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tikel 100 van het Strafwetboek )), « dat 
verder de opinie van het Hof van beroep 
te Brnssel nochtans helemaal in de lijn 
lag van de alonde rechtspraak van het 
Hof van verbreking, rechtspraak die oor
deelde dat artikel 100, tweede alinea, 
van het Strafwetboek, zoals alle beschik
kingen in strafzaken, stricto se'nS'n, moest 
toegepast worden en niet toepasselijk was 
op de subsWiairc gevangenisstraffen; dat 
deze subsicliaire gevangenisstraffen inder
daacl niet in de tweetle alinea van arti
kel 100 van het Strafwetboek voorzien 
zijn, en clan wanncer het hof van beroep 
in de motivering van zijn arrest wel heeft 
gezegd dat elke boete bij toepassing van 
artikel 40 van het Strafwetboek moest ge
paanl gaan met een vervangencle gevange
nisstraf, doch niet heeft gezegd waarom 
hier de uitzondering voorzien door arti
kel 100, alinea 2, verder strekte dan de 
eigenlijke fiscale boeten : 

In zover het middel gericht is tegen 
de beslissing waarbij een gevangenisstraf 
wordt uitgesproken bij vervanging van de 
geldboete : 

Overwegende da t het bestreden arrest 
door te beslissen « dat wanneer een 
rechtsmacht een geldboete oplegt deze 
weze dan ook fiscaal, zij ingevolge de ar
tikelen 40 en 100, lid 1, van het Strafwet
boek, de verplichting heeft een vervnngen
de gevangenisstraf nit te spreken ll aan
leggers conclnsies passend beantwoordt 
en regelmatig zijn beslissing motiveert; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vijfde middel, afgeleicl nit de 
schending van de artikelen 2, 7, 9, 97 van 
de Grondwet, 38, 39, 40, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 100, alinea's 1 en 2 van het Strafwet
boek, doordat het hof van beroep gewei
gerc1 heeft de vermenging voorzien door 
artikel 65 van het Strafwetboek toe te 
passen op de subsidiaire gevangenisstraf, 
dan wanneer het steeds werd aangenomen 
dat artikel 100, alinen 2, zijnde onder 
meer een nitzondering op de toepasselijk
heid van artikel 65 van het Strnfwetboek, 
slechts gold voor de geldstraffen en deze 
uitzondering niet toepasselijk was op de 
subsidiaire gevangenisstraf : 

Overwegende dat uit de artikelen 40 
en 100, lid 1, van het Strafwetboek blijkt 
da t de rech ter die een beklaagde ui t 
hoofde van wanbedrijven wettelijk tot 
geldboeten veroordeelt, bovendien, behalve 
afwijkende bepaling van een bijzondere 
wet en mits gebenrlijke toepassing· van 
artikel 60 van bedoeld wetboek, voor 
iedere geldboete een subsidiaire gevange
nisstraf moet uitspreken; 

Dat artikel 65 van het Strafwetboek ter 
zake geen toepassing vindt; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het zesde middel en over het 

vierde middel hierboven in zover dit laat
ste betrekking heeft op de verbeurdver
klaring : het zesde, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 7, 9, 12, 97 van de 
Grondwet, 2, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 100, alinea's 1 en 2 van het 
Strafwetboek, doordat het bestreden ar
rest, wat betreft de subsidiaire gevange
nisstraf, geen onderscheid heeft gemaakt 
tussen de geldboeten waarvoor ze krach
tens de artikelen 40 en 41 van het Straf~ 
wetboek toepasselijk zonden, zijn en de 
fictieve of niet fictieve verbeurdverklarin
gen waarvoor de subsidiaire gevangenis
straffen niet toepasselijk zijn : 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest blijkt dat de subsidiaire gevangenis
straf uitgesproken werd enkel tot vervan
ging van de geldboeten; dat de middelen 
feitelijke grondslag missen; 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2, 7, 9, 97 
van de Grondwet, 2, 7 en volgende van het 
Strafwetboek, 9 van de wet van 31 mei 
1888 op de voorwaardelijke invrijheidstel
ling en de voorwaardelijke veroordeling, 
zoals gewijzigd door de wet van 14 novem
ber 19±7, doordat het hof van !Jeroep heeft 
gemeend te moeten zeggen dat « inzake 
douanen en accijnzen de gunst der schor
sing van straf niet kan toegestaan wor
den, noch voor de geldboete, noch voor 
de vervnngende gevangenisstraf die het 
gevolg ervan is, daar deze straffen ook 
het karakter hebben van een burgerlijke 
herstelling ll, dan wanneer geen enkele 
wetsbepaling verbiedt, ook inzake douane
en accijnsdelicten, de voorwaardelijkheid 
toe te kennen voor de subsidiaire gevan
genisstraffen : 

Overwegende dat uit de bewoordingen 
van artikel 9 van de wet van 31 mei 1888 
en uit de voorbereidende werken blijld 
dnt gezegd artikel aileen van toepassing is 
op de eigenlijke straffen en geenszins op 
de geldboeten gesteld om de inning van 
fiscale rechten te verzekeren, en op de 
subsidiaire gevangenisstraf, welke de in
@ng van dergelijke geldboete verzekert; 

Overwegende dat, zo de wet van 14 no
vember 19-17 artikel 9 van de wet van 
31 mei 1888 gewijzigd heeft, bepaaldelijk 
omtrent het uitstel in geval yan verYan
gende gevangenisstraf, de wetgever noch
tans er voor gezorgd heeft de algemene 
principes die tot grondslag dienen van de 
oude tekst ongewijzigd te laten en niet 
bedoeld heeft de gewijzigde telrst uit te 
breiden tot en stof waaraan hij vreemd 
V\ras; 

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

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en da t de 
uitgesproken straffen het wettelijk maxi
mum niet overschrijden; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

8 december 19.'58. - 2° kamer. - Voo1·
zitter, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. De
lahaye. Gelijldnidende concltts·ie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
PleUe1·, H. Speyer (van de Balie te Ant
werpen). 

2e KAMER. - 8 december 1958 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
__, STRAFZAKEN. - J)OOR \VlE EEN VOORZIE
NING KAN \VORDEN INGES'l'ELD. - IN LAATS'l'E 

AANLEG GEWEZEN VOI\J\'IS VAN D~; POLITIE
RECHTBANK. - VOORZIENING DOOR. DE OFFI
CIER VAN HET OPENBAAR JIHNIS1'ER1E BIJ DEZE 
RECHTBANK. - 0NTVANKELIJKHEID, 

2° VlnJ:tKIEZINGEN. - KIEZER DIE NALAAT 
ZIJN KIESPLICH'l' TE YERVULLEN. - .VONNIS 

\VAAH'l'EGEN GEEN BEROEP KAN \VORDEN INGE
BTELD. 

3° VERKIEZINGEN. - KIEZER DIE ZON
DER RECHTVAARDIGING NALAAT DEEL 'l'E NEJ\IEN 
AAN DE STEMMING. - TOEPASBARE STRAF. 

1 o De ojJic·ier van het openbacw m.in·iste·rie 
b'i,i ae poz.itiereohtbank heett hoeclanig
lwid om, z·ioh te voor.zien tegen een ·in 
laatste ann leg cloor de politiereohtbanlv 
!JC'Wezen vonn·is (1). (VVetll. van strafv., 
art. 177). (Impliciete oplossing). 

2o De 1;recle·reohter 1;oor cletoelke cle kie
zers clie nalaten h·un kiesplioht te ver
VIIllen geroepen toonlen, doet 11oitspnwlv 
·in laa.tste aan lerJ. (Kieswet op de wet
gevencle verldezingen, art. 209). (Impli
ciete oplossing). 

8° De kiezer die zoncler reoht·vaarcUging 
naliet ann rle stemnving cleel te ne·men 
lean, de eerste nuwl, sleohts gestratt 
wonlen met een boete clie cle 8 franken 
niet te boven gaat. De boete toonlt tdt
gesprolcen zoncle-r sHbs·i(U(tire {!eva.n,qe
nisstntf en zoncler clat toepass·ing mn{! 
wonlen geclaan van cle voorwaanlez.ij k"e 
veroord.elin(f. (Kieswet op de wetg-eyen
cle verkiezingen, art. 210). 

(OFFICIER VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BIJ 
DE POLITIERECH'l'BANR TE HAMME, T. :r.IOENS.') 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet on het bestreclen 
vonnis, op 22 juli 1958 in laatste aanleg 

(1) Raadpl. verbr., 25 juli 1892 (Bull. en 
PAsrc., 1892, I, 334). 

gewezen door de Politiereehtbank te 
Hamme; 

Over het micl<lel, afgeleid nit de scherr
cling· van artikel 210 van de kieswet on de 
wetgevende verkiezingen van 12 april 1894, 
herzien bij de wet van 26 april 1929 : 

Overweg-encle clat het bestretlen vonnis 
Moens heeft veroordeeld tot eeu geldlloete 
van 5 frank, verlwog<l met 190 opclecie
men, of een vervangende gevangenisstraf 
van een dag, met opschorsing g·eclurende 
een jaar, wegens nalatig te zijn gellleven 
zijn kiesplicht te vervullen; 

Overwegencle dat, krachtens voormelcl 
artikel 210 en llij gebrek aan vaststelling 
van herbaling, Moens tot geen hogere 
straf dan een boete van 8 frank kon wor
den yeroorcleelcl; <lat bovendien, krach
tens gemelcle wetsllepaling geen sullsi
diaire gevangenisstraf mocbt worden uit
gesproken noch toepassing gemaakt van 
de voorwaarclelijke veroonleling-; 

Da t bet mid del gegroncl is; 
Om <lie reclenen, verbreekt het llestre

<len vonnis ; beveelt cla t melding van on
derhavig arrest zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde lleslissing; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar tle Politiereclltllank 
te Dendermonde. 

8 decen1ller 1938. - 2" kamer. - Voo·r
z'itteor, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. De 
Bersaques. - Gelijkl1ticlencle conclusie, 
H. Paul Mahaux, aclvocaat-generaal. 

2" KAMER. - 8 december 1958 

1 o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- AFSTAND. ~ STRAFZAKEN. - ADVOCAAT 
BlJ HET HOF VAN VERBREKING. - NOODWEN
DIGHEID VAN EEN BIJZONDERE LASTGEVING. 

2o VERANTWOORDELIJKHEID (DUI
TliJN OVIDHEENKOMST ONTSTAAN.) 
- 0VICRSI'EL. - JHoRELE SCHADE VAN DE BE
LEDIGDE ECH'l'GENOO'l'. - BESTANDDELEN. 

1 o De aclvooaat bij het H of van ve1·b1'e-
7vinq kcLn niet, namens een pa1·tij, wetUg 
afstan(l cloen vwn een voorzien'ing tegen 
een in strntzaken 1t'it(JeSZJ1'0lcen besUs
sing bij ontstenten·is van ovedeggen van 
een bijzonclere lastgev'ing tot oncle1·telve
nen e·rvan (2). 

2o Zelfs toanneer hij, uez·ien de on~stan
cllgheclen, het overspel als n·iet belerli
gen(l voor cle echtgenoot beschonwt, Ivan 

(2) Vergel. verbr., 5 maart 1956 (Bull. en 
PAsrc., 1956, I, 697) en 2"1 december 1956 
(ibid., 1957, I, 477). 
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de rechter toettig aannemen clat, cloo.r 
het 11101'eel belang van iecler echtgenoot 
in cle vervnlling cloor cle ancle1·e echtge
noot van cle plicht van getronwlwiil, al 
we.<!e _J~et voor (le ,q1·ote·re lcansen om. ge
betwlt]k later tot een verzoeniing tttssen 
cle echteUeclen te geralcen, het tvanbe
d1·ijf aan cle eohtgenoot een zelcer en ac
tneel nalleel, voortvloeienll tt'it het ver
lies van een leans op verzoenin(f, heett 
berolclcencl (1). (Burg. Wetb., art. 1382 
en 1383). 

(MONTOISY, 1'. DE HERD'!'.) 

