voorbij 
zijn licht verwekte en de handkar die zich 
in deze duistere strook bevond, achter het 
licht, minder zichtbaar maakte voor de 
burgerlijke partij Van Rompaey komende 
uit de tegenovergestelde richting, en dat 
dit feit het element uitmaakt van het ge
brek aan vooruitzicht of voorzorg welk 
aan verdachte Theunis verweten wordt -
en nit dien hoofde toepassing doet van de 
strafwet; dan wanneer, indien men aan
neemt dat een kort stilhouden om een in-
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lichting aan een doorganger te vragen 
geen stilstand kan uitmaken in de zin van 
artikel 43, 2D, b, van het koninklijk be
sluit van 8 april 1954, en dat om die reden 
een weggebruiker niet verplicht is zijn 
kruislichten uit te cloven bij het opdagen 
van een tegenligger, deze weggebruiker 
dan krachtens artikel 43, 1 en 3 van het
zelfde koninklijk besluit, bij het kruisen 
van die andere weggebruiker, verplicht is 
zijn kruisingslichten te laten branden en 
dit feit dan ook niet het element of be
standdeel kan uitmaken van het delict 
voor.zien door de artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek : 

Wat het eerste onderdeel van het eerste 
middel. betreft : 

Overwegende dat dit onderdeel bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk is ; 

Wat het tweede onderdeel van het eer
ste en het tweede middel betreft : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
zonder tegenstrijdigheid en zonder de in
geroepen wetsbepalingen te schenden, het 
feit de kruisingslichten niet te hebben ge
doofd als bestanddeel van het misdrijf 
van onvrijwillige slagen of verwondingen 
heeft kunnen weerhouden, en tevens oor
delen dat bedoeld feit in onderhavig geval 
geen inbreuk op de Wegcode uitmaakte; 

Dat het tweede onderdeel van het eerste 
middel en het tweede middel niet kunnen 
aangenomen worden; 

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

(Het ove1·ige zonder belang.) 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening ·van aanleg-ger Theunis 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vordering van W. M. Van Rom
paey; verwerpt de voorzieningen voor het 
overige ; veroordeelt aanleggers elk tot de 
kosten van hun voorziening, en aanlegger 
Theunis bovenllien tot de kosten van zijn 
afstand van voorziening. 

12 mei 1958. - 2• kamer. - Voon<::itter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Rutsaert. 
- Gelijklnidende conclttsie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. 

26 KAMER. - 12 mei 1958 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - IN STRAFZAKEN. - CoN
CLUSIES. - BESCHOUWING WAARUIT DE 

CONCLUDENT GEEN ENKELE JURIDISCHE GE
VOLG'l'REKKING AFLEIDT. - GEEN VERPLICH-

TING VOOR DE RECHTER ZE TE IlEANTWOOR· 
DEN. 

2D VERKEER. - AR1'IKEL 7-1 vAN DE 
WEGCODE. - VERPLICHTING AAN DE BEVELEN 
VAN DE BEVOEGDE PERSONEN GEVOLG ~·E GEVEN. 
- BEGRIP. 

3D VERKEER. - .AR'l'lll:EL 7-1 vAN DE 
WEGCODE. - BEVELEN VAN DE BEI'OEGDE PER
SONEN. - WEGGE!lRUIKERS ZONDER RECHT 
OM DE OPPORTUNITEIT ERVAN, TE BE'l'WIS'rEN. 

1 D De rechter is er niet toe gehottden een 
overweging te beantwoorden in concltt
sies geuit, waqruit cle partij geen enlcele 
juridische gevolgt·relclcing afleidt (1). 

2D Artilcel "1-1 van de Wegcode, dat aan de 
weggebruilcers voorschrijft onmiddellijlc 
aan de bevelen van de bevoegde perso
nen gevolg te geven, is namelijlc toepas
selijk op de ttitnodigin.C/, door een be
voegde persoon, aan een besttturder ge
daan hetzij zijn wagen in een parking 
onder te brengen mits betaling van een 
inlcomgeld, hetzij van een weg van om
wending gebruik te maken. 

3D De weggebntikers lcttnnen de opportu
niteit van de bevelen van bevoegde per
sonen ttitgaande niet betwisten (2). 
(Wegcode, art. 7.) 

(DE COSTER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 februari 1958 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brussel; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat het bestreden vonnis enkel steunt 
op de regelmatigheid en de wettelijkheid 
van het politiereglement der gemeente Lot 
van 21 augustus 1957, dan wanneer aan
legger aileen vervolgd werd wegens in
brenk op artikel 7-1 van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954 en niet wegens 
een inbreuk op gezegd politiereglement : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
benevens de motieven waarvan het middel 
gewaagt, vaststelt dat de betichting dit is 
de inbreuk op artikel 7-1 voornoemd, door 
de eerste rechter als bewezen verklaard, 
bewezen is gebleven; dat het dienvolgens 
voldoende gemotiveerd is en bet middel 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat het bestreden vonnis niet geant
woord heeft op de door aanlegger v66r de 

(1) Verbr., 8 juli 1957 (Arr. Yerb1·., 1957, 
blz. 952). 

(2) Verbr., 20 october en 10 november 1936 
(Bull. en PAsrc., 1936, I, 390 en 416, 3D). 
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rechter over de grand gedane opwerping, 
voorhoudend dat, in strijd met de vrij
waring zijner verdediging en met arti
kel 4, alinea 2,. van de wet van 1 augustus 
1899 een afschrift van het proces-verbaal 
te zijnen laste opgesteld wegens inbreuk 
op het reeds gemeld artikel 7-1 hem 
slechts tien dagen dam·na werd toege
stuurd : 

Overwegende dat aanlegger in zijn con
clusies volgende beschouwing naar voren 
had gebracht : << gelieve het de rechtbank, 
bij voorbaat, volgende uittreksels van het 
struflmndel, en aanmerking in verband 
met de kwestige feiten, vast te stellen en 
in ucht te nemen : I. proces-verbaal 
nr 90! dd. 25 augustus 1957, waarvan, in 
tegenstrijd met artikel 4 van de wet van 
1 augustus 1899 op de verkeerspolitie, 
slechts tien dagen daarna afschrift aan 
concluant werd betekend ... >>; 

Overwegende dat de rechter niet gehou
den was antwoord te verstrekken op een 
loutere incidentele beschouwing waaruit 
aanlegger ondermeer met het oog op de 
vrijwaring van de rechten. der verdediging 
geen juridische gevolgen afieidde; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel : hieruit afgeleid 
dat het bestreden vonnis niet vaststelt 
dat het gegeven bevel - verbod verder 
door te rijden - door de verbalisanten 
gegeven, voorwaardelijk was, of, met an
dere woorden, afhankelijk was gesteld 
van de voorwaarde erin bestaande een 
geldsom, toegelaten ingevolge het reeds 
aangehaald politiereglement, te betalen 
en dienvolgens had moeten oordelen dat 
meergemeld artikel 7-1 geen dergelijk 
voorwaardeli.ik bevel voorziet noch insluit 
en dat een zodanig bevel volkomen onwet
telijk is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat aanlegger, die door de verba
lisanten verzocht werd, hetzij, zo hij de 
feestelijkheden wenste bij te wonen, zijn 
wagen te parkeren en inkomgeld te beta
len, hetzij de omleiding te gebruiken, 
weigerde aan het bevel der overheid ge
volg te geven en met zijn wagen zijn weg 
vervolgde; 

Overwegende dat de rechter uit deze 
feitelijke vaststellingen heeft kunnen af
leiden dat aanlegger ter zake geen gevolg 
had gegeven aan een bevel in de zin van 
artikel 7-1 van het )l:oninklijk besluit van 
8 april 195±, hetwelk zonder onderscheid 
alle be·velen van de bevoegde personen 
betreft; 

·nat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, hieruit afgeleid 
dat het bestreden vonnis aanlegger ver
oordeelt wegens inbreuk op artikel 7-1 van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954, 

dan wanneer de gegeven llevelen niet ver
eist waren door de noodzakelijkheden van 
het verkeer, doch een totaal willekenrig 
kara)l:ter hadden en geen enkel weggebrui
ker gehouden was er gevolg aan te ge
ven: 

Overwegende dat het de weggebruikers 
niet toegelaten is de gepastheid van de 
bevelen uitgaande van bevoegde perso
nen te betwisten; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantHHe of 

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

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

12 mei 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye. 

Gelijlcl7tidende conclus·ie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. 

2" KAMER. 12 mei 1958 

·EERHERSTEL. - TERMIJN. - VEROOR
DEELDE IN STAAT VAN HERHALING. - MEER
DERE VEROOR.DELINGEN. - STAAT VAN HER.
HALING ALLEEN VASTGESTELD TER. GELEGEN
HEID \'AN EEN VEROORDELING WELKE GEEN 
GR.OND VAN. NIET-ONTVANl(ELIJKHEID VAN DE 
EIS IS. - VERZOEK T01' DE ANDERE VEROOR.
DELINGEN BEPERKT. - TERMIJN VAN TIEN 
JAAR. TOEPASSELIJK. 

De termijn van tien jaar voor het ver
strijlcen van dewellce de veroordeelde in 
staat •;an wettelijlce herhaling zijn eer
herstel niet lean belcomen wordt vastge
steld door een vonnis dat een veroorde
ling 1titspreelct wellce de wet verlclaart 
niet een grand van niet-ontvanlcelijlcheia 
van het verzoelc tot eerherstel te zijn, 
zelfs indien deze veroordeelde zijn ver
zoelc beperkt tot andere veroordelingen 
wellce niet tot de vaststelling van de 
toestand van herhaling aanleiding gege
ven hebben. (Wet van 25 april 1896, ge
wijzigd door de wet van 8 februari 1954, 
art. 1, so en 4o). 

(PR.OCUR.EUR.-GENER.AAL TE GENT, T. MOERMAN.) 

ARREST. 

·RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 januari 1958 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling; 

Over het rniddel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 1, so en 4°, van de wet 
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van 25 april 1896 op het eerherstel in 
strafzaken, zoals door de wet van 8 fe
bruari 1954 gewijzigd : 

Overwegende dat uit het arrest en uit 
de stukken van de procedure blijkt dat 
verweerder, aanvrager tot eerherstel, ver
oordeeld werd : 1 o op 29 februari 1946 tot 
een gevangenisstraf van een jaar en tot 
stelling onder politietoezicht gedurende 
vier jaar, 2° op 10 februari 1950, in staat 
van wettelijke herhaling, tot een geldboete 
van 26 frank wegens inbreuk op de arti
kelen 184 en 496 van het Wetboek van 
strafrecht, en go op 28 september 1950 tot 
een geldboete van 20 frank; dat het arrest 
vaststelt dat verweerder zijn aanvraag 
tot de onder 1 o en go bedoelde veroorde" 
lingen beperkt heeft; 

Overwegende dat, om de aldus beperkte 
aanvraag tot eerherstel ontvankelijk en 
gegrond te verklaren, het arrest beslist 
clat de bijzondere termijn van tien jaar, 
voorzien bij de in het middel ingeroepen 
bepaling, aileen client in acht genomen te 
worden ten opzichte van cle veroordelingen 
die de staat van herhaling vaststellen en 
niet ten opzichte van andere veroordelin
gen waarvoor geen eerherstel gevraagd 
wordt; dat het daartoe steunt, benevens 
op het inzicht van de wetgever van 1954 de 
wet van 1896 uit te breiden, op de overwe~ 
ging clat het wettelijk vermogen voor de 
veroordeelde om zijn aanvraag tot be
paalde veroordelingen te benerken insluit 
dat de andere veroordelingen niet in aan
merking dienen genomen wat aangaat het 
goed gedrag gedurende vijf jaar na de uit
voering van de straffen uitgesl)l'Oken voor 
de veroordelingen waarvoor eerherstel ge
vraagd wordt; 

Overwegende dat zodoende het arrest 
twee onderscheiden vereisten tot eerher
stel verwart : aan de ene zijde, het ver
eiste met betrekking tot de cluur van de 
proeftijd, die door artikel 1, go, van de 
wet van 25 april1896, .zoals gewijzigd door 
artikel 1 van de wet van 8 februari 1954, 
op vijf jaar vastgesteld wordt, doch op 
tien jaar gebracht indien de veroordeelde 
krachtens de artikelen 54 tot 57 van het 
Wetboek van strafrecht in staat van wet
telijke herhaling is of ind:ien hij, bij toe
passing van het tweecle lid van artikel 25 
van de wet van 9 april 19go tot bescher
ming cler maatschappij tegen de abnor
malen en de gewoontemisdadigers, ter be
schikldng van cle regering gesteld werd; 
aan de andere zijde, het vereiste met be
trekking tot het goecl geclrag van de ver
oorcleelde, vereiste waaraan door het hof 
van beroep als voldaan kan geoordeeld 
worden niettegeiistaande de omstandig
heid dat, binnen het verloop van de bij de 
wet voorzieLe proeftijd van vijf of tien 
jaar, de aanvrager een of meer van de in 
het tweecle lid van 4° van. artikel 1 van de 

wet van 25 april 1896, aangevuld door ar
tikel 2 van de wet van 8 februari 1954, be
paalde veroordelingen opgelopen heeft; 

Overwegende dat de wet van 8 febrUari 
1954 de termijnen van vijf en tien jaar, 
vastgesteld door artikel 1, go, van de wet 
van 25 april 1896, niet gewijzigd heeft; 

Overwegende dat de staat van herhaling 
de persoon zelf van de veroordeelde aan
kleeft en voortduurt ongeacht het bepaald 
misdrijf wegens hetwelk die staat werd 
vastgesteld en de veroordeling waartoe dat 
misdrijf aanleiding gaf; dat zijn uitwer
king niet tot die enkele veroordeling be
perkt is; 

Overwegende derhalve dat door zijn 
vorclering tot eerherstel te benerken tot de 
veroordelingen die geen ' aanleiding tot 
vaststelling van de staat van herhaling 
hebben gegeven, verweerder zich niet kan 
onttrekken aan de voorzorgsmaatregelen 
welke de wet op algemene wijze wegens 
hun staat van herhaling tegen de rececli
visten heeft getroffen, en namelijk aan ue
gene waarbij zij de ontvankelijkheid van 
de door hen ingediende aanvragen tot eer
herstel van het verstrijken van een ver
lengde proeftijd afhankelijk maakt, welke 
ook de veroordelingen wezen die het voor
werp ervan uitmaken; 

Overwegende dat, oin erover anclers be
slist te hebben, het arrest de in he.t mid
del aangeduide wetsbepaling geschonden 
heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest; beveelt dat melding van het 
onderhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweercler tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldigingstel
ling. 

12 mei 1958. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslarmevcr, H. Belpaire. 
- GeUjkl7tidende conclus·ie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. 

2" KAMER. - 13 mei 1958 

AFSTAND. - IN ZAKE RECHTS'l'TIEEKSE BE
LASTINGEN. - VERHAAL VAN DE BELASTING
PLICH'fiGE '.rEGEN DE BESLISSING VAN DE DITIEC
TEUR DER BELASTINGEN. ~ AFS'l'AND ME'.r EEN 
VOORWAARDE AANGEDAAN. - HOF VAN BEROEP. 
DAT DE ZUIVERE EN EENVOUDIGE AFS'l'AND VAN 
HET VERHAAL UI'l'SPREEK'l'. - SCHENDING 
VAN DE BEWIJSKRACH'f VAN DE AK'l'EN. 

Bchendt cle bewijslcmcht van de alcte de 
a/stand bevattende, met een voorwaarde 
aangedaan, van het vm·haal door de be
lastingplichti.qe tegen een besUss.ing va·t~ 
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de direoteur der t·eohtstreelcse beldstin
gen geda,an het arrest dat de atstand 
uitspreelct terwijl het deze als zuiver en 
ee1tvO!tdig besohouwt (1). 

(DE GEEST, 'T. BELGISCHE STAA'l', 
MINISTEB VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 110 van 
de Grondwet, 1109, 1134, 1135, 1168, 1315, 
1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322, 1350, 1353, 
1354, 1356 van het Burgerlijk Wetboek, 
141, 402, 403 en 470 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging, 61, paragraaf 3, 
65, 66 en 67 van de wetten .betreffende de 
belastingen op de inkomsten, samenge· 
schakeld bij koninklijk besluit dd. 12 sep
tember 1936 en bij besluit van de Regent 
dd. 15 januari 1948, 7 tot en met 12 van 
de wet dd. 6 september 1895, 1 en 2 van de 
wet dd. 23 juli 1953, tot wijziging van de 
wet dd. 6 september 1895, 19 van de wet 
dd. 16 october 1945 waarbij een extrabe· 
lasting op de in oorlogstijd behaalde ex
ceptionele winsten gevestigd wordt, door
dat het bestreden arrest, waar het de af
stand van het verhaal van eiseres decre
teert, bovendien niettegenstaande de ant
lasting van kwestieuze aanslag die op 
2 april 1957 door de Administratie van 
financien verleend werd, verklaart dat de 
door de directeur der belastingen op 
9 juni 1955 gewezen beslissing van kracht 
blijft, en dit om reden dat de afstand als 
uitwerking heeft de zaken in hun vroe
gere toestand te herstellen, zegge cc zoals 
ze waren vooraleer de afstand gedaan 
werd » : 1 o dan wanneer het hof van be
roep, ingeval de door eiser aangeboden af
stand door verweerder aanvaard wordt, 
slechts als opdracht heeft hem te decre
teren, zonder verder te beslissen over de 
uitwerkingen van de afstand, tenzij voor 
wat de kosten aangaat, zodat het hof van 
beroep de bevoegdheid die aan dit hof 
door de wet toegekend wordt te buiten 
ging; 2° dan wanneer het herstel van de 
zaken in de toestand die v66r de afstand 
van het verhaal bestond, geenszins als 
uitwerking kan hebben aan de door het 
verhaal bestreden beslissing haar kracht 
terug te geven; waaruit volgt dat het ar
rest door tegenstrijdigheid of ten minste 
duisterheid in dezes motiveringen angel
dig gemaakt werd, wat met afwezigheid 

(1) Raadpl. verbr., 28 september 1956 (Arr. 
Verbr., 1957, biz. 43). 

van motivering gelijkgesteld wordt; 
3° dan wanneer, indien de afstand als uit
werking heeft de zaken te herstellen in de 
toestand die v66r de aanvraag bestond, 
dit vanzelfsprekend is, tenzij eiser mid
delerwijl gehele of gedeeltelijke voldoe
ning zou bekomen hebben, :p.amelijk door 
een feit of een verbintenis van verweer
·der, omstandigheid die ter zake door het 
bestreden arrest vastgesteld wordt, en die 
als gevolg heeft zijn voorwerp aan het ge
ding te ontnemen; 4° en dan wanneer het 
door de overgelegde stukken bewezen was, 
en door de administratie erkend werd, 
dat de toestemming van partijen nopens 
de afstand, en in 't bijzonder het aan
vaarden van deze afstand door de admi
nistratie, van een voorwaarde afhanke
lijk gemaakt waren, te weten de volledige 
outlasting van kwestieuze aanslag, zodat 
het arrest, waar het slechts de aanbieding 
en de aanvaarding van de afstand weer
houdt, en verklaart geen rekening te 
kunnen houden met de beslissing van 
outlasting die de formele voorwaarde er 
van was, namelijk de wettelijke regelen 
nopens de voorwaarde en nopens de be
kentenis, alsmede de bewijskracht van 
de overgelegde akten miskend heeft : 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, aanlegster afgezien 

heb.bende van het door haar i_ngesteld ver
haal tegen de beslissing, waarbij de direc
teur der directe belastingen de twee recla
maties, die zij had ingediend, had afge
wezen, het bestreden arrest deze afstand 
decreteert doch tevens zegt dat de beslis
sing van de directeur van kracht blijft; 

Dat het arrest daartoe op de omstan
digheid steunt dat, zo uit de brief, waar
bij de afstand door het beheer van finan
cien aanvaard werd, blijkt dat volledige 
outlasting van de aanslag aan aanlegster 
verleend werd, nochtans met deze outlas
ting geen rekening dient gehouden te wor
den, omdat de directeur de nodige be
voegdheid niet had om de beslissing te 
wijzigen die hij geveld had en waartegen 
een verhaal was ingesteld; 

Doch overwegende dat in een door de 
pleitbezorger van aanlegster ondertekend 
geschrift hetwelk aan het hof van beroep 
werd overgelegd, gevraagd werd akte te 
geven van de afstand van het beroep om
dat cc het beheer van financien, na het 
dossier (van aanlegster) aan een nieuw en 
grondig onderzoek te hebben onderwor
pen, geoordeeld had dat zij (aanlegster) 
geen belastingen op uitzonderlijke win
sten verschuldigd was... dat de direc
teur... haar een bericht van outlasting 
had laten geworden voor de totale taxa
tie ... dat het beroep dan ook zonder voor
werp was geworden >>; 

Overwegende dat de afstand van aan-
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legster bijgevolg van de outlasting van 
de aanslag afhankelijk werd gemaakt; 

Dat het weliswaar aan het hof van be
roep behoorde na te gaan of een derge
lijke afstand wettig was, en, in ontken
nend geval, de afstand ongeldig te verkla
ren, alsook zowel over de ontvankelijk
heid als over de gegrondheid van het be
roep uitspraak te doen; doch dat, door 
dergelijke afstand als onvoorwaardelijk 
te beschouwen, het bestreden arrest de be
wijskracht van de akten van rechtsple
ging, die op gezegde afstand betrekking 
hebben, geschonden heeff; 

Dat het vierde onderdeel van het eerste 
mid del gegrond is; 

Om die redenen, vetbreekt het bestre
den arrest; zegt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; legt 
de kosten ten laste van verweerder; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

13 mei 1958. - 26 kamer. - VoorzUte1·, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ye1·slaggever, H. Rutsaert. 

Gelijkluidende conchtsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pleiter, H. van Bastelaer (van de 
Balie bij het Hof van beroep te Brussel). 

2" KAMER.- 13 mei 1958 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. - IN
RO:NISl'ENBELASTINGEN VAN MOBILAIRE RAPI
TALEN. - WERREND DEELGENOOT VAN EEN 
PERSONENVENNOOTSCHAP NIE'r-WERREND DEEL
GENOO'l' GEWORDEN. - DEELNA:IviE IN DE LA
TERE WINS'l'EN VAN DE VENNOOTSCHAP. - M:o
BILIENBELAS'l'ING VERSCHULDIGD OP HET GE
HEEL llEDRAG VAN DE VERSCHULDIGDE SOM
IviEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - IN
ROMS1'ENBELAS1'INGEN VAN :lviOBILAIRE RAPI
l'ALEN. - BEDRI.JFSBELAS'l'ING. - PERSONEN
VENNOOTSCHAP. - VENNOO'l' DIE ZICH 'l'ERUG
TREK'l' UIT DE VENNOOTSOHAP. - GEDEEL'l'.E
LI.JKE VERDELING VAN HET MAA'l'SCHAPPELI.JK 
VERMOGEN. - SOM AAN DEZE VENNOOT ALS 
'l'EGENWAARDE VAN ZI.JN AANDEEL GESTORT. -
Sowi BELAS'l'BAAR IN DE MATE DAT ZI.J ZI.JN 
BEHOORLI.JR GEREVALORISEERDE INBRENG TE 
BOVEN GAAT. 

1° lVanneer een tverlcend deelgenoot van 
een pe1·sonenvennootschav niet-we1·kend 
deelgenoot wordt., zijn de sornmen wellce 
he-m jaarlijlcs ~tUgelceerd wo1·den als 
cleelname in de latere tvinsten van de 
vennootschap aan de -mobiWJnbelasting 
onclenvorpen naar htm totaal bedrag. 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 14, par. 1, 
30). 

2° Ingeval van gedeeltelijlce verdeling van 
het maatschappelijlc vermogen van een 
personenvennootschap, welke ertoe 
strelct aan een deelgenoot die zich terttg
trelct de tegenwaarde van zijn aandeel 
in dit vermogen toe te wf,jzen, is de sam 
wellce hem toegewezen wordt slechts be
lastbaar in de mate dat zij het bedrag 
zmt te boven gaan van zijn inbreng, be
hoorlijlc gerevaloriseerd overeenkomstig 
artilcel 15, paragraat 2, van de samen{fe
schalcelde wetten betreffende de inlcom
stenbelastingen (1). (Impliciete oplos
sing.) 

(VAN DER AUWERA, T. BELGISCHE STAAT, 
MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het best:reden 
arrest, op 7 januari 1!J57 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Gelet op het arrest van 15 rnei 1956, 
waarbij de zaak door het hof van cassatie 
naar voorrneld hof van beroep verwezen 
werd (2); 

Over het eerste rniddel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben dat wijlen Van der 
Auwera met de samenwerkende vennoot
schap << Wijngaard Natie ll, waarin hij een 
vennoot was, een overeenkornst gesloten 
had luidens welke hij aan de' vennoot
schap zijn maatschappelijk aandeel over
droeg tegen betaling, elk jaar, gedurende 
tien jaar, van een som gelijk aan de winst 
die aan het aandeel van een werkend ven
noot toegekend wordt, beslist heeft, ener
zijds, dat Van der Auwera aldus een niet 
werkend vennoot geworden was aangezien 
hij uit de winst van de vennootschap een 
deel ontving, en, anderzijds, dat aldus ten 
voordele van Van der Auwera een verde
ling van het maatschappelijk vermogen 
van de van de samenwerkende vennoot
schap << Wijngaard Natie Jl plaats gehad 
heeft, dan wanneer deze redenen tegen
strijdig of althans dubbelzinnig zijn, ver
mits zij geen mogelijkheid bieden te on
derscheiden of in de geest van de rechter 
over de grond, de sommen die Van der 
Auwera ontvangen heeft aan de mobilH!n
belasting onderworpen waren als inkom
sten nit een aandeel van niet-werkend 

(1) De te innen belasting kan, volgens het 
geval, de bedrijfsbelasting of de mo bilienbelas
ting zijn (samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 35, par. 4). 
Raadpl. verbr., 4 november 194(} (A1·r. T'e1'b1·., 
1940, blz. 109) en 18 maart 1946 (ibid., 1946, 
blz. 111). 

(2) An·. Vm·br., 1956, blz. 773. 
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vennoot, of als oubrengst van een gedeel
telijke verdeling van het maatschappelijk 
vermogen der vennootschap : 

Overweg·ende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de rechtsvoorganger van aan
leggers bij een op 15 februari 1945 geslo
ten overeenkomst aan de samenwerkende 
vennootschap « vVijngaard Natie ll het 
maatschappelijk aandeel overgedragen 
heeft dat hij in dezelve bezat, tegen beta
ling, elk jaar, gedurende tien jaar, van 
een som gelijk aan die welke aan de 
winstaandelen der werkende vennoten zou 
worden toegekend, terwijl hij zich de 
eigendom van zijn maatschappelijk aan
deel voorbehield tot volledige voldoening, 
en dat voormelde vennootschap krachtens 
die overeenkomst aan de rechtsvoorgan
ger van aanlegger voor het jaar 1946 
150.000 frank, en voor het jaar 1947 
101.500 frank gestort heeft; 

Overwegende dat, om het beroep niet ge
grond te verklaren dat aanleggers inge
steld hebben tegen de beslissing waardoor 
de directeur der belastingen hun reclama
tie verworpen heeft tegen de aanslagen in 
de mobilHlnbelasting en de nationale cri
sisbelasting, die op voormelde sommen ge
vestigd werden voor het dienstjaar 1950 
bij navordering van rechten over de 
dienstjaren 1946 en 1947, het bestreden ar
rest steunt tegelijk, enerzijds, hierop dat, 
zo Q_e rechtsvoorganger van aanleggers in
gevolge de totstandgekomen overdracht 
niet rneer valt aan te zien als een werkend 
vennoot in de vennootschap, het evenwel 
voor de hand ligt dat hij een niet-werkend 
vennoot geworden is, vermits · hij gedu
rende een periode van tien jaar een deel 
geniet in alle winsten van bewuste ven
nootschap, en, anderzijds, hierop dat in 
aanmerking moet worden genomen dat een 
gedeeltelijke verdeling van het maatschap
pelijk vermogen van de samenwerkende 
vennootschap << Wijngaard Natie ll plaats 
gehad heeft ten voordele van de rechts
voorganger van aanleggers die zijn hoeda
nigheid van vennoot geenszin" verloren 
had, op welke verdeling, volgens het ar
rest, artikel 15, paragraaf 2, van de sa
mengeschal,elde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, toepasselijk zou zijn; 

Overwegende dat deze reclenen onver
enigbaar ,zijn; clat immers, zo de overeen
komst van 15 februari 1945 een akte is die 
gelijkaardig is met een gedeeltelijke ver
deling van het maatschappelijk vermogen 
van de samenwerkende vennootschap 
« Wijngaard Natie ll, de reclen hiervan is 
dat zij ertoe strekte enkel aan de rechts
voorganger van aanleggers de tegenwaar
de toe te kennen van zijn aandeel in het 
maatschappelijk vermogen en hem alclus 
zijn hoedanigheid van vennoot en cler
halve elk recht een deel nit de jaarlijkse 
winsten te genieten 'deed verliezen; dat 

zo, daarentegen, door voormelde overeen
komst bij de rechtsvoorganger van aan
leggers de hoedanigheid van werkend ven
noot met een recht van deelneming in de 
maatschappelijke winsten behouden werd, 
zij bovenbedoelde verdeling van het maat
schappelijk vermogen niet heeft kunnen 
tot stand brengen ; 

Dat deze strijdigheid in de redenen het 
hof in de onmogelijkheid stelt na te gaan 
of, volgeils de rechter over de grond, de 
sommen ·welke de rechtsvoorganger van 
aanleggers ontvangen heeft aan de mobi
lienbelasting onderworpen zijn naar hun 
totaal bedrag,· krachtens artikel 14, para
graaf 1, 3°, van de samengeschakelde wet
ten, als jaarlijkse inkomsten van een aan
deel van niet-werkend vennoot in de sa
menwerkende vennootschap « Wijngaard 
Natie ll, zoals de directeurder belastingen 
beslist had, ofwel als de opbrengst van 
een gedeeltelijke verdeling van het maat
schappelijk vermogen van voormelde ven
nootschap en, in dit geval, enkel in de 
mate dat zij de terugbetaling zouden te 
boven gaan van zijn inbreng, behoorlijk 
gerevaloriseerd overeenkomstig artikel 15, 
paragraaf 2, van voormelde wetten; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder dat er ter
men aanwezig zijn om het tweede middel 
te onderzoeken, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat melding van onderha
vig arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder tot de kosten; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

13 mei 1958. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Moriame·. 
- Gelijklttidende oonolusie, H. R. De
lange, aclvocaat-generaal. Pleite1·s, 
HH. de Mey (van de Balie bij het Hof van 
beroep te Brussel) en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 13 mei 1958 

BEWIJS. -IN ZA:KE REOHTS'l'REEKSE BELAS
TINGEN. ~ BEWIJS VAN HET FIOl'IEF KARAK
TER VAN EEN OVERDRAOHT VAN EFFEOTEN EN 
VAN HAAR VERRIOHTING MET HET DOEL DE 
FISCUS TE BENADELEN. - BEWIJS DOOR FEI
'l.'ELIJKE VERMOEDENS. - SOEVEREINE BE
OORDELlNG VAN DE FEITENRECI-l'l'ER. 

De feitem·echter beoordeelt soeve·rein de 
bewijslcracht van de feitelijlce ve·rmoe
dens doo·r het bestmw ingOToepen om 
het fict-ief lcaralcter aan te tonen van een 
overd1·acht van effecten cloor de belas-
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tingplichtige vert'icht ,orn de fiscus te be
nadeten (1) (2). 

(BELGISCHE STAA'l'., :AfiNISTER VAN FlNAl\TCIEN_, 

T. AUERBACH.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 januari 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 
Grondwet, en 41 en 43 van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen : eerste onderdeel, door
dat het hof van beroep, tot rechtvaardi
ging van de weigering de verkoop van de 
effecten der naamloze vennootschap « An
ciens Etablissements Paul Auerbach >> aan 
de naamloze vennootschap « Sopager » als 
fictief te beschouwen, steunt op beschou
wingen betreffende de voorwaarden waar
onder deze verkoop plaats heeft gehad, 
doch nalaat de gegrondheid van het mid
del dat bij aanvullende conclusies voor
gebracht werd te weerleggen, dan wanneer 
de verdichte overdracht van de aande
len aan de naamloze vennootschap « Sopa
ger » niet alleen valt af te leiden uit de 
verdachte en abnormale voorwaarden 
waaronder deze beweerde verkoop is ge
schied, maar insgelijks hieruit voortvloeit 
dat de holding maatschappij Sopager per 
slot van rekening in deze verrichting 
slechts als stroman voor verweerder op
getreden is en dat deze vennootschap in 
feite gediend heeft als « scherm » voor 
het ontduiken van de bepalingen van de 
belastingwet op het stuk van de aanvul
lende personele bela sting; tweede onder
dee!, doordat het hof van beroep, na er
kend en nit. alle gegevens der zaak afge
leid te hebben dat het toekennen van 
effecten der naamloze vennootschap cc So
pager» aan mevrouw Auerbach en het 
verkopen aan deze vennootschap van de 
effecten der naamloze vennootschap << An
ciens Etablissements Paul Auerbach » 
voor verweerder een middel, een formule, 
een kunstgreep uitmaakten waardoor ten 
opzichte van alle derden de rechten van 
zijn tweede echtgenote gevrijwaard wer
den eruit besluit dat het fictief karakter 
van' de overdracht van de effecten niet be
wezen is en dat de in dit opzicht ingeroe
pen vermoedens niet ter zake dienend 
zijn, dan wanneer het hof van beroep op 
deze plaats van zijn redenering noodzake-
----------------------------------

(1) Raadpl. verbr., 29 november 1956 (Arr. 
Verbr., 1957, biz. 213) en 12 november 1957, 
s~tpra, blz. 135. 

(2) De wet van 23 februari 1954 welke de 
artikelen 26 en 41 van de samengeschakelde 

lijk moest besluiten tot de verdichting 
door partijen van alle juridische verrich
tingen die zij ineengestoken hebben om 
langs omwegen tot hun ware doeleinden 
te geraken; dat, door deze gevolgtrekking 
niet te maken, het in zijn redenen een 
tegenstrijdigheid tot uiting brengt welke 
met het ontbreken van redenen gelijk
staat : 

Over het eerste onderdeel: 

Overwegende dat aanlegger bij zijn aan
vullende conclusies betoogd had dat ver
weerder, door bijna al zijn effe.cten van 
de naamloze vennootschap « Anc1ens Eta
blissements Paul Auerbach» beweerde
lijk over te dragen aan de vennootschap 
onder Luxemburgs recht « Sopager », met 
deze slechts een verdichte aankoop aange
gaan had, en dat de verdichting onder 
meer hieruit blijkt dat « Sopager » per 
slot van rekening enkel opgetreden is als 
stroman voor verweerder, die zich van 
bewuste vennootschap bediend heeft als 
een << scherm » om in de waan te brengen 
dat hij geelu dividenden ontvangen had 
welke in zi'jn hoofde in de aanvullende 
personele belasting belastbaar waren; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
de exceptie van verdichting van voormelde 
verkoop behandelend, uit een geheel van 
feitelijke beschouwingen afl.eidt dat de 
Staat het verdicht karakter van de over
dracht der effecten niet bewezen heeft, 
naardien de in dit opzicht ingeroepen ver
moedens niet ter zake dienend zijn, en 
dat hij evenmin bewezen heeft dat ver
weerder slechts gehandeld heeft met het 
doel de fiscus te benadelen; dat het ar
rest bijgevolg beslist dat niet bewezen is 
dat verweerder in feite de dividenden 
persoonlijk genoten of ter beschikking ge
kregen heeft welke in 1950 en 1951 door 
de vennootschap cc Anciens Etablissements 
Paul Auerbach» werden uitgekeerd, aan 
de vennootschap Sopager gestort en door 
deze in de reserve gebracht werden; 

Overwegende dat het arrest door dit op 
een soevereine beoordeling gesteund ant
woord duidelijk erop gewezen heeft da t 
de vennootschap « Sopager » niet als stro
man voor verweerder opgetreden is en 
hem niet als cc scherm » gediend heeft om 
in de waan te brengen dat hij geen divi
denden zou ontvangen hebben; 

Dat clit onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, na niet geg.rond ve:

klaard te hebben de beschouwmgen die 

wetten betreffende de inkomstenbelastin~.en 
aangevuld heeft was terzake niet t?epassehJk, 
daar de litigieuze aanslagen de Jaargangen 
1951 en 1952 betroffen. 
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aanlegger ingeroepen heeft ten bewijze 
van het verdicht karakter, en derhalve 
van de verdichting van de overdracht van 
de effecten der naamloze vennootschap 
«Anciens Etablissements Paul Auerbach Jl 

aan de naamloze vennootschap onder 
Luxemburgs recht « Sopager JJ het bestre
den arrest, onderzoekend of het door ver
weerder nagestreefd doel was, gelijk aan
legger betoogde, de fiscus te benadelen 
door het oorichten van een Luxemburgse 
holding maatschappij, beslist dat dit be
drag niet bewezen is, om de reden dat de 
gecritiseerde overdracht een middel uit
maakte om een deelneming in de naamloze 
vennootschap « Anciens Etablissements 
Paul Auerbach JJ toe te kennen aan de 
tweede echtgenote van verweerder op 
grond van de inbrenging, door haar bij de 
oprichting van deze vennootschao, van een 
eigen handelsfonds dat met datgene van 
verweerder was vermengd geworden en 
dat vergolden was geworden door toeken
ning, enkel aan laatstgenoemde van in
brengaandelen; dat mitsdien het door ver
weerder nagestreefd doel geweest is, ten 
·aanzien van de derden, de persoonlijke 
rechten van zijn tweede echtgenote te vrij
waren waarvoor niet genoeg.zaam vrijwa
ring was verstrekt geweest bij de oprich
ting van de naamloze vennootschap Auer
bach; 

O.verwegende dat, in strijd met aanleg
gers stelling, dit antwoord geenszins im
pliceert dat verweerder zijn toevlucht 
heeft genomen tot een verdichting· om de 
IJelasting te ontgaan; 

Dat dit onderdeel van het middel dien
volgens op een onjuiste uitlegging van de 
bestreden beslissing rust, en derhalve fei
telijke grondslag mist; 

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

13 mei 1958. - 2° kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Neven. -
Gelijlcluidende concl~tsie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Leynseele, Van Pe en de lVley (deze twee 
.Iaatsten van de Balie bij het Hof van be
.roep te Brussel). 