ARRES'r. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 juni 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

I. vVat betreft de voorzieningen van 
beill e aanleggers tegen de beslissing over 
lle publieke vordering : 

Overwegende, met betrekking tot de 
voorziening van aanlegster, dat, alhoewel 
de memorie namens aanlegster onderte
keml door M•r Van Hyn, advocaat bij het 
hof, slechts concludeert tot verbreking 
van het arrest in zover het aan verweer
der schacleloosst<~lling toekent, dat stuk 
n~et kan worden aangezien, bij onstente
ms van overlcgging van een bijzondere 
lastgeving tot ondertekenen ervan, als 
houdemle afstand van de voorzicning in 
zover deze tegen de beslissing over de pu
blieke vordering gericht is ; 

Overwegende, wat betreft de beslissing 
over de publieke vordering ten aanzien 
van beide aanleggers, dat de snbstantiele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de 
veroordelingcn overeenkomstig de wet 
zijn; 

II. W'at betreft de voorziening van aan
legster tegen de beslissing over de bnrger
lijke vorllering : 

Over bet midclel, afgeleid nit de schcn
cling van de artikelen 1313, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk vVetboek en H7 van de 
Grondwet, doordat om het beroenen von
nis te bevestigen in zover het, rechtdoen
de over de eis van verweer<ler, burgerlijke 
partij, eiseres he eft veroordeeld om a an 
die partij te betalen, ten titel van vergoe
ding voor morele schade de som van 
een frank met de gerechterlijke interesten 
seclert de aanstelling en de kosten, bet 
bestre<len arrest, antwoordend op de door 
eiseres regelmatig genomen conclusies, 
waarbij c1eze staande llield dat de burger
lijke partij zelf « veroordeeld werd we-

(1) Ra.adpl. verbr., 2 juni 1958 (A1'1·. Yerbr., 
1958, blz. 786) en de noot 1. 

gens onderhoud van bijzit en alclus de 
scheiding van tafel en bed te haren laste 
zag uitspreken en dat zij erkent een on
wettig kind te hebben, zodat van << belecli
ging moeilijk kan gesproken worden ll en 
dat « ter znke bet bewijs van een belec1i
ging niet bestaat ll, steu'nt, zonder tle wer
kelijkheid van die feiten te betwisten 
hierop <t clat, zelfs moest de echto·enoot 
zich onverschillig getooncl hebbe~1 ten 
overstaan van het wangedrag van de an
dere, de echtgenoot zolang hij zich in lm
welijksverbaml bevinclt inde1:claad steef!s 
een moreel belang blijft behouclen in fle 
vervulling door de vrouw van haar plicht 
van getrouwheill >l, tlan wanneer een !ou
ter moreel belang· in bet vervullen van een 
wettelijke verJJlichting, zoncler het bewijs 
of het als bewezen aanvaarclen van een 
door een delictnele of quasi-delictnele 
font ontstane zekere schade, onvolcloende 
is om het toekennen van een schaclever
goecling tc gronclen (schending van de ar
tikelen 1.315, 1382 en 1383 van het Rm·o·er
lijk Wetboek), en clan wanneer het '"tle
streclen arrest minstens tlnbbelzinnig is 
claar het niet toelaa t na te gaan of ile 
recllter in boger. beroep aan verweercler 
een schaclevergoeuing heeft toegeken!l 
omdat hij van oorueel was dat in het al~ 
gemeen de krenking van een moreel be
lang, zonder bet bestaan van een vast
staande of als bewezen aanvnarde schacle, 
als een voldoende grand voor het toeken
nen van een schaclevergoeding beschouwcle 
en dat hij derhalve in onclerhavig geval 
meende clat verweerder niet gellouden was 
enige schade te bewijzen of als bewezen 
te doen aanvaarden, ofwel omdat hij oor
deelde clat in onderhavig geval een zekere 
en vaste schade is ontstaan door de kren
king van bedoelcl moreel belang hetgeen 
niet toelaat de wettelijkheicl v~n de be
streden beslissing na te gaan (schencling 
van artikel 87 van de Gronclwet) : 

Overwegemle dat, na het recht van ver
weercler op schat1eloosstelling te hebben 
gesteunc1 op de krenking van het moreel 
belang van de echtgenoot « in !le vervul
ling door de vrouw van haar plicht van 
getrouwheic1, al weze het voor de grottore 
kansen om gebeurlijk later tot een ver
zoening tussen de c~chtelieden te g<c~ra
ken >l, het arrest eroD wijst, in een niet 
gecritiseerde overweging, « dat de toeken
ning nm de gebruikelijkc frank morele 
schadevergoecling niet noodzakelijker
wijze het beledigend karakter van de fei
ten onderstelt en de strafrechter meestal 
over de noclige bestancldelen niet beschikt 
om met kennis van zaken over het beledi
g·encl karakter van de gepleegcle feiten te 
oorclelen ll; 

Overwegende da t de rech ter ald us, zon
der clubbelzinnigheid en zoncler het door 
aanlegster gepleegd overspel voor beledi-
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gencl te houclen, heeft vastgestelcl clat, in 
het onclerha vig geval, gemelcl wanbedrijf 
aan verweerder, door de krenking van het 
ingeroepen belang, een zeker vaststaand 
nadeel heeft berokkend c1at voortvloeit uit 
het verloren gaan van een kans op ver
zoening; 

Dat beide on<lerdelen van het micldel 
feitelijke gronclslag miss en; 

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

8 deceml1er 1958. - 2" kamer. - Voo1·
zitte·r, H. de Clippele, rnaclsheer waarne
mencl voorzitter. - Versln[J[Jever, H. Bel
paire. - Geli:ikl·nidenae concl'llsie, H. Paul 
Mahaux, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. VanRyn. 

2" KAMER. - 8 december 1958 

lVIIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE VEROORDEELD 
ALS DADFR VAN :E.EN :r..IISDRIJF. - l\i!IDDEL 
DOOR DE BEKLAAGDE HIERUIT AFGELEID DAl' 
DE VASTSTELL!NGEN VAN DE RESLISSING 
RJ.ECHTS EEN VEROORDELING ALS JIIEDEPLICH
TIGE WET'l'IGEN. ~ UrrGESPROKEN STRAF DIE 
DE:olE OP DE :r..IEDEPLICHTIGE TOEPASBAAR NIE'l' 
OVERSCHRIJDT. - NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

Is niet ontvwnkeUjlc het miclclel, in[Jeroe
pen tot stem~ van cle voorzieninrJ vnn cle 
beldangcle aie als acule1· van een mis
cl1"ijf veroo1·cleelrl wenl, Meru·it af{feleicl 
clnt cle vnstste7Un{fen van ae 1·echte·r 
slechts een ve1·oonleUnq we{fens mec/.e
pUchti{fheicl wetUqen, wannee·r ae 'll:itrJe
sproken str(lj cleze aie op cle meclepHch
t'/:[!e toepCLsbawr is n·iet oversch1"ifclt (1). 
(Strafwetb., art. 69.) 

(CALANT.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 9 april 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het miclclel, afgeleicl uit de scherr
cling van de artikelen 97 van de Grand
wet, 66 en 67 van het Strafwetboek, cloor
clat het bestreclen arrest aanlegger als 
medeclacler van het vastgestelcle misdrijf 
heeft veroordeeld, dan wanneer volgens 

(1) Verbr., 3 november 1943 (Bnll. en PAsrc., 
1944, I, 30). en 23 september 1957 (A1"1'. Ve1'br., 
1958, blz. 19). 

de tegen hem weerhouclen feiten hij enkel 
medeplichtig aan het wanbedrijf was : 

Overwegende dat, zelfs indie:n aanlegger 
zich enkel aan medevlichtigheid schuldig 
had gemaakt, de uitg·esproken. straf, lui
dens artikel 69, alinea 2, vau het Straf
wetboek, niettemin wettelijk gerechtvaar
cligcl zou zijn; 

Dat het middel, derllalve, bij gemis aan 
belang, niet ontvankelijk is; 

En overwegencle dat de substantHlle 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. 

8 rlecember 1058. - 2" kamer. - V oor
z.ztte1·, H. de Clippele, raadsheer wnarne
mend voorzitter. - Verslnqgeve-r, H. De 
Bersaques. - Gelijlclnidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 8 december 1958 

VERKEER. - VLUCHTIIISDRI.TF. - ONGE
VAL DAT GEEN LIGHAMELIJKE LETSELS BEEFT 
TEWICEGGEBRACHT EN GEEN AANGIFTE OPLEGT. 
- 0MSTANDIGBEID DIE GEEN BELANG BEEFT. 

H et vl·uohtm·iscl1"ijf vere-ist niet aat het on
{fevnl liohameli:ilce letsels heeft teweeg
gebmcht noah clat het een aCLnqifte nan 
cle tJOliUe of a.nn cle 1"ijlcswaoht oplegt. 
(Wetten van 1 augustus 1899, art. 2b·is, 
en 1 augustus 1924, art. 3.) 

(NAESSENS, T. N. V. «TRANSPORTS ROU'l'IERS 
EUROPEENS ll.) 

ARHEST. 

RET HOF; ~ Gelet op het bestreclen 
vonnis, in hager beroep gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Gent; 

I. N ovens de voorziening van N aessens : 
Over het middel, afgeleid uit de schen

cling van artikel 3 van de wet van 1 au
gustus 1924, cloordat het vonnis aanlegger 
wegens vluchtmisdrijf lweft veroorcleeld, 
alhoewel deze laatste niet verplicht was 
aangifte te, doen van een ongeval clat geen 
lichamelijke letsels had teweeggebracllt, 
en alhoewel het vonnis niet vaststelt clat 
een ongeval werd veroorzaakt : 

Overwegencle dat artikel 3 van de wet 
van 1 augustus 1924 toepasselijk is zelfs 
indien het ongeval geen lichamelijke let
sels heeft teweeggebracht en geen aan
gifte oplegt; 

Overwegende clat vermits de rcchter de 
inbreuk op gezegde wetsbepaling in de 
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•tlewoordingen van de wet bewezen heeft 
verklaard, hij noodzakelijk het bestaan 
~van een ongeval heeft vastgesteld; 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het middel naar recht faalt en het 
iweede onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

II. Nopens de voorziening van de naam
loze vennootschap Transports routiers 
·europeens : 

Overwegende dat uit de stukken van de 
procedure niet blijkt dat aanlegster haar 
~eis tot verbreking aan de partij waarte
gen hij gericht is heeft betekend; 

Dat de voorziening derhalve, bij toe
passing van artikel 418 van het Wetboek 
van strafvordering, niet ontvankelijk is; 

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

8 december 1958. - 2• kamer. - Voo·r
~zUter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. De 
Bersaques. - Gelijlclttidende concl·usie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 8 december 1958 

1° DRONKENSCHAP. - BESLUITWET VAN 
14 NOVEMBER 1939, ARTIKELEN 1 EN 3. 
STAAT VAN DRONKENSOHAP. - BEGRIP. 

2° DR:ONKENSCHAP. - INBREU,K OP DE 
BESLUITWET VAN 14 NOVEMBER 1939, AHTI
KEL 3. - BEWIJS. 

1° In de artikelen 1 en 3 van lle besluit
wet van 14 november 1939 bedoelen de 
wooraen « staat van cl'!'onlcensclwp ll cle 
toestanrl van een versoon rUe ae voot·t
cltwenrle conkole -op z·i:in handelM1gen 
verloren heett, zonder aat vere·ist weze 
clat h·ij het bew·ustzijn van aeze hancle
Ungen verloren lwett (1). 

2o De rechter bi:i wie een ·in breu1c op cw
tilcel 3 ·vwn de beslu.itwet toan 14 novem
be·l· 1939 awnhanrtig gemaakt wonlt, kan 
het bestaan van ae staat van rl.ro·nlcen
schap afie'iclen van alle bestanrlclelen rlie 
van rl!ien aard. z·ijn aat ze zHn o·ve·rt·wi
ging k·ttnnen vormen (2). (Impliciete op
lossing.) 

(1) Verbr., 20 mei 1957 (Ar1·. Verbr., 1957, 
blz. 790) en de noot 1 onder dit arrest en 
27 mei 1957 (Bull. en PAsrc., 1957, I, 1166) en 
de noot onder dit arrest. 

(2) Verbr., 2 juni 1958 (A·r1·. Ve,·b1·., 1958, 
biz. 790) en de noot 1 onder dit arrest in Bull. 
en PASIC., 1958, I, 1089. 

VERBR., 1959. - 20 

(VERGAELEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 mei 1958 in hoger beroep ge
wezen door de Correctionele Rechtbank te 
Brussel; 

Over het mi<ldel, afg·eleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 154 van het Wetboek van strafvorde
ring, 3 en 10 van de besluitwet van 14 no
vember 1939, doordat het vonnis de ver
oordeling van aanlegger steunt zo op de 
verklaringen der getuigen als op de be
weegreden « dat door zijn eigen houding 
beklaagde, die de bloedaftapping weiger
de, zichzelf beroofcl heeft van een uitste
kend bewijsmiddel )), dan wanneer die mo
tivering dubbelzinnig en onwettelijk is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de veroordeling van aanlegger steunt 011 
de vaststellingen van de rijkswachters 
die zich onmiddellijk ter nlaatse van het 
ongeval begaven, op het verslag van de 
geneesheer, die aanlegger kort daarna on
derzocht, alsmecle op de onder eed gedane 
verklaringen van verschillende getuigen, 
die aanlegger onrniddellijk v•oor het onge
val hadden gezien en zijn handelwijze 
hadden kunnen nagaan; 

Dat nit die vaststellingen en verklarin
gen de rechter afleidt << dat beklaagde in 
de ware zin van het woord dronken was 
en zodanig onder de invloed van de drank 
was da t hij de controle 011 zijn handelin-
gen verloren had ll; ~ 

Dat zo het vonnis erbi.i voegt << dat, 
door zijn eigen houding, beklaagde, die 
de bloedaftapping weigerde, zichzelf be
roofd heeft van een uitstekend bewijsrnid
del ll bet hier gaat om een overbodige be
weegreden, zodat het middel, in zoyer het 
die reden bedoelt, bij gemis aan belang 
niet ontvankelijk is; 

En overwegem1e dat de snbstuntH~le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om cUe redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorrleelt aanlegger tot de lwsten. 

8 december 1958. - 2e knmer. - Foor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzittcr. ~ Ferslal]ge·ver, H. De 
Bersaques. - Geli.jMnirlenrle conclttsie, 
H. Paul Mahaux, aclvocaat-generaal. 
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2" KAMER. - 3 december 1953 

1° VERKEER. - RICIITINGSVERANDERINO. -
WEGCODE VAN 8 APRIL 1954, ARTlKEJ. 2.5-2-b. 
~ BEPALING DIE :i\1:0ET GICiNTERPRETEEllD 

'VORDEN JlffiT INACHTNE:MING VAN DEZE VAN AR
T!KEL 4J VAN DEZELFDE CODE. 

2° VERKEER. - \VErJCODE VAN 8 APRIL 
1!)54, ARTIKEL 25-2-b. - BE.'lTUUHDJCR DIE 
L1NI<.~ WIL AFSLAAN. - BESTUURDJCH DIE DIT 
YOORNEl\fEN I<ENDAAR MAAKT EN DEZE MANCEU
VRE UITVOERT WANNEEH EEN ANDER BESTUUR
DER REEDS EEN INHALINGSBEWEGING AANGE
VANGJ•;N HAD. - :i\1ISDUI,JF, 

1° De bepaling van artikel 25-2-b van cle 
TYegcorle 1H[n 8 apTil 1.9.51 nwet ge!nter
preteenl worrlen met 'ina.chtnem:ing va,n 
rle.<ie van (Wtilcel 44 van aezelfrle cocle. 

2° Pleegt een 'inbTeul.; op nrtikel 25-.'2-b vwn 
rle TVegcorle van 8 april 1il54 de bestUil11'
rler cUe, links 1.villenrle afsla.a.n, z·ich nict 
U:irl-if! genoeg uerlraaut n(U/.'1' rle on!ler
sche'iaene voorschritten vnn !leze bepa
Unu, onrler mee·r cloo·r zijn ·voor·nemen 
niet lcenlJ!U/.1' te mnlcen en rloor rleze mct
nwnv·re uU te ·voeren tvnnnee·r een mule1' 
best·u.unler 1·ee!ls een inhaUngsbeweg'in{f 
actn{/C'Vfli1{/C11 hctfl (1). 

(l\IESSIAEN, T. V~'u'l OBOST.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bcstreden 
arrest, op 28 mei 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

A.. N ovens de publieke vordering : 
Overwegemle clat cle voorziening slechts 

ontvankelijl;: is in zover ze de veroorc1e
ling tot de kosten van tlie von1ering be
tl·eft · 

Dat aanlegger gcen bijzom1er midclel 
<lienaangaancle laat geldcn; 

B. N opens de burgerlijke vorclering·en : 
Over het midtlel, afgeleicl uit de schen

ding van artikel 25-2, inzonderheid 1J, 
van het koninklijk besluit van 8 april 
195J, houdende Algemeen Reglemcnt op de 
politie van het wegverkeer, en van arti
kel 97 van de Gronclwet, tloorclat het hof 
van beroep, tot afwijzing· van cle Stelling 
waardoor aanlegger verwcercler Van 
Obost de verantwoordelijkheid voor het 
ongeval ten laste legde, ten lastc van 
eerstgenoemde het niet naleven van het 
voorschrift van bovcngcmeld artikel 25-
2-IJ van het koninklijk lleslnit van 8 april 
1H:i± in aanmcrl~ing genmm~n heeft, o~) de 

(1) V or gel. verbr,, 17 december 1956 (A 1'1'. 

Ycrb1·., 1957, blz. 2G1) en 8 april 1%7 (Bull. 
en PAsrc., 1957, I, 967). 

grond dat aanlegger de wagen had dienen 
in het oog te honc1en rUe bern volgcle, rij
dende tegen hoge snelheicl, en zijn ma
ncenvre naar links toe niet had mogen 
<loen, toen Van Obost reeds zijn inhalings
beweging· clnidelijk aangevang;en had, al
tlns tc laat om nan zijn achterligger toe 
tc laten veilig rechts voor te steken en te 
vroeg om <le inhaling links veilig toe te 
laten ... en znlks zoncler zelfs acht te slaan 
op het door de eerste rechter gereleYecrc1e 
feit dat aanlegger terzelfc1erti.j<l zijn lin
ker arm uitstuk, en OD hcot door de eerste 
rechter insgelijks gerclevcerde en door 
aanlegger ingerocpen feit clat tussen de 
twee voertnig·en een afstand llleef, on dat 
ogenlllik, van veertig meter ; clan wanneer 
het hof mitstlien aan cle bij artikel 25-2-b 
ingeyoertle verplichting de ga_ng van hct 
tegemoetkomenc1 verkeer niet te belcttcn, 
<le vervlichting toegevoegcl heeft de gang 
van het verkeer da t <lezelfde richting 
volgt niet te beletten : 

Ovcrwegemle <1at het arrest releveert 
cla t aanlegger zich niet tij dig getlragen 
heeft naar de voorschriften van arti
kcl 25-2-b van de vVegcocle ten cinde links· 
af te slaan; 

Overwegen<le c1at tleze reglementaire be
paling hem namclijk de verDlichtlng op
legt zijn voornemen vooraf ken)mar te 
maken overeenkomstig llet voorschrift van 
:utikel 44; 
On~rwegcn<1e dat, luiclens becloeld arti

kel H, aanlcgger, die de richting van zijn 
rijtuig aanmerkelijk wilde vcranderen, 
zijn voornemen tijdig genoeg lwnbaar 
moest maken om alle gevaar voor ongeval 
te voorkomen; 

Dat uit de termen van het nrrest hlijkt 
tla t aanlegger <lit yoorschrift niet lweft 
nageleef<l, daar de recllter vaststelt tlat 
hij << zijn manumvre uitgevoerd heeft toen 
yerdachte - hicr verweercler - reeds ziju 
inhalingsbewcging duidelijk aangevangen 
hatl >>; 

Dat het arrest derhalve artikel 25-2-IJ 
niet l1ecft geschomlen, vermits die bepa
ling client te worden vcrklaanl met in
nchtneming van voormeld artikel N, 
welke de wijze preciseert waarop de aan
cluiclingen van richtingsveranderingen, zo
als cleze bij artikel 25-2-b voorzien, moe
ten worden g·egeven; 

Dat het mitl<lel naar recht faalt; 
Om die rcdenen, vcrwerpt de voorzie

ning·; veroordeelt aanlegger tot de lwsten. 

8 deceml>er 1\l:JS. - 2e kamer. - Voor
zUter, H. de Clipvele, ramlsheer wnarne
mend voorzitter. ~ Yerslag[!eve·r, H. De 
Bersaques. - Gelijkl·u.irlencle conel·nsie, 
H. Paul Mahaux, aclvocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Demeur en Struye. 
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2e KAMER. - 8 december 1958 

~VERKEER. - VAS'l'STELLING DAT EEN BE
STUURDER DOOR DE MANCEUVRE VAN EEN AN
DER BESTUURDER VERRAST IS GEV\TORDEN, -
VASTSTELLING DA'f DE EERSTE BESTUURDER 
MET EEN OVERDREVEN SNELHEID REED. -
GEEN TEGENSTRI.JDIGHEID. 

Het is niet tegenstrijiliig te1·zeljflertijrl 
vast te stellen rlat een best·u11nler ver
ntst is r1ewonlen rloor rle manceum·e van 
een anile1· bestmwfler en ilat hi,i met een 
ovenkeven snelheicl 1·eerl (1). · 

(VAN DRIESSCHE, T. RENIERS.) 

ARREST. 

HE'I' HOF; - Gelet op het bestreden 
Tlrre.st, op 8 maart 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Brnssel; 

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

Over het eerste middE'l, afgeleid nit de 
·schending· van de artikelen 418 en 419 van 
het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het 
Bnrgerlijk vVetboek, en 97 van de Grand
wet, cloordat het bestrerlen arrest, na 
overwogen te hebben dat aanlegg·er cle 
font begaan heeft met een overdreven 
snelheid te rijden en da t er tnssen cleze 
font en het ongeval een nooclzakelijk ver
band van oorzakelijkheid ligt, bijgevolg 
de tegen aanlegger voorgebrachte telast
legging bewezen verklaart en hem veroor
deelt om het nadeel te ve1'goeden dat de 
lmrgerlijke partijen ten gevolge van het 
litigienze ongeval geleden hebben, dan 
wanneer, zoals het bestreden arrest vast
stelt, aanlegger << verrast ll werd door de 
manamvre welke op ecn onvoorzienbare 
wijze door. beklaagde Piron nitgevoerd 
werd, waaruit volgt dat het bestreden ar
rest, door te beslissen dat tnssen de aan 
nanlegger verweten font en het litigienze 
ongeval een noodzakelijk verband van oor
zakelijkheid lag, voormelde bepalingen ge
schonden heeft en bovendien door een te
genstrijcligheid in de redenen aangetast 
is, wat met een ontbrekcn van reclenen 
gelijkstaa t : 

Overwegencle dat het arrest vaststelt 
ecnsdeels, ten laste van Piron, clat cleze, 
bij het terng aanzetten na een stilstand, 
zijn manomvre derwijze heeft uitgevoerd 
dat hiercloor andere bestnnrclers konden 
belet of gehinderd worden en inzonclerheid 
dat Van Driessche, die achter Piron aan-

(l) Raadpl. verbr., 12 november 1956 (Arr. 
Yerbr., 1957, blz. 171). 

kwam, verrast wercl, anclercleels, ten laste 
van Van Driessche, dat hij met een over
clreven snelheill reed, terwijl hij bijzonder 
traag en voorzichtig moest rijden, omdat 
llij een zware vrachtwagen bestuurcle, om
dat hij op een smalle baan een helling af
ging, omllat er ten gevolge van de sneenw 
gevaar voor slippen bestond en omdat llij 
op die drnkke baan verkeersopstoppingen 
en hindernissen moest verwachten; 

Overwegencle dat het niet tegenstrijclig 
is te verklaren eensdeels dat Van Dries
sche verrast werd, anclerdeels dat llij met 
overdreven snelheid reed; dat de font ten 
laste van Piron gelegd dcze ten laste van 
Van Driessche nit't uitslnit, zodat beide 
fonten in oorzakelijk verband met het on
geyal konden gesteld worden ; 

Dat hct miclclel feitelijke gronclslag 
mist; 