2e KAMER. - 13 mei 1958 

INKOMSTENBELASTINGEN. VER-
HAAL. - VERHAAL GERICH'!' 'l'EGEN EEN BE
LASTING, VAN RECHTSWEGE GELDENDE VOOR DE 
ANDERE AANSLAGEN OP DE ZELFDE BETWISTE 
BESTANDDELEN GEVESTIGD. - ARTIKEL 61, 
PARAGRAAF 43, LAATSTE LID, VAN DE· SAMEN
GESCHAKELDE WEl"l'EN. - BESCHlKRING NIET 
TOEPASSELIJK WANI\'EER DEZE ANDERE BELAS
TINGEN YOORHEEN RET VOORWERP VAN EEN 
DEFINITIEVE DESLISSING UI1'GEMAAKT HEBDEN. 

lVanneer, op een verhaal tegen een aan
slag in ae inlcomstenbelastingen, een ae
finitieve beslissing van de directeur der 
belastingen t·nssengekomen is, onaer
werpt een verhaal, geldig op een latere 
datum vngediena · tegen een aanslag in 
een andere bela8ting op aezelfde be
standdelen als de eerste aanslag geves
tigd, deze niet opnieuw aan de lcenni8-
geving van de direotettr aer belastin
gen (1). (Samengeschakelde wetten lle
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 61, par. 3, laatste lid; wet van 
27 juli 1953, art. 2, 2°.) 

(FREBUTrE, WEDUWE LEPOT, 
1'. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

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

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en ll1 van 
de Grondwet, 141 en 470 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 5 en vol
gende van de wet van 6 september 1895, 
zoals zij vervangen zijn door artikel 1 
van de wet van 23 juli 1953, 61, para
graaf 3, van de samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
aangevuld door artikel 2, 2°, van de wet 
van 27 juli 1953 tot wijziging van arti
kel 1 van de wet van 30 mei 1949, 66 van 
dezelfde wetten, ll34, 1320, 1350 en 1351 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest, om als niet gegrond te 
verwerpen het beroep van aanlegster te
gen de beslissing van 23 december 1955 
waarbij de directeur der belastingen defi
nitief verklaard heeft de aanslagen in de 
gewone belastingen welke in 1946 ten laste 
van aanlegster gevestigd werden bij na
vordering van rechten over de dienstjaren 
19±1 tot 1944, en geweigerd heeft elke bij
komende outlasting op die aanslagen te 
verlenen, hierop steunt dat de beslissing 
van de directeur der belastingen van 
18 april 1952, waarbij uitspraak gedaan 
werd over een eerste reclamatie, inge
diend tegen voormelde aanslagen in de 
gewone belastingen, in kracht van ge
wijsde getreden was ten aanzien van die 
aanshg·en zelf, in hun geheel genomen, en 
belette dat de reclamatie welke naderhand 
door aanlegster geldig ingediend werd te
gen de in 1948 te haren laste gevestigde 
extrabelasting van ambtswege gold voor 
de aanslagen in de gewone belastingen die 
in 19±6 gevestigd werden op dezelfde be-

(1) Verbr., 2S mei 1957 (A1'1•. Yerbr., 1957, 
blz. 819). 
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twiste bestanddelen als voormelde extra
belasting, dan wanneer, eerste onderdeel, 
het gezag· van gewijsde dat kan nitgaan 
van de beslissing van de directenr der 
belastingen van 18 april 1952 beperkt is 
tot de enkele oplossingen welke die amb
tenaar gegeven heeft voor de betwistin
gen, voorgebracht in de bij hem aanhan
gige reclamatie, waardoor enkel de onge
daanmaking van een dnbbele belasting 
was gevorderd; en dan wanneer, tweede 
onderdeel, aangenomen zelfs dat het gezag 
van het gewijsde in deze materie de om
vang zon hebben welke het bestreden ar
rest eraan toeschrijft en dat de beslissing 
van 18 april 1952 kracht van gewijsde zon 
hebben verkregen, deze beslissing er zich 
evenwel niet tegen verzette dat de direc
teur der belastingen kon en moest overwe
gen dat de geldig tegen de extrabelasting 
gE)richte reclamatie van ambtswege g·old 
voor de litigienze aanslagen j_n de gewone 
belastingen welke in 1946 op dezelfde be
twiste bestanddelen als voormelde extra
belasting gevestigd werden : 

Overwegende dat nit het bestreden ar
rest en nit de stukken waarop het hof ver
mag acht te slaan blijkt dat de directenr 
der belastingen bij beslissing van 18 april 
1952 nitspraak gedaan heeft over de recla
matie die op 10 december 1946 door aan
legster ingediend werd, overeenkomstig 
artikel 61, paragraaf 3, van de samenge
schakelde wetten tegen de aanslagen in de 
gewone belastingen, in 1946 op het kohler 
gebracht bij navor.dering van recht-en over 
de dienstjaren 1941 tot 1944; dat hij be
vestigd heeft dat reeds op 22 april 1949 de 
eis van aanlegster welke strekte tot onge
daanmaking van een dubbele belasting ge-

. grond bevonden werd en tot vrijstellingen 
geleid had, en dat hij na een nieuw on
derzoek een bijkomende vrijstelling toege
staan heeft ; 

Dat deze ambtenaar bij dezelfde beslis
sing als te laat ingediend verwornen heeft 
de reclamatie welke op 13 .december 1950 
door aanlegster voorgebracht werd tegen 
een in 1948 te haren laste gevestigde aan
slag in de extrabelasting en tegen aanvnl
lende aanslagen in de gewone belastingen 
welke in 1948 gevestigd werden bij navor
dering van rechten over de dienstjaren 
1941 tot 1 945; 

Dut het hof van beroep bij arrest van 
10 jnni 1955 de afstand van het beroep dat 
door aanlegster tegen voormelde beslissing 
ingesteld werd, gedecreteerd heeft; 

Dat, nadat de Minister van financien bij 
toepassing van artikel 7 van de wet van 
27 juli 1953 aanlegster ontheven had van 
het verval dat zij opgelopen had wat de 
in 1948 gevestigde aanslagen aangaat, de 
directenr der belastingen bij beslissing 
van 23 december 1955 een vrijstelling op 
de in 1948 op het kohier gebrachte extra
belasting· verleend heeft en de . a an het 

dienstjaar 1948 verbonden aanvullende 
aanslagen in de gewone belastingen ver
nietigd heeft, doch vastgesteld heeft dat, 
aangezien de in 1946 gevestigde oorspron
kelijke aanslagen in de gewone belastin
gen definitief geworden waren, op deze 
aanslagen dat aanlegster geen enkele vrij
stelling kon worden toegestaan; 

Overwegende dat het middel aan het be
streden arrest verwijt als wettelijk be
schonwd te hebbeJi de weigering van de 
directeur der belastingen om ten opzichte 
van die oorspronkelijke aanslagen in de 
gewone belastingen toepassing te maken 
van artikel 2, 2°, van de wet van 27 juli 
1953, waarbij het laatste lid van arti
kel 61, paragraaf 3, van de samengescha
kelde wetten :vervangen werd; . 

Overwegende dat, waar het bepaalt : 
cc het bezwaarschrift gericht tegen een be
lasting gevestigd op betwiste bestamlde
len, geldt van ambtswege voor de andere 
belastingen gevestigd op dezelfde bestand
delen of als supplement v66r de beslissing 
van de directeur der belastingen, zelfs 
dan wanneer de wettelijke termijnen tot 
reclamatie tegen deze andere belastingen 
zouclen verstreken zijn JJ, artikel 61, para
graaf 3, laatste lid, van de samengescha
kelde wetten mitsdien aan de belasting
plichtige toestaat deze belastingen tijdens 
een verlengde termijn te betwisten, doch 
niet tot gevolg heeft daartegen een nienw 
recht tot reclamatie open te stellen, wan
neer, zoals ten deze, bij een definitieve 
beslissing uitspraak gedaan werd over de 
gegrondheid van een eerste tegen die be
lastingen gerichte reclamatie; 

Overwegende dat, aangezien deze rechts
reden volstaat om de bestreden beslissing 
wettelijk te rechtvaardigen, de reden van 
het bestreden arrest welke nit het gezag 
van het gewijsde is afgeleid overtollig is; 

Waarnit volgt dat het eerste onderdeel 
van het middel niet ontvankeijk is bij ge
brek aan belang en dat het tweede onder
dee! van het middel naar recht faalt; 

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

13 mei 1958. - 2<' kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame. 
- Gelijlchtidende conclusie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Roelandt (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Brnssel) en Van Leynseele. 

l e KAMER. - 16 mei 1958 

1° VERHURING VAN ZAKElN.- Pi\.CH'f
OVEREENKOMS'l'EN.- VERMOGEN VAN VERBRE-
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·KING DOOR DE VERPACH1'ER DOOR AR'l'IKEL 20, 
II, LID 5, VAN DE WE'l' VAN 7 JULI 1951 
VOOR.ZIEN. - VERBREKING KUNNENDE OP 
IEDER OGENBLLK PLAATS GRIJPEN GEDURENDE 
DE TWEEDE 1'ERMIJN VAN INGEBRUIKNEMING 
VAN NEGEN JAAR. - 0PZEGGING GEDURENDE DE 
EERSTE 'l'ERMIJN VAN INGEBRUIKNEl\IING BETE
RENI) MAAR AAN DE PACH'fOVEREENKOMST 
SLECHTS GEDURENDE DE TWEEDE 'l'ERMIJN EEN 
EINDE ST~LLENDE. - REGELMA1'IGE OPZEG
GING. 

2° VERHUIHNG VAN Z.AKEN.- PACHT-
OVEREENKOMSTEN. - 0PZEGGING DOOR DE 
VERPAOHTER. -WET VAN. 7 JULI 1951, ARTI
KEL 20, II, LEDEN 5 EN 6. - 0NDERSCHEID. 

1° Het lid 5 van artikel 20, II, in de over
gangsbepaUngen 'Van de wet van 7 jnli 
1951 vervat, rnachtigt, wat bet1·ett de 
pachtovereenkornsten welke het op het 
oog heeft, de verpachter, zelfs ged1t
rende de eerste terrnijn van ingebntik
nerning, een opzegging aan de pachter te 
betelcenen, rnits de pachtovereenlcornst 
slechts in de loop van de tweede terrnijn 
van ·ingeb,·u:ilcnernin.q van negen jaar een 
einde zo1t nemen (1). · 

2° Te1·wijl de ozJzegging, k1·achtens het 
lid 5 van art'ilcel 20, II, in de 01Jergangs
bepalin_qen van de wet van 7 jnli 1951 
betrejjende de landpacht, door de ver
pachter slechts rnag ge_qeven worden om 
een van de redenen door het artilcel1774, 
para,qraaf 2, II, genit en bet1·effende de 
tweede terrnijn van ingebntilcnerning, 
leon de opzegging door het lid 6 van ge
zegd artilcel 20, II, orn iede1·e ernstige 
reden naar de Z'in van artilcel 1775 van 
het Bnrgerlijle Wetboek gegeven wor
den (2). 

(FLOREN, T. VAN DYOK.) 

ARREST. 

weerder op 15 september 1945· de kwes-· 
tieuze hoeve aan eiser in pacht had gege
ven voor een termijn van negen opeenvol
gende jaren, ingaande op 1 januari 1946, 
en dat verweerder op 17 september 1954 
aan eiser opzegging had gegeven om de 
pachtovereenkomst te beeindigen op 31 de
cember 1954 doch met uitwerklng op 31 de
cember Ht56, het vonnis waartegen beroe}). 
heeft bevestigd hetwelk die opzegging 
goed en geldig had verklaard en verweer
der toeliet eiser nit te drijven na 31 de-· 
cember 1956, dan wanneer, op grond vaTh 
artikel 1775 van het Burgerlijk Wetboek, 
aan de eerste termijn van negen jaar 
slechts een einde kon gesteld worden door 
een opzegging gegeven minstens twee jaar 
v66r het verstrijken van die termijn, en 
dus in onderhavig geval door een opzeg
ging gegeven v66r 31 december 1952, dan 
wanneer, op grond van artikel 1774 van 
het Burgerlijk Wetboek, na het verstrij
ken van de eerste termijn de oacht voort
gaat voor een nieuwe termijn van negen 
jaar indien partijen de opzegging voorzien 
door artikel 1775 niet hebben gegeven, en 
dan. wanneer dus in onderhavig geval, bij 
gebreke van dergelijke opzegging, een 
nieuwe termijn w.as ingegaan verstrij
kende op 31 december 1963, dan wanneer, 
op grond van artikel 20 van de wet van 
7 juli 1951, verweerder, bij gebreke van 
opzegging gegeven minstens twee jaar 
v66r het verstrijken van de eerste ter
mijn, slechts dan een geldige opzegging 
had kunnen geven, met uitwerking twee 
jaar na de datum van de opzegging, in
dien : 1° het ging om een pacht waarvan 
de termijn verstreek minder dan twee 
jaar na de inwerkingtreding van gezegde 
wet van 7 juli 1951, 2° de opzegging werd 
gegeven binnen de drie maanden van ge
zegde inwerkingtreding, dan wanneer 'de 
wet van 7 juli 1951 op 29. juli 1951 in het 
Belg'isch Staatsblad werd gepubliceerd en 

BET HOF; - Gelet op het bestreden op 8 augustus 1951 in wer]):ing is getreden 
vonnis, op 25 april 1956 in hoger beroe~ zodat geen van beide hierboven vermelde 
gewezen door de Rechtbank van eerste , voorwaarden ten deze vervuld was : 
aanleg te .Antwerpen; Overwegende dat het vonnis vaststelt 

Over het middel, afgeleid nit de schen- dat op 15 september 1945 verweerder aan 
ding van de artikelen 1774 van het Bur- aanlegger een hoeve met grond in pacht 
gerlijk Wetboek, meer bepaald para- gaf voor een termijn van negen jaar, in
graaf 2-I, gewijzigd door artikel 11 van gaande op 1 januari 1946 en eindigende op 
de wet van 7 juli 1951 houdende wijziging 31 december 1954; dat verweerder op 
van de wetgeving betreffende de land- 17 september 1954 aan aanlegger opzegging 
pacht, van artikel1775 van het Burgerlijk gaf om de pachtovereenkomst te beeindi
Wetboek gewijzigd door artikel14 van ge- gen op 31 december 1954, doch met uitwer
zegde wet en van artikel 20, meer bepaald king op 31 december 1956, om het goed zelf 
II van ge~egde wet, doordat het bestreden in bedrijf te nemen; 
vonnis na vastgesteld te hebben dat ver- Overwegende dat nit die vaststellingen 

' volgt dat, overeenkomstig artikel 20, II, 
lid 1, van de wet van 7 juli 1951, de pacht, 

(1} Verbr., 11 januari 1957 (A 1·r. Verb1·., bij het verstrijken ervan op 31 december 
1957, biz. 329); 2 mei 1958 (Bull. en PAsic., 1954, voor een termijn van negen jaar 
1958, I, 964). werd hernieuwd; 

(2) GouRnEr en CLosoN, Le bail a ferme, Dat artikel 20, II, lid 5, van die wet be-
biz. 220. paalt dat de aldus hernieuwde lopende 

VERBR., 1958. - 47 
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pacllten « te allen tijde >> kunnen worden 
opgezegd door de verpacllter, onder de 
voorwaarden en modaliteiten bepaald bij 
artikel 1774, paragraaf 2, II, betreffende 
de tweecle termijn van negen jaar, clit is 
dus, onder meer, tegen een datum welke 
verscllijnt in de loop van de eerste twee 
jaar van de llernieuwcle pacht, lletgeen in
sluit dat de betekening van de opzegging, 
aanvangspunt van de bij .artikel 1774, pa
ragraaf 2, II, lid 2, van llet Burgerlijk 
Wetboek gestelde termijn, gedurencle de 
eerste ingebruikneming mag geschieclen; 

Overwegencle dat, in strijcl met hetgeen 
door aanlegger wordt staancle gehouclen, 
die interpretatie van gemeld vijfcle lid 
van artikel 20, II, van de wet van 7 juli 
1951 niet elk nut ontneemt aan het zesde 
lid van dezelfde be paling; 

Dat immers voor de lopende pacllten die 
verstrijken minder clan twee jaar na de 
inwerkingtrec1ing van de wet, gemeld zes
de lid verwijst naar artikel 1775 van llet 
Burgerlijk Wetboek, zoals clit door arti
kel 1,1 van de wet wercl vervangen; clat 
llet derhalve aan de verpachter llet ver
mogen erkent opzegging te geven, niet ai
leen, zoals bij llet vijfde lid door verwij
zing naar artikel 1774, paragraaf 2, II, 
van het Burgerlijk Wetboek wercl toegela
ten, om zelf llet verpachte goed in bedrijf 
te nemen of de exploitatie ervan over te 
laten aan zekere bloed- of aanverwanten, 
maar tevens ·om andere ernstige redenen 
zoals bedoeld bij artikel 1775 van hetzelf
cle wetboek ; 

Overwegende dat het miclclel naar recht 
faalt; 

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

16mei 1958. - 1" kamer. - Voorzitte1·, 
H. cle Olippele, raadsheer waarnemencl 
voor.zitter. - Ve7·slar1oeve·r, I-I. Belpaire. 
c:_ GeUjlclu·irlencle concl·nsie, I-I. Raoul 
I-Iayoit de Termicourt, proctn·eurcgene~ 
raal. - Ple'iters, HI-I. Struye en Van 
Leynseele. ' · 

l" KAMER. 16 mei 1958 

'1 o VERKOOP. 0NROEREND GOED, 
PRIJSVERIIOGING BIJ VHIJWILLIGE VEH
VREEMDING. - NIE'l'IGIIEDEN DOOR., IIET LID 4 
VAN IIE'l' ARi'IKEL 101 VAN DE WET VAN 
15 AUGUSTUS 1854 BEDOELD. - NIETIGHEDEN 
KUNNENDE ANDERE ZIJN DAN DEGENE WELl{E 
IIET LID 3 VAN HETZELFDE . AR'l'IKEL BEDOELT, 

.;io VERKOO;E'. - 0NROEREND GOED. -
PRIJSI'ERHOGIN.G BIJ. VRIJWILLIGE VER
VREEMDING. - WET VAN 15 AUGUS'l'US 1854, 
AR'l'IKEL 101. - VERKLARING VAN PRIJSVER

·HOGING. - NIETIGHEDEN MOETENDE WOR-

DEN OPGEWORPEN V66R IIET VONNIS DAT OVER 
DE AANNEMING VAN DE BOHG UITSPRAAK DOET. 
- TERMIJN 'l'OEPASSELIJK OP DE NIETIGIIE
DEN BETREFFENDE IIETZIJ DE VORM, HETZIJ 
DE GROND. 

3° VERKOOP. - ONROEREND GOED. -
PHIJSVERIIOGING BIJ VRIJWILLIGE VEH
VREEMDING.- AFWIJKING VAN HET BEGINSEL 
DAT DE EXCEPTIE AFGELEID UIT HE'l' GEBREJK 
AAN HOEDANIGIIEID VOOR DE EERSTE KEEH 
IN HOGER BEROEP MAG WORDEN ''00RGESTELD, 

4° TUSSENKOMST. - IN BURGERLIJKE 
ZAKEN. - VERBREKING. - VERZOEK TOT 
GEMEENVEUKLARTNG VAN ARREST DOOR AAN
LEGGER IN VEHBREKING INGESTELD. - VER
WERPING VAN DE VOORZIENING. ~ VERZOEK 
VAN BELANG ONTBLOOT. ' 

1° A1·tUcel101, ua .q, van rle wet van 15 a7t
gttstt/.s 1854 op cle ge1·echtelijke ttitwin
ning aat ae tm·mijn ~epaalt waarin, ter 
zalce verlclaring van prijsve1·hoging b.ij 
vrijwillige ve1·vreemding, ae nietigherlen 
opgewo1·pen moeten wo1·den betreffende 
cle verlclai'ing van prijsve1·hoging en rle 
dagvaarrling alsoolc cle vormvereisten 
van het te /coop bierlen, ve1·wijst niet al
leen naa1· de door licl 3 van gezegcl arti
lcel becloelcle vormvereisten, clit wil zeg
gen cle vormvereisten op st1·at van nie
tigheid aoor ae artilcelen 93, 98, 99 en 
.100 voo1·geschreven. 

2o Artilcel101, lirl .q, van ae tvet van 15 a7t
gusttts 1854 op cle gerechtelijlce uitwin-

- .Jting, door te bepalen (lat, ter zalce ver
iclaring bij V1'ijwillige vervreemcling, rle 
nietigheden beti'effencle de vedclaring 
van p·r-ijsverhogin,q opgewm·pen moeten 
wonlen voo1· het vonnis van cle .aanne-
1ning van de bm·g, berloelt ae niet·ighe
lien voortspruitendG 11.it de ontstentenis 
van een vormvom·waa1·ae, hetrti.j nit de 
ontstentenis van een m·onclvoOl"Waal·
cle (1), en namel-ijlc rle nieUgheid voort
sprnitencle 7/.it het te niet· gaan van de 
sclmlrl·vo1·de1'ing van de a1tte1w van rle 
p1·ijsve1·hoging. (Wet van 16 december 
1851, art. 115; wet van 15 augustus 1854, 
art. 93 en 94.) 

3o Ter zalce prijsvm·hoging bij vrijwillige 
V61'V1'eemrling, heeft de wet afgewelcen 
van het beg·insel clat cle emcept'ie afgele-ia 
nit het ,qeb?'elc aan hoerlanigheid voor de 
eerste Jcee-1· in hager beroep. ma.g worrlen 
voorgestezd: · 

4o De verwe1·ping van ae vdorzien·ing 
maalct het ve1·zoelc tot gemeenverlcla1'in(J 

(1). WAELilROECK, Tmite cle la saisie inL?nobi
liere, de la surenchb·e et 1le l'o1·dre, bd. ·IV, 
bk 360 en .367; MARCOTTY, Traite thCorique et 
pnitique de l' exp1'01J1'iation forcee, cle la BU1'en
chh·e et de l' orclre, bd. II, ur 866; MARTEN, 

Des 1n·ivileges et hypotheques, bd. IV, ur 1448. 
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van arrest door 'aanlegget· in verbl'eldng 
ingesteld zonder belang (1). 

(REIRBAU'l', T. VERELLEN EN CONSOR'l'EN.) 

ARRES'£. 
HET HOF; - Gelet op het bestrellen 

arrest,. op 12 juli 1956 gewezen door het 
Hof van beroep :te Brussel; · 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 108, 115 en 117 van 
de wet van 16 december 1851 op de voor
rechten en hypotheken, 93, 98 tot 101, in 
het bijzonder alinea's 1, 4 en 5, van de 
wet van 15 augustus 1854 op de gerechte
lijke uitwinning en 97 van de Gronllwet, 
doordat het bestreden arrest beslist dat 
het gebrek aan hoedanigheid in_ hoofde 
der partij die, in het geval voorz1en door 
artikel 115 der hypotheekwet, de proce
dure tot opbod instelt, zelfs gegrond op 
het feit dat gezegde partij geen schuld
eiser ineer was, dient te worden voorge
steld v66r het vonnis (!at over de aanne
ming van de' borg uitspraak doet, dat de 
eruit voortvloeiende nietigheid niet voor 
de eerste maal in hoger beroep mag wor
den tegengesteld en dat, bij gevolg, het 
hoger beroep door eiseres ingesteld tegen 
het vonnis van herveiling van 29 juni 1951 
niet ontvankelijk was, dit om reden dat 
de gebiedende bewoordingen van arti
kel 101 van de wet op lle gerechtelijke 
uitwinning niet toelaten een onderscheid 
te maken tussen essentH~le en minder es
sentiele formaliteiten, tussen nietigheden 
betreffende de grond en nietigheden be
treffende de vorm, dan wanneer de gebie
dende termijnen door vermeld artikel 101 
bepaald slechts de door de artikelen 93, 
98, 99 en 100 van. de wet op de gerechte
lijke uitwinning en uoor artikel 115 der 
hypotheekwet voorziene formaliteiten van 
rechtspleging en nietigheden beheersen en, 
in elk geval, het gemis aan hoedanigheid 
van de partij die in rechte optreedt geen 
eenvoudige nietigheid uitmaakt, maar wel 
een vernietigende exceptie van niet-ont
vankelijkheid, welke in elk geval en zelfs 
voor het eerst in hoger beroep mag opge
worpen worden, zonder dat vermelde 
wetsbepalingen enige afwijking van die 
algemene rechtsbeginselen inhouden : 

Overwegende, enerzijds, dat lid 4 van 
artikel 101 van ae wet van 15 augustus 
1854 op de gerechtelijke uitwinning niet 
slechts verwijst, zoals door aanlegster 
wordt staande gehouden, naar de vormen 
bedoeld bij lid 3, zijnde deze op straf van 
nietigheid voorgeschreven bij de artike
len 93, 98, 99 en 100 van gemelde wet; 

Dat immers, zo lid 4 melding maakt 
van de nietigheden welke op de vormen 

(1) Verbr., 29 maart 1957 (An·. Ye1'b1·.,_ 1957, 
biz. 638). 

van de tekoopstelling betrekking hebben, 
het eveneens in algemene bewoordingen 
de nietigheden bedoelt welke de aangifte 
van prijsverhoging betreffen, zonder on
derscheid wat die laatste aanga,at, tussen 
de nietigheden voortvloeiend nit het ont
breken van een grondvereiste en deze die 
betrekking hebben op een vormvereiste; 

Dat daaruit volgt dat bedoeld lid 4 toe
passelijk is onder meer op de nietigheid 
van de aangifte van prijsverhoging voort
vloeiend nit het te niet gaan, v66r die 
aangifte, van de schuld,•ordering van de 
opbieder; . 

Overwegende, · anderzijds, dat nit het 
1•oorga:mde blijkt dat; inzake prijsverho
ging bij vrijwillige vervreemding, de wet 
is afgeweken van het principe · krachtens 
hetwelk de exceptie afgeleid nit het ge
brek aan hoedanigheid mag worden voor
gesteld, v66r de feitenrechter, in elke 
stand van het geding, en onder meer in 
hoger beroep; _ 
. Overwegende dat het middel naar recht 

faalt; 
En overwegende dat de vordering tot 

gemeenverklaring van het arrest die door 
aanlegster tegen Van Eerdewegh en tegen 
de echtgenoten De Boeck-Buelens werd in
gesteld; van belang ontbloot is ingevolge 
het verwerpen van de voorziening; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning alsmede de vordering tot gemeen
verklaring van het arrest; veroordeelt 
aanlegster tot de kosten. · 

16 mei 1958. - 1° kamer. - Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voor.zitter. - Verslag,qever, H. Belpaire. 
- Gelijlcl!tidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. Pleiters, HH. Demeur en Van 
Ryn. 

l e KAMER. - 16 mei 1958 

GEWIJSDE. - IN BURGERLIJKE ZAKEN. 
BEWIJS VAN RET EIGENDOMSRECH'l' OP EEN 
ONROEREND GOED. - ARREST DAT RET EIGEN
DOMSRECH'l' VAN EEN PAR'l'IJ ERKEN'l'. - AR
RES1' VAN LATERE. DA'£UM BESLTSSENDE DAT RET 
EERSTE ARREST NIE'l' RET GEZAG VAN RET GE
WIJSDE REEF'£ TEN AANZIEN VAN EEN ANDERE 
PAR'£IJ IN RET NIEUW GEDING, MAAR RAAR 
'l'EGENS'l'ELBAAR IS ONDER SOMMIGE VOORBE
ROUDEN. - GEEN TEGENS'l'RIJDIGHEID. 

Is niet met tegenstrijd·i,qheid aangedaan 
het arrest dat, enerzijds, vaststelt d_at 
een vroegere gerechtelijlce beslissing, 
waarbij het bestaan van een ei,qendoms
recht van een partij op een onroerend 
,qoed erlcend wbrdt, niet het geza,q van 
het ,qewijsde heett ten aanzien van een 
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andere partij in het nie~tw geding, en, 
ander·::;·ijds, overweegt dat deze beslis
sing tlan deze laatste partij tegenstel
baar is, beho'ltdens voor deze het recht 
£lerden-ve1·zet te doen tegen de eerste be
slissing of een titel waaraan voorkenr 
d·ient gegeven, in te roepen (1). 

(WILLEMS, 1'; DE MEIRSMAN.) 

ARRES1.'. 

BET BOF; - Gelet OD het bestreden 
arrest, op 27 mei 1957 gewezen door het 
Bof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1165, 1350, 1351, 1582 en 1583 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest, om het beroepen vonnis 
te wijzigen en te beslissen dat verweerder 
gegrond was in zijn vordering tot revin
dicatie, de beslissing inroept welke gewe
zen is in .zake van verweerder en van Ma
rie Colman door het Bof van beroep te 
Gent op 26 maart 1955, - welke beslis
sing, bij bevestiging van een vonnis van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Den
dermonde van 9 juli 1954, voor recht ge
zegd had dat de litigieuze goederen op 
28 augustus 1934 eigendom gebleven. waren 
van de gemeenschap die tussen de rechts
voorgangers van verweerder bestaan had, 
- en verklaart, tot afwijzing van het 
middel door aanlegg·ers hieruit afgeleid 
dat die vroegere beslissing hun niet tegen
stelbaar was, << dat geintimeerden, alhoe
wel zij geen partij waren in het gecling 
dat bij voormeld arrest beslecht werd, 
toch gehouden zijn het bestaan van die 
beslissing te erkennen en derhalve de uit
werkselen, welke zij tussen partijen mee
bracht, te aanvaarden; dat in het huiclig 
geding door appellant geen uitwerkselen 
van dat arrest tegenover de echtgenoten 
Willems worden ingeroepen, doch uitslui
tend sommige gevolgen van de bij die be
slissing voor recht verklaarde ontstente
nis van eigendonisver krijging in hoofde 
van Marie Colman door de akte van 1934, 
mitsgaders behoud van eigemlom in hoof
de van de ouders van appellant)), dan 
wanneer deze redenen tegenstrijdig zijn 
en in het onzekere laten welke, volgens de 
rechter, de gevolgen van de vroegere be
slissing zijn die aanleggers kunnen wor
den tegengesteld en welke de gevolgen zijn 

(1) Raadpl. RENARD, « L'article 1165 du Code 
civil et la preuve du droit de propri(\t'e "• Belg. 
JUri., 1938, kol. 97 en vlg. ; GARSONNET en 0EZAR
BRU, bd. III, blz. 414, nota 2; GLASSON, TISSIER 
en MoREL, bd. III, nr 776; Fr. verbr., 27 de
cember 1865 (Dall. per., 1866, I, 5); 13 juli 1870 

die het niet kunnen worden, aldus het Hof 
van verbreking in de onmogelijkheid stel
lend na te gaan of, zoals aanleggers be
toogden, het beginsel van de betrekkelijk
heid van het gewijsde niet is gekrenkt ge
worden: 

Overwegende dat uit de stukken waarop 
het hof vermag acht te slaan blijkt dat, 
o'm een op 18 october 1952 door Marie Col
man aan aanleggers verkocht onroerend 
goed terug te vorderen, verweerder steun
de op een arrest in zake van deze en van 
Marie Colman op 26 maart 1955 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen en beslis
send dat in werkelijkheid Marie Colman 
nooit eigenares geworden was van dit on
roerend goed, dat sedert 1928 eigendom 
van de echtgenoten De Meirsman-Hey
mans gebleven was; dat het bestreden ar
rest vaststelt dat verweerder de enige erf
genaam van deze laatsten is; 

Overwegende dat, om de vordering van 
verweerder in te willigen, het bestreden 
arrest niet enkel op de in het middel aan
gehaalde beweegredenen steunt; dat het 
bovendien erop wijst, enerzijds, dat aan
leggers geen derden-verzet tegen het ar
rest van 26 maart 1955 gedaan hebben en 
dat de loutere mogelijkheid van dergelijk 
verhaal de tegenstelbaarheid van het ar
rest ten overstaan van verweerders niet 
aantast, en, anderzijds, dat de. door dezen 
ingeroepen titel, zijnde de tussen hen en 
Colman op 18 october 1952 gesloten ver
koopakte,. in strijd met hun bewering, die 
tegenstelbaarheid niet geldig verhindert; 

Overwegende dat, om die laatste be
schouwing te verduidelijken, het bestre
den arrest verklaart dat de akte van 18 oc
tober 1952 het eigendomsrecht oo het goed 
in hoofde van verkoopster Colman niet be
wijst, dat de goede trouw van aanleggers 
gebeurlijk de verkrijgende verjaring kon 
laten ontstaan, doch dat deze niet is inge
treden, en dat, eindelijk, aanleggers 
vrnchteloos aanvoeren dat Colman schijn
eigenares was, daar de dwaling van aan
leggers nopens de persoon van de eigen
lijke eigenaar niet onoverwinnelijk was; 

Overwegende dat uit het geheel van die 
beschonwingen volgt dat het hof van be
roep geenszins heeft beslist dat het arrest 
van 26 maart 1955 ten aanzien van aanleg
gers gezag van gewijsde had ; dat het 
heeft overwogen dat dit arrest in zover 
het het bestaan van het eigeildolllSrecht 
van de rechtsvoorgangers van ver~weerder 
op het betwist goed erkent, recht dat elk 
eigendomsrecht van Colman op hetzelfde 

(ibid., 1870, I, 343); 9 januari 1901 (ibid., 1901, 
I, 449). V ergel. nochtans PLANIOL en RIPERT 
door BouLANGER herzien, bd. I, nr 3317; DALLoz, 
Repert. de d1·oit civil, 1954, vo Revendication, 
n''" 26 en vlg. 



- 741 

goed uitsluit, aan aanleggers tegenstel
baar was, behoudens, voor dezen, het 
recht derden-verzet te doen, wat niet ge
schiedde, of een titel van eigendom, waar
aan voorkeur dient gegeven, in te roepen, 
wat zij niet doen; 

Overwegende dat die beweegredenen 
noch tegenstrijdig, noch onduidelijk zijn; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest ver
weerder zijn eis toege~'ezen heeft, zonder 
het middel te beantwoorden dat door aan
leggers in hun conclusies in hoger beroep 
hieruit was afgeleid dat << Marie Colman 
aktief handelaarster was, dat .zij eigen 
bezittingen had, zoals_later door de Recht
balik te Dendermonde werd vastgesteld, 
en dat zij dus normalerwijze , eigenares 
kon zijn van het huis >> : 

Overwegende dat aanleggers de feite
lijke elementen, cUe in een in het middel 
aangehaalde passus van hun conclusies 
waren uiteengezet, hebben ingeroeoen om 
hun goede trouw te bewijzen en de door 
hen begane dwaling no!)ens het recht van 
Colman te rechtvaardigen; 

Overwegende dat, door crop te wijzen 
dat noch de g·oede trouw van aanleggers, 
noch bun dwaling, die niet onoverwinne
lijk was, het inwilligen van de vordering 
van verweerder wettelijk konden hinde
ren, het hof van be~·oeri de conclusies pas
send heeft beantwoord; 

Dat bet middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

1G mei 1958. -:--- 1" kamer. - Voorz-itter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Ve·rslaugever, H. Huy-
brechts. Gelijlvlu.irlenrle conclnsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
ret1r-generaal. - Ple-iters, HH. Simont en 
Van Leynseele. 

2" KAMER. - 19 mei 1958 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
IN STRAFZAKEN.- VEROORDELING DEFINITIEF 
OP DE PUBLIEKE VORDERING EN NIET DEFINI
TIEF OP DE BURGERLIJKE VORDERING. -
VOORZIENING VAN DE VERDACHTE TEGEN DE 
EERSTE BESLISSING. - MEMORIE DOOR DE 
BURGERLIJKE PARTIJ NEERGELEGD. - MEMO
RIE ON'l'VAJ\'KELIJK. - KOSTEN. 

Wanneer ae verrlachte, rlefinitief OtJ ae p'll
blielce voraering veroorrleelrl en bij voo1·-
1'aaa op ae btt~·gerlijlce vorrlerinu, zich 

teuen de eerste beslissinu in verbrelcing 
voorzien heett, is ae btwgerlijlce partij 
ontvnnlcelijk een memorie tot antwoora 
aan ae voo1·ziening neer te leggen. (Im
pliciete oplossing). 