Over het tweede milldel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doorclat het bestredcn arrest, om de 
tegen aanlegger ingebrachte telastlegging 
bewezen te verklaren, zich ertoe beperkt 
vast te stellcn « clat de overdreven snel
heid van betichte Van Driessche oak in 
verbancl staat met de ten laste Yan deze 
betichte gestelde feiten ll, clan wanneer 
aanlegger bij conclnsies deed geld en da t 
het ongeval veroorzaakt was, niet door de 
snellleid van zijn voertuig, cloch door de 
plotse vermijdingsmanaenvre die door de 
font van beklaagde Piron veroorzaakt 
was, in de volgende bewoordingen : « Aan
gezien hij reed aan 30 km. Der uur. Ge
tuige Wilmaerts zegt clat die snelheid nor
maal ware geweest inclien er geen sneeuw 
had gelegen; Aangezien die sneeuw geen 
oorzakelijke rol speelt vermits de kamion 
niet is uitgegleclen (<lnbbele renunen) 
maar hij slingercle door het plotse rem
men en zette zich in haakvorm, niet als 
gevolg Yan de snelheid maar als gevolg 
van het bruske uitwijking'smanaenvre ll, 
waaruit volgt clat, nn zij de reclenen niet 
opgeven waarom zij achtten het litigienze 
ongeval te moeten toescllrijven aan de 
overclreven snelheid van het door aanleg
ger bestuurcl voertuig, veeleer dan aan de 
door deze bij conclnsies ingeroepen om
stanclighcden, de rechters over cle grand 
hun beslissing niet ten genoege van recht 
met redenen omkleed 11ebben : 

Overwegencle <1at, naarclicn het arrest 
om de er in aangehaalcle redenen beslist 
tlat aanlegger met een overdreven snel
heid reed en die snclheid in verbanll met 
het ontstaan van het ongeval brengt, het 
impliciet cloch clnidelijk te kennen geeft 
cla t het ongeval niet enkel te wijten is a an 
de in conclusies aangevoerde en volgens 
die conclusies door de font van Piron ver
oorzaakte uitwijkingsmanaeuvre; <lat het 
arrest niet verplicht was clit nag uittlrnk
kelijk te verklaren en de motieven van 
zijn motieven te Iaten kennen; 
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Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheicl voorgesclueven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkornstig de wet is; 

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

Overwegende dat aanlcgger geen bijzon
<ler middel inroept; 

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

8 decemller 1H58. - 2" kamer. - TToor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne
rnend voorzitter. - TTe·rslagge·ver, H. Ne
ven. - Gelijkl·widencle eoncl·nsie, H. Paul 
:Malmux, a<lvocaat-generaal. - Ple'ite1·, 
H. Simont. 

2" KAMER. - 9 december 1958 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
anoTING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG BIJ 
YERGELIJKlNO MET SOORTGELIJKE BELASTING
PLIOHTIGEN. - ARTIKEL 28 VAN DE SAMEN
GJDSOHAKELDE WETTEN. - VOORWERP VAN 
HET BIJZONDER BEWI,JSMIDDEL YOORZIEN BJ,J 
DEZE WETSBEPALING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
anoTING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG BI.J 
vERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTING
PLIOH1'IGEN, - AANSLAG VASTGESTELD DOOR 
WIJZIGING VAN DE AANGIFTE VAN DE BELAS
TINGPLlCHTIGE. - HOF VAN BEROEP DAT DE 
SOORTGELIJKHEID VAN DE ALS VERGELIJKINGS
PUNTEN GEIKOZEN RELASTINGPLlOHTIGEN VAST
STELT. - NIAOHT VAN HET HOF VAN BEROEP 
DE BELASTBARE GRONDSLAG VAN DE AANSLAG TE 
WIJZIGEN. 

1 o H et bijzoncle·l' be·u;ij smicltlel voorz·ien 
door a1·tUcel 28 van cle samenr;eschalcel
cle tvetten betreffemle de inkomstenbe-

(1). Wanneer gebruik wordt gemaakt van de 
vergelijking met soortgelijke belastingplichti
gen enkel om een bestanddeel dienstig tot het 
vaststellen van de belastbare gronclslag te be
palen, wordt geen gebruik gemaakt van het 
bijzonder bewijsmiddel voorzien door artikel 28 
van de samengeschakelde wet(en be(reffende 
de inkomstenbelastingen, maar enkel van een 
feitelijk vermoeden. 

Dit is het geval wanneer dergelijke vergelij
king wordt aangewend om de samenstelling of 
de waarde van de stocks te bepalen bij de aan
vang of bij het einde van het belastbaar tijd
perk (verbr ., 5 october 1954, A>'l'. Ve,,b,·., 11l55, 
blz. 53; 16 november 1955, ibid., 1956, blz. 201) 

lctstinpen heett als voorwerp, met in
achtneminp va.n de nonna.le 1Jelastbare 
winston of baten ·uan soortgeliil>e belas
t'inppUohUgen .. het becka.g 1Jwn 'cze belast
ba·re ·inkomsten t:an de belastin[!plioh
tige waar·van c1 e ann slay moet gevesti!!cl 
tvonlen te bcz)((.len (1) . 

2° 1•Vanneer het hot van be·roep, clat uit
sz;ra.alc cloet o·ver een beroep teuen een 
beslissing van cle clfrecteur cler belnstin
gen betreffende een cloor wi;lz·irting ·ua.n 
cle aang·ifte van rle belastingplichti[!e 
vastgestelcle a.anslag en 1.vacwva.n cle be
lastba?·e gronflslafl wenl bepaa.lcl bi:i 
miclclel van het bij.<Jo1ule1· 1Jewijsmicl1lel 
voorz·ien 1:n artikel 28 ·van rle scwwnr;e
sohakelcle tvetten bet·rejfencle cle ·inlcom
stenbelasUngen, vaststelt flat cle floor cle 
culn•·inist·mtie a.ls ver,r;eli:ikingspu·11ten 
uelw.<Jen bela.sUnupl·icht'ioen soortge
U:ik (2) zi:in, in rle zin van r.tezegfl arti
l,:el 28, maa·r c/a.t het becl·ra.u vwn de be
lastbare gron!lslar.t clie men nit flie ver
ueUjl,:ing ajleirlt lcleiner is clan cle.<Je floor 
fle aflnvin·ist-ratie weerhonclen, li eeft ze 
fle macht flMJc laatste te vermincle1·en. 

(BELGISOHE STAA1', MINISTER VAN FINANCIEN,. 
T. DEBRUYN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 2\l october 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het midclel, afgeleicl nit cle schen
ding van de artikelen 97 en 112 van cle 
Gronclwet, 26, paragraaf 1, 28, 55, 61, pa
ragraaf 3, 65, 66 en 67 van de wetten be
treffencle de inkomstenbelastingen, samen
gescbakelcl bij het hesluit van de Regent 
van 15 januari 11l48, waar bet bestrecleu 
arrest, na aangenomen te hebben dat de 
met het oog op de toenassing van gemelcl 
urtikel 28 gekozen vergelijkingspunten be
antwoorden uun het verciste van volcloen
de gelijkwuardigheid wat de aard van de 
handel, het omzetcijfer en het ufzetgellied 

of om het bestaan te bewijzen van een bedrijfs
verlies (verbr., 14 januari 1958, Arr. Verb?'.,. 
1958, blz. 293). 

(2) Indicn het hof van beroep het gemis aan 
soortgelijkheid tnssen de belastingplichtigen 
als vergelijkingspunten genomen en de belas
tingplichtige van dewelke de aanslag het voor
werp van het geschil uitmaakt had vastgesteld 
dan had het voorzeker de aanslag moeten ver
nietigen. Het hof had onder meer geen ander 
vergelijkingspunt mogen opzoeken noch de be
lastbare grondslag bepalen bij middel van fei
(elijke vermoeclens. Inderdaad, door alzo te 
beslissen zou het een andere aanslag gevestigd 
hebben. 
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aangaat en als doelmatig voorkomen, niet
temin beslist da t de belastbare grondslag 
tot 210.000 frank moet worden terugge
bracht en daartoe inroept : a) dat de ad
ministratie de vergelijldngstypes onjuist 
heeft gei:nterpreteerd; dat het inderdaad 
niet volstaat een of andere bijzonderheid 
van die types te weerhouden en OlJ de bij 
vergelijking te belasten belastingplichtige 
toe te passen; b) dat het opvallend is dat 
eiser, cUe slechts ongeveer 20 t. h. meer 
aankopen heeft verzet clan llet type ll2, 
belast is geworden Ol) 302.970 frank tegen 
179.97H frank voor dit type en dat type 95, 
wiens aankopen ongeveer het derde van 
deze van Debruyn bereiken slechts vom· 
een zesde der voor cleze laatste weerhouclen 
winst werd getakseenl; c) dat een winst
cijfer van 210.000 frank in betere verhou
ding met cUt van de vergelijkingstypes 
schijnt te zijn; wanneer de administratie, 
om het bedrag van de belastbare inkom
sten te bepalen, heeft gesteund op het be
drag der door de belastingplichtige aan
gegeven verzette aankopen en algemene 
onkosten, en enkel, inzake het percent 
van de verwczenlijkte bruto-winst, ge
bruik heeft gemaakt van het vermoeden 
overeenkomstig artikel 28 van de samen
geschakelde wetten afgeleid uit de verge
lijking met soortgelijke belastingplichti
gen; voormeld artikel de vergelijking met 
de bruto-winst van soortgelijke belasting
plichtigen niet uitsluit; de betwisting in 
verbancl met de toepassing van artikel 28 
dus noodzakelijk beperkt was en ook be
perkt is geweest tot het bedrag van de 
bruto-winst, met het gevolg dat het con
trolerecht van het hof van beroep ook tot 
clie kwestie beperkt was ; het hof van be
roep clienvolgens zijn bevoegdheid is te 
buiten gegaan door de vermoedelijke 
netto-winst bij vergelijking te bepalen; 
cUt hof gemeld artikel 28 onjuist heeft ge
interpreteerd en toegepast door te beslis
sen dat de administratie zich ertoe niet 
mag beperken cen of andere bijzonderheid 
van de gekozen vergelijkingstypes, name
lijk het percent der bruto-winst, in acht 
te nemen en, na deze tynes als doelma tig 
beoordeeld te hebben, de vergelijking op 
de netto-winst te doen slaan : 

Overwegende dat de administratie de 
aangifte van verweerder heeft gewijzigd 
en de belastbare grondslag volgens het 
bijzonder bewijsmiddel voorzien bij arti
kel 28 der samengeschakelde wetten heeft 
vastgesteld; 

Dat zij, te tlien eim1e, bij vergelijking 
met soortgelijke belastingplichtigen de 
bruto-winst bepaalde naar verhouding van 
de verkochte. koopwaren en, om de netto
winst te ramen, de door ve.rweerder aan
gegevene algemene kosten, onder voorbe
houd van zekere wijzigingen, heeft afge
trokken; 

Overwegende dat het arrest beslist dat, 
vermits verweerder geen regelmatige bock
houding bezit, de ad\:ninistratie terecht 
bij toepassing van artikel 2S de belastbare 
grondslag heeft bepaald en dat de belas
tingplichtigen, welke de administratie 
heeft gekozen om die grondslag te vesti
gen, ten opzichte van verweerder wel ge
lijksoortig zijn, doch dat het nochtans 
niet beslist, zoals door de voorziening 
wordt beweerd, dat het door de adminis
tratie weerhonden percentage van de 
bruto-winst gerechtvaardigd is; 

Overwegende dat het hof van beroep 
het recht en tle plicht had na te gaan of, 
gelet op artikel 2El, de bcsluiten welke de 
administratie had afgelcid uit de door 
haar benuttigde vergelijkingspunten, ge
rechtvaardigd waren, en of, derhalve, het 
bedrag van de belastbare grondslag be
paald was geweest met het oog OD de be
lastbare winsten van soortgelijke belas
tingplichtigen; 

Overwegende clat het arrest vaststelt 
dat uit de vergelijking tussen het bedrag 
der verkopen van verweerc1er en dat der 
verkopen van de soortgelijke belasting
pliclltigen blijkt dat, rekening gehouden 
met de belastbare winsten van die soort
gelijke belastingplichtigen, - de algemene 
onkosten van verweerder en van de belas
tingplichtigen door de rcchter voor gelijk 
zijnde gehouden ~ de door de administra
tie aangenomen belastbare grondslag niet 
overeenkomstig de door artikel 28 voor
geschreven vergelijking benaald werd; 

Da t het, steunend op die vergelijking, 
beslist da t gezegde belastbare gronclslag 
moet worden verminclerd; 

Overwegende dat het hof van beroep al
dus slechts de dwaling heeft verbetenl clie 
het in de interpretatie door de adminis
tratie van de door haar weerhouden ver
gelijkingspunten had gereleveerd en dat 
het tot geen andere vergelijking is overge
gaan dan deze waarop de administratie 
beweerde te steunen; 

Dat het middel niet kan ingewilligtl 
worden; 

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

9 december lll58. - ze kamer. - Voor
zitter, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - VerslngrJcver, H. De 
Bersaques. - GeU:ilrln,itlenfle conclusie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 9 december 1958 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE-
DRIJFSLASTEN DIE KllNNEN AFGETROKKEN 
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WORDEN. - AFSCHRIJVINGEN. - WAARDE 
VAN EEN IN EEN HANDELSONDERNEMING EELI~GDE 
CLIENTEEL. - WAARDEVERJ\HNDERING GEDU
RENDE HET BELASTBAAR 'l'lJDPERK, - WAAH
DEVERMil\'DEHING DIE 1\fAG AFGETROKKEN WOR
DEN. 

2° INKOM:STENBELASTINGEN. - BE
LASTINGEN OP DE BEDRIJFSINKOl\fSTEN. - AF
TREKBARE BEDRJJFSLASTEN EN BEDHIJFSUIT
GAVEN. - BELASTINGEN. - FISCALE DIENST
,JARE)I DIE HE'l' DIENSTJAAR 1955 VODRA~'GAAN, 
- VOOR'\VAAHDEN VAN DE AFTREKKING. 

1 o Een pe·rsoon clie belastinrf1Jl'ichtige is 
voor wat 7wt1·ett cle beflrijfsinlwm sten 
mar;, als Mschrijvingen, van zijn b1-nto
inkomsten cle so1n attreklcen cUe over
eenstemt met cle 1.vctcwcleveorrninrlering 
oncle1'[Jnan geclnrencle het beZctstbaar 
t-i,irlperlc rloor cle WMt1'rle van een clien
teel clie lvij in zijn hnntlelsoncle1·nerning 
heett belegcl. 

'2° Daa·r a1-tikel 1 van rle wet van 28 manrt 
1955 slechts vwnM het cUenstjaar 1955 
toepasbaa1· ·is, rnnlcen, voo1· de vorige 
cUenstja1'en en behonrlens 1titzoncledn g 
cUe zan voortspruoiten 11.it a1·tUcel 1 van 
cle wet vnn 30 ,i-nni 1951 toez)(tsbaar vwn
nf het cUenstjaa1· 1951 (1), cle belastin
gen een lnst u'it aj'treli;baar vnn het jan1· 
gecl1t1·encle hetwellc ze workeUjlc betaalcl 
wenl en (2). 

(N, V. ESPERANTO, T. BELGISOHE STAAT, 
1\UNISTER VAN FJNANOIEN.) 

ARRES'£. 

I-IET HOF; - Gelet op het bestreden 
.arrest, op 24 december 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 26, paragrafen 1 en 2, 4°, van 
-de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld door besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, 1128 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het be
streden arrest, wat betreft al de betwiste 
aanslagen, de toegepaste afschrijving van 
20 t. h. per jaar op de aankoovprijs van 
-de overgenomen ciH:;nteel in rokerijpro
ducten volledig verwerpt om de princi
piEHe reden dat alle clienteel uiteraard 
afwissclend is en fi uctuaties vertoont zo
dat geen onderscheid kan g·emaakt wor
den tussen de klanten bestaande op het 
ogenblik van de overname en cleze op een 
latere datum, klanten wegvallencl en an
dere erbijkomcnd, elkc waardevenninde-

(1) Noot 1 onder verbr., 9 november 1954 
(AlT. Yerb?'., 1955, blz. 151). 

(2) Raadpl. verbr., 21 januari 1958 (A1'1', 
T'e1·b·r., 1958, blz. 31(;) en de noten 1 en 2 on
der clit arrest in B'ull. en PAsrc., 1958, I, 529. 

ring van het handelsfoncls derhalve uitge
sloten zijnde zolang het zakencijfer zelf, 
waarvan de waarde van dit hanclelsfonds 
afhangt vermeenlert, dan wanneer, in eli en 
alle clienteel uiteraard afwisselend is en 
fiuctuaties vertoont, die overweging ech
ter niet op adequate wijze de beslissing 
van het bestreclen arrest motiveert ver
mits de besvroken afschrijving uitsluitend 
de overgenomen clienteel in rokerijpro
ducten betreft, waarvan de definitieve en 
totale waardevermindering niet is be
twist, en eiseres gecn afschrijving vordcrt 
van de nieuwe cloor eigen prestaties ge
vormde clienteel in algemene voedings
waren, welke nieuwe clienteel dus zonder 
het minste rechtstreeks ver!Jand is met cle 
overgenomen cUcnteel welke voor af
schrijving vatbaar goecl of waarcle is, goecl 
dat, alhoewel aan de titularis ervan noch 
een bepaald volume van clienteel noch de 
continulteit ervan verzekerencl, niettemin 
een recht op een bestaancl en bepaalcl al
hoewel aleatoir goecl uitmaakt, het voor
werp van het recht zijncle niet de toekom
stige zaak zelf maar de verwachting van 
die zaak gesteund enerzijds op bestaande 
betrekkingen, anderzijcls op de waar
schijnlijkheid dat zij zich zullen ontwik
kelen, waarschijnlijkheicl dat zij zich zul
len ontwikkelen, waarschijnlijkheicl wel
ke zich kan uitdrukken in cijfers; dat 
derhalve het afwisselend en fiuctuerend 
karakter van een clienteel niet uitsluit 
dat die clienteel als bedrijfsgoed een 
waardevermindering kan ondergaan wan
neer de waarschijnlijkheid van ontwikke
ling en cle bestaancle betrekkingen zijn 
weggevallen, welke waarcleverminclering 
ten cleze voor de overgenomen clienteel in 
rokerijproducten door het bestreden ar
rest niet wordt betwist doch worclt ver
worpen wegens een klaarblijkelijke ver
warring tussen de eigen waardc van de 
overgenomen clienteel-handelsfonds ener
zij ds en het rendement van de beclrijfs
activiteit van eiseres sedert de overname 
anclerzijcls; dat aldus de principiele over
eging, volgens welke, wanneer het zaken
cijfer vermeerdert, er geen waardevermin
dering van het handelsfonds-clientcel kan 
aanwczig zijn, de bestreden beslissing nict 
op adequate wijze motiveert daar een ver
meerclering van het zakencijfer kan be
staan buiten alle rechtstreeks verband 
met cle overgenomen clienteel, voorwerp 
der afschrijving, en het uitsluiteml gevolg 
lmn zijn van de eigen presta ties van de 
belastingplichtige seclert de o1ername; 
dat deze inadequate en zelfs - met het 
niet betwiste feit van de waarclevermincle
ring van de overgenomen clientecl -
strijdige motivering gelijkstaat met afwe
zigheicl van motivering en derhalve een 
schencling uitmaakt van artikel 97 van cle 
Gronclwet; dat tevens geschonden is ar
tikel 26 van de samengeschakelde wetten 
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betreffende de inkomsten!Jelastingen waar
van paragraaf 1 bepaalt dat de inkom
sten vermeld in artikel 25 slechts belast
baar zijn naar hun zuiver bedrag, en pa
ragraaf 2, 4°, dat als bedrijfslasten 
worden aangezien de nodige afschrijvin
gen van de roerende voorwerpen dienende 
tot het uitoefenen van het bedrijf : 

Overwegende dat de aan de rechter on
derworpen vraag deze was of aanlegster 
ertoe gerechtigd was c1e door haar bij 
haar stichting tegen een bedrag van 
384.820 frank overgenomen clienteel in ro
kerijprolluctcn af te schrijven; 

Overwegende dat, zonder te betwisten 
dat die clienteel mag begrepen worden 
in het materieel en de roerende voorwer
pen waarvan sprake in artikel 26, para
graaf 2, 4°, van de samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
noch dat zi.i tot het uitoefcnen van het 
bedrijf client, het arrest de afschrijving 
weigert omdat ten deze door de clienteel 
in feite het handelsfonds wordt bedoeld 
bestaande niet alleen in de clienteel maar 
ook in andere onlichamelijke elementen, 
en de waarde ervan, al was deze beperkt 
tot de eigenlijke clHlnteel, afhangt van 
het zakencijfer en de ermede verband 
houclende winstmogelijkheden, dat daar 
het zakencijfer voor de clienstjaren 1952 
tot Ul55 steeds toeg·enomen heeft, zulks 
alle waardevermindering van de clienteel 
uitsluit zelfs inclien het vermeerderen van 
het zakencijfer aan een of andere wijzi
ging in de exploitatie of in de verkochte 
producten of in het aanwerven van nieuwe 
kopers moet toegeschreven worden, dat 
alle clienteel uiteraard afwisselend is en 
fiuctuaties vertoont zodat er geen onder
scheid kan gemaakt worden tussen klan
ten op 1 juli 1950 en deze op een latere 
datum daar het toetreden van nieuwe ko
pers, die de achtergeblevene ve1;-vangen, 
de waarde van het handelsfonds of de 
clienteel niet beinvloedt zolang het cijfer 
der verkopen vermeerdert; 

Overwegende dat nit het hierboven aan
gehaalde blijkt da t het bestreden disposi
tief steunt op een dubbel motief : aan de 
ene zijde, dat er geen aanleiding tot af
schrijving van de clienteel bestaat van 
zodra het zakencijfer toeneemt, welke ook 
de oorzaak van die vermeerdering moge 
wezen, en, aan de andere zijde, dat de 
clienteel in rokerijproducten verbonclen 
aan de door aanlegster overgenomen han
delszaak en deze verbonden aan haar 
nieuwe bedrijfsactiviteit een geheel vor
men zodat de waarde van deze laatste te
gen de waardevermindering van de eerste 
opweegt; 

Overwegende, aan de ene zijde, dat zo
wel de overgenomen clienteel in rokerij
producten als de nieuwe gevormde clien
teel in andere producten ieder afzonc1er
lijk het zakencijfer be!!lv loeden; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat 
wanneer een handelaar van een derde een 
clienteel heeft verworven en dat hij voor
houdt dat die clienteel een waardevermin
dering heeft ondergaan, de rechter niet 
mag weigeren dat c1ie handelaar zou over
gaan tot afschrijvingen samengaande met 
de waardevermindering van dat in de on
derneming uelegde actief om de enige re
den dat een andere door die handelaar 
verkregen clHlnteel de waan1evermim1e
ring van de eerste compcnseert; 

Waaruit volgt dat geen van de motic
ven van het arrest het bestreden c1is}1osi
tief kan rechtvaardigen; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Gron<l
wet, doorclat met betrekking tot de aan
slag over dienstjaar 1955, navordering 
over 1954, artikel 561121, het bestredcn ar
rest niet antwoordt op de grief uitgedrukt 
in het beroepschrift, waarnaar de v66r 
het hof genomen conclusies verwijzen, 
volgens welke het winstbestanddeel van 
H.954 frank, reeds belast door ,de defini
tief geworden aanslag over dienstjaar 
1955, navordering over 1954, artikel 560043, 
nog geldig .voor deze laatste aanslag kon 
worden betwist, daar het aanslagbedrag 
tegen het beloop waarvan krachtens arti
kel 61, paragraaf 3, van de samengescha
kelde wetten bezwaar wordt ingediend, 
door dit winstbestanddeel is bei'nvloed : 

Overwegende dat de directeur der belas
tingen beslist had dat de reclamatie van 
aanlegster van 2 mei 1956 niet gericht was 
tegen de aanslag nnmmer 561041, dienst
jaar 1955, navordering 1954, die onder an
dere gevestigd was op de som van 
74.964 frank, clie, ten onrechte, van de be
lastbare grondslag door de belastingplich
tige afgetrokken zou geweest zijn; 

Overwegende dat in haar beroepschrift, 
aanlegster ingeroepen had dat voormelde 
reclamatie in de wettelijke termijn tegen 
de aanslag nr 561121, dienstjaar 1955, na
vordering 1954, ingediend werd en dat die 
aanslag « bei'nvloed )) geweest zijnde door 
de aanslag nr 561043, de reclamatie insge
lijks ten opzichte van c1eze laatste aan
slag gold; 