In gevnl van verwerpinu van rle 'Voorzie
n·ing, ntsten ae lcosten van rleze memorie 
op ae verrlachte (1). 

(WAILLIEZ, IN AANWEZIGHEID VAN JADO'l'.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 december 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 155 en 15G van 
het Wetboek van strafvordering, doordat 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
van de Correctionele Rechtbank te Chai'
leroi van 27 november 195G luidt dat de 
getuige Simone Remacle « die de echtge
note van eerste beklaagde is, zonder ver
zet vanwege de verdediging of vanwege 
de heer procureur des konings de volgen
de verklaring aflegt : wanneer ik gezien 
heb ... )), dan wanneer, zo een der personen 
aangeduid in artikel15G van het Wetboek 
van strafvordering, onder meer de vrouw 
van de beklaagde, gehoord wordt, hij de 
wettelijke eed moet afieggen, en het be
wijs van het vervullen van deze op straffe 
van nietigheid voorgeschreven formali
teit. niet nit de stukken der rechtspleging 
blijkt, naardien de uitdrukking « de ge
tuige legt de volgende verklaring af >> dui
delijk te kennen geeft dat in de loop van 
het verhoor van die getuige de bovenaan 
in het proces-verbaal van de terechtzit
ting van 27 november 1956 vermelde for·
maliteiten niet inachtgenomen zijn ge
worden, en dat die getuige evenmin heeft 
kunnen verklaren « noch bloedverwanten, 
noch dienstboden, noch aanverwanten van 
de beklaagden te wezen )), waaruit blijkt 
da t het bestreden arrest de nietigheid 
overgenomen heeft die de v66r de eerste 
rechter gevoerde rechtspleging aankleef
cle, uoor dit uit de clebatten het onregel
matig ingewonnen getuigenis van getuige 
Simone Remacle niet te verwerpen : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
waarvan in het middel sprake vermeldt 
<lat de rechtbanli: overgaat «tot het ver
hoor van de volgende getuigen die vooraf, 
ieder afzonderlijk, de als volgt luidende 
eed hebben afgelegd : « Ik zweer de ge
hele waarheid, niets dan de waarheid te 
zeggen, zo helpe mij God >> en verklaard 
hebben noch bloedverwanten, noch dienst-

(1) Verbr., 27 mei 1957 (Arr. Vm·br., 1957, 
biz. 816). 
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boden, noch. ·aanverwanten van beklaag
clen te zijn, te weten ... JJ; dat het vervol
gens de zeven gett~igen opsomt die ge
hom·cl zijn en hun verklaringen herhaalt; 
clat het aangaancle de derde getuige, Si
mone Remacle, vercluiclelijkt dat << getui
ge die de echtgenote van eerste beklaagde 
is, zoncler verzet vanwege de verdediging 
of vanwege de heer procureur des konings 
de volgende verklaring aflegt : ... JJ; 

Overwegende dat deze vermelclingen 
bewijzen dat de derde getuige evenals de 
zes andere de wettelijke eecl afgelegcl 
heeft; 

Overwegende dat de vaststelling betref
fende getuiges burgerlijke stand een 
draagwijdte heeft welke client te worden 
beperkt tot haar voorwerp, te weten dat, 
in tegenstelling tot de andere getuigen, 
Remacle de verklaring niet afgelegd heeft 
dat zij noch bloedverwante, noch clienst
bode, noch aanverwante van een cler be
klaagdcn was; 

Dat de uitdrukking « getuige legt de 
volgende verklaring af JJ niet dienend is 
ten aanzien van de eed, claar het afleggen 
van de eed een formaliteit is welke aan 
de depositie voorafgaat en ervan onder
scheiden is; 

Overwegende dat het middel op een on
juiste uitlegging van het proces-verbaal 
der terechtzitting berust en clerhalve fei
telijke gronclslag mist; 

Overwegende dat de substantiele of op 
straf vannietigheid voorgeschreven rechts
vormen werclen nageleefd en clat de be
slissing overeenkoinstig de wet is; 

En overw\)gende dat, indien de voorzie
ning ingewilligd ware geworden, de ver
breking van de beslissing over de publieke 
vordering de verbreking van de niet defic 
nitieve beslissing over de vorderingen der 
lmrgerlijke partijen met zich zou hebben 
gebracht; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten, 
met inbegrip van de kosten der door de 
burgerlijke partij Jadot neergelegde me
morie. 

19 mei 1958. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Sohier, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Valentin. - Gelijlclltidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat~generaal. - Plei
ters, HH. Van Ryn en Demeur. 

2" KAMER. - 19 mei 1958 

BEROEP. - IN CORRECTIONELE EN POLI'rlE
ZAKEN. - EXPEDITIE VAN BEl' BEROEPEN 
VONNIS. - BEGRIP. 

De ea:peditie pan het beroepen vonnis die, 
in correctionele- en politiezalcen, bij de 

stttkken te·r g·rijfie van de rechtsmacht 
van be·roep gezonden gevoegd rnoet wor
den is niet de gTosse ·van het vonnis, 
vooTzien van de forn1iule van tenuitvoe·r
legg·ing rnaa1· een gewone ea:peditie of 
afschTift (1). 

(GRAVEZ.) 

ARRES1'. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 november 1957 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Doornik; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
cling van de artikelen 174, 207 van het 
Wetboek van straf'l'ordering, 5, lid 2, van 
de wet van 1 mei 1849, doordat bij het be
streden vonnis uitspraak gedaan is op 
overlegging van een gewoon afschrift, 
door de griflier voor eensluidend gewaar
merkt, van het beroepen vonnis, dan wan
neer de beroepende partij, ten deze het 
openbaar ministerie, niet het eensluidend 
afschrift, doch de uitgifte van het vonnis 
waarvan het de wljziging vorderde, dien
cle over te leggen : 

Overwegende dat de uitgifte niet de 
grosse . van het vonnis, voorzien van het 
door het koninklijk besluit van 17 juli 
1951 vastgestelde formulier van tenuit
voerlegging is, cloch wel de gewone uit
gifte of copie, dit wil zeggen de letterlijke 
herhaling van de beslissing, voor eenslui
clend gewaarmerkt door de griffier welke 
die beslissing onder zijn bewaking heeft; 

Overwegende dat ten deze het afschrift 
van de beroepen beslissing voor eenslui
dend gewaarmerkt is door de griflier van 
de rechtbank van politie die de beslissing 
he eft gewezen; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

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

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

19 mei 1958. - 2• kamer. - Voorzitte1·, 
H. Sohier, voorzitter. - VerslaggeveT, 
H. Gilmet. - Gelijlclttidende conclttsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

(1) Raadpl. verbr., 28 april en 14 october 
1942 (Bull. en PASIC., 1942, I, 97 en 229); 
26 juni 1951 (An·. Ye1·br., 1951, biz. 641; Bull. 
en PAsrc., 1951, I, 738, en de nota 1, biz. 739). 
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2" KAMER. - 19 mei 1958 

1° WETTEN EN BESLUITEN.- WIJZI
GING VAN DE REGELS BETREFFENDE DE BEVOEGD
HEID.- IN STRAFZAKEN. - WIJZIGING TOE
PASSELIJK ZELFS OP DE AAN GANG ZIJNDE GE
DINGEN. - PER~KEN. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. - IN 
STRA~'ZAKEN. - MILI'l'AIR IN ACTIEVE DIENS'.r 
EN MILITAIR MET ONBEPAALD VERLOF SAMEN 
VERVOLGD UIT HOO~'DE VAN ONVRIJWILLIGE 
VERWONDINGEN EN INBREUKEN OP DE WEG-

' CODE. -- INBREUKEN OP DE WEGCODE DOOR 
DE MILITAIR IN AC'l'IEVE DIENST, TIJDENS DE 
DIENST, GEPLEEGD. - SAMENRANG TUSSEN AL 
DE INBREUKEN. - BEVOEGDHEID VAN DE GE
WONE RECH'l'SMACRT. 

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- IN S'l'RAFZAKEN. - MILI1'AIR IN Affi'IEVE 
DIENST EN MILI'l'AIR MET ONBEPAALD VERLOF, 
VERDACHT VAN ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN 
EN. INBREUKEN OP DE WEGCODE. - BESCHI!C
KING VAN VERWIJZING NAAR DE RECRTBANIC 
VAN POLITIE. - VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID. 
- BEVELSCRRIFT EN VONNIS· IN KRACHT VAN 
GEWIJSDE GEGAAN. - REGELING VAN RECHTS
GEBIED. - VERNIETIGING VAN HE1' VONNIS. ~ 
VERWIJZING NAAR DE RECHTBANIC VAN POLITIE 
ANDERS SAMENGESTELD. 

1° Behoudens een afw·ijlcende bepaling is 
een wijzigin.q van de 1·egels op de be
voegdheid in stratzalcen toevasseUjlc op 
de hangende 1·echtspleginnen waarin nog 
geen besz.iss·ing over de grond is geval
len (1). 

2° lVanneer een militai1· in actieve dienst 
en een miz.itair met onbepaald ve1·Zof sa
men vervolgd worden u:lt [!oofde van on
~rijwillige verwond:ingen en van ·inbreu
lcen 011 de TVeycode, en dat de verschU
lemle inlweulcen samenhanyend zijn, is 
rle yewone 1·echtsmacht bevoegd zelfs in
dU;n. lle inbrenl."en op ·de 1Yegcode aan 
d.e militai1' in actieve dienst toegesch1·e
ven tij!lens ae ll'ienst gepleegd wer
den (2). (vVet van 15 juni 1899 welke ti
tel I van het ·Wetboek van strafrechts
pleging voor het leger om vat, art. 26; 
wet van 27 februari 1958, art. 4). 

39 Wan11ee1· twee betichten voor de 1·echt
ba'l;!lc v.an polit·ie verwezen yeweest zijn 
11·it hoofde van dnv1·ijwilz.ige VC/'WOJUlin
yen, dat de ojficier van het openbaar mi
nisteTie bi.j de rechtbanlv van polit·ie ze, 
bovendi~n, heeft aoen dagvaa1·den 11it 

(1) Verbr., 16 october 1950 (Bull. en PAsrc., 
1951, I, 69). 

(2) en (3) Voor het tijdperk v66r de inwer
kingl\·eding van de wet van 27 februari 1958, 
raadpl. verbr., 20 juli 1956 (Bull. en PAsrc., 
1956, I, 1297); 10 maart 1958, supm, biz. 498. 

hoof de van in breibken op ae W egcode, 
en dat ae rechtbanlc van politie zioh on
bevoeyd verlclaa1·d heett om reden dat 
een van de betichten, militair in actieve 
aienst, de teiten Ujdens de dienst ge
pleeyd heeft en 01n 1·eden clat de ande1·e 
militair rnet onbepaald verlof was, 

1 
de 

twee beslissingen in lcracht van gewijil£le 
.Qe{faan zijnde, vernietiyt het hof, het 
1·echtsgebied regelend, indien 7bit de 
rechtspleging schijnt te blijlcen dat. de 
vaststellinyen van d.e Techtbank van po
Utie jitist zijn en dat ae inbre1tlcen sa
menhangena zijn, het vonnis en verwijst 
ae zaalc naar dezelfde 1·echtbanlc van 
politie, ande1·s sanmngestela (3). ·(Wet 
van 15 juni 1899 welke titel I van het 
Wetboek van strafrechtspleging voor het 
leger omvat, art. 26; wet van 27 fe
bruari 1958, art. 4.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIIC, IN ZAKE 
VERBRUGGEN EN PEETERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek om 
regeling van rechtsgebied, ingediend door 
de procureur ·des konings bij de Recht
bank van eerste aanleg te Luik; 

Overwegende dat bij beschikking van de 
raadkamer van deze rechtbank van 12 oc
tober 1957, onder aanneming van ver
zach ten de omstandigheden, Henri-Marie
Gaston Verbruggen en Frans-Joseph Pee
ters verwezen zijn naar de Rechtbank 
van Politie van het kanton Hollogne-aux
Pierres uit hoofde van, te Loncin op 
11 september 1957, onvrijwillig, bij ge
brek aan vooruitzicht of voorzorg, doch 
zoncler het inzicht om de persoon van een 
ander aan te randen, slagen of verwon
dingen te hebben toegebracht, beide aan 
Danhieu Jeanne en aan Depus Henriette, 
de eerste bovenclien aan de tweede ; 

Overwegen{le dat de ambtenaar van het 
openbaar ministerie bij de Rechtbank van 
Politie van het kanton Hollogne-aux
Pierres de beklaagclen dagvaardde om 
voor deze rechtbank te verschijnen ten 
einde er terecht te staan, bovendien, de 
eerste wegens inbreuken op de artike
len 17 en 80, de tweede, wegens inbreu
kert op de artikelen 7 en 26 van de' Weg
code van 8 april 1954; dat' Peeters zich 
v66r die rechtbank tegen Verbruggen 
burgerlijke partij stelde; 

Overwegende dat de rechtbank van po
litie zich bij vonnis van 3 december 1957 
onbevoegcl verklaarde om van de straf
rechtelijke en de burgedijke vorclering 
kennis te nemen, daar beklaagcle Ver
bruggen in bevolen clienst en beklaagde 
Peeters met onbepaald verlof was, en 
beklaagden naar de krijgsauditeur ver
wees; 
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Overwegende dat de beschikking van de 
raadkamer en het vonnis van de recht
bank van politie in kracht van gewijsde 
zijn gegaan en dat uit de strijdigheid 
tussen die beslissingen een conflict van 
jurisdictie is gerezen dat de gang van 
het gerecht belemmert; 

Overwegende dat uit de elementen van 
de rechtspleging schijnt te blijken dat 
Verbruggen op het tijdstip der feiten mi
litair in actieve dienst was, dat hij de 
feiten gedurende de dienst zou hebben 
begaan; dat Peeters militair met onbe
paald verlof was en dat de inbreuken 
samenhangend zijn ; 

Overwegende daf artikel 22 van de 
wet van 15 juni 1899; welke titel I van 
het Wetboek van strafrechtspleging voor 
het Ieger omvat, opgeheven is door arti
kel 4 van de wet van 27 februari 1958; 

Overwegende dat, behoudens een afwij
kende bepaling, een wijziging van de 
wetsbepalingen op de bevoegdheicl toepas
selijk is op alle rechtsplegingen waarin 
nog geen beslissing over de groncl is ge
vallen; 

Overwegende dat ten cleze. geen beslis
sing over de groncl gewezen is ; 

. Overwegende dat, naar luicl van arti
kel 26 van de wet van 15 juni 1899, welke 
titel I van het Wetboek van strafrechts
pleging voor het leger omvat, wanneer 
een persoon onderworpen aan de krijgs
rechtsmacht en een persoon onderworpen 
aan cle gewone rechtsmacht tegelijkertijd 
vervolgd worden, onder meer wegens sa
menhangende misdrijven, de gewone 
rechtsmacht bevoegd is om de persoon on
derworpen aan de krijgsrechtsmacht te 
berechten; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lend, vernietigt het vonnis van de Recht
bank van Politie van het kanton Hollo
gne-aux-Pierres van 3 december 1957; be
veelt dat melding van onclerhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
vernietigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Politie van het 
kanton Hollogne-aux-Pierres, anders sa
mengesteld. 

19 mei 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Gihnet. - GeUjkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 20 mei 1958 

1o INKOMSTEJNBELASTINGEJN. - AAN
GmTE. - BERICHT VAN RECHTZE'l'TING VAN 
DE AANGIFTE. - BERICHT DAT WIJZIGING 
VAN DE AANGIFTE SLECHTS IMPLICEERT IN HET 

GEVAL DAT DE BELASTINGPLICHTIGE MET DE 
VOORGESTELDE RECHTZET.riNG VERKLAARDE 
AKKOORD TE G1\AN. 

2° INKOMS'l'EJNBEJLASTINGEJN.- AAN
GIF'l'E. - BERICH'l' VAN RECHl'ZE'l'TING VAN 
DE AANGIFTE. - RECHTZETTING, WAARMEDE 
DE BELAS'l'INGPLICHTIGE NIET VERKLAARDE AK
KOORD TE GAAN. - BEWIJS OP DE ADMINIS
TRATIE RUSTENDE ALSOF ER GEEN BERICHT 
VAN RECHTZETTING GEWEEST WAS. 

3° INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. - BE
LASl'ING OP DE BEDRI.JFSIN.K011ISTEN. 
WINS1' DOOR DE SOM UITGEMAAKT OVEREENGE
ICOMEN TER VERGELDING VAN DE AFSTAND VAN 
HET RECHT OP GEBRUIK VAN EEN TOT HANDEL 
DIENEND ONROEREND GOED. - WINST IN DE 
LOOP VAN DE EXPLOITATIE GEDAAN EN VOOR DE 
NODEN VAN DEZE. - WINS'!' AAN DE BELASTING 
OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN ONDERWORPEN. 

4° INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. - BE
LAS'l'ING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. - IN
KOMEN VOORTKOMENDE VAN VERRICHTINGEN 
BETRE~'FENDE EEN NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF 
LANDBOUWBEDRIJF, - INKOMEN AAN DE BE
DRIJFSBELAS'l'ING ONDERWORPEN ZONDER DA'l' 
HET NOODZAKELIJKERWIJZE DOOR HET EIGEN
LIJK NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUW
WERK BEHOE~"l' OPGEBRACH'l' l'E ZIJN . 

1o Daar het slechts een antwerp van recht
zetting van de aang·ifte van de belas
tingplichtige is, impl'iceert het bericht 
waa1·bij het best~tur deze verklaring wij
zigt slechts een verandering van deze in 
het geval dat de belastingplichtige met 
de voorgestelde rechtzettin,q verlclaarde 
alckoord te gaan. 

2o Bij ontstentenis van het alclcoord door 
de belastingplichtige met de wijziging 
van zij11 aangf,fte door het bestu.7tr voor
gesteld, bevindt zich deze, wat het re
giem van bewijs betreft, in dezelfde toe
stancl als inclien er geen bericht van wij
zig·ing geweest ~vas. 

3o De winst cloor de som 1titgemaalct ove·r
eengekomen ter vergelcling van cle . at
stand van het recht op gebruilc van een 
tot handel clienend onroerend goed, in 
de loop van de exploitatie van de belas
tingplichtige gedaan en voor de noden 
van deze is aan de belasting op de ·be
d1·ijfsinlcomsten onderw01·pen (1), (Sa
mengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 25, para
graaf 1, 1°). 

4o Elk inlcomen voortlcomende van ve·r
richtingen betrefjende een nijverheids-, 
handels- of landbouwbedrijf is aan de 
bedr'ijfsbelast-ing ond.erworpen, zondet' 
dat clit I inlcomen noodzalcelijkerwijze 
cloor het eigenlijlc nijverheicls-, handels-

(1) Verge!. verbr., 18 juni 1957 (A1'1'. T'erbr., 
1957, biz. 880). 
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of landbouwwerk behoeft opgebracht te 
zijn (1). (Samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 25, par. 1, 1°, en 27, par. 1). 

(WALMAG, T. BELGISCHE 'S'l'AAT, 
MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 53 en 55 van 
de samengeschakelde wetten ,betreffende 
de inkomstenbelastingen, doordat, zonder 
te betwisten, wat het dienstjaar 1947 aan
gaat, enerzijds, dat de controleur bij be
richt van wijziging van 17 januari 1950 
besloten had, steunend op het ontbreken 
van regelmatige en volledige rekeningen, 
dat het bedrijf van de echtgenote van 
aanlegger in 1946 noch winst, noch verlies 
opgebracht had, en evenmin, anderzijds, 
dat dit ontbreken van rekeningen insge
lijks de enige reden was die in het be
richt van wijziging van 26 augustus 1950 
ingeroepen was tot rechtvaardiging van 
het aanslaan voor hetzelfde jaar van een 
inkomen van 24.787 frank, het bestreden 
arrest verklaart dat deze tweede wijziging 
genoegzaam gemotiveerd is en dat het 
aanslaan van dat inkomen wettelijk is, 
dan wanneer, al heeft de administratie, 
na de belastingschuldige een eerste wijzi
ging van zijn aangifte voorgesteld te hell
ben, nog het vermogen om een aanvul
lende aanslag te vestigen, zij in dit geval 
ertoe gehouden is het bewijs bij te bren
gen van de aan de eerste wijziging vreem
de elementen die aan de tweede wijziging 
ten grondslag liggen; dan wanneer, even
als de belastingschuldige niet kan terug 
komen op de door hem gegeven instem
ming omtrent het bedrag van zijn belast
baar inkomen, tenzij hij aantoont dat hij 
een dwaling in feite of in recht begaan 
heeft, zo ook de controleur niet kan te
rugkomen op een wijziging die hijzelf 
voorgesteld heeft, tenzij hij !Jewijst, het
zij dat de feiten die hem op dat tijdstip 
niet ter kennis stonden een aanvullende 
aanslag rechtvaardigen, hetzij dat de be
sluiten welke hij uit de feiten getrokken 
had naar recht verkeerd waren; dan wan
neer, nu hij dit niet !Jewijst, hij het !Je
wijs niet !Jij!Jrengt van een hoger inko
men dan datgene dat hijzelf gesteld heeft 
in de plaats van het in de aangifte aange
dnide; dan wanneer dit bewijs op hem 

(I) Raadpl. verbr., 7 october 1955 (A1'1'. 
Yerbr., 1956, biz. 77). 

rust krachtens de in het middel aange
duide !Jepalingen : 

Overwegende dat nit de stukk:en der 
procedure blijkt dat aanlegger voor het 
dienstjaar 19±7 een aangifte in de belas
tingen gedaan heeft waaruit met betrek
king tot het handels!Jedrijf van zijn echt
genote een verlies bleek; 

Dat het arrest vaststelt dat aanlegger 
regelmatig te kennen gegeven heeft dat 
hij het niet eens was met het bericht van 
wijziging van 17 januari 1950 waarbij 
hem genotificeerd was dat het kwestieus 
dienstjaar zou beschouwd worden als noch 
winst, noch verlies gelaten hebbend en 
dat een tweede bericht van wijziging hem 
op 26 augustus 1950 gezonden is, waarbij 
het !Jelasthaar inkomen bij verwijzing 
naar soortgelijke belastingplichtigen op 
24.787 frank bepaald is; 

Dat de aanslag op deze basis gevestigd 
werd; 

Overwegende dat, aangezien het bericht 
van wijziging slechts een ontwerp van 
rechtzetting van de aangifte is, het een 
wijziging van deze slechts impliceert in
dien de !Jelastingplichtige verklaart met 
de voorgestelde rechtzetting akkoord te 
gaan; 

Dat !Jij niet· verlening van dergelijk ak
koord, de administratie ten aanzien van 
het stelsel der !Jewijslevering, in dezelfde 
toestand verkeert als wanneer er geen be
richt van wijziging was geweest; 

Overwegende dat het arrest, zonder des
wege aangevallen te zijn, beslist, ener
zijds, dat de administratie het op haar 
rustend bewijs bijgebracht heeft, onder 
meer door middel van de in artikel 28 
van de samengeschakelde wetten omschre
ven vergelijking, en, anderzijds, dat aan
legger in gebreke is het wettelijk !Jewijs 
van het aangevoerd verlies bij te bren
gen; 

Overwegende dat het middel niet kan 
worden ingewilligd; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 25, para
graaf 1, en 27, paragraaf 1, van de sa
mengeschakelde wetten !Jetreffende de in
komsten!Jelastingen, doordat, zonder te 
lletwisten, betreffende het dienstjaar 1948, 
dat de afstand van het recht op gebruik, 
door zijn echtgenote, van een tot handel 
dienend onroerend goed waarvan hij 
huurder was, door aanlegger was toege
staan naar luid van een overeenkomst ge
sloten onder een schorsende voorwaarde 
welke op 8 december 1947 vervuld was, 
en zonder te betwi~ten dat aanleggers 
echtgenote op 17 november 1947 haar per
soneel afgedankt, op 1 december de ver
koop stopgezet en acht dagen later het 
onroerend goed verlaten had, het bestre
den arrest verklaart dat de som van 
105.000 frank welke op 13 december 1947 



-746-

aan aanlegger gestort is ter vergelding 
van die afstand, de wil1st vertegenwoor
digt nit een in de loop der exploitatie ge
dane overlating van belegde goederen, en 
als zodanig aan de bedrijfsbelasting on
derworpen is naar het voorschrift van 
artikel 25, paragraaf 1, van de samenge
schakelde wetten; dan wanneer nit de 
door het bestreden arrest niet betwiste 
omstandigheden voortvloeide dat de af
stand geschied was naar aanleiding van 
de staking der exploitatie, dit wil zeggen 
in het raam van de verrichtingen tot ver
effening van· de handelszaak; dan wan
neer de nit deze verrichtingen ontstane 
winst niet belastbaar was krachtens arti
kel 25, paragraaf 1, van de samengescha
kelde wetten; dan wanneer zij het enkel 
had kunnen wezen krachtens artikel 27, 
paragraaf 1, indien de prijs van 105.000 fr. 
de totale vrucht vertegenwoordigd had 
van het werk van aimleggers echtgenote 
in de loop van de door haar gedane ex
ploitatie : 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest 
soeverein in feite vaststelt dat het ak
koord van 21 november 1947, waardoor 
aanlegger aan de genaamde Chaumont 
het handelshuis clat aanleggers echtge
note als huurster gebruikte overgedragen 
heeft voor de som van 105.000 frank op de 
voorwaarde dat evengen;telde Chaumont 
van de eigenares de verhuring van het on
roerend goed zou bekomen, gesloten is 
toen de handel van aanleggers echtgenote 
geenszins een einde genomen had en dat 
er weinig toe afdoet dat de voor de over
dracht overeengekomen som pas op 13 de
cember 1947 betaald is, naardien de schor
sende voorwaarde intussen in vervulling 
getreden is; 

Dat het arrest mitsdien beslist dat de 
afstand van het recht op het gebruiken 
van het tot koophandel dienend onroerend 
goed geschied is in de loop van het drij
ven van de handel door aanleggers echtge
note; 

Overwegende, amlerzijds, dat het be
streden arrest in hoofdzaak .vaststelt dat 
de som van 105.000 frank de vergelding 
was voor lle vervroegde afstand door aan
leggers echtgenote van het recht op het 
gebruiken van een onroerend goed waar
in zij een handel dreef; 

Overwegende dat deze afstand noodza
kelijk de vervroegde staking van een 
koophandelsactiviteit in dat onroerend 
goed impliceerde, met als gevolg het der
ven van de winsten die eventueel erin 
hadden kunnen worden verkregen gedu
rende de periode der huurovereenkomst 
die nog moest lopen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
nit de vaststellingen welke het doet wet
telijk heeft kunnen afleiden dat de winst, 
gesproten nit de verrichting die aldus in 

de loop der exploitatie gedaan is en ·ertoe 
betrekkelijk is, krachtens artikel 25, pa
ragraaf 1, 1 o, van de samengeschakelde 
wetten aan de bedrijfsbelasting onder
worpen is; 

Dat immers artikel 27, paragraaf 1, van 
de samengeschakelde wetten waarin de 
draagwijdte vim artikel 25, paragraaf 1, 
1 o, van dezelfde wetten omschreven is, 
bepaalt dat de winsten van een nijver
heids-, handels- of landbouwbedrijf die 
zijn welke voortvloeien nit al de verrich
tingen gedaan door zijn inrichtingen of 
door tussenkomst ervan; 

Dat eruit volgt clat ieder inkomen dat 
l'iJOrtkomt van verrichtingen betreffende 
een nijverheids-, handels- of landbouw
bedrijf aan de bedrijfsbelasting onder
worpen is, zonder dat het noodzakelijker
wijze door het eigenlijk nijverheids-, han
dels- of landbouwwerk behoeft opgebracht 
te zijn; 

Overwegende dat het dispositief van het 
bestreden arrest mitsdien wettelijk ge
rechtvaardigd is; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

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

20 mei 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Belpaire. -
Geli:ilclltidende conclusie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. G. Gothot (van de Balie bij het 
Hof van beroep te Luik) en Van Leyn
seele. 

2" KAMER.- 20 mei 1958 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- IN ZAKE RECH'l'STREEKSE BELAS'l'INGEN. -
VAS'l'S'l'ELLING, DOOR DE GRIFFIER VAN HET 
HOF VAN BEROEP, VAN HET NEERLEGGEN VAN 
HE'l' VERZOEKSCHRIF'l' EN VAN DE S'l'U;KKEN, 
-,--- GEEN I'ORM VOORGESCHREVEN VOOR Dl'l' 
NEERLEGGEN. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -
IN ZAKE RECH'l'S'l'REEKSE BELASTINGEN. -
VERMELDING VAN RET NEERLEGGEN VAN HE'l' 
VERZOEKSCHRIF'l' OP RET I'ERZOEKSCHRIF'l' 
DOOR DE GRIFFIER VAN RET HOF VAN BEROEP 
AANGEBRACR'l'. - VERMELDING NIE'l' OP S'l'RAF 
VAN NIE'l'IGHEID IN DE 'l'AAL VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING MOE'l'ENDE AANGEBRACH'l' WORDEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. - Ex
TRABELAS'l'ING. - VENNOOTSCHAP BIJ WIJZE 
VAN EENVOUDIGE GELDSCRIE'l'ING. - VERWE
ZENLIJK'l'E WINS'l'EN. - WINS'l'EN MOETENDE 
GESPLITS'l' WORDEN EN VOOH HET AAN DE I'EN
NOTEN TOEGEKENDE DEEL 'l'E HUNNEN LAS'l'E EN 
VOOR HET OVERIGE 'l'EN LASTE VAN DE YEN-
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NOOTSCHAP lliENENDE AANGESLAGEN TE WOR
DEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. -
ElX'l'llABELAS'l'ING. VENNOOTSCHAP DIJ 
WIJZE VAN EENVOUDIGE GELDSCHIE'l'ING. -
VENNOOTSCHAP EN VENNOTEN DOOR DE WET 
ALS ONDEBSCHEIDEN ENTITEITEN BESCHOUWD. 

~ INKOMSTENBELASTINGER 
ElX'J'RABELAS'l'ING. VENNOOTSCHAP BIJ 
WIJZE VAN EENVOUlliGE GELDSCHIE'l'ING. -
SPLJ'J'SING VAN DE DOOR EEN VENNOOTSCHAP 
VERWEZENLIJK'l'E WINS'l'EN. - ARTIKEL 5, 
PARAGRAAF 3, VAN DE WE'l' VAN 16 OCTOBER 
1945. - BEPALING WELKE· HE'l' INROEPEN 
l'OESTAA'l' VAN EEN FORFAI'l'AIRE REFERENTIE
WINST, BEREKEND VOLGENS HE'l' BELEGD KAPI
'fAAL. - l\1AAT WAARIN DE VENNOOTSCHAP EN 
DE VENNOTEN ELK DIE FORFAI'l'AIR BEREKENDE 
RE_FEREI\"'l'IEWINS'l' K1JNNEN INROEPEN. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
ElX'l'RABELASTING. - SPLITSING VAN DE DOOR 
EEN VENNOOTSCHAP BIJ WIJZE VAN EENVOU
DIGE GELDSCHIETING VERWEZENLIJK1'E WINS
TEN. - AFTREKBARE BEDRii.GEN. - SPLIT
SING VAN DEZE AF'l'REKBARE BEDRAGEN 'l'USSEN 
DE VENNO'l'EN EN DE VENNOOTSCiiAP. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 
ElXl'HABELASTING. VENNOOTSCHAP BIJ 
WIJZE VAN EENVOUDIGE GELDSCHIETING. -
AF'rREKKING DOOR ARTIKEL 5, PARAGRAAF 3, 
LID 4, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945 
VOORZIEN. - REGEL WELKE DE BIJDRAGEN 
VAN DE VENNOTEN UI'l' HET KAPITAAL SLUI'l' 
DAT DE VENNOO'l'SCHAP KAN DOEN GELDEN VOOR 
HE'l' BEREKEI\'EN VAN DE AFTREKKING. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. -
EXT HABELAS'l'ING. VENNOO'J'SCHAP BIJ 
WIJZE VAN EENVOUDIGE GELDSCHIETING. -
RECHT AAN DE VENNOOTSCHAP NIET ERKEND 
ZICH IN HAREN HOOFDE OP EEN REFERENTIE
WINST OP DE TOTALITEIT VAN HET BELEGD 
KAPJ'l'AAL EN OP DE RESERVES BEREKEND TE 
BEROEPEN. - WE'f'l'ELIJKHEID. 

1° Arti.lcel 1 van de wet van 23 jnli 1953, 
tot ve1·vanging van de artilcelen 7 tot 16 
van de wet van 6 september 1895 bekef
tende de jiscale aansla.f}en in zalce d·i
recte belast'in.f}en, bepaalt niet in wellce 
vorm de .f}rif]lei' van het hot van beroep 
het neei'leg.f}en vaststelt van het verzoelc
schrift ii~ verln'elcin.rJ en van de stttlclcen. 

2° Daar de ·vei'meldin.rJ beti'effende het 
neei"le.f}gen van het verzoelcschrift in 
verbrelcing op d'it verzoelcschritt door de 
.f}rif]ler van het hot van beroep aan.f}e
bracht ,qeen alcte van de procedtwe voor 
het H of van vei"b!-elcin.rJ u.itmaalct, moet 
deze vermelding niet op straf van nietig
heid in de taal van de bestreden beslis
sing aangebi'acht worden. 

3° In de vennootschap bij wijze van een
vottdige geldschietin.rJ moeten- de verwe
zenlijlcte winsten, volgens artilcel 4, pa
,·agraaf 4, lid 1, van de wet van 16 oc-

tober 19.]5, met het OO.fl op het vesti,qen 
van de ewtrabelastin.rJ gesplitst worden 
en zijn voor het aan de vennoten toege
lcende deel te htmnen laste en voor het 
overi.f}e ten laste van de vennootschap 
aangeslagen (1). 

4° Ten aanzien van de aansla.fl in cle ew
trabelasting worden de vennootschav bij 
wijze van eenvottdige .fleldschieting en 
lwar vennoten door de wet als onder
scheiden entiteiten beschottWd. 

5° Om reden van de splits·ing van de win
sten van een 'Vennootschav bij wijze van 
eenvottdige .f}eldschieUng voor het vesti
.flen van de ewtrabelastin.f}, geett arti
lcel 5, para.f}raat 3, van de wet van 16 oc
tober 1945, hetwellc het inroepen toe
staat van een jorfaita.i.re rejerentie
winst, berelcend volgens het maatschap
pelijlc lcapitaal, dit 1vil zeg,qen het wer
lcelijlc gestort maatschavvelijlc lcapitaal 
dat no.rJ tertt.fl te betalen blijft en de re
serves, in zijn lid .], de maat aan waarin 
de vennootschap enerzijds en de venno
ten anaerzijds die tm·taitair berelcende 
reterentiewinst lcttnnen im·oeven, hierbij 
bepalende aat iedere vennoot het belegcl 
lcapitaal tot het beloop van zijn bijdra
gen als grondslag mag nemen en de ven
nootschap het eventtteel saldo van het 
lcapitaal en de reserves (2). 

6° De wet waarin voor het vestigen van 
-ae extrabelasting de splitsing van de 
door de vennootschap bij wijze van een
VO!tdige gelclschietin.q behaalae winsten 
vastgelegd is, voert correlatief de split
sing in van ae aftrelcbare bedrauen tus
sen de vennoten en rle vennootschap. 
(Wet van 1G october 1945, art. 4, par. 4, 
lid 1 en art. 5, par.'3 en 6.) 

7° Art·ilcel 5, paTa.rJi'aaf 3, lid 4, van de wet 
van 16 october 1945 stelt een absolute 
regel in waar het de /Jijd1·agen van de 
vennoten uit het lcapitaal sllt-it dat ae 
vennootschap bij wijze van eenvoudige 
geldschietin.rJ lean cloen .f}elden voor het 
bere7cenen van de in deze bepaling om
schreven a/tTelclcing. 

go Is wettelijlc .f}ei'echtvaardigd de beslis
sin.f} waaTdoor de rechter aan een ven
nootschap b'ij wijze van eenvoudige gelcl
schiet-ing het Techt weigert zich vom· de 
aanslag in de ewtrabelast-in.rJ in haren 
hoojde op een ~·eterentiewinst te beroe
pen, op de totauteit van het berelcena 
lcapitaal en op de reseTves berelcend. 
(Wet van 16 october 1945, art. 5, par. 3, 
lid 4.) 