Overweg·ende dat door dat middel niet 
te beantwoorden het arrest artikel 97 vau 
de Grondwet geschonden heeft en dat het 
mid del g-egrond is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen26, paragraaf 1, 
27, paragraaf 2, 5°, 68 (wet van 28 maart 
1955, art. 12) van de wetten betreffenc1e 
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
door besluit van de Regent van15 januari 
1948, doordat met betrekking tot de aan
slag over dienstjaar 1955, navordering 
van 1954, artikel 5()1121, het bestreden ar
rest llet bedrag van 24.223 frank als fis
cale provisie beschouwt, dan wanneer dit 
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geboekt bedrag als bedrijfslast voor het 
dienstjaar 1953 werd aangenomen en het 
nieuw artikel 68, alinea 2, van de samen
geschakelde wetten, bepaalt dat in geval 
van bezwaar of beroep de belasting be
schouwcl wordt als zekere en vaststaancle 
schulcl, artikel clat van toepassing is op 
de belastingen het voorwerp uitmakencl 
van reclamaties ingecliend met ingang van 
1 mei 1955, en de reclamatie van eiseres 
op 2 mei 1956 ingecliend zijncle : 

Overwegencle clat het arrest vaststelt 
dat de belasting, ten bedrage van 24.233 fr., 
gevestigcl over het clienstjaar 1953, bij na
vorclering over 1952 artikel 105, niet be
taald is geweest; 

Dat het beslist clat bedoelcl beclrag niet 
kan worden aangezien als zijncle een be
drijfsuitgave die van de winsten, voor
werp van de aanslag over clienstjaar 1955, 
navordering over 1954, mag worden afge
trokken; 

Overwegende clat die beslissing wette
lijk gerechtvaarcligd is vermits artikel 1 
van de wet van 28 maart 1955, waarbij ar
tikel 26, paragraaf 1, van de samengescha
kelcle wetten betreffencle de inkomsten
belastingen werd aangevulcl, slechts toe
passelijk is met ingang van het dienstjaar 
1955 en vermits, volgens het voor clienst
jaar 1954 van toepassing zijnde artikel 26, 
paragraaf 1, een betaling vereist wordt; 

Dat het midclel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
tlen arrest llehalve in zover het de beroe
pen ontvankelijk heeft verklaard en heeft 
beslist dat, voor het dienstjaar 1954, ho
gerbedoeld bedrag van 24.233 frank te
recht door de administratie als belast
bare provisie wercl beschouwcl; beveelt 
dat melding van het onderhavig arrest 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
Dorcleelt verweercler tot de clrie vierclen en 
aanlegster tot een vierde van de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van berocp te Brussel. 

9 december 1958. - 26 kamer. - F001'
zUter, H. de CliDpele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Bel
paire. Gelijlcl1tidenae oonol1tsie, 
H. F. Dumon, aclvocaat-generaal. - Plei
te1', H. Van Leynseele. 

(1) Raaclpl. verbr., 18 juni 1957 (Arr. Verb-r., 
1957, blz. 881) en 21 november 1957 (ibhl., 1958, 
blz. 168). 

(2) Zou nochtans zonder invloed zijn op de 
macht van het hof van beroep de afstand van 

26 KAMER. - 9 december 1958 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BEROEP 
VOOR RET HOF VAN DEROEP. - BELASTING
PLICHTIGE DIE ZI.JN BEROEP DEPERKT HEEFT 
DOOR VAN EEN DETWISTING Al<'STAND TE DOEN. 
- Hm• VAN BEROEP ZONDER MACHT OM OVER 
DEZE BE'rWISTING UITSPRAAK TE DOEN. 

Wanneer, hetzij -in zijn be-roep teuen de 
besliss-ing van cle d:ireoteu-r van cle be
last-in{!en, hetzij in zijn voo1· het hot van 
beroep gena-men ooncl-usies, een belas
tin{!pl-ichti{!e het voo-nve1·p van z-ijn be-
1'0ep beperkt heett cloor afstancl te aoen 
van een be twist-in{!, is het hot -van be
'/'Oep zoncler nwoht o1n ove1· cleze laatste 
1titspraaJ;; te doen (1) (2). 

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

ARREST. 

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

Over het miclclel, afgeleicl uit de schen
cling van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 61, paragraaf 3, 65, 66 en 67 
van de wetten betreffencle de inkomsten
belastingen samengeschakelcl bij het be
sluit van de Regent van 15 januari 1948, 
waar het bestreclen arrest beslist clat het 
globaal winstcijfer, zoals het wercl vast
gesteld in het bericht van wijziging van 
aangifte (stuk 20 van bet aclministratief 
dossier) en belast voor het tlienstjaar 
1955, bij navordering van rechten over het 
dienstjaar 1953 onder artikel 521688 van 
het kohier, client verminderd met cen be
drag van 42.000 frank; wanneer het ver
haal in beroep, dat tegen de lleslissing 
van de directeur cler belastingen del. 23 cle
cemller 1955, nr I. 18147/55, wercl inge
clientl, de betwisting v>66r het hof van be
roep uitllrukkelijk beperktc tot de aan
slag in de inkomstenbelastingcn over het 
dienstjaar 1955, navorclering van recbten 
over het dienstjaar 1H54 (aanslag opg·eno
men onder artikel 520387 van het kohier) 
en die beperking van het geschil v>66r het 
hof van beroep impliciet werrl bevestigcl 
in de namens de belastingplichtige vo6r 
tlit hof neergelegde conclusies, zoclat er 
nopens de aanslag over het clienstjaar 
1955, na vorclering van rechten over het 

het recht op het doen gelden dat de aanslag 
door verval getroffen is. Inderdaad mag en 
moet zelfs het hof van beroep over dergelijke 
kwestie ambtshalve uitspraak doen. 
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dienstjaar 1953, geen betwisting meer be
stond en het hof van beroep dus niet be
voegd was om de herziening van deze aan
slag te bevelen : 

Overwegende dat, zowel in zijn beroep 
ingesteld tegen de beslissing van de direc
teur der belastingen als in zijn conclusies 
v66r het hof van beroep, verweerder uit
clrukkelijk gezegd beroep heeft be11erkt 
tot de aanslag in de inkomstenbelastingen 
over het dienstjaar 1955, navordering van 
rechten over het c1ienstjaar 1954, opgeno
men onder artikel 520387 van het kohier; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
zonder machtoverschrijcling niet vermocht 
te beslissen over de aanslag gevestigd in 
gezegcle belastingen over het dienstjaar 
1955, navordering van rechten over het 
dienstjaar 1953, onder artikel 521688 van 
het kohier, vermits clienaangaande geen 
beroep bij dat hof aanhangig werd ge
maakt; 

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

den arrest, doch enkel in zover het beslist 
heeft da t de belastbare gronclslag voor 
het vestigen van de aanslag in de inkom
stenbelastingen over het dienstj aar 1955, 
na vordering van rechten over het clienst
jaar 1953, opgenomen onder artikel 521688, 
met 42.000 frank client verminderd; be
veelt dat melding van onderhaVig arrest 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de aldus !Jeperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

9 december 1958. - 2" kamer. - Voor
zitte·r, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. De 
Bersaques. - GeUjkluii(lencle conclnsie, 
H. F. Dumon, atlvocaat-generaal. - Plei
te1', H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 9 december 1958 

1o MIDDELEN TOT VERBREKING. -
ZAREN VAN RECHTSTREEKSE BELAS1'INGEN. -
MIDDEL HIERUIT AFGELEID DA1' DE MAGIS
'l'RAAT VAN RET OPENBAAR MINISTERIE ZI.JN 
ADVIES GAF GEDURENDE EEN 'l'ERECHTZI'l'TING 
VAN RET HOF VAN BEROEP OP DEWELKE DE 
ZAAK NIET REGELMA'TIG UITGESTELD WERD. -

(1) Raadpl. verbr., 14 april 1924 (B,ll. en 
PASIC., 1924, l, 306); 9 juli 1928 (ibid., 19,28, 
I, 227, 5o, en Rev. de d1·. pen. et de C1'lm., 

1928, biz. 866); 27 october 1947 (A1"1'. T'e1'b1·., 
1947, biz. 333). 

(2) Raadpl., voor wat betreft de belasting 

STUKKEN DIE DIENEN OVERGELEGD TOT STEUN 
VAN DIT MID DEL. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. - Ex
TRABELASTING. - lNKOMSTEN, WINSTEN EN 
BA'l'EN VERWEZENLIJKT OF VERKREGEN DOOR 
EEN PERSOON OVERLEDEN W)6R HE'r IN VOEGE 
~l'REDEN VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945. -
lNKOMSTEN, WINS'l'EN EN BATEN AAN DE EX
'l'RABELASTING ONDERWORPEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. - Ex
TRABELASTING. - UITZONDERLIJKE INKOM
S'l'EN, >VINS'l'EN EN BATEN VERWEZENLIJKT OF 
VERKREGEN DOOR EEN OVERLEDEN PER SOON. -
AANSLAG IN DE ETI'RABELASTING IN TE :KOHIE
HEN, Op NAAM VAN DE OVERLEDEN BELASTING
PLICH'l'IGE, IN DE VORMEN DOOR ARTIKEL 38 
VAN HE'!' KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 SEPTEM
BER 1937 VOORGESCHREVEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. - Ex-
TRABELASTING. A~-TREKBAAR l\HNHiUJ>I 
VOOR RET REFERENTIETIJDPERK V ASTGES'l:ELD 
DOOR AR'l'IKEL 5, PARAGRAA~- 6, VAN DE WET 
VAN 16 OCTOBER 1945. - AFTREKKING AF
HANKELIJK VAN RET REWIJS VAN EEN RE
DRIJFSAOTIVI'l'EI'l' VAN DIEN AARD DA'T ZE DE 
BELASTBARE INKOMSTEN KAN OPGERRACH'l' 
HERREN, 

1° Wanneer het proces-verbaal van cle te-
1'echtzittinrt van een hot van be1·oep, 7tit
S}J1'aalc cloen(le in 2:aken van recht
streekse belastingen, geclurencle clewellce 
cle zaalc wercl 7titrtestelcl op een latere 
clatnm, voor nitspntalc van het arrest, 
vennelclt llat een bepaalcl marpist-raat 
van het open1Jaa1· min'iste1'ie ,r;ehoonl 
wercl en clat cleze aclvie8 1titb1·acht en 
wannee·r het an·est otJ clie clatmn 7titge
sprolcen vennelclt clat een (tn£le1' ma.gis
traat zijn aclvies !Jil/, vloeit niet noocl
zalceUjlc 11.it cleze stuJck:en voort clat cleze 
twee1le magistraat zijn aclvies 1tit/Jracht 
op een terechtzitUnrt waarop cle zaak 
niet regelmaUg tve1'll Uiitrtestelcl. Door 
enlcel 011 cle twee voormelcle stuJclwn te 
ste·unen, en zonder clat het proces-ve1'
baal van lle terechtzitUn!! waarop het 
ar·rest wenl 7t:itrtesprolcen 1V01'£lt over.r;e
le,r;cl, rnist het mi(l£lel rlienvolgens teite
lijlce gronllslag (1). 

2o De nitzon(ledijke inkomsten, tv·insten 
en baten becloelcl cloo·r cle wet van 16 oc
tober 1945 aie een extra.belasUn!J invoe·rt 
zijn aan cleze belasting oncle1·worpen 
zelfs tv ann ee1· cle pe1·soon clie ze he eft 
verwezenlijlct of verlc1·egen overleclen ·is 
v·661' het in voege treclen van cleze 
wet (2) (3). 

op het kapitaal, verbr., 11 februari 1954 (A1'r. 
F e1'b1'., 1954, biz. 415). 

(3) Door uitdrukkelijke wetsbepalingen heeft 
de wetgever aangeduid dat hij aan de extra
belasting de inkomsten, winsten en baten be
doeld door de wet van 16 october 1945 wilde 



-- 314-

:3° Wanneer cle persoon cUe cle aan cle ex
tJ"abelnsting ingevoenl cl001" cle wet van 
16 october 1945 oncle1·~vorpen inlcomsten, 
winsten o1 baten verwezenl'iflct o1 ver
kregen heejt overleden ·is hetzij v661' 
het in voege treclen van rleze wet, hetzij 
clcwrnn 1/WWI' v66·v het inkohie1·en van 
de ncmslag, tvonlt cleze lantste gevesUgcl 
op nawn van cle overleclen bela,sUng
pUohtige ·in de vonnen voorgeschl"even 
clo01· a1·Ulwl 38 van het lconinkUjk be
slnit van 22 september 1937 (1), 

4° De njtrelcking van het voo1· het ·veje-
1'entieUjrlpe1'k cloor arf'ilcel 5, tJcwn
gmaf 6, van cle wet ·~:wn 16 octobe·v 1945 
vnstuesteltle 1wi·wimunv lcct.n slechts clan 
toegestnnn worcUm ~vnnneer cle belns
UngpUchUge gecl·nrenae het belastban·r 
tijclJJerlc een becll"ijfsnctiviteit, vwn cUen 
annl clat ze cle belastbwre inlcomsten leon 
ozJgeb'/'acht hebben, gehacl heejt (2). 