(1) en (2) Verbr., 7 februari 1~56, twee ar
resten (A1·r. Ye•·b•·., 1956, biz. 462 en 466); 
9 october 1956 (ibid., 1957, biz. 78); '5 novem
ber 1957, supTa, biz. 124. 
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{VENNOOTSCHAP BIJ WIJZE VAN EENVOUDIGE 
GELDSCHIE'l'ING CC DELAHAYE, COTTON ET OlE )), 
T. BELGISCHE Sl'AAT, MINISTER VAN FINAN
CIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 april 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over de grond van niet-ontvankelijkheid 
aan de voorziening tegengeworpen en hier
uit afgeleid dat uit geen enkel stuk waar
op het hof vermag acht te slaan !Jlijkt dat 
de voorziening en de stukken tot staving 
ervan binnen de wettelijke tei·mijn ter 
griffie van het Hof van beroep te Gent 
zouden zijn afgegeven, naardien de ver
meldingen aangebracht ten bewijze van de 
datum der neerlegging· als nietig dienen te 
worden beschouwd doordat zij in de 
Vlaamse taal opgesteld zijn, dan wanneer 
de taal der procedure het Frans is : 

Overwegende dat artikel 1 van de wet 
van 23 juli 1953, tot vervanging van de ar
tikelen 7 tot 16 van de wet van 6 septelllr 
her 1895 betreffende de fiscale aanslagen 
in zake directe belastingen, niet bepaalt 
in welke vorm de griffier van het hof van 
beroep het neerleggen van het verzoek
schrift en van de stukken vaststelt; 

Dat de op het verzoekschrift aange
brachte gecritiseerde vermelding geen 
akte der procedure uitmaakt; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
naar recht faalt; 

Ten gronde : 

Over het enig middel, afgeleid uit cle 
schending van de artikelen 97 en 110 van 
de Grondwet, 1 (inzonderheid 1, par. 1), 
2 (inzonderheid 2, !)ar. 1,. a), 4 (inzonder
heid 4, par. 1, b, en par. 4), 5 (inzonder
heid 5, par. 3 en 6), 11 en 19 van de wet 
van 16 october 1945 tot invoering van de 
extrabelasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele winsten, 15 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij de besluiten van 
12 septe¥\ber 1936, 3 juni 1941, 31 juli 1943 
en 15 januari .1948, doordat het bestreden 
arrest beslist dat aanlegster, vennoot
schap bij wijze van eenvoudige geldschie
ting, enkel recht heeft op de minimum re
ferentie toegestaan door artikel 5, para
graaf 6, van de wet van 16 october 1945, 
om de reden dat, aangezien artikel 5, pa
ragraaf 3, ·van deze wet een referentie 
voorziet die op de voet van het belegd 
maatschapiJelijk kapitaal berekend is, de 
vennootschap krachtens die bepaling, be
nevens de reserves, uitsluitend het kapi
taal zou kunnen doen gelden dat overblijft 
na aftrekking van dat deel ervan dat door 
de bijdragen der vennoten opgeleverd is, 
dit wil zeggen onder meer de in het ka
pitaal opgenomen reserves, 1o clan wan-

neer deze oplossing rechtstreeks indruist 
tegen de wil van de wetgever, die bedoeld 
heeft dat de benaling van de exceptionele 
winsten en de last der extrabelasting niet 
zouden verschillen naargelang van de on
derscheiden manieren waarop de maat
scllapiJelijke inkomsten tijdens de bellan
delcle periodes gereserveercl of uitgekeerd 
waren geworden, 2° en dan wauneer de 
uitlegging die het arrest geeft de termen 
zelf van de wet miskent, volgens welke 
het cc belegd kaiJitaal ll, llet cc kapitaal ll in 
het vierde lid van paragraaf 3 van voor
meld artikel 5 lletzelfde zijn als het cc wer
kelijk gestort maatschappelijk kapitaal 
dat nog terug te betalen-blijft ll in het eer
ste lid van deze tekst, waaruit volgt dat 
de woorden cc eventueel saldo van llet ka
pitaal ll niet kunnen doelen op reserves, 
zelfs naar het kanitaal overgebracht : 

Overwegende clat, met betrekking tot de 
vennootscllappen bij wijze van eenvoudige 
geldschieting, de door de vennootscllap ge
maakte winsten volgens artikel 4, para
graaf 4, lid 1, van de wet van 16 october 
1945 met het oog op llet vestigen van de 
extrabelasting gesplitst moeten worden en, 
voor het aan de vennoten toegekende deel, 
te hunnen. laste en, voor het overige, ten 
Iaste van de vennootschaD dienen aange
slagen te worden; 

Dat de vennootscllap en llaar vennoten, 
ten aanzien van hun aanslag· in de extra
belasting; door de wet als onderscheiden 
entiteiten bescllouwd worden; 

Overwegende dat, om reden van de 
splitsing der winsten voor llet vestigen 
van de extrabelasting, artikel 5, para
graaf 3, van voormelde wet, lletwelk het 
inroepen toestaat van een forfaitaire refe
rentiewinst, berekend volgens het belegd 
kapitaal, clit wil zeggen llet werkelijk ge~ 
stort maatscllappelijk kapitaal dat nog te
rug te betalen blijft en de reserves, in 
lid 4 de maat aangeeft waarin de vennoot
sellap enerzijds en de vennoten anderzijds 
die forfaitair berekende referentiewinst 
kunnen inroepen, waarbij het benaalt dat 
iedere vennoot het belegd kanitaal tot llet 
beloop van zijn bijdragen als grondslag 
mag nemen en de vennootschap llet even
tueel salclo van het kapitaal en de reser
ves; 

Overwegende dat de wet waarin voor 
het vestigen van de extrabelasting de 
splitsing van de door ,de vennootschap be
haalde winsten vastgelegd is, correlatief 
de splitsing van de aftrekbare bedragen 
tussen de vennoten en de vennootschap 
invoert; 

Overwegende dat artikel 5, paragraaf 3, 
lid 4, voormeld een absolute regel stelt 
waar llet de bijdragen der vennoten sluit 
uit het kapitaal dat de vennootschap kan 
cloen gelden voor llet berekenen van de in 
cleze bepaling omscllreven aftrekking ; 
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Waaruit volgt dat wettelijk gerecht
vaardigd is de beslissing waardoor het be
streden arrest aan de aanleggende ven
nootschap het recht weigert .zich voor de 
aanslag in de extrabelasting in haren 
hoofde te beroepen op een referentiewinst, 
berekend on de totaliteit van het belegd 
kapitaal en- op de reserves ; 

Dat het mid del naar recht faalt; 

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

20 mei 1958. - 2• kamer. - Voo,-zittet·, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Valentin. -
Gelijlcl~tidende concl·nsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. van Bastelaer en Fally (beide 
van de Ralie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

2" KAMER. - 20 mei 1958 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BEPA
LING VAN DE BELASTBARE GRONDSL:AG. - BE
PALING DOOR VERGELIJKING MET DE NORMALE 
WINSTEN VAN SOOR'rGELIJKE BELASTINGPLICH
'I'IGEN. - TOEPASSING VAN DEZE WIJZE VAN 
BEPALING OP DE BELASTINGPLICHTIGE DIE TE
GELIJKERTIJD ONDERSCHEIDEN AC'l'IVI'l'EITEN 
UITOEFENT. - WE'lTELIJKHEID. 

Geen enkele bepal-in.q van de samengescha
lcelde wetten bet,-effende de inlcomsten
belastingen ve,-biedt het bedrag van de 
belastbare winsten van iemand die de 
belast'ing ov de bedr-ijfsinlcomsten schu.l
dig is, die onderscheiden activiteiten 
tdtoefent, doo1· ve1·gelijking met de nor
male winsten of baten van soortgelijke 
belastingpl-ichtigen, te bepalen (1). (Sa
mengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 28.) 

(PIRON-NOEL, 1'. BELGISCHE S'l'AAT, 
MINISTER VAN mNANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 december 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de arti"kelen 8, 11, 12, 97 
en 112 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest geen antwoord verstrekt 
heeft op aanleggers conclusies : 

(1) Raadpl. verbr., 10 januari 1956 (Arr. 
Verbr., 1956, biz. 353). 

Overwegende dat het middel niet aan
duidt waarin het bestreden arrest de ar
tikelen 8, 11, 12 en 112 van de Grondwet 
zou hebben geschonclen, en dat, wat ar
tikel 97 van de Grondwet betreft, het niet 
aanduidt op welke eis, welk verweer of 
welke exceptie het arrest geen antwoord 
zou hebben verstrekt; 

Dat het middel dus niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 28 en 55 van 
de samengeschakelde wetten betreffencle 
de inkomstenbelastingen, doordat de ad
ministratie van vergelijkingspunten ge
bruik heeft gemaakt, wat voor aanlegger 
niet toepasselijk is, aangezien deze tege
lijkertijd slager, vlees- en veehandelaar 
en exploitant van een slachthuis is : 

Overwegende dat aanleggers inkomsten
aangifte voor het dienstjaar 1953 door de 
administratie rechtgezet werd ; 

Overwegende dat geen bepaling van de 
in het micldel aangeduicle artikelen 28 en 
55 verbiedt het bedrag van de belastbare 
winsten van een belastingschuldige die 
tegelijkertijd onderscheiden activiteiten 
uitoefent, ten deze die van slager, vlees
en veehanclelaar en exploitant van een 
slachthuis, te bepalen door vergelijking 
met de normale winsten of baten van 
soortgelijke belastingplichtigen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

20 mei 1958. - 2• kamer. - Voo1·zitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslagaeve1·, H. Polet. - Ge
lijlclttidende conclusie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 20 mei 1958 

1° INKOMSTENBELASTINGEN.- AAN
VULLENDE PERSONELE BELASTING. - RIJKS
INWONERS EN PERSONEN, IN HE'l' RIJK, OVER 
EEN WONING BESCHIKKENDE OF ER EEN IN
RICH'l'ING UI'l'BA'l'ENDE. - PERSONEN AAN DE 
BELAS'l'ING ONDERWORPEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. - AAN
VULLENDE PERSONELE. BELASTING. - ARREST 
VASTSTELLENDE DA'l' DE BELASTINGPLICH'l'IGE, 
IN HE'l' RIJK, OVER EEN WONING BESCHIK'l'. 

AL'l'ERNA'l'IEF GES'l'ELDE VOORWAARDE, 
DOOR AR'l'IKEL 38 VAN DE SAMENGESCHAKELDE 
WE'l'TEN BEPAALD, OM AAN DE BELAS'l'ING ON
DERWORPEN TE ZIJN. 

1° Niet alleen de Tijlcs-imvoners maar ook 
de versonen d·ie, {leen rijlcsinwone·rs 
zijnde, in het Rijlc ove·r een waning be
schilclcen of e·r een inr·ichting ttitbaten 
zijn aan de aanvu.llende personele belas-



-7b0 

ting onderworpen. (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas~ 
tingen, art. 37 en 38.) (Impliciete oplos-
sing.) · 

2o Is wetteUjlc gerechtvaanUgd, bij mit
stentenis van conclusies nopens het be
staan van de anclere voo1·waarden ge
eist om aan de aanmtllencle pers01iete 
belasting ondenoorpen te zijn, het a1·
rest clat vaststelt dat cle belastingplich
tige, in het Rijlc, over een won·ing be
schilct, hetgeen een van cle cloor cle eer
ste zin van artUcel 38 van de sa-menge
schakelde wetten bet1'ej'fen£le cle inlco-m
stenbelastingen alternatief gestelcle voor
waarclen 7titmaalct om aan deze belrui
ting ondC1"W01'pen te zijn. 

(DERKS, 'f. BELGISCRE S'l'AA'l', 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

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

Over het eerste mkldel, afgeleicl t1it de 
schending van de artikelen 38 van de sa
mengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen en 97 van de Grand
wet, cloonlat het bestreden arrest ten on
rechte beslist dat aanlegger onuer toe
passing van artikel 38 van de samenge
schakelde wetten valt, omdat hij, een 
actieve en vooraanstaande plaats bekle
dend in de vennootschappen « Entreprises 
Derks Jl ·en « Bureau d'Etucles Derks Jl, 

een inrichting in Belgil:\ exploiteert, · of 
omdat hij er over een woning beschikt, 
en doordat het bestreden arrest in dit 
opzicht op tegenstrijdige of althans on
voldoencle wijze met redenen omkleed is : 

Overwegende, enerzijds, dat de rech
ter ·over de grond door een in feite soe
vereine beoorcleling beslist dat « verzoe
ker (hier aanlegger) tijdens de litigieuze 
jaren over een woning in de gemeente 
Schaarbeek beschikte Jl; 

Dat de toepassing van artikel 38 der sa
mengeschakelde wetten aldns wettelijk 
gerechtvaardigd is door de vaststelling 
van het bestaan van een der door deze 
bepaling alternatief gestelde voorwaar
den; 

Dat, in zover het de beschonwing van 
het bestreden arrest critiseert dat aanleg
ger « dient te worden aangezien als ex
ploitant van een inrichting in Belgie JJ, 

het middel derhalve tegen een overtol1ige 
reden opkomt en niet ontvankelijk is ; 

Overwegende, anderzijcls, dat het ar
rest nauwkeurig en zonder . tegenstrijdig
heid de feiten opgeeft waaruit het afleidt 
dat aanlegger over een waning in Bel
gie beschikte; dat het op clit punt re
gelma tig met redenen omkleed is ; 

Waaruit volgt clat het midclel niet kan 
ingewilligd worden ; 

Over het tweecle micldel, afgeleid nit 
de schending van cle artikelen 1349 tot 1353 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
hof van beroep cle op de administratie 
rustende verplichting de gegrondheid van 
haar eis te bewijzen miskend heeft, inte
gencleel aanlegger aangewreven heeft 
niet bewezen te hebben ·uat het apparte
ment gelegen. te Schaarbeek, Rogier
straat, 226, een andere bestelllllling had 
dan hem als woning te dienen en ten
slotte een loutere onderstelling, een ver
klaring of een redenering als een gelclig 
vermoeclen aangenomen heeft : 

Overwegencle dat de grief betreffende cle 
bewijslast, zowel in hoofcle van de ad
ministratie als in hoofde van aanlegger 
vreemcl is aan de in het middel aange
duicle wetsbepalingen; dat het micldel in 
clit opzich t niet ontvankelijk is ; 

Overwegemle, voor het overige, dat het 
bestreclen .arrest niet op een onderstelling 
of een verklaring steunt, doch nit de in 
de loop van een administratief onclerzoek 
vastgestelcle feiten afleidt clat aanlegger 
over een woning te Schaarbeek beschikte; 
dat het zocloende het begrip der in ar
tikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek 
bedoelcle vermoeclens niet miskend heeft, 
naardien dergelijke vermoeden een ge
volgtrekking is die uit een bekend feit 
afgeleicl worclt om te besluiten tot een 
onbekencl feit; 

Dat het midclel niet kan ingewilligd 
worden; 

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

20 mei 1958. - 26 kamer. - Vo01'z-itte1·, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Daubresse. -
Gelijlclnidende conclusie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. 

l" KAMER. - 22 mei 1958 

KINDERTOEJSLAGEN. - GENEESREER DIE 
. ZIJN BEROEP Ul'l'OEFEN'l', ENERZIJDS, TEN OP
ZICR'l'E VAN EEN PRIVATE CLIENTELE EN, AN
DERZIJDS, IN UITI'OERING VAN EEN CONTRACT 
DA'l' HEM AAN EEN KLINIEK VERBIND'l', -
FEI'l'ENRECRTER V AS'l'STELLENDE DA'l' RE'l' IN 
FEl'l'E NIE'r ALLEEN OVER EEN ZELFDE BEROEP, 
MAAR OVER EEN ZELFDE BEROEPSAC'l'IVITEIT 
GAA'l'. - WE'l"fELIJKE GROND VAN DE BESLIS
SING DIE DEZE GENEESREER VRIJS'l'EL'l' VAN 
DE VERPLICRTINGEN VOORZIEN DOOR HET OR
GANIEK KONINKLIJK BESLUI'f VAN 22 DECEM
BER 1938, ZOALS HE'l' VAN TOEPASSING WAS 
VOOR DE A~'SCRA~'FING 'VAN ZIJN ARTIKEL 362. 
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Uit de vaststelliny dat een geneesheer niet 
alleen hetz~lfde bet·oep doch oolc dezelf
de beroepsiwUviteit ttitoetent wanneer 
hij zijn private clientele verzoryt en 
wanneer h'ij ;oijn taalc vermtU in witvoe
Tiny van het' contract dat hem aan een 
lclinielc verbindt, zonder dat om het even 
wellc onclerscheicl zon k'l!nnen gemaalct 
worden naar velang de omstandigheden 
van tijd en van plaats waarin die be
drijvigheid ttitgeoefend 

1
wordt, lean de 

teitenrechte1· wettelijlc afieiden dat, on
der het vait lcracht zijn van arU
lcel 362 (1) doo1· het besluit vwn de Re
,qent van 7 septernbe1· 1946 gevoegd aan 
het oruan·iel" TwwinkHjlc beslu.it van 
22 december 1938 door de wet.van 10 juni 
1937 tot u.itbre·idinu van de lcinde1·toesla
uen tot de werlcgevers en tot de n·iet
loontrelclcenclen voorzien, deze genees
heer van de ve1"ZJliohtin,qen vrij(festeld is. 
wellce uit de toevq,ssing van d-it lconinlc
/.ijlc besl'l!it vol(fen zoals hij van het 
1·echt beroofd is om het voot·deel ervan 
in te roepen (2). 

(ONDERLINGE KAS VOOR lHNDERTOESLAGEN VAN 
BELGIE, '1'. SOHUERMANS.) 

ARRES'l'. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2, 5 en 9 
van de wet van 10 juni 1937 tot uitbrei
ding van de kindertoeslagen tot de werk
gevers en tot de niet-loontrekkenden, 3 
en 362 van het organiek koninklijk besluit 
door voormelde wet voorzien (koninklijk 
besluit van 22 december 1938, aangevuld 
door artikel 33 van het besluit van de 
Regent van 7-september 1946), 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis 
beslist heeft dat verweerder artikel 362 
van het organiek koninklijk besluit mocht 
inroepen en bijgevolg· krachtens dit be
sluit geen enkele verplichting jegens de 
aanlegster te vervullen had hoewel hij 
« een private geneeskundige clientele ver
pleegde ll en << terzelfdertijd zijn diensten 
aan de kliniek De Paepe verleende JJ en 
alhoewel het hem vrUstond « indien hij 
het wilde, aan een der vormen van zijn 
bezigheden te verzaken en de andere voort 
te zetten Jl, om de reden dat « daar de 

(1), Dit artikel is door hBt artikel 24 van het 
koninklijk besluit van 24 juli 1956, op 1 juli 
1956 in werking getreden (art. 27), afgeschaft. 

(2) Raadpl. verbr., 25 januari 1951 (Ar1·. 
F e1·br., 1951, biz.· 284)_ en 21 april 1955 (Bull. 
en PAsrc., 1955, I, 904). 

geneeskunst zowel -t~n huiz~ van 
· neesheer, als ten htnze va:Ilit_ d . ~~ 
in de verplegingsgestichten. e Zl.~ ~ 
oefend, verweerder « slechts wordl ---------= 
roep t~itoe~ende ll en, zoals ~i~~~~ f ~ 
zegd, m fe1te, slechts een elliLkel b r~-=-: 
activiteit had JJ, dan wan-=:.eere e::::..::--.:::: 
door artikel362 van het org~:n· i 0~ 
lijk besluit beperkend voor2:; :i le { k~ ~--=::.. 
ling te genieten vereist W<:::J;}!fte Vrit_~ . 
« tengevolge van het uitoefe:llt.-::a. da-.:::= • 
zelfde beroepsbedrijvigheid .!:2:< en V~_:Q._ 
iemand terzelfdertijd als .. _ =-:::a_ ?l~ 

1
Z1.Jl:::lt_ '" 

kende... en als loontrekke=-:::a_~e - oo4.. "'f::::..Jt 
schouwd worden ll en dat h~t e .fo...-.._ 
van eenzelfde bermip dat aa~ l. -~~ oee~.::J 
tot bedrijvigheden van de~:tfJng ~"E2> 
doch onafhankelijk, aan d ~ e ~ ~ 
vereisten niet voldoet : wett~.::t_~j 
· Overwegende dat het von:t:l_i. _ 

dat, als geneesheer die zijQ_ sb a~nn~ ~.J 
opzichte van een private eli~ eroep t 
fent verweerder l)rincinieel ntele U:t_ ...__ 

' ' - • & an h t .._ "C sci onderworpen is van de kin_ Q.c t e :;,s "t""-
ingevoerd door de wet van 10 • er. oeslq__~ 
uitbreiding van de kindertoe~ ;:_ um 1~3?- t ""
werkgevers en tot de niet-loo::t::t agen O'{:; ~ 
en door het koninklijk beslui t trekkil.::tq~ 
cember 1938 geregeld, door d:i_e vant 2 q""-
zien · we v-c. ' ~~ Dat het echter hierop Wi:j IS 
weerder, daar hij zijn beroep , t dat -v-~:t:-
heer ook uitoefent in uitvoel':i_~an gen~~ ~ 
contract dat hem a an een ~l [?; _van ~~ 
bindt, te dien opzichte, en bi::J llllek '\;>-~~ 
van de wet van 4 augustus 1Qa toepas:s:t4 -
trekkende beschouwd wordt; 0 als loa4~ Overwegende dat het von:n_1 
dat verweerder niet aileen b.~~ ~~~tst~l. t: 
roep doch ook dezelfde bero~ ze . e. b~
uitoefent zo wanneer hij zijn t~::Js;ctlvlt~:t t: 
ten dienste van de inrichting· ~a vervl.:tl.t 
verbonden is als wanneer hij aaraan 41 -
kunst uitoefent bij zijn privatede 1:&'~Ue~~~ zonder dat om het even welk auJ ~enhtel~~ 
zou kunnen gemaakt worden l::t ~rsc e:tq . 
de omstandigheden van tijd ell. ~ar g~lal::tg
waarin die bedrijvigheid . 0 .tan P aa;t~ 
worclt; 1 geoefel:lCf 

Overwegende clat, op grond v-a. 
stelling dat het feitelijk om den de Ya:st;_ 
roepsbedrijvigheid gaat hoofde zelfde be_ 
verweerder terzelfdertijd als Wer~s Welke 
niet-loontrekkende krachtens de ge~er o:e 
10 juni 1937 en als loontrekkel:J.d w~ val:t 
tens de wet van 4 augustu:s e. racb__ 
schouwd wordt, het vonnis wettel ~~~ be. 
kunnen beslissen dat, bij toeoa. 1~ ee1't 
artikel 362 bij het besluit van J81W: val:l 
van 7 september 1946 aan gezegd. e _eg~llt 
koninklijk besluit van 22 dece orgamek 
gevoegd, verweerder van de ver ~ber_ 1938 
vrijgesteld is welke uit de toeo~hc!Jtlngel:t 
cUt koninklijk beslui t volgen e~s~n1 v;.l:t 
ook geen recht heeft om het v

00 
·d a 

1 
lj 

van in te roepen; r ee er. 
Overwegende dat bet midde} 

, gegrouq 
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onder de toepassing 
oren aangevoerde be~ 
wezigheid van konink-
gezegde wet op voor

epasselijk worclt ge
~r artikel 2 van voor
hoewel in zijn lid 1 
beslnit op alle door 

lienstverhuring verbon
n werkgevers toepasse
tlve enkele uitzonderin-
1 in onclerhavig geval), 
voorziet dat het besluit 
:ategorieen van contrac
:huring en op algemene 
.racten van dienstverlm
·beids- of bedienclencon
hts van toepassing zou 
:lmaking van koninklijke 
aet regime van de maat
erheicl aan de bijzoncler
_oemde contracten zouclen 
en, dan wanneer claaruit 
.oemde besluitwet slechts 
1 toepassing was on de be
~n welke zodanige bijzon
ertoonden dat een aanpas
ngen van gezegde besluit
jk was, clan wanneer der
ling en afwijking van het 
twet voorziene regime on
ren voor wat het onderwij-

van llet erkencl technisch 
·eft, dan wanneer artikel 3 
e besluitwet inderdaad in 
·ziet dat de bijdrage van de 
:>or de werkgever bij elke 
.oet ingehouden worden en 
jtschrift door hem aan de 
wet afgeleverd worden, dan 
erzijds de hiervoren aange
mgen van het koninklijk be
:ebruari 1951, en inzonderheid 
5, lid 1, en 6, lid 1, beschik-

Staat rechtstreeks de wedde-
1 het onderwijzencl personeel 
end techniscll onclerwijs ver

~ afhoudingen doet welke ten 
et personeel vallen, dan wan
t volgt dat de werkgevers van 
technisch onderwijs in de on-

.d verkeren zelf die afhouding 
dat, mitsdien, de besluitwet 

ember 1944 slechts op de werk
werknemers van dit onderwijs 
>ast worden na het publiceren 
oninklijk besluit dat de nodige 
!n en aanpassingen bracht aan 
~en stelsel van de maatschappe
rheid; het tweede, afgeleicl uit 
ing van artikel 2 van de besluit-
28 december 1944 betreffende de 
ppelijke zekerheid der arbeiders, 
1 artikel 6, paragraaf 3, van de 
!t van 10 juli 1933 tot regeling 
tecbnisch-, nijverheids,, llandels-, 
mishoudonderwijs, 2° van de arti-

kelen 1, 4 en 5 van het koninklijk besluit 
van 24 februari 1951 tot vaststelling van 
de grondslagen en de voorwaarden voor 
llet verlenen der toelagen aan llet erkend 
tedmisch en landbouwonderwijs, 3° van 
artikel18 van voormeld koninklijk besluit 
van 10 juli 1933, 4° van artikel 7 van bet 
koninklijk besluit van 12 december 1!133. 
houclende het organiek reglement, llet re
glement op bet personeel en het buishou .:..._ 
delijk reglement van de inriclltingen voo~ 
technisch en landbouwonderwijs, en v:it~ 
de artikelen 25 tot 35 van voornoemd kc:. _ 
ninklijk besluit van 24 februari 195:::t.._ 
5° van artikel 6, paragraaf 5, en van art"i_.::_ 
kel 20 van het koninklijk besluit va-:r.._ 
10 juli 19-33, doordat het bestreden vonni::;:; 
na vastgesteld te hebben dat het statu~ { 
van het onderwijzend personeel van h..~t 
erkend teclmisch onderwijs, zoals ll._~t 
vastgesteld wordt door de voornoemde r~
glementaire bepalingen, beschikt : 1 o Cia t 
de werkgever de vrije kens van de wer'k::
nemer niet geniet, 2° dat de Staat, en ll.iet 
de werkgever de leclen van het ondervv-ij_ 
zend korps bezoldigt, 3° dat de werkgeve:.::
een proeftijcl van een jaar kan opleggen__ 
4° dat de werkgever zijn personeel slech_ t~ 
in bepaalde voorwaarden welke van het 
gemeen recht afwijken kan afdanken e 
5° clat het personeel aan llet toezicht va~ 
het Departem~mt va~ open?aar o~der"Wij 
onderworpen 1s, - mettemm besllst b.ee:e~ 
dat gezegcl personeel door een becliende:t:::L t 
contract in de beperkende zin voorzie -
door artikel 2 van de besluitwet van 28 d~ 
cember 1944 was verbonden en dat -v-o 0 -
melde besluitwet zelfs bij afwezigheid -v-ae
koninklijk besluit van aanpassing OD ::r::.:a_ 
zegd personeel toepasselijk was, dan vv:'f;;,
neer voormelde besluitwet niet onmidd~:t
lijk van toepassing was op de contract~ -
van dienstverhuring welke belangrijke a~ 
wijkingen van de gebruikelijke bedin.g~ -
van het bediendencontract inhielden ~ :0. 
dan wanneer de hiervoren aangeha~lct 4 
afwijkingen zodanig belangrijk zijn d.. e 
het contract lletwelk het onderwijze at 
personeel van l1et erkend teclmisch ond~<l. 
wijs verbinclt niet als een bediendenco 1:-
tract in de zin van artikel 2 van v-o :t:l.
noemde besluitwet kan bescllonwd -w-~1:-
den : :t:·-

Overwegencle dat het toepassingsv-
van het regime der maatschappelijke eld 
kerlleicl, ingevoerd bij de besluitwet · v Ze-
28 december 1944, OlllSchreven wordt d a:n 
artikel 2, lidl, naar luicl waarvan die 00r 
sluitwet « toepasselijk ll is OJ) al de We?~~
nemers en werkgevers verbonden door ::r: .....,__ 
contract van dienstverlmring, met nitz een_ 
dering van verscllillende categorieen a:t•b0~
ders welke cUt besluit vermelclt en wa_ E'>l.
onder de leden van llet onderwijzend Dar
S<?neel van het erkend techuiscll onder-w{:
met staan; Js 

Dat lid 2 van dit artikel bescllikt d 
at 

11'-
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voornoemde besluitwet << toegepast >> zal 
worden op de werknemers en werkgevers 
verbonden hetzij door zekere bepaalde con
tracten, vreemd aan onderhavig geval, 
hetzij door om het even welk contract van 
dienstverhuring dat geen arbeids- of be
diendencontract is na het publiceren van 
koninklijke besluiten waarbij gemotiveer
de afwijkingen van sommige bepalingen 
van de besluitwet voorzien worden als ge
volg van de bijzonderheden der voornoem
de contracten of van de gebruiken en ge
woonten der betrokken beroepen; 

Dat uit die bepalingen blijkt dat, be
halve voor wel bepaalde contracten, 
vi·eemd aan het geval, het i'egime van de 
maatschappelijke zekerheid onmiddellijk 
van toepassing was op elk bediendencon
tract, zelfs met de in het middel bedoelde 
afwijkingen behept; 

Overwegende dat het eerste middel fei
telijke grondslag mist in zover het de 
schending inroept van de artikelen 5, lid 1, 
en 6, lid 1, van het koninklijk besluit van 
24 februari 1!151; dat uit geen enkel van 
de stukken waarop het hof vermag acht 
te slaan inderdaad blijkt dat de door de 
verweerder gevorderde sommen de bijdra
gen vertegenwoordigen betreffende de door 
de Staat uitbetaalde weddetoelagen, die 
aileen in gezegde artikelen bedoeld wor-
den; · 

Overwegende dat de middelen niet kun
nen aangenomen worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2 en 14 van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders, 
doorda t het bestreden vonnis beslist heeft 
dat het rondschrijven van het lVIinisterie 
van openbaar onderwijs van 8 februari 
1946 geldig de toepassingsmodaliteiten van 
de hiervoren aangevoerde besluitwet heeft 
kunnen vaststeilen en de datum bepalen 
van haar inwerkingtreding voor het per
soneel van het op 1 januari 1H4G erkend 
technisch onderwijs, dan wanneer, naar 
luid van de artikelen 2 en14 van voormel
de besluitwet, deze onmiddellijk en in se 
op gezegd personeel toepasselijk was, en 
dan wel met ingang van 1 januari 1945, 
ofwel een koninklijk besluit aileen de toe
passingsmodaliteiten en de datum van toe
passing op voornoemd personeel kon voor
zien, of althans doordat het bestreden von
nis eerst staande houdt dat gezegde be
sluitwet onmiddellijk toepasselijk was op 
het personeel van het erkend technisch 
onderwijs, vervolgens dat een ministerieel 
rondschrijven de datum van toepassing 
van gezegde besluitwet op voornoemd per
soneel had vastgesteld, en eindelijk dat 
de wetgever, principieel, dit personeel 
reeds aan voornoemde besluitwet had wil
len onderwerpen, dan wanneer deze moti-

vering niet toelaat te weten of de rechter 
over de grond willen beslissen heeft dat 
de oesluitwet onmiddellijk op gezegd per· 
soneel toepasselijk was, of integendeel, 
dat ze slechts principieel van onmiddel
lijke toepassing was doch op dergelijke 
wijze dat een ministerieel rondschrijven 
ze wezenlijk in werking kon brengen, of 
eindelijk dat ze slechts in principe onmid
dellijk van toepassing was, met dien ver
stande dat haar werkelijke toepasselijk
heid enkel uit een koninklijk besluit kon 
blijken, en dan wanneer die dubbelzinnig
heid aan het hof niet toelaat het wettelijk 
stelsel af te leiden waaroo het bestreden 
vonnis wil steunen en, mitsdien, een 
schending van artikel 97 van de Grondwet 
uitmaakt : 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebbe·n dat de wetgever, principieel, het 
personeel van het erkend technisch onder
wijs aan de besluitwet van 28 december 
1944 heeft willen onderwerpen, de rechter 
over de grond verklaart dat het ministe-. 
rieel rondschrijven van 8 februari 1946 er 
zich toe beperkt de toepassingsmodalitei
ten van die besluitwet en de datum van 
haar inwerkingtreding voor dit personeel 
aan te duiden; 

Dat de rechter aldus; enerzijds, zich 
niet uitspreekt over de overeenkomstig
heid of de niet-overeenkomstigheid van 
het rondschrijven met de wet en, ander~ 
zijds, zonder dubbelzinnigheid de redenen 
doet kennen welke, in zijn geest, zijn be-
slissing rech tvaardigen; · 

Dat beide onderdelen van het middel 
fei telijke grondslag missen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 4 van het koninklijk besluit 
van 24 februari 1951 tot vaststelling van 
de grondslagen en de voorwam·den voor 
het verlenen der toelagen aan het erkend · 
technisch- en landbouwonderwijs, doordat 
het, bestreden vonnis aanlegster veroor
deeld heeft de door verweerder gevorder
de sommen te betalen, zonder het middel 
te beantwoorden door de aanlegster afge
leid uit het feit dat krachtens voormeld 
artikel 4 de maatschappelijke bijdragen 
betreffende haar onderwijzend personeel 
door de Staat moesten betaald worden en 
dat zij, bijgevolg, niet kon veroordeeld 
worden tot de betaling van de sommen 
aan verweerder verschuldigd wegens de 
door de Staat ontoereikende en laattijdig 
gedane betalingen, dan wanneer dit ge
brek aan antwoord op de conclusies door 
aanlegster genomen een schending van ar
tikel 97 van de Grondwet uitmaakt : 

OveJ;wegende dat, in de uiteen·zetting 
val). het geschil gedaan in het begin van 
haar conclusies v66r de rechter over de 
grand, aanlegster staande heeft gehouden 
dat de maatschappelijke lasten betreffen-
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de haar onderwijzend personeel door de 
Staat gedragen worden krachtens arti
kel 4, lid 2, van het koninklijk besluit van 
24 februari 1951 en dat de bijdragen door 
de Staat aan de aanlegster gestort en door 
deze aan de verweerder overgemaakt de 
totaliteit van de door deze laatste gevor
derde bijdragen niet dekken noch op welke 
marrier ook de verhogingen en verwijlin
teresten verschuldigd wegens laattijdige 
betaling door de ,Staat van de bijdragen 
waarvan hij de last ov .zich genomen had; 

Doch overwegende dat, verre van de ju
ridische gevolgen te trekken uit de aan de 
Staat verschulcligde vertraging, aanlegster 
er zich toe beperkt heeft staande te hou
den dat zij niet wettelijk onderworpen 
was aan het stelsel van de maatschappe
lijke zekerheid en dat geen enkele som 
haar bijgevolg nit dien hoofde kon geeist 
worden· 

Dat, 1~itsdien, de beweringen welke aan-
legster beweert onbeantwoord te zijn ge-

1 bleven, zoncler draagwijdte waren en dat 
de rechter clns niet gehouden was ze te 
bespreken ; 

Dat het midclel niet kan aangenomen 
worden; 

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

22 mei 1958. - 1" kamer. - Voorzitter, 
H. Bareel, raadsheer waarnemend voor
zitter. ~ Yersla_qgever, H. Belpaire. -
Gelijlcluiclende concl1tsie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Struye 
en Van Leynseele. 

1" KAMER. - 23 mei 1958 

1° ARBEIDSONGEVAL. -.,- BESTAAN VAN 
EEN ARBEIDSCONTRAC'J' OF BEDIENDENCON
'l'RACT DOOR DE WE'l'TEN BE1'REFFENDE RET 
VERGOEDEN DER SCHADE VOORTVLOEIEND UI1' 
ARBEIDSONGEVALLEN BEDOELD. - CONTROLE 
DOOR HE1' HOF. 

2° ARBEIDSONGEVAL. - BASISLOON. -
SLACHTO~"FER VAN RET ONGEVAL BIJ 'J'USSEN
POZEN ARBEIDENDE OF DAGWI!:RK VERRICH
TENDE, DA'J' EEN GERINGER AANTAL UREN BE
DRAAGT DAN HE'!' GETAL DER GEWONE ARBEIDS
UREN IN DE ONDERNEMING. - TOEPASSING 
VAN AR'l'LKEI, 6, LID 5, VAN DE SAMENGESCHA
KELDE WETTEN. - TOEPASSING NIET BEPER:KT 
'1'0'1' HET GEV AL W AARIN DE VERMINDERING 
AAN DE ONDERNEMING ·EIGEN REDENEN 'l'E "\VIJ
TEN IS. 

1° H et hot gant na of 11it cle feiten, soeve
re·ln door cle reohte·r ove1· de grand vast
gestelrl, rleze het besta.an heett lcunnen 
afieiden van een wrbeiclscont·raot of be
diendenoont1·cwt, door artilcel 1 vnn de 

snmengeschmlcelde wetten betreffende het 
ve1~qoeclen der sohade voortvloe·iend uit 
ctrbeidsongevallen bedoeld' (1). 

2° Wannee1· een arbeirler,. slaohtoffer van 
een arbeidsongevnl, bij tussenpozen ar
beidde ot dagwerlc. verrichtte dat een 
geringer aanta.Z 1tren bedraagt dan het 
,qetctl der gewone a.rbeidsuren in de on
dm·neming, wonlt het loon dat tot grOnd
sla.g client voo1· de bepalingen van de 
vergoeclingen verschuldigd 01n reden van 
dit ongeval bepaald volgens de regeltm 
aan_qeduid door artilcel 6, lid 5, van cle 
samengesohnkelde wetten betreffende de 
vergoecling der schade voortspTuitende 
1tit de arbeidsongevallen. Deze regel is 
niet alleen van to·epassing op het geval 
dat gezegde ve1·mindering van de a1·
beidspTestaties ltit aan de ondeTneming 
eigen redenen voo1·tspntit (2). 