(CASAEH, WEDUWE DELVOYE, EN CONSOHTEN, 
'f. BELUISCHE STAATJ :MINISTER VAN FINANCIEN.) 

AHTIES'l'. 

HET HOP; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 7 juli 1Jl5-! gewezen door het 
Hof van beroep te Gent ; 

Over het eerste micldel, afgeleic1 nit c1e 

onderwerpen zelfs indien ze verwezenlijkt of 
verkrcgen werden door een overlcden physiek 
persoon of door een rechtspersoon ontbonden 
v66r de invoegetreding van deze wet. 

De paragrafen 4 en 5 van artikel 2 van de 
wet schrijven voor de extra belasting te ves ti-. 
gen hetzij ten laste van de overleden schenker, 
hetzij ten laste van de begiftigde of zijn erf
genainen, wellr oak de datum van het over
lijden weze. 

Artikel 11, paragraaf 3, van dezelfde wet 
bepaalt dat wanneer rechtspersonen, die de 
voormclde uitzonderlijke inkomsten, winsten of 
baten verwezenlijkt of verkre.gen hebben, ont
bonden werden gedurende het belastbaar tij d
perk, «de winsten die ze gedurende dit tijd
perk verwezenlijkt hebben belast worden in de 
pcrsoon van clegenen aan wie ze tocgekencl 
1verden >>. 

Paragraaf 2 van hetzelfde artikel, dat de 
overleden fysische personen betrcft, bepaalt 
dat de aanslag belreffende de uitzonderlijke 
inkomsten, winsten of balen die ze verwezen
lijkt of verkregen hebben gevestigd worclt con
form de bepalingen van artikel 38 van het 
koninklijk besluit van 22 september 1937. 

In cle zaak die het voorwerp van het gean
noteerd arrest is, hadden de aanleggers te ver
geefs ingeroepen dat, wanneer het naar 'Voor
meld artikel 38 verwees, bet artikel 11, para
graaf 2, van de wet van 16 oclober 1945 enkel 
deze belastingplichtigen bedoelde die overleden 
zouden zijn na heL in voege treden van deze 

schem1ing Yan <le :utikelen SD, 111, 1:3~, 
142, 470 van het Wctboek van llnrgerlijke 
reehtspleging, 84 en 87 van het keizerlijk 
decreet van :30 mnart 1808, in zoyer het 
l.Je~treclen arrest gewezcn were( zonuer da t 
het openllaar ministerie op geldige wijze 
werd gehoord, <1nar het in zijn lleschik
kenc1 gedeelte het eensluiclend advies in
roept van de heer sullstituut-procureur-ge
neraal Stevigny, <lie eehter niet aanwezig 
was op de zitting van U juni 1£15!, tijclens 
dewelke de zaak werd l.Jehandeld, hPt yer
slag van cle heer voorzitter en de plei
dooien wertlen gehoorcl, ue della tten wer
den gesloten, het openbaar ministerie 
wertl gehoord en de uitspraak werc1 ge
stelc1 op 7 juli, maar aileen op deze laat
ste zitting, waarop de dellatten niet wer
clen heropend en niets anclers geschieclde 
dan de nitspraak van de lleslissing waar
over het hof sedert !J juni had beraac1-
slaagd; en zonder dat partijen in de gele
genheicl werden gesteld gebeurlijk gebruik 
te maken van het recht dat de artike
len 111 yan het Wetboek van lmrgerlijke 
rechtspleging en 87 van het keizerlijk de
creet van :30 maart 1808 hun toekennen : 

Overwegende clat aanleggers geen uit
gifte van het zittingsblad van 7 juli 1954 
a an de voorziening toegevoegd he bben; 

Dat het hof zich derhalve in cle onmo
gelijkheicl bevindt de gegrondheia van de 

wet maar v66r het inkohieren van cle aanslag. 
Dergelijke interpretatie zou er toe leiden 

zonder enige rechtvaardiging een verschil te 
verwekken tussen het belastingregime van de 
fysische personen en dit van de rechtsper
sonen. 

Buitendien stuit ze tegen de formeel uitge
drukte wil van de wetgever. 

Door in artikel 11 van de wet de paragraaf 2 
in te lassen, heeft de wetgever aangeduid dat 
hij door deze bepaling alleen het geval van de 
v66r het in voege treden van de wet van 
16 october 1945 overleden personen bedoclde. 

Ret was onnodig op deze plaats een bijzon
clere bepaling betreffende de belastingplichti
gen na deze invoegetreding en v66r de inko
hiering van de aanslag overleden tc voorzien. 

Inderdaad, vermits bij toepassing van aTti
kel 19 van de wet van 16 october 1945 de bepa
lingen van de samengeschakelde wetten betref
fende cle inkomstenbelastingen die betrekking 
hebben tot de bedrijfsbelasting (oepasbaar zijn 
op de extrabelasting, vloeide het reeds voort 
uit dit artikel dat de extrabelasting moest 
ingekohierd worden conform de bepalingen 
van artikel 38 van het koninklijk besluit van 
22 september 1937 wanneer degene die de uit
zonderlijke winsten verwezenlijkt of verkregen 
had overleden was na het in voege tTeden van 
de wet maar v66r de inkohiering. 

(1) Zie voorgaande noot. 
(2) Verbr., 5 februari 1957 (Bull. en PAsrc., 

1957, I, 668). 
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door het middel voorgestelde grief te on
derzoeken; 

Dat het milldel nict kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 4, 97, 110, 111, 
115 van de Grondwet, 2, 3, 7, 711, 718, 724, 
725, 777, 870, 873, 877, 1003 van het Bur
g·erlijk vVetboek, 3 van de wet van 15 mei 
184G, 1, 2, 11, 1B, 19 van de wet van 1() oc
tober 1945, 60 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen samengeordend 
bij besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 38 van het koninklijk besluit van 
22 september 1937, de wetten houdende ae 
rijksmiddelenbegroting voor de jaren 1946, 
1947, 1948 en 19±9, in zover het bcstreden 
arrest beslist heeft dat de heer Julien Del
voyc, overleden op 5 maart 1945, kon aan
geslagen worden op 12 september 1H49 in 
de extrabelasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten en 
baten, ingevoerd door de wet van 1G oc
tober 1945, eisbaar geworden op 1 januari 
19c!:6 en waarvan de wetgever de invorde
ring heeft toegelatcn gedurende de begro
tingsjaren 1946 en volgende, terwijl de 
rechten van de Staat nit hoofclc van een 
belasting maar tot stand komen OD 1 ja
nuari van het begrotingsjaar tijdens het
welk de invonlering ervan werd toege
staan, met het gevolg dat die belasting 
niet kan gevestigd worden ten laste van 
fysische of rechtspersonen die op dit 
ogenblik hun hoedanigheid van rechtssub
ject hebben verloren en terwijl het ook 
nit de inhoud van de wet van l(j october 
1945 en in het bijzoncler van artikel 11, 
paragraaf 2, niet blijkt dat de wetgever 
het inzicht had van deze algemeen gel
clende princiepen af te wijken : 

Overwegende tlat het arrest vaststelt 
da t de betwiste aunslag gevestigd werd 
overeenkomstig artikel 38 van het konink
lijk besluit van 22 september 19'37; 

Dat zulke aanslag, uitdrukkelijk voor
zien bij artikel 11, paragraaf 2, van de 
wet van 16 october 1945, regelmatig is; 

Dut het middel naar recht faalt; 
Over het derde micldel, afgeleicl uit de 

schending· van de artikelen G en 97 van de 
Grondwet en 2, 4, 5 en 19 van cle wet van 
16 october 1945, gewijzigd ten opzichte 
van artikel 5 bij artikel 1 van de wet van 
30 mei 1949, 1 en 7 van die laatste wet, in 
zover het bestreden arrest heeft gewei
gerd aan cle lleer Julien Delvoye het mi
nimllll1 van referentiewinst van 5.000 fr. 
per maancl aan te rekenen gedurendc het 
gehele belastbaar tijdperk, onder voor
wendsel dat hij van 23 juni 1944 af als 
kostganger werd opgenomen in een ouder
lingengesticht en det·halve de lonen clie 
hem werden betaald een loutere vrijgevig
heitl waren vanwege zijn werkgever zon
der enige tegenprestatie, zodat, waar er 

in feite geen bedrijvigheicl was, de refe
rentiewinst terecht werd gcweigerd, ter
wijl ·: 1° de wijziging welke artikel 1 van 
de wet van 30 mei 1940 gebracht heeft aan 
de oorspronkelijke tekst van Daragraaf 7 
van artikcl 5 van de wet van 1G october 
1945 voor doel en tot gevolg had een vrij
gesteld minimum van 5.000 frank per 
maand in te voeren voor alle belasting
plichtigen, cUe zich voor het rechtvaarcli
gen van hun vermogensaccres niet llebben 
beroepen ov paragraaf 5 van artikel 2 en 
cle activiteit waarvan SIJrake in para
graaf G van artikel 5 moet worden beoor
deeld in het licht van paragraaf 1 van ar
tikel 2 van de wet van 1G october 1H45 en 
niet uitsluitencl van artikel 25 van de wet
ten samengeordencl bij besluit van de Re
gent van 15 januari 1948; en 2° het feit 
dat de hecr Julien Delvoye geen activiteit 
zou hebben aan de dag gelegd van 23 juni 
tot 31 december 1944 niet medebrengt dat 
hij er ook van 1 januari 1040 tot 22 jnni 
1fl44 geen aan de clag legde, zodat het be
strcc1 en arrest in alle geval voor die pe
ri ode niet gemoti veercl is : 

Overweg-ende dat de aftrek van een re
ferentiewinst of van het bij artikel 5, pa
ragraaf 6, van cle wet van lG october 1!l45 
llepaald minimum afhankelijk worclt ge
maakt van het bewijs van een beclrijfsac
tiviteit die de in cle extrabelasting belast
bare inkomsten heeft kunnen opbrengen; 

Overwegendc clat llet arrest soeverein 
in feite vaststelt dat sedcrt het beg-in van 
het belastbaar tijdperk de belastingschul
clige geen enkele bedrijfsactiviteit gehatl 
heeft; 

Da t het, bijgevolg, door een juiste toe
passing van de wet is cla t het arrest ge
weigerd lleeft aan cle belastingsclmlclige 
het voortleel te verlenen van de bij voor
meld artikel 5, paragraaf G, voorziene af
trek; 

Dat llet middel niet kan ingewilligcl 
worden; 

Om die rcdcnen, verwerpt de voorzie
ning; veroon1eelt aanleggers tot de kos
ten. 

9 december 1958. - ze kamer. - T' 001'
zUte·r, H. cle Clippele, raadsheer waarne
mencl voorzitter. - TTe,rslagge·ver, H. De 
Bersaques. - Gelijkl,widende conclu.sie, 
H. J.P. Duman, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Delvoye (van de Balie van 
Kortrijk) en Van Leynseele. 

l" KAMER. - ll december 1958 

ECHTSCHEIDING. - EOHTSOHEIDING noo~ 
ONDERLINGE TOESTEMMING. - REGELING BIJ 
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UADING VAN DE RECIITEN VAN DE PARTIJEN. -
0NVERDEELD GOED DAT NIET BEGREPEN WERD 
IN DE REGELING DOOR DADING. - GOED DAT 
GEEN UITSLUITEND EIGENDOl\f VAN EEN DER 
EOIITGENOTEN GEWORDEN IS. 

Zo de 1·egeling aoor aaaing van ae J'espec
tieve rechten van rle echtgenoten rlie 
rlOO'I' onaerlinge toestemminrt 'Wit ae echt 
scheiaen, eens ae echtscheirl'inrt ttitge
sproken, niet meer rloo,r een van rle par
Ufen kan aangevallen tvorrlen (1), vloeit 
rlaar niet wit voort aat, in het geval aat 
het lot 'van een goea rlat rleel tt'itmaalct 
vnn rle gemeensclwp rUe tnssen de echt
genoten bestaan heett het voo1·werp niet 
is geweest van een enkel hetzii ttitrl'I''UJc
kelifk hetzif stilztvijgend berU'i1g van ae 
regeling bif darling, 1lit goerl het witslui
tenil eigendon~ van een der gewezen 
echt,qenoten gmvonlen 'is (2). (Burgerlijk 
Wethoek, art. 279.) 