(ALGEMEEN SYNDICAA'l', GEMEENSCHAPPELIJ:KE 
VERZERERINGSKAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN, 
T. SOETAER'l'.) 

ARREST. 

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 21 juni 1956 gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk 
beslissende op hoger beroep ; 

Over het eerste midclel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 van de wet 
van 10 maart 1900 (gewijzigd door de 
wetten van 22 juli 1952 en 4 maart 1954) 
betreffende de arbeidsovereenkomst, 1 der 
wetten betreffende het vergoeden der 
schacle voortvloeiend uit arbeidsongeval
len, samengeschakelcl door het koninklijk 
besluit van 28 september 1931 door de wet 
van 10 juli 1951, 1134, 1319, 1320 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis, 
om eiseres te veroordelen het betwiste on
geval als een arbeidsongeval te vergoeden, 
beslist heeft dat het contract van 14 mei 
1954 tussen haar verzekerde en het slacht
offer een arbeiclsovereenkomst was op 
grond van het motief dat «door de(ze) 
overeenkomst... wel bedongen werd dat 
(verweercler) zijn arbeid zou verrichten 
ondet~ het gezag, de leiding en het toezicht 
van zijn werkgever )) en die band van 
onclergeschiktheid uit volgencle elementen 
heeft afgeleid : 1) de beperking v:an sec
tor en te prospecteren clH!nteel, 2) de be
perking der te verkopen producten, 3) de 
beperking van de prijs en zijn vooraf
gaandelijke vaststelling door de werkge-

(1) Raadpl. verbr., 3 october 1957, sttpra, 
biz. 48. 

(2} Verbr., 27 mei 1955 (A''''· Ye1·b-r., 1955, 
biz. 810). 
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ver, 4) de beperking der bedrijvigheid en 
het verbod zich met andere zaken in te 
laten, 5) de afw,ezigheid van factnrering 
der koopwaar aan verweerder, 6) de 
progessiviteit der prestaties van verweer
der om de gehele week te bereiken, 
7) de forfaitaire vergoeding der vervoer
onkosten, 8) het bedrag der bezoldiging, 
9) cle maatschappelijke afhoudingen en de 
verzekeringen, dan wannneer het bestre
den vonnis elders als vaststaand be
schonwt - en dit, zowel in de geschreven 
overeenkomst van 14 mei 1954 als in de 
wijze waarop zij door partijen is uitge
voerd geworden - dat 1 o verweerder 
aileen en vrij zijn werk regelde, Em dit 
gednrende slechts drie dagen per week, 
2° verzekerde van eiseres, hem de koop
waar ten huize leverde volgens de ver
kopen door deze laatste verwezenlijkt, 
3° verweerder zelf de leveringen deed 
aan de clHlnteel, die voor het grootste 
gedeelte onbekend was aan de verzekerde 
van eiseres, en hierdoor beroep deed op 
zijn eigen vervoermiddelen, en dan wan
neer het vonnis uitdrukkelijk beslist dat 
die drie elementen eerder wijzen op het 
bestaan van een contract van verhnring 
van diensten sensu lata (verhuring van 
nijverheid), hoewel verweerder eveneens 
gehonden was de clHlnteel van de brou
werij te bedienen, doordat, door het be
staan van een verband van ondergeschikt
heid af te leiden nit hogergenoemde ele
menten, die, hetzij onverenigbaar zijn 
met dat begrip, hetzij onvoldoende zijn 
om het te ontdekken, en door aan de 
overeenkomst van 14 mei 1954 een jnri
dische omschrijving en een draagwijdte 
te geven die zij niet had, om te beslui
ten tot de verplichting van , eiseres de 
schade van verweerder te vergoeden 
alsof deze voortvloeide nit een arbeids
ongeval, het bestreden vonnis het geheel 
der in het middel beoogde wetsbepalingen 
heeft geschonden : 

Overwegende dat,, na hierop gewezen te 
hebben dat aanlegster de toepasselijkheid 
van de wet op de arbeidsongevailen be
twistte omdat verweerder met Marcel 
Malfait door geen arbeids- of bedienden
contract zou verbonden geweest zijn, het 
bestreden vonnis onderlijnt dat het hoofd
bestanddeel van dergelijk contract, het 
gezag, de Ieiding en het toezicht van de 
patroon is; 
" Overwegende dat 'het daarna de door 

elke partij ingeroepen middelen samenvat 
en terloops aanstipt dat de eerste drie 
door aanlegster aangevoerde feiten « eer
der op het bestaan van een contract van 
dienstverhnring wijzen ll; 

Overwegende dat, na al de bestandde
len van de zaak ontleed te hebben, de 
:r,:echter beslist dat verweerder op het 
ogenblik van het ongeval met de verzec 

kerde van de eisende vennootschap -
Marcel Malfait - door een arbeids- of 
bediendencontract was verbonden; 

Dat hij verscheidene feiten aanhaalt 
welke volgens hem bewijzen dat verweer
der onder het gezag, de Ieiding en het 
toezicht van de verzekerde stond; 

Dat die feiten namelijk de volgende 
zijn : de verweerder 1° moest wekelijks 
drie dagen besteden aan de vertegenwoor
diging van de onderneming van Malfait 
en deze oefende op de naleving van die 
verplichting een toezicht nit; 2° had de 
verplichting de reeds aan Malfait toebe
horende klandizie te bedienen; 3° had 
verbod gekregen enige andere zaak er bij 
te doen en zijn bedrijvigheid bniten een 
wel bepaalde sector nit te oefenen; 4o had 
de verplichting « de klHlnteel zodanig te 
bewerken om geleidelijk tot voile weken 
arbeid te komen ll ; 

Dat de rechter er aan toevoegt dat het 
voornemen van partijen wel dit was te 
beschouwen dat ze door een arbeids- of 
bediendencontract verbonden waren ver
mits 1 o overeengekomen werd dat de bij
dragen voor de maatschappelijke zeker
heid en de verzekeringskosten ten laste 
van de bronwerij zonden vallen; zo dat 
appellante haar akkoord gegeven had om 
geintimeerde (hier verweerder) tegen de 
arbeidsongevallen te verzekeren; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond nit dit geheel van de door hem 
zonder strijdigheid aangehaalde omstan
digheden heeft knnnen afleiden dat ver
weerder niet op het ogenblik van het on
geval, in de banden van een contract van 
nijverheidsverhnring stond, doch wel in 
die van een dienstcontract aan de wet 
op de vergoeding van de arbeidsongeval
len onderworpen; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1, 2, 6, 
alinea 1 en alinea 5, der samengeschakelde 
wetten betreffende de vergoeding der 
arbeidsongevailen (koninklijk beslnit van 
28 september 1931 gewijzigd door de wet 
van 10 jnli 1951) en van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat de rechter nadat 
hij in de door eiseres regelmatig genomen 
conclnsies nitgenodigd werd het basis
loon dat moest dienen voor de berekening 
der wettelijke vergoedingen door verweer
der te bepalen op 18.391 fr., hetwelk « het 
werkelijk loon is dat, ingevolge de over
eenkomst, de arbeider werd toegekend, 
gedurende het jaar dat aan het ongeval 
voorafging in de onderneming waarin het 
zich voordeed ll (artikel 6, alinea 1), die 
vraag niet gegrond heeft verklaard op 
grond van het motief dat voor de bereke
ning van het basisloon zogezegd zou die
nen toepassing gemaakt van artikel 6, 
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alinea 5, der samengeschakelde wetten, om 
reden dat die wetsbepaling moet worden 
toegepast telkens als de arbeiclsprestatie 
van de arbeider beperkt is, dan wanneer 
alinea 5 cler samengeschakelcle wetten 
slechts toepasselijk is « wanneer een ar
beider in een onderneming waarin met, 
of zonder onderbreking wordt gewerkt, 
bi.i tussenpozen arbeidt of dagwerk ver
richt, dat een geringer aantal uren be
draagt dan het getal der gewone arbeids
uren in de onderneming ))_. doorclat het be
streden vonnis, door te beslissen dat de 
aan het slachtoffer te betalen wettelijke 
vergoeclingen zouden moeten worden be
rekend in functie van een basisloon be
paald in toepassing van artikel 6, ali
nea 5, zonder rekening te houden met de 
voorwaarden door de wet zelf gesteld 
voor de toepasselijkheid van die uitzon
derlijke beschikking, die afwijkt van de 
algemene regel zoals hij is neergelegd in 
alinea 1 van hetzelfde artikel, de in het 
middel beoogde wetsbeschikkingen heeft 
geschonden : 

Overwegende dat volgens het midddel 
artikel 6, paragraaf 5, der samengescha
kelde wetten betreffende de vergoecling 
van de schade voortspruitende nit de 
arbeidsongevallen slechts van toepa:ssing 
is wanneer het aan de onderneming 
eigen redenen zijn die de arbeider ertoe 
gebracht zouden hebben aileen bij tus
senpozen of geclurende een geringeT getal 
uren dan het getal cler gewone arbeids
uren te werken ; 

Overwegende dat aan die wetsbepaling 
een dergelijke beperkte interprei:atie niet 
mag verleend worden; 

Dat 7:e zoncler beperking het geval be
doelt van de arbeider « die in een onder" 
neming, waarin met of zoncler onclerbre
king worclt gewerkt, bij tussenpozen ar
beidt of clagwerk verricht, dat een gerin
ger aantal uren beclraagt dan · het aantal 
cler gewone arbeiclsuren ~n de onderne
ming )) ; 

Dat het micldel naar recht faalt; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
:iiing; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

23 mei 1958. - 1e kamer. - Voorzitter, 
If. Wouters, eerste voorzitter. - Ve·rslarJ
gever, H. cle Clippele. - Gelijlcltticlende 
conclus·ie, H. Dumon, aclvocaat-generaal. 
- PleUe1·, H. Van Ryn .. 

2e KAMER. - 27 lllei 1958 

1° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
TER ZAKE REORTSTREEKSE BELASTINGEN. 

DISPOSITIEF VAN RET DOOR RET MIDDEL BE
STREDEN ARREST NIET ALLEEN GES1.'EUND OP 
EI<;lEN REDENEN MAAR OOK OP DEZEN VAN DE 
BESLISSING VAN DE DIREOTEUR DER REORT
S'rREEKSE BELASTINGEN. - REDENEN VAN DEZE 
BESLISSING DOOR HET BES1.'REDEN ARREST 
NIE1.' OVERGENOMEN. - EXPEDI'riE VAN DEzE 
BESLISSING NIET BIJ RET VERZOEKSORRIFT 
TO'r VERBREKING GEVOEOD. - MIDDEL NIET 
ONTVANKELIJK. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. - SPE
CIALE BELASTING OP DE WINS1EN VOORT
VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN 
DE VIJAND. - 0PEISING. - GELIJKSTELLING 
DOOR AR'l'IKEI, 2 VAN DE WET VAN 19 MAART 
1953 VOORZIEN. - VoORWAARDEN. 

1° Wa.nneeT een middel tot staving van 
een vom-zien·ing, ge1·ioh t tegen eew a1·1·est 
van het hot van be·roep te1· za.lce 1·echt
streelcse belastingen uitspraak doende 
een disposiUcf best?·ijdt dat niet alleen 
ste~tnt op eigen redenen van het arrest 
mctar ook. op de reclenen vaQ~. de beslis
s·ing vnn cle di1·ecteur ·de1· belastingen en 
cleze laatsten clam· het arrest niet ove1·
genomen zijn, moet a·anlegge1·, op strat 
van niet-ontvanlcelijlcheicl van het mid
clel, ann zijn verzoelcschr·itt tot verb?·e
lcing een empeclUie van de beslissing va1~ 
rle clirecte7tr cler belasUngen voegen (1). 

2° H et voorcleel vnn de bepalingen van ar
tilcel 2 van cle wet van 19 maart 1953 
wctnrbij s01nmige bevelen worden gelijk• 
gesteld met de opeising voorzien doo1· 
a1·tilcel 1, pa,mgmaf 4, van de wet van 
15 october 1945 tot invoe1·ing van een 
speciale belasting op de winston voort
vloeicn.cl ~tit leveringen en p1·estaties aan 
d.e vijand, is ~tUgesloten hetzij wannee1• 
de leveringen of prestctties rechtstreeks 
verbnnd hielclen met cle oorlogsi·mwan-. 
nin.g vaQl cle v-ijancl (2), het'z·ij wanneer 
de leveringen of prestaties ve·1Ticht ge
weest zijn danlc zij 1n·ocluctie- of leve-
1'in.gsmiddelen die ve1·hoogd of verstcrkt 
zijn vergelelcen b·ij clie waa1·over cle on
clerneming · v66r 10 mei 1940 beschilcte. 

(Ill.TTTEBIER, T. BELGISORE S'l'AAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest op 12 maart 1957 gewezen door het 
hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste en het zevende micli:lel, 
het eerste, afgeleid nit .de schencling van 
artikel '1 van de wet van 15 october 1945, 
----------c--·--·--

(1) Raadpl. verbr., 13 novembe\' 1956 (A•·r. 
Fe•·b,.., 1957, blz. 177). 

(2) V~rbr., 19 februari 1957 (AI·•·. Verb?'., 
1957, blz. 494); 10 december 1957, s.tpra, 
blz. 219. 
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doordat het bestreden arrest verklaart dat 
«de opeising, omschreven in artikel 1, 
paragraaf 4, van de wet van 15 october 
1945 niet op toekomstige · zaken kan 
slaan )), dit wil zeggen ten deze op stocks 
waarvan het weder aanleggen bij aan
legger « voorafgaande daden, bestellingen 
en stai}pen )) onderstelde << die volgens 
een bij voorbaat gemaakt plan en bijge
volg met vrije toestemming plaats bad
den)), en doordat het derhalve de excep
tie van opeising, door aanlegger ingeroe
pen, verwerpt om de reden (( dat hij het 
bewijs van de alclus omschreven opeising 
niet bijbrengt en niet aanbiedt bij te bren
gen )), dan wanneer de wet dit onder
scheid niet maakt en dienvolgens de leve
ringen gedaan op het bevel van de vijan
delijke overheid, waaraan kracht bijgezet 

· was door dreigingen met gebruik van 
dwang of straffen, niet onder toepassing 
van de bijzondere belasting vallen, zelfs 
inclien die leveringen gedaan zijn uit 
stocks die de opgeeiste persoon vrijelijk 
weer aangelegd had : het zevende, afge
leid nit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet en 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek, cloordat het bestreden 
arrest aanleggers aanvullende conclusies 
niet beantwoordt, volgens welke de omzet 
die de in de speciale belasting aangesla
gen winst opgebracht had de prijs om
vatte van de leveringen welke de Duitst>rs 
aan het gemee:i:ttebestuur te Kortrijk op
gelegd hadden en waarvan de winst niet 
onder toepassing van die belasting viel : 

Overwegende dat het bestreden arrest, · 
om cle door aanlegger ingeroepen exceptie 
van opeising te verwerpen, niet enkel op 
de in het middel gecritiseerde reden 
steunt, doch tevens, met overneming er
van, op de redenen van de beslissing van 
de directeur der belastingen ; 

Overwegende dat, aangezien geen regel
matig afschrift van deze beslissing bij de 
voorziening gevoegd is, het het hof niet 
mogelijk is kennil:l te nemen van de ge
zamenlijke redenen waarop de bestreden 
beslissing rust en bijgevolg de wettelijk
heid van deze beslissing na te gaan ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
· Over het tweede middel, afgeleid nit de 

schending _van artikel 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het arrest ver
klaart dat aanlegger het bewijs niet bij
brengt en niet aanbiedt bij te brengen 
dat de aan de vijand gedane leveringen 
het geworden waren op een bevel, waar
aan kracht bijgezet was door dreiging 
met gebruik van geweld of straffen, 
eerste onderdeel, dan wannneer aanleg
ger in zijn conclusies deed gelden : « dat 
de minste vertraging in een levering, op
gelegd door de Houtcentrale, verzoeker 
aan zware strafmaatregelen blootstelcle )) ; 
« dat hij tot het betalen van aanzienlijke 

geldboeten veroorcleeld wercl wijl hij zon
der machtiging over de opgeeiste goederen 
beschikt had)); « dat nog in april 1944 
de Houtcentrale hem ervan verwittigcle 
dttt het niet nakomen ·van de gegeven 
bevelen de toepassing van de strafmaat
regelen, omschreven in de artikelen 19 en 
20 van het besluit van 25 augustus 1942, 
met zich zou brengen )) (schending van de 
bewijskracht der conclusies) ; tweede on
clerdeel, clan wanneer de inspecteur der 
belastingen zelf vastgesteld had, in zijn 
verslag van 29 juni 1953, clat aanlegger 
talrijke documenten en getuigschriften 
overgelegcl had waarcloor kon bewezen 
worden dat de aan het bezettend leger 
gedane leveringen wel uit echte en recht
zinnige opeisingen voortvloeiden (scherr
ding van de bewijskracht van het adies 
van 9 juni 1953, stuk VII/2) ; derde on
derdeel, dan wanneer aanlegger in de 
loop van het onderzoek van zijn recla
matie, stukken overgelegcl had (VI/136 
tot VI/153) aangecluicl in het aclvies van 
de inspecteur van 16 juni 1954, op groncl 
waarvan deze laatste tot het besluit 
kwam dat « inclerclaacl strafmaatregelen 
werden toegepast )) (schencling van de 
bewijskracht der stukken VII/4, VI/136 
tot VI/153) ; vierde onderdeel, clan wan
neer de directeur zelf erkend had, naar 
luicl van zijn apostil van 2 december 1953 
(stuk VII/2), dat aanlegger zalke ele
menten overgelegd had clat het « onbetwist
baar was dat aan de vijancl geclane leve
ringen of prestaties door echte opeisingen 
gedekt waren )) (schending van het 
stuk VII/2) : 

Wat de vier onclerdelen betreft : 

Overwegende clat, in zover het de mis
kenning van de bewijskracht der akten 
doet gelclen, het midclel niet ontvankelijk 
is daar het geen wetsbepaling met be
trekking tot die grief aanduidt; 

Overwegende, in zover het middel arti
kel 1315 van het Burgerlijk Wetboek in
roept, dat het hof van beroep in feite, 
en derhalve soeverein geoorcleeld heeft 
dat aanlegger het in het middel aangeduid 
bewijs niet bijbracht en niet aanbood. bij 
te brengen; 

Dat het micldel in dit opzicht feitelijke 
grondslag mist ; · 

Over het dercle en het vierde middel, 
het derde, afgeleid nit de schending van 
de artikelen 97 van de Gronclwet en 1315 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat -
om te verklaren dat de door aanlegger aan 
de vijand gedane leveringen het zijn 
geworden dank zij productie- of leverings
middelen die verhoogd of versterkt zijn 
vergeleken bij die waarover hij op 10 mei 
1940 beschikte - het arrest zich ertoe 
beperkt te releveren « dat een hoog
spanningshuisje gebouwd werd, dat de in-
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1•esteringen voor de aankopen van ma
terieel sommen belopen hebben welke 
aanzienlijk hoger waren dan die welke 
v66r mei 1940 met dezelfde doeleinden 
geinvesteerd waren en dat het person~el 
vermeerderd werd '', eerste onderdeel, 
zonder de conclnsies van aanlegger te 
beantwoorden, volgens welke : het bon
wim van een hnisje voor de ~lectrische 
leidingen in 1941 zijn prodnctiemiddelen 
niet verhoogd had, doch dat hij het enkel 
gebonwd had om opnienw te knnnen be
schikken over de electrische stroom die 
zijn installaties hadden moeten ontberen 
in mei 1940 door de vernieling van de 
brnggen waardoor ze met de stad verbon
den waren, het personeel pas vanaf het 
jaar 1943 toegenomen was en dat het der
halve vreemd was aan de leveringen ge
daan in de loop van de drie jaren 1940 
tot 1942, tweede onderdeel, dan wanneer 
nit het advies van 16 jnni 1954 van de 
inspecteur der belastingen en nit de· stnk
ken naar welke deze verwijst bleek dat 
aanlegger tnssen 1940 en 1944 noch zijn 
vervoer-, noch zijn productiemiddelen 
verhoogcl had (schending van de bewijs
kracht van het stuk VII/4, biz. 2) : het 
vierde, afgeleid nit de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet en 1315 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het ar
rest \'erklaart dat alle aan de Duitse 
diensten . geclane leveringen rechtstreeks 
verband hielden met de oorlogsinspanning 
van de vijancl, zonder de conclnsies van 
aanlegger te beantwoorclen volgens welke 
deze verklaring, welke uit de beslissing 
van de directenr der belastingen overge
nomen is, door geen enkel element van het 
dossier gestaafcl was : 

Overwegende clat het bestreclen arrest, 
tot niet-toepassing van artikel 2 van de 
wet van 19 maart 1953, tegelijkertijcl twee 
in deze bepaling omschreven omstandighe
den cloet gelclen, waarvan een enkele, aan
wezig zijncle, volstaat om de bestreclen 
beslissing te rechtvaardigen; 

Overwegencle, aangaancle de door het 
viercle middel gecritiseerde omstandig
heicl, dat de in clit middel aangevoerde 
grief feitelijke grondslag mist; clat imc 
mers het arrest op cle loutere beweringen 
van aanlegger passencl geantwoorcl heeft 
door in feite vast te stellen clat al de 
leveringen, in strijd met de aanvoering 
der conclnsies, rechtstreeks verband hiel
den met de oorlogsinspanning van cle 
vijand; 

Overwegende clat, aangezien het bestaan 
van deze omstancligheid op zichzelf de ge
critiseerde beslissing rechtvaardigt, het 
van belang ontbloot is het derde middel te 
beantwoorden dat over de andere omstan
digl1eicl handelde ; 

Dat de middelen niet kunnen ingewil
ligcl worden; 

(H et overige zonder be lang). 

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

27 mei 1958. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Gironl, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Rutsaert. -
CJeUjlcluidende conclu.sie, H. Dumon, acl
vocaa t-generjaal. 

2" KAMER. - 27 mei 1958 

1° INKOMSTENBELASTINGEN.- VER
HAAL. - BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER 
BELASTINGEN VERGISSINGEN RECHTZET'l'ENDE 
GEPLEEGD BIJ HET VESTIGEN VAN DE AANSLAG 
WELKE HET VOORWERP UI'fMAAK'l' VAN HET 
VERHAAL OVEREE!(KOMSTIG ARTIKEL 61, PA
RAGRAA~' 3, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WET
'l'EN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELAS1'INGEN 
INGES'l'ELD. BESLISSING WELKE GEEN 
NIEUWE AANSLAG VESTIG'l' MAAR EEN GEHEEL 
VORMT MET DEZE WELKE HET VOORWERP UI'l'
MAAK'l' VAN HE'!' VERHAAL. - BESLISSING EN 
OP HE'( KOHlER BRENGEN VAN HET BELAS'l'ING
SUPPLEMENT NIET ONDERWORPEN AAN DE WET
'l'ELIJKE 'l'ERMIJNEN VAN AANSLAG. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
LASTING OP DE BEDRIJFSINKOMS'l'EN. - BE
DRIJFSVERLIEZEN. - AF'!'REKKING VAN DEZE 
VERLIEZEN VAN DE INKOMS'l'EN VAN EEN 
DIENS1'JAAR AFHANKELIJK GES'l'ELD VAN HET 
BEWIJS, DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE, VAN 
HET BESTAAN EN VAN HET BEDRAG VAN DEZE 
VERLIEZEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -
FRANS-BELGISCHE OVEREENKOMST OP DE DUB
BELE BELAS'l'ING. - NI.TVERHEIDS-, HANDELS
OF LANDBOUWEXPLOI'l'ATIE IN BELGIE GELE
GEN VAN HAAR BELASTBARE INKOMS'l'EN ALS 
BEROEPSVERLIES HE'l' BEDRAG AFTREKKEND 
VAN EEN BEWEERDE NIET IN TE VORDEREN 
SCHULDVORDERING OP HAAR EXPLOI1'A'l'lEZE
'l'EL IN FRANKRIJlC GELEGEN. - RECHT VAN 
HE'!' BES'l'UUR !{ENNIS TE NEMEN VAN HET GE
HEEL VAN DE VERRICHTINGEN MET GEZEGDE IN 
FRANKRIJK GELEGEN ZETEL GEDAAN. 

1 o H.et geheel van (]e aan-slag, door het 
veJ'ha,al van cle belastingpliohtige, over
eenlcomstig artilcel 61, pa1·a.g·raaf 3, van 
ae sa,mengeschalcelrle wett'en betreffen.fle 
cle inlcomstenbe~astingen ingestelcl, bij 
hem aanha,ng·ig gemaalct zijnde vestigt 
ile cU1·eotetw der belastingen, door de 
vergiss·ingen in llet tJestigen van deze 
gepleegd te herstellen, geen niettwe aan
slag, onderscheiden va,n de oo·rspronlce
lijlc op het lcohier geb!"aohte aanslag, 
mcta'l' wijz·igt cleze laatste cloo1', volgens 
het geval, een verminclering of een ver
meeJ·dering voor te sclwijven; zijn be· 
slissing maahot een geheel uit met de 
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aanslag wellce z·ij wijzigt en is, evenmin 
als het op het lcohier b1·engen van het 
belastings~tpplement dat zij bevee!t, U!an 
de wettelijlce tennijnen van aanslag on
del·worpen (1). 

2° Qpdat bedl"ijfsverUezen van de inlcorn
sten van een (Uenstjaar zouden lcumnen 
a[get1·olclcen worden, moet de belasting
plichtige het bewijs leveren van het be
.~taan en vmn het bedrag van deze ve1·
liezen (2). 

3° Wanneer een nijverheids-, handels- of 
landbouwea:ploitatie in Belgie gelegen 
van ha.ar in Belgie belastbwre in.Jcomsten 
een bedl'ijfsverlies wil attrelclcen wellce 
zij bewee1·t voort te spntiten 1tit het feit 
dat oninvm·derbaa1· gewo1·den is een van 
haar SCh1tldV01"de1"ingen tegen haa1• ea:
tJloitatiezetel, in F1·wn1c1·ijlc gelegen en 
waarvan de inlcomsten, 1war l1ti(l van 
de Frans-Belgische ovm·eenlcornst van 
16 mei 1931 doo1· de wet van 28 decem
ber 1913 goedgelceu.nl, in'(Ut laat·ste land 
belastbaa1· zi.i'n, heett het bestu1w van 
rle rechtskeelcse belastingen het 1·echt, 
om het besWan en het bedrag van het 
beweerd vm·lies na te gaan, te eisen 
lcennis te nemen van het geheel va1~ de 
t,e,·richtingen, wellce htssen de twee 
ea:ploitatiezetels pZaats gegrepen hebben. 

(VENNOO'l'SOHAP << USINES MIE'l'ALLURGIQUES 
SAIN'l'-iELOI, LOUIS PillE'l' E'l' OlE >l, 'l'. BEL
GIS ORE S'l'AA'l', MINISTER VAN FINANOIEN; EN 
BELGISOHE STAAl', MINISTER VAN FINANCIEN, 
'l'. VENNOOTSOHAP « USINES MIC'TALLURGIQUES 
SAINT-ELOI, LOUIS PIRET E'l' OlE >l.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 19 februari 1957 gewe.zen door 
bet Hof van beroep te Luik; · ' 

Overwegencle clat de voorzieningen in de 
zaken, ingescbreven onder de nrs F. 2660 
en F, 2661, teg:en betzelfcle arrest gericbt 
zijn en clienvolgens samenbangencl zijn; 

Aangaancle de voorziening van de ven
nootscbap bij wijze van eenvoudige gelcl
scbieting : 

Over bet eerste micldel, afgeleid uit <le 
scbending van de m·tikelen 74 van de sa
inengeschakelde wetten betreffencle de in
komstenbelastingen, 1319 en 1320 van bet 
Burgerlijk Wetboek en 41 van bet konink
lijk beslnit van 22 september 1937, door
dat bet bestreden arrest aanslagen geldig 
verklaard beeft welke gevestigd werden 

(1) Verbr., 1 october 1957, supTa, biz. 44. 
(2) Raadpl. verbr., 11 october 1956 (AlT. 

Ye1·b•·., 1957, biz. 83); 14 januari 1958, supm, 
biz. 293. 

door een in 1955 uitvoerbaar gemaakt ko
bier betreffende inkomsten, onderscbei
denlijk verbonden aan de dienstjaren 1949 
en 1950, dan wanneer artikel74 van de sa
mengescbakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen een maximum termijn 
van vijf jaar bepaalt, die ingaat op 1 ja
nuari van !let dienstjaar waarvoor bet ko
llier had clienen te worden opgemaakt, 
voor !let navorderen van de ontdoken di
recte belastingen, en dan wanneer mits
dien de navorderingstermijn voor de aan
slagen welke onderscbeidenlijk aan de 
dienstjaren 1949 en 1950 verbonclen zijn 
verstreek op 31 december 1953 en 31 de
cember 1954 : 

Overwegende dat de clirectenr der belas
tingen bij een beslissing van 28 februari 
1955, uitspraak doencle over de reclama
ties van aanlegster betreffende de aansla
gen over bet dienstjaar 1951, bij navorde
ring van rechten over 1949 en 1950 een on
toereikendheid van aanslag rechtgezet en 
het op het kohier brengen van een belas
tingsupplement gelast heeft; 

Overwegende clat aanlegster betoogt dat 
<lit op 2 maart 1955 op het kohier gebracht 
belastingsupplement te laat gevestigd is; 

Overwegende clat de directeur, bij wie 
door de reclamatie de gebele aanslag, zo
als bij op het kohier is gebracht, en alle 
bestancldelen ervan aanhangig zijn ge
maakt, bet recbt en de Dlicbt heeft al de 
vergissingen te herstellen welke door de 
administratie bij het vestigen van de aan
slag zowel ten nadele van de Scbatkist 
als ten nadele van de belastingplicbtige 
begaan zijn ; 

Overwegende dat, wanneer de directeur 
acht clat de onclerscheiden elementen 
welke mecle tot het vestigen van de aan
slag geleicl hebben, door de administratie 
niet jnist beoordeelcl werden en hij beslist 
dat' zekere clier elementen ten onrecbte in 
de belastbare grondslag begrepen of daar
van bij vergissing afgetrokken werden, hij 
enkel de vergissingen herstelt, welke wer
den begaan .in het vestigen van de aanslag 
zoals deze op het kohier gebracbt wercl; 
dat de wijzigingen die de clirecteur in de 
aanslag aanbrengt niet tot gevolg hebben 
clat cleze als een nieuwe aanslag client te 
worden aangezien ; 

Dat, vermits het belastingsupplement 
een geheel .gaat vormen met de uitvoer
bare titel die de aanslag uitmaakt, de da
tum van het op bet kohier brengen van 
voormel<l supplement van belang ontbloot 
is; 

Dat het miclclel naar recht faalt; 

Over het tweecle niiddel, afgeleid nit de 
scbencling van de artikelen 25, para
graaf 1, van de samengescbakelde wetten, 
27, paragraaf 1, Yan clezelfde wetten, 7, 
18 en 19 van het besluit van de Regent 
van 28 november 1!}45 betreffencle de nit· 
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voering van artikel 6, naragraaf. 4, van de 
wet van 17 october 1945 tot invoering van 
een belasting op het kapitaal, 1310, 1320 
en 1351 van het Burgerlijk Wetboek, 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest geweig·erd heeft de aanslagen in de 
bedrijfsbelasting en in de nationale crisis
belasting te vernietigen welke ten laste 
van aanlegster gevestigd zijn bij na vorde
ring van rechten over de clienstjaren 1949 
en 1950 ingevolge de beslissing van de di
recteur van 28 februari 1955, dan wanneer, 
enerzijds, ·cle belaste sommen winsten uit
maakten die in de loop van de jaren 11J45, 
1946 en 1947 behaald zijn; de directeur 
zelf bi.i beslissingen van 10 januari en 
25 februari 1955, nrs 57.721 I.R. en 54.629 
I.R., uitdrukkelijk erkend had dat de be
lasting· op bewuste sommen niet invorder
baar was over de dienstjaren 1947 en 1948 
in de loon waarvan cUe winsten waren be
haald; dan wanneer, anderzijds, de over
eenkomst van april 1948, krachtens welke 
de litigieuze sonnnen door aanlegster aan 
de Staat betaald zijn als belasting op het 
kapitaal, geenszins ten voordele van aan
legster een kwijtschelding van schuld im
pliceerde die kon worden belast, en dan 
wanneer het arrest, door te beslissen dat 
de verrichting valt te beschouwen als een 
door de Staat aan de vennootschap toege
stane kwijtschelding van schuld, hoewel 
de overeenkomst duidelijk zegt dat zij, 
zoncler meer, een weclerinkoop van deelbe
wijzen uitmaakte, de artikelen 131g. en 
1320 van het Burgerlijk Wetboek betref
fende de bewijskracht der akten geschon
den l;leeft : 

Overwegende, enerzijcls, clat het bestre- . 
den arrest vaststelt dat naar luid van de 
in maart 19·48 tot stand gekomen overeen
komst, de vennootschap voor een som van 
3.143.633 fr. 33 van de Staat de maat
schappelijke deelbewijzen afgekocht heeft 
welke deze waren toegekend tot betaling 
van de belasting op het kapitaal, en dat 
er overeengekomen werd dat de aan de 
Staat toegevallen 2.042.376 frank winst in 
de bedongen overdrachtsprijs begrepen 
was· 
O~erwegende, anderzijds, dat het arrest 

erop wijst dat de waarde der deelbewijzen 
op 21 maart 1948 3.333.333 fr. 33 w:as, en 
dat de Staat op dat tijdstip niet enkel 
voor deze waarde schuldeiser was doch 
bovendien voor de som van 2.042.376 fr.; 

Dat het eruit afleidt dat de Staat, door 
bij overeenkomst aan te nemen clat deze 
som in de overdrachtsprijs begrepen zij, 
ervan afgezien heeft ze boven de over" 
drachtsprijs te innen en dat deze verza
king voor de vennootschap niet de over
clrachtsprijs vertegenwoordigt, doch een 
onrechtstreekse vermeerdering van de be
legde activa, die belastbaar is bij toepas
sing van artikel 27, paragra:af 1, van de 
samengeschakelde wetten; 

Overwegende. dat, waar het zegt dat de 
Staat door de ov.ereeukomst ervan afge
zien heeft voormelde som te innen boven 
de overdrachtsprijs en dat deze verzaking 
voor de vennootschap niet de overdrachts
prijs vertegenwoordigt, het bestreclen ar
rest beslist dat bewuste som geen deel uit
maakte van de overdrachtsprijs ; 

Overwegende clat het bestreden arrest, 
door tot rechtvaarcliging van het clisposi
tief te steunen op de overeenkomst van 
21 maart 1948 welke volgens de uitl!~gging 
van de rechter over de grond tegelijker
tijd de tegenstrijclige vaststellingen zou 
inhouden clat de som va:ti 2.042.376 frank 
van de overdrachtsprijs deel uitmaakte en 
er geen deel van uitmaakte, zijn beslissing 
niet wettelijk verantwoord heeft; 

Dat het middel gegrond is; 
Aangaande de voorziening van de Staat: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 25, paragraaf 1, 1 o,. 27, van de 
samengeschakelcle wetten betreffende. de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld • 
bij het besluit van de Regent van .15 ja
nuari 1948, 2 van de wetten betreffende de 
nationale crisisbelasting, samengeschakeld 
bij het besluit van de Regent van 16 ja
nuari 1948, 2 en 7 van de tweezijdige over
eenkomst, op 16 mei 1931 te Brussel tussen 
BelgH\ en Frankrijk gesloten met het doel 
dubbele belasting op het stuk van recht
streekse belastingen te voorkomen, goed
gekeurd door de wet van 28 december 
1931, van de artikelen 1319 en volgende 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreclen arrest, na overwogen te hebben 
dat de Frans-Belgische overeenkomst, door 
te bepalen dat de exr}loitaties in elke 
Staat belastbaar zullen zijn naar rata van 
cle inkomsten voortgebracht door de al
daar gelegen vaste inrichtingen, in fiscaal 
opzicht de fictie van twee onderscheiden 
patrimonia, die afzonderlijk belastbaar 
zijn, tot stand gebracht heeft, beslist dat 
« de sommen welke door een inrichting 
een andere ter beschikking zijn gesteld 
dienen te worden beschouwd als aan een · 
derde gestort n, en de eis van de adminis
tratie verwerpt << dat er zou rekening ge
houden worden met een meerwaarde of 
een winst welke in Frankrijk behaald is 
ter g·elegenheid van zodanige inrichting n, 
om de reden dat deze eis « tot gevolg zou 
hebben haar in staat te stellen niet enkel 
een controle uit te oefenen oD wat in de 
bevoegdheid van het Frans bestuur ligt, 
doch ook zodoende onrechtstreeks in Bel
gH\ winsten te kunnen belasten welke in 
Frankrijk behaald zijn >>, dan wanneer de 
Frans-Belgische overeenkomst, evenals de 
artikelen 27, paragraaf 4, en 35, para
graaf 10, van voormelde samengeschakel
de wetten, tussen de aan de belasting te 
onderwerpen inkomsten slechts een onder-
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scheid maakt vanaf de verrichtingen die 
-ze opgebracht hebben volgens de zetels 
welke die verrichtingen gedaan hebben; 

·dan wanneer, daar de litigieu.ze minder
waarde llet gevolg is van een verrichting 
van omzetting in Belgische franken van 
een in Franse munt luidend bezit, zij een 
verrichting is van de in Belgie gevestigde 
maatschappelijke zetel en mitsdien moet 
worden beschouwd als een weerslag heb
hend op het resultaat dat onder de Bel
giselle belasting valt; dan wanneer de be
paling van deze minderwaarde evenwel 
ten deze niet aanvaardbaar is, wijl daar
hij slechts een bestanddeel van een on
splitsbaar geheel, het integraal patrimo
nium van de in de zaak betrokken ven
nootschap, in aanmerking genomen is, dan 
wanneer, aangezien het arrest ten op
zichte van een element van dit in Frank
rijk gei"nvesteerd patrimoniaal geheel de 
Belgische oorsprong van de verrichting 
van omzetting aangenomen heeft, het in 
een kennelijke tegenstrijdigheid vervallen 
is waar het weigert de verplichte omzet
ting van de andere elementen van hetzelf
de maatschappelijk vermogen, welke ins
gelijks in dezelfde omstancligheden van 
eigendom en land belegd zijn, in .aanmer
king te nemen, om de reden dat het resul
tant van de omzetting van deze elementen 
een deel zou wezen van de in Frankrijk 
behaalde winst, en dan wanneer, tenslotte 
de beweerde schuldvordering die de liti
gieuze minderwaarde ondergaan heeft in 
werkelijkheid slechts een geinvesteerd ka
pitaal is om reden van de patrimoniale 
eenheid die er bestaat tussen de maat
schappelijke zetel en zijn inrichtingen in 
het lmitenland : 

Overwege11de dat de verwerende ven
nootschap, houdster zijnde van in Eranse 
munt luitlemle schuldvorderingen ten laste 
van haar in Frankrijk gelegen exploitatie
zetel, er aanspraak op maakte van haar 
in BelgUl belastbare inkomsten als be
drijfsverlies een som af te trekken welke 
overeenstemde met de waardeverminde
ring van de Franse frank ten opzichte van 
de Belgische frank tussen het tijdstip 
:waarop lmar schuldvorderingen ontstaan 
waren en het einde van de litigieuze 
dienstjaren; 

Overwegende dat, volgens het bestreden 
arrest, de administratie weigerde deze af
trekking aan te nemen om de reden dat 
cc de vennootschap de rekening van lmar 
inrichtingen in Fran:krijk niet overgelegd 
heeft en dat zij zich mitsdien er niet van 
heeft knnnen vergewissen dat bewuste 
verliezen in dezelfde inrichtingen niet ver
evend zijn door afschrijvingsexcedenten, 
reserve- of voorzorgsfondsen, of nog door 
zichtbare of verborgen meerwaarden >>; 

Overwegende dat het arrest beslist oat 
de eis van verweerster gegrond is en dat 
bijgevolg <<de minderwaarde ov activa in , 

Franse franken., van de belastbare in
komsten dienen te worden afgetrokken >> ; 

Dat het deze beslissing steunt on de re
denen dat de Frans-Belgische overeen
komst, goedgekeurd door de wet van 28 de
cember 1931, in fiscaal opzicht de fictie 
van twee onderscheiden patrimonia, die 
afzoliderlijk belastbaar zijn, tot stand ge
bracht heeft, dat de sommen welke door 
de in een van beide landen gevestigde ze
tel ter beschikking gesteld zijn van de ze
tel die zich in het ander land bevindt als 
aan een derde gestort /.dienen te worden 
aangezien en dat «de eis van de adminis
tratie dat er zou rekening gehouden wor
den met een meerwaarde of een winst 
welke in Frankrijk behaald is ... tot gevolg 
zou hebben haar in staat te stellen niet 
enkel een controle nit te oefenen O!J wat 
in de bevoegdheid van het Frans bestuur 
ligt, doch ook zodoende onrechtstreeks in 
Belgie winsten te belasten welke in 
Frankrijk behaald zijn; dat dit juist is 
wat de Frans-Belgische overeenkomst 
heeft willen vermijden >>; 

Overwegende dat deze beslissing rechte
lijke grondslag mist ; 

Dat immers de belastingschuldige die 
beweert aftrekbare verliezen te hebben ge
leden van het bestaan dier verliezen moet 
doen blijken ; 

Overwegende dat wanneer, zoals ten 
deze, dit verlies zou blijken nit een in 
Franse munt luidende schuldvordering die 
ten Iaste van een in het buitenland gele
gen maatschappelijke zetel bestaat, de ad
ministratie het recht heeft na te gaan of 
dit verlies niet verevend werd door andere 
met dezelfde maatschappelijke zetel ge
dane verriclltingen; da t cleze verifica tie 
normaal enkel kan geschieden door kennis 
te nemen van: de gezamenlijke verrichtin
gen die plaats gehad hebben tnssen de 
maatschappelijke zetel die schuldeiser is 
en de exploitatiezetel die schuldenaar is; 

Overwegende dat de eis der administra
tie geenszins ertoe strekte in Belgie de in
komsten aan te slaan welke, naar luid 
van voormelde Frans-Belgische overeen
komst, uitsluitend in Frankrijk belast
baar zijn, noch de administratie in staat 
te stellen zich in te laten met wat in de 
bevoegdheid van het Frans bestuur ligt; 

Dat hij enkel tot doel had zich te ver
gewissen, zoals de wet haar oplegt, van 
het bedrag der belastbare inkomsten in 
Belgie; 

Om die redenen, voegt de onder de 
nrs F. 2660 en F. 2661 van de algemene rol 
ingeschreven zaken samen; verbreekt het 
bestreden arrest, J.n zover het het beroep 
niet gegrond verklaart wat de betwisting 
betreft aangaande de belastingsupplemen
ten, gevestigd op de som van 2.042,376 fr., 
in zover het beslist dat de minderwaarden 
op activa in Franse franken van de be
lastbare inkomsten dienen te worden af-
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getrokken, en in zover het over de kosten 
beslist ; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat melding van onder
ha vig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietig·de be
slissing; veroordeelt elke der partijen tot 
de helft der kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

27 mei 1958. - 26 kamer. - VoorzUter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggever, H. Vroonen. -
Gelijlclwidende concl'll,S'ie, H. F. Dumon, 
ad vocaa t-generaal. 

26 KAMER. - 27 mei 1958 

INKOMSTENBELASTINGEN. - Ex'l'RA
BELASTING. - PROVISIE TO'l' HET INS'l'AND
HOUDEN VAN DE STOCKS. - SAMENSTELLING 
VAN DE GRONDSTOFFEN, PRODUOTEN EN GOEDE
RENIN HE'l' BEGIN VAN DE BELASTBARE PERIODE 
BESTAANDE. - lNVENTARIS IN ACH1' TE NEMEN 
MET HET OOG OP DE SAMENSTELLING ERVAN. 

Waar het bepa-alt, in a1·tilcel 6 van de wet 
van 16 octaber 1945, dat de gronclstofjen, 
prod,ucten en goederen wellce dienen tot 
het bepalen vctn cle « pt'O'!Yisie to·t het 
instancllwuden van de steeles >> die zijn 
wellce bestaan in de kuttste inventaris 
opgemwalct v66i· 10 mei 1940, heeft de 
wetgever niet enlcel de inventaris be
(~Oeld bij het einde van het boelcjaar 
opgemaakt en wellce vaor het malcen 

.van de jaarlijkse balans gediend heeft, 
maar etlce ?'e_qelmatige inventaris, zelfs 
een ojficieuze en aJ zij hij ovpgernaalct 
om de zes maanden, om de maand of wl 
Z'ij hij zelfs op permanente wijze bij
gehottden, die tot stand gelcomen is op 
de datum wellce het dichtst de 10 rnei 
1940 voontj'gaa,t {1). 

(BELGISCHE STAA'l', MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. N. V. << SUCRERIE DE WAVRE ».) 

ARREST. 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 17 van het Wetboek 
van koophandel en 6 van de wet van 
16 october 1945 tot invoering van een 
extrabelasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten 

(1) Verbr., 11 juni 1957 (Bull. en PAsrc., 
1957, I, 1218. 

en baten, . doordat het bestreden arrest 
met het oog op het berekenen van de pro
visie tot instandhouding van de stocks 
waarvoor vrijstelling van de extrabelas- · 
ting verleend is een inventaris in aamner
king genomen heeft die niet van de boek
houding deel uitmaakt en die enkel de 
samenstelling van de gei:nventariseerde 
stock vermeldt; dan wanneer de in arti
kel 6 van de wet van 16 october 1945 be
doelde inventaris alleen een boekhoud
kunclige inventaris is, die niet enkel op 
de samenstelling van de stock, doch 
insgelijks op de waarde ervan betrekking 
heeft : 

Overwegende dat, waar het bepaalt dat 
de grondstoffen, producten en goederen 
welke dienen tot het bepalen van de « pro
visie tot het instandhouden van de 
stocks » die zijn welke bestaan in de 
laatste inventaris opgemaakt v66r 10 mei 
1940, artikel 6 van de wet van 16 octo
ber 1945 aan het woorcl « inventaris >> 
geen beperkte draagwijdte en betekenis 
gegeven heeft ; 

Dat de door deze wetsbepaling be
doelde inventaris dus niet enkel die is 
welke bij het einde van het boekjaar zou 
zijn opgemaakt en zou gediend hebben 
voor het maken van de berekeningen die 
voor de toe passing van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen aangeno
men zijn, {loch gelijk welke regelmatige 
inventaris, zelfs een officieuze al zij hij 
opgemaakt om de zes maanden, om de 
maand of al zij hij zelfs op permanente 
wijze bijgehouden, die tot stand gekomen 
is op de datum welke het dichtst de 
tiende mei 1939 voorafgaat; 

Overwegencle clat, zo uit voormeld ar
tikel 6, welks doel is het wecler aanleg
gen van de v66r de oorlog bestaancle 
stocks te vergemakkelijken, blijkt clat de 
inventaris die het op het oog heeft nood
zakelijkerwijze betrekking client te heb
ben op de samenstelling van die stocks 
en op de hoeveelheden grondstoffen, pro
ducten en goederen zoals zij bestaan, het 
evenwel niet noodzakelijk de verplichting 
invoert dat de waarde van bewuste 
grondstoffen, proclucten en goederen 
claarin vermeld zij, aangezien deze 
waarcle bepaald is - afgezien van iedere 
in de inventaris voorkomende vermelding 
- door lid 2 van paragraaf 1; a, en vast
gestelcl is tegen de gemicldelde koop- of 
kostprijs van de maand december 1939, 
<< door de belastingplichtige te · verant
woorclen met. behulp van zijn beschei
clen >>; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

27 mei 1958. - 26 kamer. - V001'Zittet·, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor-
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zitter .. ~ Verslaggever, H. Bayot. ~ Gee 
lijkluidende conclus·ie, H. Dumon, advo
caat~generaal. 

VERENIGDE KAMERS. - 28 mei 1958 

1o MILITAIRE PENSIOENEN. ~ SAMEN
GESCHA:KELDE WETl'EN VAN 11 AUGUSTUS 1923. 
~ RECHT OP EEN INVALIDITEI'l'SPENSIOEN. -
BURGERLIJ:K RECHT ONAFHAN:KELIJ:K VAN 
ZIJN ERKENNING DOOR DE ADMINISTRATIE. 

2° RAAD VAN STATE. - BEROEP 'l'OT 
NIE'l'IGVERKLARING ''AN EEN BESLISSING VAN DE 
HOGERE BEROEPSCOMMISSIE VOOR MILI'fAIRE 
PENSIOENEN, - BE'l'WISTING WELKE DE VOOR
WAARDEN '1'0'1' RET BES'l'AAN VAN RET RECH'I' 
OP RET PENSIOEN TOT VOORWERP HEBBEN. ~ 
0NBEVOEGDHEID. 

1 o Aft'ilcel 7 van de wetten op de militai1'e 
pensioenen bij het lconinlclijlc beslt~it 
van 11 augustus 1923. swmengesch(J)lceld 
doet een b'!M'gerlijk reoht op een i1wali
diteitspensioen ontstaan (1). 

2° De R(J)(J)d van State is onbevoegd om 
lcennis t•e nemen van een beroep tot nie
tigverklaring van een beslissing van de 
hogere bm·oepscommissie ingesteld door 
artilcel 67 van de wetten op de militaire 
pensioe1teri, op ·11 augustus 1923 samen
gesohalceld, gestettnd op een betwisting 
welke de wettelijke voorwwarden tot het 
bestaan van het recht op het militair 
pensioen tot voonverp heeft, dwar soort
gelijke betwisting van de bevoegdheid 
is van de 1·echtbanken van de 1·echter
lijke o1·de. (Grondw., art. 92.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
'1'. DE BRUECKER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 januari 1955 gewezen door 
de Raad van State, afdeling administra
tie· 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat verweer
der De Bruecker, alstoen soldaat dienst
plichtige, op 22 november 1948 ingevolge 
een verkeersongeval gekwetst werd; 

Dat dit ongeval zich voordeed toen ver
weerder in bevolen dienst was ; 

Dat verweerder, die door het ongeval 

(1) Raadpl. verbr., 25 october 1934 (BuU. en 
PAsrc., 1935, I, 29, en de conclusies van het 
openbaar ministerie); 7 april1949 (Arr. Verbr., 
1949, biz. 246) ; 15 februari 1951 (ibid., 1951, 
blz. 3~5). 

VERBR., 1958. - 49 

verscheidene lichamelijke ongeschikthe
den opliep, een aanvraag indiende op de 
voet van artikel 7 van de wetten op de. 
militaire pensioenen, samengeordend bij 
het koninklijk besluit van 11 augustus. 
1923, ten einde pensioengerechtigd te wor
den bevonden; 

Dat achtereenvolgens de commissie voor 
militaire pensioenen en de hogere beroeps
commissie voor militaire pensioenen zijn 
aanvraag verwierpen om de reden dat 
het ongeval te wijten was aan een font. 
van verweerder, welke door het militair 
gerechtshof op 19 december 1949 definitief 
vastgesteld was ; 

Dat verweerder zich v66r de Raad van 
State voorzag, bij deze de vraag aanbren
gend of het in evengemeld artikel 7 
vastgelegd recht op het pensioen zelfs 
diegene toebehoort die het ongeval; 
waardoor hij gedurende de dienst getrof-' 
fen is; veroorzaakt heeft; 

Dat de Raad van State, na de door de 
Belgische Staat opgeworpen exceptie van 
onbevoegdheid afgewezen . te hebben, de 
beslissing vernietigde en de zaak naar de 
hogere beroepscommissie voor pensioenen 
verwees : 

Over het middel 'afgeleicl uit de schen
ding van de artikelen 92 der Grondwet, 
9 der wet van 23 december 1946 houdende 
instelling van een Raad van State, 7 en 67 
van het koninklijk besluit van 11 augus
tus 1923, houdende samenschakeling del' 
wetten op de militaire pensioenen, door
dat, het bestreden arrest de beslissing 
d.cl. 10 mei 1951 der hogere beroepscom
missie voor militaire pensioenen vernie
tigd heeft, oordelend dat deze coiQJllissie 
een verkeerde toepassing gemaakt had van 
artikel 7 der samengeschakelde wetten op 
de militaire pensioenen door een onjuiste 
interpretatie te geven van het vereiste 
dat het ongeval client gebeurt te zijn tij
dens de dienst en door het feit van de 
clienst, en daartoe ten onrechte de Raad 
van State bevoegd geacht heeft zogezegd 
om reden dat, « krachtens artikel 7 van 
de geordende wetten op de militaire pen
sioenen, het recht op het invaliditeitspen
sioen bestaat wanneer de bij dit artikel 
gestelde voorwaarden vervuld zijn en dat, 
bij toepassing van artikel 64 van deze wet, 
het pensioen bij een met redenen omkleed 
koninklijk besluit wordt verleend; dat an
derzijds speciale commissies, ingesteld op 
grond van artikel 67 van de wet, luidens 
dit artikel uitspraak doen over het recht 
op invaliditeitspensioen en dat, krachtens 
artikel 67, 3° tegen deze beslissingen een 
hoger beroep open staat bij een hoger 
rechtscollege, dat in laatste aanleg be
slist; dat uit de bewoorclingen van dit
zelfde artikel blijkt dat de Koning is 
gebonden door deze beslissingen wanneer 
hij het pensioen bij een met redenen om-
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kleed besluit verleent; clat noch de rech
terlijke macht, noch de Raad van State 
de grondwettelijkheid van een wet hebben 
te onderzoeken; dat ter zake client te 
worden onderzocht of de wetgever het 
recht op een invaliditeitspensioen heeft 
beschouwd als een burgerlijk recht val
lende onder de toepassing van artikel 92 
van de Gronclwet, of als een staatsbur
gerlijk recht waarop artikel 93 van de 
Grondwet toepasselijk is; dat niet kan 
worden betwist dat de wetgever de erken
ning van het recht op een invaliditeits
pensioen afhankelijk heeft gestelcl van 
een besluit van de uitvoerende macht, 
hanclelende volgens de bepalingen van ar
tikelen 64 en 67 der georclencle wetten 
op de invalicliteitspensioenen; dat de wet 
voor de erkenning van dit recht bijzon
dere waarborgen heeft verleend aan de 
betrokkenen door aan speciale commis
sies de bevoegdheicl te verlenen uitspraak 
te doen over het al dan niet vo01'handen 
zijn van de bij de wet gestelcle voor
waarden; dat uit dit alles blijkt dat de 
wetgever de geschillen over dit recht niet 
aan de uitsluitende bevoegdheid van· de 
rechter heeft voorbehouden en hij de er
kenning van het recht op het pensioen 
heeft gesteld onder toepassing van arti
kel 93 van de Grondwet; dat de wetgever 
geen hoger beroep tegen de beslissingen 
van de hoge1:e rechtscolleges, bedoeld bij 
artikel 67, 3", cler wet, heeft opengestelcl 
tJij de rechterlijke macht; dat krachtens 
artikel 9 van de wet van 23 december 1946 
de Raad van State bevoegd is uit te 
spreken over de bei'oepen· tot nietigver
klaring in betwiste zaken en ter zake deze 
algemene bevoegdheid door geen wette~ 

lijke bepaling werd ingekort ll, dan wan~ 
neer, zoals eiser in zijn regelmatig rieer
gelegde memorie van antwoord deed gel
den, het voorwe;rp der betwisting, die 
aan de RaiHl van State door verweerder, 
toicmmalige verzoeker, onclerworpen wercl, 
geenszins tot de bevoegdheicl van deze 
Raacl behoorcle; dat inclerdaad _de be' 
twisting er over ging te wetEm of ver
weercler aan de yoorwaarden v'oldeed; 
gesteld door artikel 7 cler samengeorclende 
wetten op de militaire pensi.oenen, en na
melijk of het ongeval en cle· gebrekkighe~ 
den eruit voortgesproten veroorzaakt wa
ren tijclens de dienst en door het feit ''an 
de dienst; clat de betwisting derhalve 
i·e.ch tstreeks sloeg op de er kenning van 
de .bestaansvoorwaarclEin van zijnrecht op 
pensioen en dat de ingeleide vraag v66r 
de raad ertoe strekte de vernietiging te 
vragen van de beslissing der hogere be
roepscommissie die onwettelijk cUt recht 
van verweercle1' en cleze verplichting van 
eiser ontkend had; .dat dit recht op pen
sioen in hoofcle van verweercler, zoals het 
e'rkend was door artikel 7 der voormelde 

samengeschakelde wetten, een burgerlijk 
recht was, onafhankelijk van elke erken
ning door de uitvoerende macht of door 
de commissies ingesteld om de beslissing 
voor te bereiden, en waardoor de rechts
machten cler rechterlijke onle geenszins 
gebonden zijn, en zeker niet wat betreft 
de appreciatie van de kwestie te weten of 
de gebrekkigheclen veroorzaakt zijn tij
dens de dienst en door het feit van de 
dienst, dat het hier derhalve. geenszins 
een politiek recht betreft, maar wel een 
burgerlijk recht; dat derhalve verweer
der, na deze afwijzende beslissing der 
hogere beroepscommissie, steeds een vor
dering heeft v66r de rechterlijke macht 
die hem een gelijkwaardig resultaat kan 
geven, namelijk de erkenning van zijn 
recht op het pensioen, daar de rechter
lijke colleges . geenszins gebonden zijn door 
het ad vies der hogere beroepscommissie; 
dat het duidelijk is dat de Raad van 
State geenszins bevoegd is een « admi
nistratieve beslissing ll te vernietigen, die 
enkel een weigering inhoudt vanwege de 
administratie zich te onderwerpen aan 
het bestaan ener burgerlijke verplichting; 
dat dergelijke betwisting over het al of 
niet bestaan van een burgerlijk recht en
kel tot .de bevoegdheicl der rechterlijke . 
macht behoort, doordat het bestreden ar
rest, de Raad van Sate bevoegcl achtend 
om de beslissing der hogere beroepscom
:tnissie te vernietigen omdat het recht op 
pensioen: zogezegcl een politiek recht zou 
zijn waarvan de erkenning afhankelijk 
gesteld is van een besluit der uitvoerende 
macht en over het bestaan: waarvan de 
hogere beroepscortimissie in laatste aanleg 
uitspraak zm't doen, dan wanneer gezegcl 
recht op militair invaliditeitspensioen een 
burgerlijk recht. is, bestaande onafhan
kelijk van enige beslissing der uitvoe
rende macht of harer hogere beroepscom
missie, zoclat de onderhavige betwisting 
clesaangaancle uitshiitelid behoort tot de 
rechterlijke macht, alzo de in het micldel 
aangehaalcle gronclwettelijke en wettelijke 
beschikkingen geschonclen heeft : . 

Overwegende clat naar luid van arti
kel 7 van de wetten on de mili taire 
pensioehen, samengeordend bij het ko
ninklijk besluit van 11 augustus 1923,. << de 
geclurencle de dienst en door de clienst uit 
oorlogsgebeurtenissen of ongevallen voort
komeilcle kwetsuren, wanneer zij tot een 
ihvalicliteit van ten minste 10 · t. h. aan
leicling hebben gegeven, recht .geven op 
een pensioen wegens iuvaliditeit ... ll; 

Overwegende clat cleze bepaling een bur
gerlijk recht op het pensioen doet ont
staan; dat cle bepaling van de artike
len 64 en 67 van clezelfcle wetten, door 
het bestreden arrest ingeroepen, niet voor 
gevolg kunnen: hebben de aarcl van clit 
recht te wijzigen; 



Overwegende dat artikel 92 van de 
Grondwet .alleen aan de rechtbanken der 
rechterlijke orde de kennisneming van de 
geschillen over burgerlijke rechten voor
behoudt; 

Overwegend_e dat, al werd in onderha
vig geval door het beroep v66r de Raad 
van State een administratieve beslissing 
bestreden, dit geschiedde op grond van· de 
grief dat zij onwettelijk de rechtsvoor
waarden bepaald had van welker vervul
ling het recht op pensioen afhing; dat ver
zoeker de Raad van State verzocht uit
spraak te doen en ·dat deze uitspraak ge
daan heeft over de voorwaarden tot het 
bestaan van dat recht; dat de door ver
weerder _opgeworpen betwisting tot de be
voegdheid van de rechtbanken der rech
terlijke o.rde behoorde; 

Dat 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 de afdeling admi~
nistratie, anders samengesteld, van de 
Raad van State, welke over /de exceptie 
van onbevoegdheid uitspraak zal doen 
overkomstig onderhavig arrest. 

28 mei 1958. - Verenigde kamers. -
Foorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. 
_:___ Verslaggever, H. Piret. - Gelijklni
dende conclnsie, H. Depelchin,' advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn en 
della Faille d'Huysse. 

l e KAMER. - 28 mei 1958 

1° HUWELIJK. - 0NTBREKEN EN NIET AL
LEEN GEBREK VAN DE TOESTEI\fMING. - TOE
STAND DOOR ARTIKEL 146 VAN HET BURGEJ.t
LIJK WETBOEK EN NIET DOOR ARTIKEL 180 
VAN HETZELFDE WETBOEK BEDOELD. 

2° HUWELIJK. - TOESTEMMING. - WE
ZENLIJK BESTANDDEEL VAN HET HUWELIJK. -
0N1'BREKEN VAN TOESTEMMING. VOL
STREKTE NIETIGHEID. 

1° Artikel 180 van het Bnrgerlijlc Wet
bock bedoelt alleen het ge1XLl van wils
gebrelc en niet dat van het volkomen 
gemis aan wil, toestand ttitdnt.kkelijk 
door artilcel 146 van hetzelfde wetboelc 
beoogd (1). · 

2° Het vollcomen gemis aan toestemming, 
wezenlijk besta;nddeel van het httwelijlc, 
brengt, bij toepassing van a1·tilcel 146 
van het Bttrgedijlc, Wetboelc, de vol
strekte n·ietigheid van het huwelijk 
mede, welke namelijlc doo1· ieder van 

. cle twee 1Ja1'tijen lca;n ingeroepen W01'· 
den (2). 

(LEEMANS, T. DEVAUX.) 

ARREST. 

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

Over het l!liddel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 146, 180 en 184 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het be
streden arrest beslist heeft dat het be
weerd ontbreken van toestemming van 
aanlegster tot haar huwelijk een oorzaak 
van volstrekte nietigheid van het huwe
lijk uitmaakt, en derhalve door :verweer
der milg worden ingeroepen, dan wanneer 
dergelijk ontbreken van toestemmirig, 
aangenomen dat het bewezen zij, daar 
het niet vermeld is onder . de in het ar
tikel 184 van het Burgerlijk Wetboek 
limitatief opgesomde gevallen, een betrek
kelijke nietigheid uitmaakt welke niet 
mag worden ingeroepen dan door de echt
genoot in hoofde van wie de toestem
ming ontbroken heeft, bij uitsluiting van 
aile andere personen en onder meer van 
de echtgenoot die gezond van geest is : 

Overwegende dat artikel 180 van het 
Burgerlijk Wetboek, dat enkel aan de 
echtgenoot « wiens toestemming niet vrij 
geweest is » toelaat de nietigheid van het 
huwelijk te vorderen, slechts het ge:val 
van wilsgebrek bedoelt; 

Overwegende dat die · wetsbepaling het 
volkomen gemis van wil niet betreft, toe
stand beoogd bij artikel 146 van het Bur
gerlijk Wetboek welk bepaalt : « er is 
geen huwelijk wanneer er geen toestem-
ining is )) ; · 

Overwegende dat zulk gemis van elke 
toestemming, wezenlijk bestanddeel van 
het huwelijk, bij toepassing van voor
meld artikel 146 de volstrekte nietigheid 
medebre:rigt; 

Overwegende dat verweerder derhalve 
ontvankelijk was de nietigheid van het 
huwelijk door de rechter · te doen erken
nen· 
O~erwegende bijgevolg dat het disposi

tief van het bestreden arrest wettelijk 
gerechtvaardigd is en dat het middel niet 
kan worden ingewilligd; 

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

(1) en (2) Verbr., 21 februari 1895 (Bull. en 
PAsrc., 1895, I, 109, en de conclusies van de 
H. procureur-generaal Mesdach de ter Kiele). 



-772 

28 mel 1958. - 1• kamer. - Voo1·zitter, 
H. -Wouters, eerste voorzitter. - Ve1'slag
gever, H. De Bersaqnes. - Gelijleluidende 
conclttsie (1), H. F. Dum on, advocaat-ge
neraal. Pleiters, HH. Ancianx en De
menr. 

l" KAMER. - 29 mei 1958 

1° INKOl\1STENBELASTINGEN. 
SCHATTING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG 
DOOR VERGELIJKING 1\,lE'l' SOORTGELIJKE BE
LASTINGPLICH'l'IGEN. - BIJZONDERE WIJZE 
VAN BEWIJSLEVERING ALLEEN TOEPASSELIJK 
BIJ ONTSTENTENIS VAN BEWIJSKRACH'l'IGE .GE
GEVENS. ..;.... VASTS'l'ELLING DAT DE OVERGE
LEGDE BOEKHOUDING GEEN BEWIJSKRACHTIG 
GEGEVEN Ull'MAAKT. - VASTSTELLING WELKE 
NIET RAN VOOR'l'SPRUI'l'EN UIT DE ENKELE 
VERGELIJJ:GNG TUSSEN DE DOOR DE BELASTING
PLICHTIGE AANGEGEVEN INKOMSTEN EN DEGE
NEN, DIE VOOR SOOR.TGELIJKE BELAS'l'ING
PLICH'l'IGEN AANGENOMEN WORDEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SCHATl'ING VAN DE BELASTBAl!E GRONDSLAG 
DOOR VERGELIJKING ME'l' SOORTGELIJKE BE
LAS'l'INGPLICHTIGEN. - AANSLAG GEVESTIGD 
OP EEN GRONDSLAG DIE OVEREENSTEMT ]I,IET 
HET GEMIDDELDE VAN DE INKOMSTEN VAN DE 
ALS SOORTGELIJKEN BESCHOUWDE BELASTING~ 
PLICH'l'IGEN. - GRONDSLAG HOGER DAN DEZE 
WELKE VOOR EEN VAN DEZE BELASTINGPLICH
TIGEN AANGENOMEN WERD·. - ARRES'l' DAT DE 
GELDIGHEID VAN DE AANSLAG AANNEEM'l'. ____:BE
WI.JSKRACH'l' VAN DE OPGAAF VAN DE Il\\KOM" 
STEN VAN DE VERGELEKEN BELAS'l'INGPLICH'l'I
GEN NIE'l' MISKEND. 

io Om te ~esl-issen dat de tot st(//l)in,q vdn, 
.. de aangtfte v111n een belastingplichtigC 

overgelegde 1·eleenplichtige bescheiden 
enleel in sohijn juist zijn en, aerhaive 
geen bewijSlc'l'aiJhtige gegevenS Zijn Wel~ 1 

lee de bepalin_q van het bedrag van .ae · 
belastba1·e inlcornsten cloor vergelijleing I 
met cle no1·rnale winsten van soo1·tgelijlce I! 

belast-in,qplicht-igen verhinderen (2}, mag . 
het hot van beroep niet op cle t~itkornst 
van cleze vergelijlc·ing stettnen maar 
rechtvaanligt zij wettelijlc haar besUs
sing, wanneer, door een ·soevm·eine be
oorcleling 1xtn de bewijslcraoht in feite 
van ·de fe'itelijlce verrnoedens doo•r cle 
aclrninistratie i1tgeroepen, zij vaststelt 

(1) De conclusies van het openbaar ministerie 
werden in he~ Rechtskunclig Weekblad, 1957-
1958, kol. 2105 en vlg. gepubliceerd. . . 

(2) Verbr., 12 mei 1956 (Arr. Verb1·., 1956, 
blz. 763); 23 october 1956 .en 30 april 1957 
(ibid., 1957, blz. 112 en 717) en het volgend ar
rest. 

(3) Raadpl. verbr., 29 april 1958, supra, 
blz. 679. 

d(])t deze bescheiclen geen voldoende 
waarborgen van juistheid en oprecht
heicl bieden en clat, narnelijlc, ontvang
sten daantit weggelaten wat·en (3). (Sa
mengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 28.) 

2° Wanneer het beclrag van de belastba1·e 
grondslag bepaala geweest is door ver
geUjlcing met de no1·male winsten of 
voordelen van so01·tgelij lee belasting
pliohtigen wot•dt de bewijslcracht van 
de opgaaf van de inlcomsten van aeze 
belastingplichtigen niet mislcend door 
het arrest aat a,anneernt· dart ae aanslaiJ 
geldig gevest-igd geweest is op een 
g·rondslag die overeenstmnt met het ge
rniddelde van de inlcomsten v·an die be
lastingplichtigen, van wie het bevind·t 
da·t z·ij oordeellettnd·ig gelcozen zijn, en 
die hoge1· is aan ae grondslag wellce 
voor een va;n hen aangenomen geweest 
was (4). 

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

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het besfreden 
arrest, op 2 juli 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Lnik ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 28, 30, 53, 55 
en 56 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen en 
van de nitvoeringsbeslniten, doordat -
na erkend te hebben, ,of althans zonder 
te betwisten, enerzijds, dat aanlegger, 
doctor in de geneesknnde, tot staving van 
het bedrag der ontvangsten, die bleken 
nit zijn voor het dienstjaar 1953 gedane 
inkomstenaangifte, de rekeningen en do
cnmenten, voorgeschreven bij artikel 30 
van de samengeschakelde wetten en bij de 
nitvoeringsbesluiten overgelegd had, an
derzijds, dat die rekeningen ten aanzlen 
van de vorm regelmatig gehouden waren 
en dat het bestnnr dam·in geen enkele 
weglating gereleveerd had, - het arrest 
verklaart dat het bewijs van de onjnist
heid der aangegeven ontvangsten desniet
temin was knnnen worden bijgebracht 
door vermoeclens, blijkencle nit de verge
lijking tussen de aangegeven inkomsten 
en de door joortgelijke belastingplichti-

(4) Omtrent het feib dat de bepaling van de 
belastbare inkomsten door vergelijking met 
soortgelijke belastingplichtigen niet impliceert 
dat de administratie niet zou kunnen aanslaan 
op een grondslag die hoger is dan degene die 
voor deze belastingplichtigen aangenomen ge
weest is, raadpl. verbr., 14 februari 1956 (Arr. 
T'e,·b,·., 1956, blz. 485). 
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gen aangenomen inkomsten, van de aan
zienlijkheid der clientele en bet bedrag 
der honoraria, naardien deze vermoedens 
volstaan oni. de onwaarheid van bet 
vaststaand karakter van oprechtheid van 
de overgelegde boekhouding aan te to
nen; eerste onderdeel, dan wanneer bet 
vermoeden van oprechtheid, dat geldt 
voor de aangifte en de documenten 
waarop zij gesteund is, enkel in de mate 
dat die stukken eenvoudige beweringen 
tot grondslag hebben, door bet 'bestuur 
kan te niet gedaan worden aan de hand 
van feitelijke vermoedens, en onder meer 
van bet vermoeden, omschreven in arti
kel 28 van de samengeschakelde wetten 
(schending van de artikelen 28, 53 en 55 
van de samengeschakelde wetten) ; tweede 
onderdeel, dan wanneer voor de personen 
die een vrij beroep uitoefenen, de reken
plichtige bescheiden die regelmatig gehou
den zijn in uitvoering van artikel 30 van 
de samengeschakelde wetten en van de 
uitvoeringsbesluiten, de in artikel 28 van 
de samengeschakelcle wetten becloelde be-

, wijskrachtige gegevens, van bet juiste 
beclrag der daaruit blijkende ontvangsten 
opleveren, tenzij de administratie be
wijst dat deze juistheid niet kan worden 
nagegaan - wat zij ten deze niet aan
voercle -- o{ tenzij zij aantoont - wat 
bet arrest niet releveert .dat zij zou ge
daan hebben - dat een of andere ont
vangen som hetzij zon zijn weggelaten, 
hetzij onjnist of te laat in de rekeningen 
zein ingeschreven zijn (schending van ar
tikel 30 van de samengeschakelcle wetten 
en van de nitvoeringsbesluiten) ; derde 
onderdeel, dan wanneer bet bestaan van 
dergelijke · weglating of onjuistheid niet 
wettelijk is kunnen bewezen worden door 
een vermoeden afgeleid << nit de vergelij
king van de aangegeven inkomsten met 
die van soortgelijke belastingplichtigen », 
uit de aanzienlijkheid van de clientele en 
uit bet bedrag der honoraria; dan wan
neer immers, volgens artikel 28 van de 
samengeschakelde wetten; de inkomsten 
niet mogen worden benaalcl aan de hand 
van de door soortgelijke belastingplichti
.gen aangegeven inkomsten dan bij ge
·breke van bewijskrachtige gegevens, gele
verd hetzij door de belanghebbencle, hetzij 
door het bestuur, hetgeen impliceert clat 
de belastingschulclige en bet bestunr kun
nen beschikken over gegevens welke, of
schoon zij lagere of hogere cijfers uitwij
zen clan die welke uit de vergelijking. met 
de door soortgelijke belastingplichtigen 
aangegeven inkomsten blijken, clesniette
min bet in die bepaling becloeld bewijs
'krachtig karakter hebben : 

Over de drie onclerdelen samen .: 
Overwegende dat bet bestreclen arrest, 

na erop gewezen te hebben dat een hoek
bonding, welke ten aanzien van de vorm 

regelmatig gehouden is, slechts bewijs
krachtig kan zijn indien de overgelegde 
gegevens een vaststaand karakter van op
rechtheid vertonen, beslist dat ten deze 
de in aanmerking genomen vermoedens de 
onwaarheid van dit karakter bewijzen; 

Overwegende dat bet bestreden arrest, 
om te beslissen dat de door aanl~gger 
overgelegde rekenplichtige bescheiden 
enkel in schijn ,juist waren en derhalve 
geen bewijskrachtige gegevens waren, 
stetmt, afgezien van de uitkomst van de 
vergelijking tussen de aangegeven inkom
sten en de door soortgelijke belasting
plichtigen aangenomen inkomsten, op fei
telijke vermoedens die bij verwijzing naar 
de beslissing van · de directeur welke 
goedgekeurd wordt, afgeleid zijn uit het 
feit dat de door aanlegger aangegeven 
ontvangsten buiten verhouding stonden 
tot de aanzienlijkheid van zijn clientele 
en de hoogte der door hem geeiste hono
raria· 

Dat, nn bet aldus door een soevereine 
beoordeling van deze feitelijke elementen 
vastgesteld heeft dat de boekhouding die 
aanlegger tot staving van zijn aangifte 
overgelegd heeft geen voldoende waar
borgen van juistheid en oprechtheid 
bood en, in strijd met de bewering van 
bet middel, dat ontvangsten daaruit waren 
weggelaten, bet bestreden arrest hieruit 
wettelijk heeft kunnen afleiden, ener
zijds, clat bet bestuur bewezen had dat de 
aangifte onjuist was, en anderzijds, dat 
het, bij gebreke van elk bewijskrachtig 
gegeven, v:oor het bepalen van het bedrag 
der belastbare inkomsten gebruik had 
kunnen maken van de bijzondere wijze 
van bewijslevering, omschreven in arti
kel 28 van de samengeschakelde wetten 
betrefferide de inkomstenbelastingen ;. 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel mitsdien kan ingewilligd worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, dom~clat het arrest geen ant
woord verstrekt op aanleggers conclusies, 
volgens welke het bestuur aarileggers 
boekhouding niet als niet bewijskrachtig 
mocht verwerpen onder het voorwendsel 
dat daaruit een verboucling van 2,62 tus
sen de ontvangsten en de aankopen van 
geneesmiddelen bleek, welke lager is dan 
de gemiclclelde verhouding tussen dezelfcle 
elementen, aangegeven door soortgelijke 
belastingplicbtigen, nadat bet bestuur 
zelf voor bewijskrachtig had gehouden 
de boekhoucling - waarnaar zij verwees 
bij .het berekenen van dit gemiddelde -
van een cler soortgelijke belastingplichti~ 
gen, nr. 48 te J. - welke een verhouding 
van 2,19 uitwees : 

Overwegencle dat aanlegger bij conclu
sies deed gelden dat het bestuur zijn 
boekhoucling niet als niet bewijskrachtig 
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vermocht te verwerpen onder het voor
wendsel dat daaruit een verhOU{ling Van 
2,62 tussen de ontvaugsten en gekochte 
geneesmiddelen blijkt, welke lager is dan 
de door soortgelijke belastingplichtigen 
aangegeven of aimgenomen verhouding, 
die het · zelf voor bewijskrachtig houdt 
vermits het ernaar verwijst voor het be
palen bij vermoeden van de ·belaste in
komsten; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat « aanlegger vergeefs tegen de aldus 
gedane vergelijking kritiek wil uitbren
gen, dat · immers het bestuur op metho
dische en oordeelkundige wijze gesteund 
heeft ·op eim gemiddelde van de adequaat 
gekozen elementen, wat op het stuk van 
vergelijkingen · de veiligste handelwijze 
is)); 

6verwegende dat het arrest mitsdien 
aanleggers ci:mchisies beantwoord en vol
daan heeft aan de vormverplichting, bij 
artikel 97 van de Grondwet voorgeschre
ven; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
W etboek, doordat het arrest, zonder te 
betwisten dat de ontvangsten van aan
legger bi:] vergelijking waren bepaald 
door het toepassen op het bedrag van 
zijn aankopen van geneesmiddelen van de 
coefficient 3,29, .het gemiddelde van de 
door vijf soortgelijke belastingplichtigen 
aangegeven coefficH~nt, verklaart dat deze 
vergelijking op zichzelf de onjuistheid van 
de door aanlegger toegegeven ontvang·sten 
aantoonde, welke gelijk waren · aan 2,62 
maal het bedrag van zijn aankopen, dan 
wanneer nit het stuk XVI/2/53 blijkt dat 
het bestuur !"elf de coefficH~nten 2,19 en 
2,70, toegegeven door twee van die vijf 
soortgelijke belastingplichtigen, als nor
maal aangezien had; dan wanneer het ar
rest mitsdien niet heeft kq.nnen verklaren, 
zonder de bewijskracht van dat document 
te schenden, dat de coefficient 2,62 abnor
maal was en op zichzelf toeliet te vermoe
den dat aanleggers aangifte onjilist was : 

Overwegende, enerzijds, zoals nit het 
antwoord op het eerste middel blijkt, 
dat het arrest geenszins verklaart dat de 
vergelijking met de inkomsten van de 
soortgelijke belastingplichtigen op zich
zelf de onjuistheid zou aantonen van de 
door aanlegger toegegeven ontvangsten, 
die gelijk zijn aan 2,62 maal het bedrag 
van zijn aankopen van geneesmiddelen; 

Overwegende, anderzijds, dat het be
streden arrest de bewijskracht van het bij 
de voorziening gevoegd stuk nr XVI/2/53 
niet miskend heeft, dit stuk zijnde de 
opgaaf van de door vijf soortgelijke be
lastingplichtigen aangegeven of aangeno-

men inkomsten, waar het laat gelden dat 
de aanslagen geldig gevestigd waren ge
worden op een grondslag die overeen
stemde met het gemiddelde van de inkom
sten van die belastingplichtigen van wie 
het bevindt dat zij als vergelijkingspunten 
oordeelkundig gekozen zijn, en die hoger 
was dan de coefficient welke voor een 
hunner was aangenomen geworden; 

Dat het middel, hetwelk enkel op de 
bepalingen van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 131!) en 1320 van het Bur
gerlijk Wetboek gesteund is, feitelijke 
grondslag mist ; 

Om {lie reclenen, verwerpj; de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

29. mei 1958. - 1• kamer. - Voo1·zitter, 
H. Bareel, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·sZaggever; H. Bayot. -
Gelijlclniclende conclnsie, H. Delange, ad
vocaat-generaal. - PZ.eiters, HH. G. Go
thot (van de Balie van beroep te Luik) 
en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 29 mei 1958 

1° INKOMSTENBELASTINGEN.- VER
HAAL VOOR HE'I' HOF VAN BEROEP. - NIET
NEERLEGGING DOOR DE DIREC1'EUR VAN DE 
BELAS'l'Il'iGEN TER GRIFFIE VAN HET HOF VAN 
BEROEP VAN DE S'l'UKKEN BETRE~'FENDE DE 
BETWIS'l'ING. - NIET-NEERLEGGING AFBREUK 
DOENDE AAN HET BLIJKEN VAN DE WAARHEID 
EN AAN DE ,;ERDEDIGINGSRECH'I'EN. - RECHT 
VAN HET HOF VAN BEROEP, 'ZELFS VAN AMBTS
WEGE, DE NEERLEGGING VAN DEZE STUKKEN 
'l'E BEVELEN. - RECHT VAN DE BELASTING
PLICHTIGE EEN VERLENGING VAN 1.'ERMIJN AAN 
TE VRAGEN TEN EINDE TE ANTWOORDEN OP DE 
STUKKEN DOOR DE ADMINISTRA1.'IE LAA'I'TIJDIG 
OVERGELEGD. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SCHAT'I'ING VAN DE BELAS'I'BARE GRONDSLAG 
DOOR VERGELIJKING ME'l' SOOR'l'GELIJKE BE
LASTINGPLICHTIGEN. V ASTSTELLING IN 
FEITE DAT GEEN BEWIJSKRACHTIGE ELEMENTEN 
BIJGEBRACHT WERDEN. - SOEVEREINE BE
OORDELING VAN DE FEI'l'ENRECHTER. -VAST
STELLING WELKE DE WE'l"''ELIJKHEID RECHT
VAARDIGT VAN HET 'l'OEPASSEN VAN DE BIJZON
DERE WIJZE VAN BEWIJSLEVERING IN ARTI
KEL 28 VAN DE SAMENGESCHAKELDE WET1'EN 
OMSCHREVEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. - RE
CLAMATIE. ~ BESLISSING VAN DE DIREC'I'EUR 
DER BELASTINGEN. - WijziGING VAN AMBTS
WEGE VAN VERGISSINGEN BEGAAN BIJ HET 
VASTS'I'ELLEN VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. 
- GEBRUIKMARING VAN DE VERGELIJKING 
MET DE NORMALE WINSTEN VAN ANDERE SOORT-
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GELIJKE BELAS'fiNGPLICH'fiGEN DAN DIEGENE 
DIE DE CON'fROLEUR IN AANMEBKING GENOMEN 
HAD. - .ZENDEN VAN EEN BERICH'f VAN WIJZI
GING, VOOR DE BESLISSHiG, NIET VEREIST. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SCHA'l'TING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG 
DOOR VERGELIJIUNG MET SOORTGELIJKE BE
LASTINGPLICHTIGEN. - VERGELIJKING ME'!' DE 
WINSTEN VAN EEN ENKELE BELASTINGPLICH
'fiGE. - WE1"l'ELIJKHEID. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SCHATTfNG VAN DE BELASTBARE .GRONDSLAG 
DOOR VERGELIJKING ME'f SOORTGELI.TKE BE
LASTINPPLICH'l'IGEN. - VERGELIJKING MET DE 
NORMALE BRUTO- OF SEMl-llRU'fO INKOMSTEN 
VAN SOOR1'GEL1Jl(E BELASTINGPLICHTIGEN. -
GEEN ONWETTELIJKHEID. 

G0 INKOMSTENBELASTINGEN. - Bm
'fENGEWONE TERMIJN. - AANGIF'fE, WELKE 
EEN ONJUISl' WINS'fPERCEN'l'AGE VERMELD'l' -
AANGIF'l'E WELKE AAN DE BELASTINGPLlCH'fiGE 
TE WI,JTEN IS. - OP RET KOHlER BRENGEN 
VAN EEN AANSLAG IN DE BUI'J'ENGEWONE TER.: 
MIJN. - WE1'TELIJKHEID .. 

1° Al'tilceL 1 van de wet van 23 j·ttli 1953, 
in ·zover net artilcel 9 van de wet van 
6 septe1nbe·r 1895 ve1·vangt, spreelct ue
nel'lei ve1·val uit , tegen de di1·eatem· der 
belastingen die zott nagelaten hebben ter 
urijfie van het hot van bet·oep een of 
meer stttlclcen befl·effende cW betwisting 
neer te leggen; het hot van beroep be
hoort soeverein ·in te'lte te beoo·rdelen of 
de vast,qestelde niet-neerlegging vatt zul
ke aanl .is dat zij het blijlcen van de 
waarheid of de venlecUgingsniohten van 
de in de· zaalc stliancle 11a1·tijen afb1-ettk 
Jean aoen (1) en, in bevesti.gencl ueva.l; 
zelfs van .atrnbtswege het overleggen te 
uelasten van de clocttmenten wellce vom· 
het oplossen van het gesahil nodig ge
acht zijn (2), onvet'minclet'cl het ~-eoht 
va1i de belastingpliohtige een verlenging 
vwn tennijn aan te vra.gen ten eincle te 
a.ntwiJonlen op lle stttlcken clie cloor cle 
aclininistratie nacle1·hancl nwahten wor
den overgelegcl. 

zo H et hot van bc1·oep oorcleelt soeverein 
in feite flat geen bewi.jslcraahtige ole
menton bijeenyebmaht worden en !'echt
vaardigt zodoenclc de wettelijlcheicl van 
het aanwenden, voor het bepalen van de 
belastbare gronclslag, va.n de bijzo1~de1·e 
wijze van bewijsleve!'ing in wrtilcel 28 

(1) Vm•br., 22 maart 1926 (Bull . . en PAsrc., 
1926, I, 312). . 

Omtrent het feit dat de directeur der beias
tingen siechts stukken betreffencle de betwis
ting moet neerieggen, raadpl. verbr., 5 novem
ber 1957, redenen, sttpra, biz. 120. 

(2) Verbr., 8 januari 1952 (A1'1'. J!m·b1·., 1952, 
biz. 221), 16 mei 1956 (ibid., 1956, biz. 780) en 
30 april 1957 (ibid., 1957, biz. 722). 

van de samengeschalcelde wetten betret
tende cle inlcomQtenbelastingen omsahre
vet~ (3). 

3° Emi realamatie inged·iend overeenkom
stig at·tikel 61, pamg1·aat 3, van de sa
m~nvesahakelcte wetten bet·reffende de in
lcmnstenbelastingen bij hem aanhangig 
zijnde en tot pUaht l~ebbende de aanslag 
in al z'ijn elenientett te herzien, lean de 
dit·eateur van de belastingen cle clwalin
gen, wellce hij in de belastbare urond
slag merlct, reohtzetten floor geb1·uilc te 
malwn van cle vergelijlcing met de ttor
ma,Ie winston van andere soortgelijlce 
belastingpUohtigen awn d·iegene die cle 
oontrolett1' in aanme!·lcittg' genomen hacl, 
zonder clc~t hij v661· zijn beslissing cle 
be!astingpliohtige een ber·ioht vq,n wijzi
ging behoeft te zettden (4). 

4° Art'ilcel 28 van de samengesahr»lcelde 
wetten betreffettcle de inkomstenbelas
tingen e'ist niet clat cle vergelijlcing, 
weUce het vooTziet, met cle normale win
ston of bctten van meerclere sooTtgelij lee 
belasti:ngpUohtigen geschiede (5). 

5° Al'iikel 28 · van de samengesohalcelde 
wetten betreffencl'e cle inkomstenbelas
tingen sluit niet ttit flat het vaststellett 
vaat cle belastbare gron'clslag geschiede 
door vet·_qelijlci•li{f met de normale brnto
oj' semi-bruto in lcomsten van soortge
lijke bel(J)stingpliclitigen (6). 

6° Wannem· door het hot van beroep vast
gesteld is dat een van de {eitelijlce ole
menton zoncler het'UJellc het bopa!en van 
de belnstbam in1;;omsten onmogelijlc is, 
te weten het op cle oml/iet toege11aste 
winstpementage, Jcenbaa1· gemaalct we1·d 
cloor een onju.iste aanuitte wellce awn de 
.be!astingpliahti[le te wijten is, stelt cle 
ontoe1·eilcendheill van wans!ag clie ·e1·uit 
·uoot·tvloeit lle aclministratie in staat cle 
belnsting binnen de ternllijnen van at·ti
lcel 7 4 vcm cle samengeschalcelcle wet ten 
betreffencle cle in./cmnstenbelastingen op 
het lcohier te b1·engen (7). ' 

(MASSAUX EN CONSORTEN, 
1', BELGISCHE STAAl', MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARRES'l'. 

RET BOF; ~ Geiet ov· het bestreden 
arrest, op !l juli 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

(3) Verbr., 12 mei 1956 (A1'1', Tie,·br., 1956, 
biz. 763) en het arrest ·hiervoor. 

(4) Raadpl. verbr., 13 maart 1956 (A>·,-. 
T'e1·br., 1956, blz. 580). 

(5) en (6) Verbr., 10 december 1957, supra, 
biz. 214. 

(7) Verbr., 21 december 1954 (A1·1·. T'e1·b·r., 
1955, biz. 300). 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 67 van de sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, 9 en 10 van de wet 
van 6 september 1895, zoals deze artike
len vervangen zijn door artikel 1 van de 
wet van 23 juli 1953, en 97 van de Grond
wet, doordat het arrest, na aangenomen 
te hebben dat het door de administratie 
ter griffie van het hof neergelegd dossier 
onvolledig was en dat zekere stukken er
uit waren genomen, het in dit opzicht door 
aanleggers opgeworpen verweer afwijst 
om de reden dat de administratie uit het 
dossier ieder stuk mag verwijderen dat 
voor het vestigen van de taxatie zonder 
belang is; eli doordat het arrest als een 
nieuw, te laat ingediend stuk verwerpt 
een expertiseverslag waarin de door de 
administratie begane dwaling en onwette
lijkheden aangeklaagd waren, dan wan
neer, eerste onderdeel, artikel 9 van' de 
wet van 6 september 1805 de directeur der 
belasting!m zonder beperking, voorbehoud 
of voorwaarden verplicht << al de stukken 
met betrekking tot de betwisting ll aan het 
hof van beroep over te maken, zonder hem 
toe te staan daaruit een, zelfs voor de 
taxatie van belang ontbloot stuk weg te 
nemen, zodat dergelijke door het arrest 
aangenomen ruime toepassing aan een 
strikt uit te leggen bepaling een voorbe
houd of een voorwaarde toevoegt die 
daarin niet voorkomen, dan wanneer, bo
vendien, ook al achtte het hof van beroep 
het niet noodzakelijk dat zekere stukken 
die het vernoemt en die uit het dossier 
zouden zijn geriomen daarbij zouden zijn 
gevoegd, het althans geen antwoord ver
strekt op de conclusies waarbij aanleg
gers insgelijks wezen op het ontbreken in 
het dossier van een stuk 29/46, zijnde de 
bijlage bij hun aangifte betreffende de 
nauwkeurige en gedetailleerde gegevens 
van de kqstprijs waarop de winstmarges 
van 11,65 en 18,42 t. h., die zij ten aan
zien van de verwerkte alcohols inriepen, 
rusten, dan wanneer, tweede onderdeel, 
het door aanleggers neergelegd expertise
verslag geen nieuw stuk uitmaakte, naar
dien de inhoud ervan niet onderscheiden 
was van die van de andere stukken welke 
het enkel verduidelijkte, en dan wanneer, 
althans, de rederien van het arrest het
welk, enerzijds, beslist dat het op bewust 
verslag geen acht vermag te slaan, en, an
derzijds, betwist dat meergemeld verslag 
een uiteenzetting inhoudt die de tegen 
aanleggers in aanmerking genomen argu
menten lmn ontzenuwen, tegenstrijdig 
zijn, wat met een ontbreken van redenen 
gelijkstaat : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat artikel 1 van de wet 

van 23 juli 1953, in zover het artikel 9 van 
de wet van 6 september 1895 vervangt, ge-

nerlei verval invoert tegen de directeur 
der belastingen die zou nagelaten hebben 
ter griffie van het hof van beroep, tegelij~ 
kertijd als een eensluidend verklaarde 
uitgifte van de beslissing waartegen be
roep ingesteld is, een of meer stukken be
treffende de betwisting lieer te leggen; dat 
het hof van beroep soeverein in feite be
hoort te oordelen of de vastgestelde niet
neerlegging van zulke aard is dat zij het 
blijken van de waarheid of de verdedi
gingsrechten van de in de zaak staande 
partijen afbreuk kan doen en, in bevesti
gend geval, zelfs van ambtswege het over
leggen behoort te gelasten van de docu
menten welke voor het oplossen van het 
geschil nodig geacht zijn, onverminderd 
het recht van de belastingplichtige een 
verlenging van termijn aan te vragen ten 
einde te antwoorden op de stukken die 
door de administratie naderhand mochten 
worden overgelegd ; 

Overwegende dat het arrest, na erop ge
wezen te hebben dat de nummering van 
zekere stukken van het dossier der ad
ministratie gewijzigd was gewordgn zon
der dat de inhoud ervan veranderd werd 
en met het enkel doel ze op een ratione
lere manier te rangschikken, vaststelt dat 
aanleggers niet bewijzen dat de stukken, 
die beweerdelijk uit het dossier verwij
derd werden voor het neerleggen van het
zelve door de directeur ter griffie van het 
hof van beroep, voor het oplossen van het 
geschil enig belang konden vertonen ; 

Dat het arrest door deze vaststelling 
welke het :middel niet critiseert, de con
clusies van aanleggers passend beant
woordt, zowel wat het stuk 29/46 als wat 
de andere stukken aangaat en het verwer
pen van de eis van aanleggers wettelijk 
rechtvaardigt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het hof van beroep, 

hoewel in hoofdorde het expertiseverslag 
als een nieuw stuk beschouwend, evenwel 
ten overvloede de elementen ervan onder
zoekt en in dit onzicht beslist dat de uit
eenzetting die het inhoudt « het dienend 
karakter niet kan ontzenuwen van de ar
gumenten ll die in aanmerking genomen 
zijn; 

Overwegende, enerzijds, dat de kritiek 
welke het middel voorbrengt in zover het 
ontkent dat het verslag het karakter van 
een nieuw stuk heeft, niet ontvankelijk is 

, bij gebrek aan belang ; 
Overwegende, anderzijds, dat het geens

zins tegenstrijdig is in hoofdorde te beslis
sen dat een stuk als nieuw dient te wor
den verworpen en, tot alle nuttige doel
einden, subsidiair de draagwijdte ervan te 
onderzoeken; 

Dat geen van lle onderdelen van het 
middel kan ingewilligd worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
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schending van de artikelen 28 en 55 van 
de wetten betreffende de inkoinstenbelas
tingen en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest de litigieuze aanslag 
geldig verkla.ard heeft bij toeoassing van 
artikel 28 van voormelde wetten, door te 
beslissen dat verzoekers niet over bewijs
krachtige elementen beschikten en dat 
derhalve van de vermoedens van de wet 
gebruik behoorde te worden gemaakt, en 
doordat het bestreden arrest vooropstelt 
dat, wanneer de administratie dit arti
kel 28 toepast, niets haar verplicht aile 
elementen welke de vergeleken handels
ondernemingen beinvloeden naast elkaar 
te stellen, dan wanneer, eerste onderdeel, 
aangezien het enkel acht slaat op de va
riaties van aanlegge1's in de aanduiding 
van de verkregen winsten, het arrest ·geen 
rekenschap houdt met het door de admi
nistra tie zelf opgemaakt inspectieverslag, 
waarin deze deed gelden dat de vergelij
kingsmethode ter zake niet oordeelkundig 
was, naardien de administratie over be
wijskrachtige elementen beschikte, en 
geen antwoord verstrekt on de conclusies 
waarbij aanleggel:s dat verslag inriepen 
om te besluiten tot het bestaan van be
wijskrachtige elementen welke de toepas
sing van artikel 28 van de samengescha
kelde wetten uitsloten; dan wanneer, 
tweede onderdeel, de aanslag had dienen 
te worden vernietigcl, a) omdat de direc
teur, zonder op het advies van de inspec
teur acht te slaan, de door deze voorge
stelde grondslagen met 50 t. h. verhoogd 
heeft; b) omdat de administratie bij het 
wijzigen van een aangifte, het cijfer dien
de kenbaar te maken dat zij voornemens 
was de belastingschuldigen op te leggen; 
c) omdat de directeur, in plaats van de 
door de taxerende beambte begane verzui
men te herstellen, zelf zijn toevlucht geno
men heeft tot het zoeken van aanvullende 
Yergelijkingspunten waarvan in de loop 
van de procedure tot wijziging geen ge
bruik was gemaakt ; dan wanneer, derde 
onderdeel, het bewijs van het vermoede
lijk bedrag der belastbare inkomsten in 
de controle-phase op de administratie 
rust, en dient bijgebracht te worden door 
middel van de vermoede'ns welke blijken 
nit de vergelijking met de normale win
sten van soortgelijke belastingplichtigen 
en niet, .zoals het arrest doet, door een en
kele verwijzing naar bruto winsten en on
der in aanmerkingneming van slBchts een 
vergelijkingspunt, wat het arrest ertoe 
leidt ten onrechte te besluiten dat aanleg
gers niet bewezen hebben dat de door de 
soortgelijke belastingplichtigen behaalde 
winsten abnormaal zijn : 

Over het eerste onderdeel : 

· Overwegende dat, na in feite en dien
volgens soeverein vastgesteld te hebben 
dat aanleggers tot staving van hun. aan-

giften geen bewijskrachtige elementen bij
gebracht hadden en dat het tegerideel 
bleek uit de termen zelf van hun ant
woord op het bericht van wijziging, nit 
hun aangiften en uit het feit dat zij ach
tereenvolgens het behalen van telkens ho
gere winsten aangenomen hadden, het ar
rest oriderlijnt dat het advies van een in
specteur, al zij het in dit oozicht afwij
kencl, het bewijs van het bestaan van der
gelijke bewijskrachtige elementen · niet 
kan opleveren, naardien de directeur, bij 
wie een reclamatie aanhangig is, de macht 
heeft om de grondslag van de belasting te 
bepalen zonder door het advies van zijn 
ambtenaars gebonden te zijn; . 

Dat het aldus op passende wij.ze ant
woordt op de conclusies van aanleggers en 
de wettelijkheid rechtvaardigt van het 
toepassen van de bijzondere wijze van be
wijslevering, omschreven in artikel 28 van 
de samengeschakelde wetten, voor het be
paleri van de belastbare grondslag; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan ingewiliigd worden; 

Over het tweede onderdeel : 
a) Overwegende dat de directeur der be

lastingen die over een reclamatie uit
spraak doet, niet gebonden is door het ad
vies van de ambtenaars welke over die 
redamatie hun mening dienen te geven; 

b) Overwegende dat uit de termen zelf 
van het arrest blijkt dat y,c}6r het op ko
hier brengen van de litigieuze aanslagen 
berichten van wijziging aan aanleggers 
zijn gezonden; dat de directeur, bij wie 
de reclamatie van eerste aanlegger, inge
diend overeenkomstig artikel 61, para
graaf 3, van de samengeschakelde wetten, 
aanhangig was, tot plicht had de aanslag 
in al zijn elementen te herzien, en de dwa
lingen die hij daarin merkte kon rechtzet
ten, zonder dat hij v66r zijn beslissing die 
aanlegger een bericht van wijziging be-
hoefde te zen den; . 

c) Overwegende dat aileen de· aanslag 
die ten laste van de eerste aanlegger, per
soonlijk, op het kohier werd gebracht 
door de directeur der belastingen gewij
zigd werd; 

Overwegende dat, waar hij gebruik 
maakte van de vergelijking met de nor
male winsten van andere soortgelijke be
lastingplichtigen dan diegene die de con
troleur in aanmerking genomen had bij 
het vestigen van de aanslag, de directenr 
der belastingen zich ertoe beperkt heeft 
het bedrag van de belastbare grondslag te 
wijzigen, zonder dat hieruit kan worden 
afgeleid dat deze grondslag willekeurig 
vastgesteld was ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan ingewilligd worden; 

Over het derde onderdeel : 
0Yerwegende, enerzijds, dat artikel 28 



- 778 

van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen niet eist 
dat de vergelijking geschiedt met de nor
male winsten of baten van meerdere soort
gelijke belastingplichtigen; 

Overwegende, andel'zijds, dat deze be
paling het vaststellen van de belastbare 
inkomsten door vergelijking met de bruto 
of semi-bruto inkomsten van een soortge
lijke belastingplichtige niet uitsluit; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 74, eerste lid, 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, 112 van de 
Grondwet, 132D en volgende van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest beslist heeft dat de litigieuze aanc 
slageu in de buitengewone termijnen van 
vom~meld artikel 74 op het kohier mochten 
worden gebracht, dan wanneer de admi
nistratie beschikte over de bewijskrach
tige elementen welke het ' haar mogelijk 
maakten de door aanleggers behaalde ba
ten, juist en zonder toepassing van de in 
artikel 28 omschreven procedure te bepa
len, en mitsdien geen gronden had om aan 
te voeren dat zij door de ingediende aan
giften misleid was, dan wanneer zij bijge
volg de belasting in de gewone aanslag
term1jnen kon · vestigen, dan wanneer der
halve het bestreden arrest de forclusie 
diende aan te nemen, naardien het op het 
kohier brengen· van de litigieuze aansla
gen .plaats gehad heeft op 22 decemher 
1948, dan wanneer het cliende te geschie
den v66r 31 juli 1947 : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat, ter zake, een van de feitelijke ele
menten, zonder hetwelk het bepalen van 
de belastbare inkomsten onmogelijk. was, 
te weten het op de omzet toegepaste 
winstpercentage, kenbaar gemaakt werd 
door eei::t onjuiste aangifte welke aanleg
gers te wijten is ; 

Dat het llieruit wettelijk afgeleid heeft 
c1at de ontoereikendheid van aanslag die 
eruit voortvloeide de administratie in 
staat stelde de belasting binnen de termij
nen van artikel 7 4 van de samengescha
kelde wetten op het kohier te brengen ; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

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

29 mei 1958. - 1° kamer. - Voorzitter, 
H. Bareel, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve,·slaggever, H. Bayot. - Ge
lijlclwidende conclusie, H. R. Delange, ad
vocaat-generaal. - Pleiter, H. Fally (van 
de Balie bij het Hof van beroep te Brus
sel). 

l" KAMER. - 29 mei 1958 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BELAS· 
TING OP DE BEDRIJFSIN.KOMSTEN.. - HAN
DELS-, NIJVERHEIDS- OF LANDBOUWBEDRIJVEN. 
- WINST DOOR EEN SCHULDVORDERING UIT· 
GEMAAKT. - WINS'!', IN BEGINSEL, BELAST
BAAR VOOR RET JAAR GEDURENDE HE'rWELK 
DE SCHULDVORDERING ONTSTAAN IS. 
SCHULVORDERING MOETENDE NOCHTANS ZEKER 
ZIJN. 

De wi1tsten van de nijve1·heids-, handels
of landbmtwbed!"ijven door een schuld
vordering uitgemaalct zijn a.an de be
rlTijfsbela.sting onde•·woTpen, in.beginsel; 
voor het ja·arr _qecl7trende hetweUc deze 
soh7tldvm·derin.g ontstaan is; een sohuld" 
vonle·ring is desn·iettegenst(})ande sleohts 
belastbaar op het ogenblilc dat zij een 
zelcer lcaralcte·r · venoo•rven heeft (1). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 27, par. 1.) 
(Impliciete oplossing.) · · 

(SALKIN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCiEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 november 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Gelet op het enig middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97, 110 
en 111 van de Gronuwet, van de wet van 
15 mei 1846 op de comptabiliteit van de 
Staat, gewijzigd door artikel 5 van de 
wet van 9 april 1935, van de artikelen 25, 
inzonderheid 25, eerste lid, 1 o, 27, inzon
derheid eerste en tweede lid, 35 en 42 van 
de wetten en besluiten betreffende de in
komstenbelastingen, samengeschakeld bij 
het besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 1, 2, en 3 van de wetten betreffende 
de nationale crisisbelasting, samengescha
keld bij het besluit van de Regent van 
16 januari 1948, ·18, 21 en 33 van de wet 

(1) Verbr., 22 maart 1955 (Ar1·. Verbr., 1955, 
blz. 624) ; 18 november en 6 december 1955, 
21 februari en 8 mei 1956 (ibid., 1956, blz. 212, 
266, 507 en 754) ; 13 november 1956 en 16 ja' 
nuari 1957 (ibid., 1957, biz. 175 en 351); 28 ja
nuari 1958, wpra, blz. 347. - Verge!. Raad 
van State van Frankrijk, 17 december 1956 
(Dalloz, 1957, II, 107). - Over het feit dat een 
zekere schuldvordering, maar op termijn, een 
belastbare ·winst uitmaakt, rekening gehouden 
met de disconto, raadpl. ·verbr., 15 juni 19-1,8 
(A17'. Ye1·br., 1948, blz. 335}, alsook verbr~; 
28 januari 1958 (redenen}, supra, blz. 347. 
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vim 8 maart 1951; tot wijziging, vanaf het 
dienstjaar 1951, van de wetten en beslui
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
en de nationale crisisbelasting, samenge
schakeld bij de besluiten van ~5 en 16 ja
nuari 1948, 2 en 8 van de wet van 
28 maart 1955, waarbij zekere wijzigin
gen worden gebracht aan de wetgeving 
betreffende de directe belastingen, 1317, 
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest verklaard 
heeft dat aanlegger geen gr.onden had om 
op t:e komen tegen het opnemen, in de 
elementen welke in de gewone belastingen 
over het dienstjaar 19'44 belastbaar zijn 
als winsten, verkregen uit hoofde van de 
vereJ;J.iging die . tussen hem en een persoon 
genaamd Cesar bestaan heeft, van de 
som van 361.762 frank welke voornoemde 
Cesar hem in september 1943 gestort had, 
en hem bijgevolg het tegen de beslissing 
van de directeur der directe belastingen 
van 18 november 1955 gericht beroep ont
zegd heeft, in zover dit beroeri betrekking 
had op de aanslagen in de bedrijfsbelas
ting, de nationale crisisbelasting en de 
aanvullende personele belasting welke on
der het dienstjaar 1954 op het kohier zijn 
gebr'acht bij navordering van rechten over 
het dienstjaar 1944, onder artikel 492.001, 
om de redenen dat, enerzijds, de betaling 
van de kwestieuze 361.762 frank aan aan
legger de terugoverdracht door een ven
noot :ian zijn medevennoot zou uitmaken 
van een deel van de opbrengst van hun 
gemeenschappelijke activiteit en haar 
oorzaak · zou vinden in het contract van 
vereniging dat hen verboncl, en dat, 
anderzijcls, het vorcleringsrecht van aan
legger ten aanzien van die solimlen enkel 
zou hebben kunnen ontstaan in de loop 
van het jaar 1943, ingevolge het vonnis 
van de Rechbank van koophanclel te 
Brussel van 10 augustus 1943, hetwelk 
alleen teweeggebracht zou hebben dat de 
litigieuze baten door aanlegger konclen 
worden geind, dan wanneer, eerste onder
deel, het bestreden al'l'est niet betwist dat, 
zoals . aanlegger betoogcle, de som 
van 361.762 frank het aancleel vertegen
woordigde dat hem toekwam in de win
sten, behaald door de feitelijke vereni
gilig welke hij met Cesar gevormd had 
en dit voor de jaren 1933 tot 1941, dat d~ 
winsten aan de bedrijfsbelasting onder
worpen zijn voor het jaar in de loop van 
hetwelk de schuldvorclering die de bron 
ervan is tot stand is gekomen; dan wan
neer, tweede onderdeel, het op 10 augus
tus 1943 door de Rechbank van koophan
del te Brussel gewezen vonnis enkel het 
bestaan bevestigd heeft van het vorde
ringsrecht, dat aanlegger v66r die be
slissing op Cesar bezat, en dat zijn oor
sprong vond in het hen. sedert 1931 ver
bindend vereniginscontract; en dan wan-

neer, derde onderdeel, het tegenstrijdig is 
te verklaren, zoals het beklaagde arrest 
doet, tegelijkertijd dat het ontvangen, 
door aanlegger in .1943, van· .de som 
van 361.762 frank zijn oor.zaak vindt « in 
het recht dat hij had krachtens het hem 
met voormelde Cesar verbindend vereni
gingscontract ll, en dan wanneer het vor
deringsrecht van aanlegger .ten opzichte 
van Cesar niet ontstaan was v66r het von
ilis van de Rechtbank van koophandel te 
Brussel van 10 augustus 1943, zodat voor
meld. arrest, door uitspraak te doen zoals 
het gedaan heeft, de. bovenaangeduide be
palingen geschonden. heeft, inzonderheid 
het beginsel van de eenjarigheid der be
lasting .en de bewijskracht van voormeld 
vonnis van 10 augustus 1943, en op tegen
strijdige redenen gesteund heeft, wat met 
het ontbreken van redenen gelijkstaat : 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

niet gegrond verklaart het beroep door 
aanlegger ingesteld tegen de beslissing 
van de directeur der belastingen, waarbij 
de reclamatie verworpen is welke inge
diend werd tegen de aanvullende aansla
gen in de bedrijfsbelasting, de nationale 
crisisbelasting en de aanvullende perso
nele belasting, gevestigd bij wege van 
rechtzetting en ten laste van aanlegger op 
het kohier gebracht onder het arti
kel 492.001 van het kohier over het dienst
jaar 1~54, bij navordering van rechten 
over het dienstjaar 1944; 

Overwegende dat aanlegger zo v66r het 
hof van beroep als in zijn reclamatie kri· 
tiek aanvoerde tegen het insluiten,. bij de 
onder de gewone belastingen van . het 
dienstjaar 1944 vallende belastbare ele
menten, ·van een som van 363.644 fr. 55 
die bij beslissing van de directeur ver~ 
laagd werd tot 361.762 frank, als winsten 
door hem verkregen in de feitelijke ver
eniging welke hij met de persoon genaamd 
Cesar vormde in de loop van de jaren 1933 
tot 194.1, welke som deze hem in septem
ber 1943 gestort had ingevolge eeil veroor
delend vonnis, op 10 augustus 1943 gewe
zen; dat hij betoogde clat deze winsten 
dienden te worden behandeld onder· de fis
cale dienstjaren betreffende de jaren in de 
loop waarvan zij behaald waren gewor
den, ongeacht de datum waarop aimleg
ger ze geind had, en dat de litigieuze aan· 
slagen derhalve door forclilsie getroffen 
waren; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
0111 aanleggers' stelling af te wijzen, hier~ 
op steunt dat, gezien de betwisting' welke 
gerezen was omtrent de voortzetting van 
de vereniging na februari 1933, het vorde
ringsrecht van aanlegger tegen ·de ge
na:arude Cesar pas is kunnen ontstaan in 
de loop van het jaar 1943, ingevolge het 

· dom; de Rechtbank van koophandel· te 
Brussel op· 10 augustus· van dat · jaar ·ge-
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wezen vonnis, rr wellr vonnis aileen te
weeggebracht heeft dat de litigieuze baten 
door verzoeker konden worden geind »; dat 
deze voor die beslissing slechts een ven
nootschappelijk recht bezat op de door de 
vereniging van 1!}33 tot 1941 behaalde win
sten, dit is een uit het contract van. ven
nootschap spruitend recht; dat het begin
sel volgens hetwelk de winsten van een 
vereniging geacht worden bij de afsluiting 
van het boekjaar verkregen te .zijn niet 
van toepassing is ; 

Overwegende dat deze redenen in ver
band dienen te worden gebracht met de 
voorheen door het arrest gedane vaststel
ling dat het ontvangen, door aanlegger in 
1943, van de som van 361.762 frank het 
recht tot oorzaak heeft dat hij bezat inge
volge het contract van vereniging dat hem 
met Cesar verbond; 

Overwegende dat deze motivering tegen
strijdig, in ieder geval dubbelzinnig is; 
dat zij het immers niet mogelijk maakt 
met zekerheid in te zien of de rechter over 
de grond bedoeld heeft te zeggen dat aan
leggers schuldvordering tegen Cesar pas is 
ontstaan met het vonnis van de rechtbank 
van koophandel van 10 augustus 1943, in 
welk geval hij trouwens zijn eigen, hier
boven aangehaalde vaststelling zou tegen
spreken welke noodzakelijkerwijze impli
ceert dat aanleggers schuldvordering ont
stamf is ingevolge de opeenvolgende uit- . 
voering van het contract van vereniging 
in de. loop van de jaren 1933 tot 1941; of
wei da:t die schuldvordering, welke ten ge
volge van die uitvoering voordien ont
staan was, het zeker karakter dat haar be
lastbaar maakte slechts verkregen heeft 
door de uitwerking van voormeld vonnis ; 

Dat dit onderdeel van het middel ge
grond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, enkel in zover het; uitspraak 
doende over aanleggers beroep met betrek
king tot de aanvullen<te aanslagen in de 
gewone belastingen welke te zijrien laste 
op het kohier gebracht zijn onder arti
kel 492.001 van het dienstjaar 1954 bi.i na
vordering van rechten over het dienstjaar 
1944, besist dat de in september 1943 door 
Cesar aan aanlegger gestorte som van 
361.762 frank een belastbare winst van het 
dienstjaar 1944 is en in zover het over de 
kosten beslist; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest za} gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te'Tiuik. 

29 mei 1958. - l" kamer . .c.:_,_ 'voorzittm·, 
H. Bareel, raadsheer waarriemend voor
zitter. - Ve1·slaggever; H. Moriame. -
Gelijkluidende conclu.sie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - P~eiters, HH. Oar-

lier en Fally (beiden van de Balie bij het 
Hof van beroep te Brussel). 

l" KAMER.- 29 mei 1958 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
LASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. 
HANDELS-, NIJVERHEIDS- OF LANDBOUWBE
DRIJVEN.- VERMEERDERINGEN WELKE VOORT
VLOEIEN UIT MEERWAARDEN VAN IN RET BE
DRIJF GESTOREN ACTIVA. - BELASTBARE 
WINST INDIEN DE MEERWAARDEN VERWEZEN
LI.Y,KT ZIJN OF IN DE· REKENINGEN UITGE
DRUKT, BERALVE VRIJSTELLING DOOR DE WET 
VOORZIEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
LASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. 
HANDELS-, NIJVERREIDS- OF LANDBOUWBE
DRIJVEN.- GOEDEREN OF PRODUC'J?EN WELKE 
BIJ RET SLUI'J'EN VAN EEN DIENSTJAAR BE
STAAN. - :tyiEERWAARDE VAN DEZE GOEDEREN 
EN PRODUC'l'EN WELI(E EEN BELASTBA RE WINS'!' 

· UITMAAKT VOORTKOMENDE VAN DE GEDANE 

VERRICRTINGEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. BE-
LASTING OP DE BEDRIJFSINlKOMS'l'EN. 
LANDBOUWBEDRIJF. ~ VEESTAPEL. GE
INVESTEERD ACTIVUM OF PRODUCTEN OF GOE
DEREN NAARGELANG RET GEVAL. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EX'l'RABELASTING. - PROVISIE TO'l' INSTAND
ROUDING VAN DE STOCKS. - VEESTAPEL IN 
AANMERKING MOETENDE GENOMEN WORDEN 
VOOR RET BEREKENEN VAN DEZE PROVISIE IN 
ZOVER RET DE AARD REEFT VAN EEN PRODUC'J' 

OF EEN IWOPGOED. 

1 o H et zijn de venneerdeTingen welke 
voortvloeien uit meeTwaarden van. in 
het bedrijf gestoken activw welke, 
kr(])ohtens het tweede gedeelte van arti
lcel '/!:'1, paragraat 1, ee1·ste lid, van de 
samenuescha.lcelde wetten betreffende de 
inkornstenbela,stingen, slechts als win
sten belastbaa,r zijn voor zoveel aie 
mee·rwawrden hetzij veTwezenlijkt, het
zij in de 1•elceningen of invent·arissen 
~~itgerln~kt zijn, onder voorbehoud van 
de v1·ijsteUingen door de prwagraaf l2bis 
V(/,1/~ hetzelfde a1·tikel voorzien (1). 

2° De meenvaa1·de van ae prod1toten of 
goederen welke bij de atsluiting van een 
rUenstjaa1· bestaat maakt een winst uit 
llie voortlcomt van de gedane verrioh
tingen, belastba.ar lcTachtens het eerste 
rleel va'n (/,1/"tikel '1!'1, paragn~at 1, lid 1, 
van de smnenge·schalcelde wetten bet1-ef
tende de inlcomstenbela-sUngen (2). 

(1) en (2) Verbr., 12 november 1957, supra, 
biz. 142. 
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go De veestapel vam een landbouwbedrijf 
,kwn, naa,rgelatng het geval, uitsluitend 
hetzij een ge'investeerd avtimtm, hetzij 
producten of koopgoederen belichwrnen., 
otwel ten dele de (J)ard van het eerste; 
en ten dele de aard van de tweede heb
ben (1f. 

4° De veestapel vam een lam·dbouwuitba
ting dient in aanmerlcing te worden ge
nomen voor het berekenen. van de pro
visie voor het instwndhottden van de 
stocks, van de emtrabelasting onder be,. 
prwlde voorw111arden vrijgesteld in de 
mate waat"in het niet een in het bedrijf 
ge'investeerd activum, maar een product 
of een Tcoopgoed belichaamt. 

(LECLERCQ, T. BELGISCHE S'.fAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARRES1'. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 27, paragrafen 1 en 
2bis, van de wetten betreffende de inkornr 
stenbelastingen, samengeschakeld bij het 
besluit van 31 juli 1943, doordat het arrest 
verklaart dat, wanneer zij niet het gevolg 
is van extrinsieke omstandigheden, doch 
een van de doelen van het bedrijf uit
maakt, de waardeverhoging van de vee
stapel die van een landbouwbedrijf af
hangt door het enkel feit van haar be
staan aan de belasting onderworpen is, 
dan wanneer, welke hun· o01·sprong of hun 
aard ook wezen, de vermeerderingen die 
uit de waardeverhoging van geinvesteerde 
activa voortvloeien pas een belastbare 
winst uitmaken op het tijdstip wanneer 
deze meerwaarde in de rekeningen of in
ventarissen van de belastingschuldige uit
gedrukt is : 

Overwegende dat, naar luid , van arti
kel 27, paragraaf 1, lid 1, van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, welke op het stuk van de 
extrabelasting toepasselijk zijn behalve in 
de gevallen uitdrukkelijk omschreven in 
de wet van 16 october 1945, onder meer in 
haar artikel 5, paragraaf 4, eerste en 
tweede lid, de vermeerderingen welke 
voortvloeien uit meerwaarden van in een 
landbouwbedrijf gestoken activa slechts 
als winsten belastbaar zijn voor zoveel die 
meerwaarden hetzij verwezenlijkt, hetzij 
in de rekeningen of inventarissen uitge-

(1) Raadpl. F. DuMON, « Les animaux immeu
bles par destination », Rev. crit. j"rispr. belge, 
195<1., .b]z. 117 en vlg. · 

drukt zijn, onder voorbehoud van het in 
paragraaf 2bis van hetzelfde artikel be
paalde; 

Dat daarentegen de meerwaarde van de 
producten of goederen welke bij de afslui
ting van een dienstjaar van dergelijk be
drijf bestaat, een winst uitmaakt die 
voortkomt van de gedane verrichtingen en 
belastbaar is krachtens het eerste deel van 
voormeld artikel 27, paragraaf 1, eerste 
lid; 

Overwegende dat aanlegster in hoofd
orde bij conclusies deed gelden dat de vee
stapel van haar landbouwbedrijf een in 
dat bedrijf gestoken activum was waar
van de meerwaarde niet in de belastbare 
winst mocht begrepen worden omdat zij 
nochverwezenlijkt, noch in de rekeningen 
of inventarissen uitgedrukt was · gewor
den; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
deze ·Stelling verwerpt op de grond dat 
<(de vermeerdering van de veestapel niet 
als een meerwaarde van in het bedrijf ge
stoken activa valt aan te zien; dat immers 
het vermeerderen ·in getal en waarde van 
de veestapel een van de doelen van het 
landbouwbedrijf is en dient te worden 
aarigezien als een belastbare baat van de 
beclrijfsactiviteit )) ; 

6verwegencle dat het micldel terecht op
komt tegen cleze stelling die te algemeen 
is; ·dat toch de veestapel van een land
bouwbedrijf naargelang van het geval uit
sluitend hetzij een gei:nvesteerd activum, 
hetzij producten of goederen kan belicha
men, ofwel ten dele de aard van een acti
vum, ·en ten dele de aard van producten 
of goederen kan hebben; 

Waaruit volgt dat, waar het de stelling 
van aanlegster verwerpt om de gecriti
seerde reden, zonder in feite vast te stel
len dat ter zake de veestanel van aanleg
ster in zijn geheel producten of goederen 
uitmaakte, het bestreden arrest zijn be
slissing niet wettelijk rechtvaardigt; 

Dat het middel gegrond is; 
Ov\)r het derde middel, afgeleid uit de 

schending van artikel 6 van de wet van 
16 october 1945 tot invoering van een ex
trabelasting op de in oorlogstijd behaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en baten, 
doordat het arrest, na vastgesteld te heb
ben dat het landbouwbedrijf van aanleg
ster de vermeerdering van de veestapel er
van in getal en waarde tot doel had, wei
gert deze veestapel in aanmerking te n()
men voor het berekenen van de provisie 
tot instandhouding van de stocks welke 
van de extrabelasting vrijgesteld is, dan 
wanneer voormeld artikel 6 voorschrijft 
voor die berekening acht te slaan oo alle 
producten en goederen die het voorwerp 
van het ·bedrijf uitmaken, zonder enig on
derscheid : 

Overwegende dat het beklaagd arrest, 
tot verwerping van de subsidiaire eis van 
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aarilegster die strekte tot vrijstelling van 
een provisie tot instandhoucling van de 
veestapel die zij op 9 mei 194() bezat, en 
·zulks bij to.epassing van artikel 6, .Para
graaf 1, van de wet van 16 october 19-45, 
enkel hierop steunt dat nit de voorberei
dencle werkzaamheden tot voormelde wet 
blijkt dat de wetgever bedoeld heeft de 
veestapel van de lanclbouwbeclrijven nit te 
sluiten van de berekening van de in voor
melde bepaling omschreven provisie ; 

. Overwegende, gewis, dat de Senaat, ar
.tikel 6, paragraaf 1, letter a, onderzoe
kenct van het ontwerp clat de wet van 
16 october 1945 zou worden, een amende
ment aan deze bepa:ling verworpen heeft 
hetwelk ertoe .strekte clat bij de grond
sto:ffen, producten en goederen die het 
voorwerp van de lanclbouwbeclrijven uit
maken, de levencle veestapel zou worden 
gevoegcl die de belastingschuldige oo 9. mei 
1940 bezat, en dit voor het bepalen van de 
provisie welke voor het wecler aanleggen 
van de stocks bestemd is, cloch dat erop 
behoort te worden gewezen clat clit amen
clement voorgestelcl was als, in ieder ge
val, een bijkomende categorie eigendolfr 
men voegencl bij die welke in het ontwerp 
reeds waren opgesomd als voor het bere
kenen van bewuste provisie in aanmer
king dienende te worden genomen; , 

Dat het verwerpen van dergelijk amen
dement niet tot gevolg gehad heeft de ge
bruikelijke betekenis ,van de woorden 
« gronclsto:ffen, producten .en goederen )), 
die voorkomen in artikel 6, paragraaf 1, 
van de wet van 16 october, te wijzigen; 

Overwegende clat, .. zoals uit het op het 
eerste middel verstrekte antwoord blijkt, 
de veestapel van een landbouwbedrijf 
naargelang van het geval hetzij een gein
vesteerd activum, hetzij een product of 
een koopgoed kan belichamen; dat hij in 
laatstvermeld geval in aanmerking client 
t'e worden genomen voor het berekenen 
van de provisie welke bestemd is tot het 
instanclhouden van de stocks; 

Waaruit volgt dat, waar het de verwer
ping van de eis van · aanlegster op de en
kele bovenaangehaalde reclen steunt, zone 
der vast te stellen clat ter zake de vee
stapel van aanlegster geen product of 
koopgoed was in de zin van artikel G, pa
ragraaf 1, voormeld, het bestreclen arrest 
zijn beslissing niet wettelijk gerechtvaar
digd heeft; 

Om die reclenen, en zonder clat het 
tweede middel behoeft te worden onder
zocht hetwelk niet tot een i·uimere ver
breking zou leiclen, verbreekt het bestre
den arrest, enkel in zover : a) met betrek~ 
king tot de raming van de veestapel voor 
het vestigen van de gewone belastingen en 
de extrabelasting, het de door de veestapel 
viln aanleggers lanclbouwbedrijf verkregen 
meerwaarde in ieder geval belastbaar ver-

klaart; . b) het de eis verwerpt eli~ tot 
voorwerp heeft de provisie tot irist!Jon<}hou
ding va:i;l de stocks (veestapel), wat de ex
trabelasting beh·eft; o) het over de kosten 
beslist; beveelt dat melding van onderha
vig arrest zal gemaakt worden o!): de kant 
van de gedeeltelijk vernietigcle besl~ssing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten: ver
wijst de aldus beperkte zaak naar bet Hof 
van beroep te Brussel. 

29 mei 1958. - 1" kamer. - Voorzitter, 
H. Bareel, raadsheer waarnemend voor
zitter. - TTe1·slaggever, H. Moriame. -
Gelijlcltddende oonolusie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Got
hot (van de Balie bij het Hof van beroe]J 
te Luik) en Van Leynseele. 

l" KAMER. - 30 mei 1953 

VERHURING VAN ZAKEN. - PACHT. 
- HUUROPZEGGING DOOR DE VERPACH'fER GE
GEVEN. - NIEUWE OPZEGGING. - BEGRIP. 

W annem·, na a.an een van de paohters v·an 
een lancleigendom opzegging gegeven te 
hebben, cle verprJJ01~ter een tweecle opzeu
ging geett, aan de twee paohters van. flit 
,qoea betekencl, en voor een andere da
tt~m. maakt cleze tweede opzegging een 
nieuwe opzegging t~it in cle zin van arti
kel1776 van het Bm·gerlijlc Wetboelc. 

(YANDECANDELAERE, T. DE SU1TER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 februari 1957 in boger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te leper ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de. 
schending van de artikelen 1776, meer be
paald lid 3, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek en van de bewijskracht 
van de huuropzegging door verweerclers 
aan etsers gegeven op 9 december 1955 en, 
voor zoveel als nodig, van de huuropzeg
ging door verweerders aan tweede eiser 
gegeven op 23 september 1955, doordat het 
bestreden vonnis, na vastgesteld te hebben 
dat verweerders op 23 september 1955 aan 
tweede eiser huuropzegging gegeven. had
('len tegen 1 october 1957 en dat deze op
zegging door de bevoegde rechter niet gel
dig verklaard werd, een tweede opzeggin:g 
~ betreffende dezelfde pachtovereenkomst 
-, die door verweerders aan beide eisers 
op 9 december 1955 gegeven werd tegen 
1·october 1958, ontvankelijk en geldig ver
klaard heeft, om reden dat deze tweede 
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opzegging. geen nieuwe opzegging was 
« vermits zij als een aangepaste, verbe
terde, of aanvullende opzegging was)), 
wanneer de huuropzegging van 9 december 
1955 niet ontvankelijk was, vermits zij 
min drtn dde jaar na de niet geldig ver
klaarde opzegging van 23 september 1955 
gedaan werd, wanneer uit de bewoordin
gen van de opzegging van 9 december 1955 
duidelijk blijkt dat zij een nieuwe opzeg
ging was, die aan twee huurders gegeven 
werd in plaats van een, tegen een andere 
datum gegeven werd - 1 october 1958 in 
plaats van 1 october 1957- noch uitdruk
kelijk noch impliciet naar de eerste opzeg
ging van 23 september 1955 verwees, en 
geen gewag maakte van een « aanpassing, 
verbetel"ing of aanvulling )) van die eerste 
opzegging : 

Overwegep.de dat het bestreden vonnis 
vaststelt : 1° dat verweerders opzegging 
gaven op 23 september 1955 voor 1 october 
1957 aan tweede aanlegger, een der pach
ters van hun landeigendom en die verzet 
ertegen deed, en dat die. opzegging het 
voorwerp niet was van een rechtspleging 
tot geldigverklaring door de vrederechter, 
2° dat verweerders opzegging gaven op 
9 december 1955 vo·or 1 october 1958 niet 
aileen aan tweede verweerder, maar ook 
aan eerste verweerder, insgelijks pachter 
van hetzelfde goed; 

Overwegende dat het vonnis om de op
zegging van 9 december 1955 geldig te ver
klaren, steunt op de beschouwing dat het 
niet om een nieuwe opzegging gaat maar 
om een « aangepaste, verbeterde of aan
vullende opzegging )) ; 

Overwegende dat verweerders niet be
twisten dat de eerste twee alineas van ar
tikel1776 van het Burgerlijk Wetboek ter 
zake toepasselijk zijn; 

Overwegende dat het derde lid van dit 
artikel bepaalt dat « werd de opzegging 
door de rechter niet geldig verklaard, dan 
kan een nieuwe opzegging pas drie jaa.r 
na de niet geldigverklaarde opzegging ge
daan worden )) ; 

Overwegende dat een opzegging aan de 
pachters van een landeigendom gegeven 
voor een bepaalde datum niet kan aange
zien worden als een aanpassing, verbete
ring of aanvulling van een opzegging vroe
ger gegeven aan een hunner voor een an
dere datum, doch wel een nieuwe opzeg
ging uitmaakt in de zin van artikel 1776, 
lid 3, van het Burgerlijk Wetboek, opzeg
ging die gebeurlijk een nieuw verzet zou 
kunnen uitlokken; 

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

schending van artikel 3 van de wet van 
26 juli 1952 tot beperking van de pacht
prijzen, doordat het bestreden vonnis, na 
vastgesteld te hebben dat de vaststelling 
van de huurprijs door verweerders gevor-

derd wevd in verzoening in datum van 
27 februari 1956, eisers veroordeeld heeft 
om aan verweerders een · verhoogde huur
prijs van 22.275 frank te betalen vanaf 
1 october 1955, wanneer de vraag van de 
verpachter tot herzien,ing van de pacht
prijs slechts uitwerking kon hebben op de 
pachtprijzen die vervallen na de datum 
van het rekwest tot verzoening; 

· Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat het pro.ces-verbaal betreffen
de h~t in verzoening roepen opgesteld 
werd op 27 februari 1956, maar dat, het, 
in tegenstrijd met wat in het middel voor
gehouden wordt, niet vaststelt dat het be
palen van de huurprijs op deze datum ge
vorderd werd; dat de datum van het re
kwest tot verzoening uit geen enkel der 
bij de voorziening gevoegde stukken 
blijkt; 

Overwegende, dienvolgens, dat het mid
del feitelijke grondslag mist; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis, doch enkel in zover het de door 
verweerders aan aanleggers op 9 december 
1955 gegeven opzegging geldig verklaart 
en aanleggers tot de kosten veroordeelt; 
verwerpt de voorziening voor het overige; 
beveelt dat melding van onderhavig arrest· 
zal worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerders tot de helft der kosten 
en aanleggers tot het overige·; verwijst de 
alzo beperkte zaak naar de Rechtbank 
van eerste aanleg te Veurne, zetelende in 
hoger beroep. 

30 mei 1958. - 1" kamer. - Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Verslaggever, H. Huy-

, brechts. Gelijlclt~idende conclt~sie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Struye en Van Leynseele. 

1" KAMER. - 30 mei 1958 

1° CONTRACT VAN VEJRVOEJR.- VER
voER VAN ZAKEN DOOR MIDDEL VAN AUTO
VOERTUIGEN. KONINKLIJK BESLUIT 
Nr 248 VAN 5 MAART 1936. - VERGUNNING 

'VAN HE'l' BUREAU VOOR RET WEGVERVOER. -
- PERSOONLIJKE VERGUNNINGEN. - DRAAG
WIJD'l'E VAN DIT LAATSTE WOORD. 

2o .MTDDEJLEJN VAN VEJRBREJKING. -
IN BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL VREEMD 
AAN DE OPENBARE ORDE EN AAN DE FEITEN
RECH'l'ER NIET ONDERWORPEN. - NIET-ONT
V ANKELIJKHEID. 

1 o De bepa,ling van artilcel 4 van het lco
ninlclijlc besluit nr 248 van 5 moort 1936 
houdenrle regeling van het vervoer van 
:talcen door middel van rnotor·voer·tuigen, 
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volgens dewelke de machtigingen door 
· het B~trea1~ voor het wegvervoer afge

levm·d persoonlijlc zijn, heett tot gevolg 
clat de atstand van soortgelijlce machti
ging aan een clercle geen nitwerlesel 
heett zolang het Bnrea~~ die atstand niet 
heett goedgeleeurd maar ze verbiedt deze 
ajstand n·iet. 

,2° Is tot stav·ing vctn een voot·ziening in. 
b·tM·get·lijlve zalcen niet ontvanlcelijlc het 
midclel, dat cle publielce orde niet m . .alct, 
dat aan cle fe~tenrechter niet on.derwor
pen geweest is. 

(VAN DER VREKEN, T. VAN AEKEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 juni 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6 en 1131 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 4, 8 en,ll van het 
koninklijk besluit van 5 maart 1936 hou
dende regeling van het vervoer van zaken 
door middel van motorvoertuigen, zoals 
gewijzigd onder meer door het wetsbesluit 
van 14 februari 1946, 17 en 50 van het ko
ninklijk besluit van 1t mei 1936 houdende 
.A.lgemeen Reglement betreffende het ver
voer van zaken door middel van motor
voertuigen, zoals gewijzigd onder meer 
door het wetsbesluit van 5 februari 1946, 
doorda t het bestreden arrest eiser veroor
deeld heeft tot de betaling van de prijs 
van de afstand der Belgische vervoerver
gunning van goederen nr V.4.015-1 aan 
verweerder, om reden dat het vaststaat 
dat eiser deze gekocht heeft van verweer
der en hij aan deze laatste de prijs ervan 
nog niet volledig betaald heeft, dan wan
neer: 1° de vervoervergunning ur V.4.015-1, 
die door het Bureau voor het wegvervoer 
aan verweerder uitgereikt was geworden 
voor het vervoer van geoederen aan hem 
persoonlijk is en iedere afstand daarvan 
verboden is; 2° dit persoonlijk karakter 
van de vervoervergunning gesanctionneerd 
is door strafbepalingen voorzien in de ha
ger aangehaalde koninklijke besluiten, zo
dat het verbod tot overdracht dat eruit 
volgt, een regel is die behoort tot de open
bare orde; 3° de overeenkomst tussen 
eiser en verweerder tot overdracht of af
stanq van de kwestienze vervoervergun
~;ting dan ook klaarblijkelijk indruist te
gen het persoonlijk karakter dezer · ver
gnnning, en de verbintenissen volgende nit 
deze · overeenkomst, en meer bepaald, de 
betaling van de prijs, derhalve nietig zijn 
en van generlei waarde daar zij indruisen 
tegen een wetsbepaling van openbare orde, 

zodat het bestreden arrest, eiser veroorde
lend tot het betalen van de. prijs van de 
afstand der nochtans persoonlijke ver
voervergunning voor goederen, dan wan
neer deze vergunning krachtens een wets
bepaling behorende tot de openbare orde 
persoonlijk is en niet kan overgedragen 
worden, de in het middel ingeroepen wets
beschikkingen geschonden heeft : 

Overwegende dat nit het persoonlijk 
karakter van de machtiging tot het ver
richten van vervoer van zaken door mid
del van motorvoertuigen voor rekening 
van ander~n tegen bezoldiging door het 
Bureau voor het wegvervoer afgeleverd 
niet mag afgeleid worden dat het recht 
hetwelk er uit voortspruit voor de houder 
van de machtiging buiten handel en .niet 
vervreemdbaar is ; 

Overwegende dat uit dit persoonlijk ka
rakter slechts voortvloeit dat de afstand 
van dit recht geen uitwerksel kan hebben 
zolang het Bureau voor het wegvervoer 
die afstand niet heeft goedgekeurd; 

Overwegende dat de in het middel aan
geduide bepaHngen van de koninklijke be
sluiten van 5 maart en 9 mei 1936 de ver
vreeniding van bedoelde machtiging niet 
verbieden; waarnit volgt dat de door het 
middel aangehaalde strafbepalingen niet 
tot doel hebben de afstand van een ver
gunning te beteugelen, doch wel het ge
bruik ervan vooraleer het bureau deze af
stand heeft goedgekeurd; 

Overwegende dat het"rrrlddel, derhalve, 
de publieke orde niet raakt en, daar het 
aan de feitenrechter niet onderworpen 
werd, niet ontvankelijk is; 

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

30 mei 1958. - 1" kamer. - Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Louveaux. 
- Gelijlclu.idende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. ~ Pleiters, HH. Van 
Ryn en Struye. 

l e KAMER. - 30 mei 1958 

GEMEENTE- EN PROVINCIET.A.KSEN. 
- GEMEENTETA'KSEN TER VERGOEDING VAN DE 
KOSTEN VAN WEGENISWERKEN « VOOR DE EER· 
S'l'E MAAL ll UI'l'GEVOERD. - DRAAGWIJDTE. 

Wanneer een gmneentereglement talcsen 
ten laste va1~ de aan een openbare weg 
palencle eigenclommen instelt, om reden 
van de ttitvom·ing << voor de eerste maal ll 
ten lcoste van de ,qemeente van sommige 
wegeniswerlcen, is niet wett'elijk ue· 
t·eoht·va,a/l·digd de beslissing weZlce, om 
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het karakter vatn we·rken voo1· de eerste 
· maal ttitgevoerlt te ontzeggen aan we1·
ken van onder profiel brengen en kas
seiing van een verhoogde berm, ttit.qe
voe1'd om deze berm in de reeds gelcq,•s
seide weg, wellce eralkn paaU, in te 
lijven, er zich toe beperkt erop te wijzen 
dat de v1·oege1·e rolknleg van de weg in. al 
haar bestlbnddelen een definitieve aard 
ha,a, zonder na te galkn of gezegde wer
ken aan de a;anpalende eigendommen 
ueen nieuw vom·deel versohaft hebben. (1). 

(STAD GENT, T. BUYL-VERCAMMEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 februari 19·57 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Gent ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1 en 3 en, 'voor zo
veel als nodig, 4· tot 7, 9, 10, 13, 14, 17 van 
de taksverordening der stad Gent van 
19 november 1954 en, voor zoveel als no~ 
dig, van deze van 21 november 1949, 75, 
76 der gemeentewet, 1319, 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den vonnis de vordering van eiseres af
wijst onder het voorwendsel dat de toe
stand van de Blaisantvest, zoals hij be
stond voor het uitvoeren der kwestieuze 
werken, sedert zowat driekwart eeuw on
gewijzigd was gebleven, zodat de voor
waarden van toepassing van het door eise
res ingeroepen reglement niet vervuld wa
ren wat betreft de werken waaroo eiseres 
de door haar gevorderde taksen steunde 
en die niet voor de eerste maal uitgevoerd 
werden, dan wanneer deze beslissing al
dus het geloof gehecht aan (!e artikelen 1 
en 3 van gezegd reglement schendt en,· in 
alle geval,' er een verkeerde toepassing 
van heeft gedaan, daar een werk dat erin 
bestaat voor de eerste maal een gedeelte 
ener baan te verbreden en die verbreding 
onder profiel te brengen en ze te kassei
den wel een wegeniswerk is dat voor de 
eerste maal uitgevoerd wordt : 

Overwegende dat, ten gevolge van we
geniswerken uitgevoerd na 8 april 1953 
aan een openbare weg waaraan een eigen
dom van verweerder paalt, werken be
staande in de kasseiing en het onder pro
fie! brengen van een verhoogde berm aldus 
in het gekasseide gedeelte van deze weg 
iil.gelijfd, en uitgevoerd op kosten van 
aanlegster, deze laatste verweerder dag
vaardde tot betaling, krachtens de in het 
niiddel aangeduide reglementen, van de 

(1) Raadpl. verbr., 11 october 1934 (Bull. en 
PAsiC,, 1935, I, ·13). 
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taksen op het onder profiel brengen en op 
de kasseiing ; 

Overwegende dat artikel 1 van het re
glement van 21 november 1949, toepasse
lijk tot einde 1954, en het artikel 1 van 
het reglement van 16 november 1954, toe
passelijk tot einde 1959, reglementen in 
eensluidende termen opgesteld, bepalen 
dat het openen of verbreden van om 
't even welke openbare weg, evenals het 
uitvoeren, voor de eerste maal, van wege
niswerken, welke geheel of ten dele ge
daan worden op kosten van de stad, aan
leiding geven tot het heffen van bij die 
reglementen ingevoerde taksen; 

Dat naar luid van artikel 3 van die re
glementen, de taksen op de wegeniswer
ken onder meer de taks op het onder pro
fie! brengen en de taks op de kasseiing be-
helzen; · 

Dat, volgens artikel 5, de taksen pJ;in
cipieel op al de eigendommen palende aan 
de betrokken weg slaan; 

Dat, krachtens artikel 12, de taksen ge
zamelijk of afzonderlijk kunnen ingevor
derd worden, hetzij voor de gehele weg, 
hetzij voor een gedeelte ervan ; 

Overwegende dat nit die bepalingen 
blijkt dat de bedoelde reglementen tot 
voorwerp hebben de eigenaars aan te 
slaan uit hoofde van het door die wegenis
werken aan hun goed verschaft voordeel 
en dat, dienvolgens, behoudens de door die 
reglementen voor.ziene en aan de onderha
vige zaak vreemde uitzonderingen, de taks 
dient toegepast in de gevallen waarin, 
vooralsnog, het aanpalend eigendom zulk 
voordeel nog niet genoot; 

Overwegende dat, om aanlegster haar 
vordering te ontzeggen, het bestreden von
nis, na de toestand van de baan voor de 
uitvoering der werken te hebben beschre
ven, zonder meer verklaart « dat de aa:ti
wezigheid van een voetpad en van ver
hoogde bermen met boordstenen, bomen 
en zenders, de breedte van de weg in acht 
genomen de datum van uitvoering en de 
aard van zijn verharding >> - gekasseid 
gedeelte - « alsmede het feit dat de toe
stand zowat driekwart eeuw vrij onge
Wijzigd is gebleven, aantonen dat de toen
tertijde uitgevoerde aanleg van de Blai
santvest niet louter voorlopig was, maar 
in al zijn onderdelen een definitieve aard 
had en dat de onderwerpelijke wegenis
werken niet voldoen aan het vereiste dat 
ze « voor de eerste maal >> zouden uitge
voerd zijn >>; 

Overwegende dat, door aldus zijn beslis
sing aileen te steunen op «de definitieve 
aard van de aanleg >> van de baan vo6r de 
uitvoering van de wegeniswerken, zonder 
de aard en de omvang van die werken na 
te gaan, om te bepalen of, ja ·dan neen, 
het werken gold die voor de eerste maal 
uitgevoerd werden, in de zin van bedoelde 
reglementen, dit wil zeggen werken· die 
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een nieuw voordeel aan de aanpalende 
eigendo=en verscbaft bebben, de feiten
recbter bet dispositief van bet bestreden 
vonnis niet wettelijk beeft gerechtvaar
digd; 

Dat bet middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt bet bestre
den vonnis; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van eer
ste aanleg te Dendermonde, zetelende in 
boger beroep. 

30 mei 1958. - 1" kamer. - Voorzitter. 
H. de CUppele, raadsbeer waarnemend 
voorzitter. Verslaggever, H. Huy-
brecbts. Gelijklu·idende conclusie, 
H. Depelcbin, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 2 juni 1958 

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN CONTRACT). - DODELIJK ONGE

·VAL. - SCHADE DOOR DE WEDUWE VAN HET 
SLAOHTOFFER ONDERGAAN, - VERLIES VAN DE 
MOGELIJKHEID ONDERHOUDSBIJS'l'AND VAN 
HAAR MAN TE BEKOMEN. - VERLIES KUN
NENDE EEN SCHADE UITMAKEN VATBAAR VOOR 
HERS TEL. 

2° MIDDELEN VAN VERBREKING. -
IN STRAFZAREN. - BURGERLIJKE VORDE
RING. - J\IJIDDEL AFGELEID UIT HET FEI'l' DA'l' 
EEN NIEUWE EIS DOOR DE REOHTER IN BE
ROEP ONTVANGEN GEWEEST IS. - 0NTVANKE
LIJKHEID VAN DEZE EIS IN BEROEP NIET BE
TWIST. - MIDDEL NIET ON'l'VANKELIJK. 

1 o De echtgenote van wie de man het 
slaohtoffer geweest is van een clodelijlG 
ongeval, clat een wanbeclrijf ?bitmaalGt, 
heett het reoht van cle du,der vctn het 
misclrijf het hm·stel te eisen van de 
schacle welke haar veroorzaaiGt worclt 
cloor he-t verUes van de mogelijkheid, 
in geval van nood, onclerhouclsbijstancl 
van haar man te belcomen, zoclra-, naru· 
reclelijlGe ve1·wachting, een soo1·tgelijke 
bijstand zou gevorderd geweest zijn en 
bekomen (1). 

2° Is nie1~w en, clienvolgens, niet ontvan
lcelijk, het micldel van verbrelGing afge
leid uit het feit clat een nimtwe eis van 
cle b?wgerlijke _ partij onwettelijk floor 
cle rechter in beroep ontvangen geweest 

(1) Verbr., 14 october 1937 (Bull. en PAsrc., 
1937, I, 298); 26 september 1949 (Arr. Ve1·br., 
1950, blz. 19); 26 februari 1953 (ibid., 1953, 
blz. 441). . 

is, wanneer de ontva.nkelijkheid van 
deze eis v66r deze rechter· niei" betwist 
geweest is (2), 

('l'HEUWEN, '1'. SCHULZE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 27 november 1957 gewezen door 
bet Hof van beroep te Luik; 

I. In zover de voorziening tegen het 
openbaar ministerie gericht is : 

Overwegende dat bet bestreden arrest, 
hetwelk slechts uitsnraak doet over de eis 
van de burg·erlijke partijen, aanlegger 
« verwijst in de kosten der openbare vor
dering de.zet daging )) ; 

Dat tegen die beslissing geen bijzoncler 
miclclel ingeroepen worclt; 

II. In zover de voorziening tegen ver
weerster in eigen naam gericbt is : 

Over het middel, afgeleicl uit de schei:b 
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382 tot 1384 van bet Burgerlijk Wetc 
boek, eerste onderdeel, doordat bet bestrel 
den arrest aanlegger veroordeelt tot bet 
herstellen van de schade voortvloeiend uit 
bet verlies van loon van haar echtgenoot, 
slachtoffer van c1e onvrijwillige doding 
waaraan aanlegger scbuldig verklaard 
werd, clan wanneer het arrest toegeeft dat 
het bewezen is dat verweerster sinds 1950 
het echtelijk dak verlaten heeft en sinds
dien geen onderhouclsgeld nocb loon van 
haar echtgenoot genoten heeft, zodat de 
toestand van verweerster niet door bet 
ongeval gewijzigd wercl en zij geen mate
rieel verlies geleden beeft; tweede onder
deel, doordat, om aan verweerster een 
vergoeding toe te kennen, bet bestreden 
arrest aan de ene zijde aanneemt dat, in
gevolge het ongeval, verweerster de even
tualiteit verloren heeft ooit een gerechte
lijke actie in te spannen, terwijl het aan 
de andere zijcle van oordeel is clat ver
weerster het aangeboden bewijs niet moet 
leveren dat de scheicling niet door haar 
fout veroorzaakt werd, dan wanneer dit 
bewijs moest geleverd worden vermits bet 
recht op onderhoudsgeld ervan afhangt, 
zodat het volkomen hypothetisch is da_t 
verweerster, ware haar echtgenoot in le
ven gebleven, ooit onderhoudsgeld zou ge
vraagd _hebben en nog meer dat zij bet 
ooit zou verkregen hebben; derde onder
dee!, doordat het bestreden arrest geen 
vergoeding wegens verlies van onder-

(2) Raadpl. verbr., 5 februari 1931 (Bull. en 
PAsrc., 1931, I, 64, en de noot 3 onder dit ar
rest); 10 januari 1958, wpm, blz. 274. 