(BOON, '1'. DARGENT.) 

ARRES'r. 

HET HOF; - Gelet op het hestreden 
arrest, op 12 juli 1956 gewezen door het 
Hof van heroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
(1ing van de artikelen 97 van de Grand
wet, 279, 283, 284, 883, 887, 1101, 1108, 
1134, 1317, 1319, 1320, 1322, 1441, 1467, 1474, 
1476 en 1477 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest, na ver
klaarcl te llebben dat aanlegster die door 
onderlinge toestemming van verweercler 
uit de echt gescheiden was, eist dat een 
onroerend goed, dat met ovcrtreding van 
de bepalingen van artikel 279 van het 
Burgerlijk Wetlwek niet in <le vooraf
gaamle boeclelbescllrijving begrepen werd, 
lwar zou worden toegekeml bij toepassing 
van artikel 1477 van hetzelfde wethoek, 
en suhsidiair, dat de door de eclltgenoten 
op 20 mei 1942 gesloten verdelingsovereen
komst wegens bedrog zou worden vernie
tigd, aanlegster haar hoger beroep ont
zegt om de reden dat zij, zonder te be
twisten clat cle voorafgaancle overeenkomst 
waarbij de respectieve rechten van de 
echtgenoten geregeld zijn van bi.i de uit
spraak van de echtscheiding onherroepe
li.ik worclt, lletoogt dat deze onherroepe
li:ikheid enkel ten opzichte van cle gei:n
ventariseercle goederen kan gelden en Olll 
de reclen dat, eemnaal dat de echtschei
cling uitgesproken is, gcen enkele wetsbe-

(1) PrERARD, bd. II, nr 657; LEs NovELLES,, 
Droit civil, bel. II, yo Di,vorce, nr 1201; Reper
toire prnt. dr. belge, yo Di'VOPce, nr 403; DE 
PAGE, bel. I, nr 1018; KLUYSKENS, H et 2Jersonen
J'echt, nr 448. 

paling een sanctie voorschrijft tegen het 
weglaten van een goed in de boedelhe
schrijving, al ware het door hcling door 
een van de echtgenoten, en dat de vooraf
gaancle regeling van cle respectieve rech
ten der echtgenoten onherroepelijk wordt 
en de echtgenoten clefinitief hun integrale 
rechten verleent, de wijze waarop de par
tij en zocloende hun goederen toegekeml 
hebben onherroepelijk wordend, eerste 
onclercleel, dan wanneer uit het exploot 
van rechtsingang en nit de door aanleg
ster v66r het hof van beroep regellnatig 
genomen conclusies blijkt dat de vorcle
ring van aanlegster in hoofclorde ertoe 
strekt clat zou gezegcl worden dat een on
roerend goed dat verweercler op 8 mei 
1942 gekocht had, dat bijgevolg in de wet
telijke gemeenschap tussen de echtgenoten 
gevallen was en dat niet vermeld werd 
in de notariele boedelbeschrijving van 
8 april 1942 die aan de echtscheiding 
voorafgegaan was, niet hehoorde tot het 
voorwerp van de notariele akte van 20 mei 
19-12 die gevoegd was bi.i het proces-ver
haal van eerste verschijning van dezelfcle 
dag, houdende de voorafgaancle regeling 
van de respectieve rechten der echtgeno
ten in de enkele alclus gei:nventariseerde 
goederen, welke akte geen toekenning be
helsde van becloeld-goed waarop zij niet 
zinspeelde en waarvan verweerder het 
kopen voor aanlegster verborgen gehou
den had, dan wanneer het onroerencl goecl 
dus het onverdeelde eigendom van de 
echtgenoten gebleven was en, gezien cle 
door verweerder gepleegde heling, in zijn 
geheel aan aanlegster behoorcle te worden 
toegekend, deze de vernietiging, wegens 
bedrog, van voormelde dading-deling, 
slechts vorclerend voor het geval er mocht 
worden beslist clat zij niet vreemd was 
aan het onroerend goed, en clan wanneer 
het bestreden arrest mitsdien, het hoofcl
voorwerp van de eis miskennend, de be
wijskracht van voormelcl exploot van 
rechtsingang en van voormelcle conclusies 
geschonclen heeft door te laten gelclen clat 
de eisen van aanlegster enkel hierop ge
steund waren dat het onherroepelijk ka
rakter van de dading-vercleling enkel gold 
ten opzichte van de gei:nventariseerde 
goederen (schencling van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); tweecle onc1er{leel, dan wan
neer het bestreden arrest geen redenen op
geeft voor het verwerpen van het middel 
waarcloor, zoals hierboven gezegd is, aan
legster in haar regelmatige conclusies 
v66r cle rechters oYer cle gToncl aanvoercle 
dat het onroerencl goed buiten het voor-

(2) Bij ontstentenis van nitdrnkkelijk beding, 
of van een beding clat impliciet erop toepas
baar zou zijn, is dit gemeen goed, na de echt
scheicling, een onverdeelcl goecl geworden. 
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werp van de uun de echtscheiding voor
.afgegune dading-verdeling viel, wuaruit 
volgde dut de onherroepelijkheid van de 
toekenningen van hun goederen, door par
tijen geduan in een aan de echtscheiding 
voorafgaunde regeling, niet kon gelden 
voor een g·oed dat op dergelijke wijze 
·zelfs niet was toegekend geworden, en 
dan wanneer het arrest in ieder geval in 
het onzekere laat of het al dan niet over
wogen heeft dat de akte van 20 mei 1942 
·de toekenning aan de echtgenoot van het 
litigieuze gemeenschappelijk goed behels
de (schending van artikel 97 van de 
Gronllwet) ; derde onderdeel, dan wan
neer, zo de rechters over de grond over
wogen hebben dat het onroerend goed niet 
vreemd was aan het voorwerp van de re
geling bij dueling en daarcloor aan ver
weerder toegekend werd, het arrest 
miskend heeft de bewijskracht van de 
notarHlle akte van 20 mei 1942 waarin 
deze regeling vastgelegd is en van de no
tarH\le boedelbeschrijving van 8 april 19±2 
naar welke het verwijst, de eerste beperkt 
·zijnde tot toekenningen van louter roe
rende goederen die tot de gemeenschap 
behoorden, in het tweede stuk geinventa
riseerd zijn, en geenszins voorziende in 
de toekenning, onder meer aan verweer
der, van het litigieus gemeenschappelijk 
onroerend goed, waarop daarin in genen 
·dele gezinspeeld wordt (schencling van de 
artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), dan wanneer het 
bestreden arrest in dezelfde onderstelling 
ook tegelijk miskend heeft de bindende 
kracht van voormelde bij overeenkomst 
vastgelegde regeling die aan de echtschei
cling· door onderlinge toestemming vooraf
gegaan is, door bewuste regeling aan te 
zien als een toekenning tot stand gebracht 
hebbend waarin aanlegster niet toege
stemd had (schencling van de artike
len 279, 283, 284, 1101, 1108 en 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek), en de onverdeelde 
rechten van aanlegster in het onroerend 
goed hetwelk, bij ontstentenis van derge
lijke toekenning, noodzakelijk tot de 
door de echtscheiding ontbon<len gemeen
schap bleef behoren, het privatief eigen
dom van verweerder niet kon worden dan 
krachtens een aanvullende venleling en 
uitsluitend aan aanlegster c1iemle te wor
den toegekcnd inclien, zoals zij beweercle, 
verweerder cUt gemeenschappelijk onroe
rend goed bedrieglijk geheeld had (schen
c1ing van de artikelen 883, 887, 1441, 1467, 
1474, 1476 en 1477 van het Burgerlijk Wet
bock) : 

Overwegcnde dat nit de stukken waar
op het hof vermacht acht te slaan blijkt 
dat gedurende 1 de rechtspleging tot echt
scheiding door onderlinge toestemming die 
tussen partijen gevoerd werd, een boedel
beschrijving van hun goederen bij nota-

rHHe akte, op 8 april 19±2 opgemaakt 
werd; 

Dat verweerder na deze boedelbeschrij
ving, namelijk op 8 mei 1942, een onroe
rend goed kocht hetwelk om reden van 
het door de echtgenoten aangenomen stel
sel van wettelijke gemeenschap en, aan
gezien de gemeenschap niet ontbonden 
was, een gemeenschappelijk goed uit
maakte; dat de regeling bij dading van 
de rechten der partijen plaats had op 
20 mei 1942 en dat de echtscheiding door 
onderlinge toestemming later uitgespro
ken werd; 

Overwegende dat aanlegster v66r de 
rechter over de grond betoogd heeft dat 
het op 8 mei 1942 gekocht onroerend goed 
in de regeling bij dading van 20 mei 1942 
niet was begrepen geworden; dat dit on
roerend goed uitsluitend haar moest toe
behoren wegens de heling of de wegma
king waaraan verweerder zich schuldig 
had gemaakt; dat althans bewust goed 
het onverdeeld eigendom van haar gewe
zen echtgenoot en van haarzelf was; 

Dat zfi deed gelden dat, aangenomen 
da t het onroerend goed in de regeling 
bij dacling zou begrepen zijn, deze rege
ling wegens het door verweerder gepleegd 
bedrog moest vernietigd worden; 

Dat het arrest cleze onderscheiden eisen 
verwierp; 

Dat het niet aangevallen is in zover het 
de vordering tot vernietiging, wegens be
clrog, van de regeling bij dading ver
werpt; 

Overwegende dat de reclenen van het 
bestreden arrest in wezen erop neerko
men te herinneren aan het definitief en 
onherroepelijk karakter van de regeling 
bij dac1ing die plaats gehad heeft in de 
loop van het proces tot echtscheicling door 
onderlinge toestemming, en aan het niet 
aanvallen in rechte van die regeling, en 
tevens het beginsel aan te halen clat de 
regeling krachtens een absoluut vermoe
clen geacht is elke partij haar volle rech
ten te verlenen; 

Overwegende dat, wanneer omtrent de 
l1estemming van een van de gemeenschap 
deel uitmakend goed in de regeling bij 
clading geen uitdrukkelijke of impliciete 
stipulatie opgenomen is, dit goed inge
volge die regeling of de echtscheiding geen 
uitsluitend eigendom, hetzij van de man 
hetzij van de vronw wordt; 

Dat derhalve de rechter over de grond, 
door de in het middel aangehaalde eisen 
te verwerpen om de enkele red en da t zij 
tegen het bestaan van een regeling bij da
lUng stnitten, zonder te onderzoeken of 
dat goed in bedoelde regeling was begre
pen geworden, zijn beslissing niet op een 
wettelijke grondslag heeft doen rusten; 

D at het middel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre-
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den arrest, behalve in zover het de verde
ring tot vernietiging van de regeling bij 
clading verworpen heeft; beveelt clat mel
cling van onclerhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gecleeltelijk 
vernietigcle beslissing; veroordeelt ver
weercler tot de kosten; verwijst de alclus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

11 clecem!Jer 1958. - 1" kamer. - Voor
zitter en verslng,qeve1· H. Wouters, eerste 
voorzitter. GeUjkl·u:irlenrle oonolnsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleite1·s, HH. Pirson en 
Simont. -

l" KAMER. - ll december 1953 

1° BEVOEGDHEID JDN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN. ~ BEVOEGDHEID, 
vVEH'KRECHTERSRAAD. - BE'l'WI8'l'ING BE
'l'REFB'ENDE HET ARBEIDSCONTRACT.- BEGRIP. 

2° lVIISDRIJF. - VOORTGEZET MISDRIJF OF 
BLI.TVENDE INBREUK. - SAMENGESTELD MIS
DRIJF DOOR EENHEID VAN DOELWIT OF OPZE'l'. 
- 0NDERSCHEIDEN BEGRIPPEN. 

1 o Is een betw·isting betre!.fenrle het ar
beirlsoontnwt, 01J1'i:izencle t·u.ssen cle 
werk,qever en rle werkman, en behoort 
cUenvol,qens tot cle be·uoegclhe·icl ·va.-n cle 
we1·kreohte1'STaacl, cle vonlerin,q tot be
taling van cUt gecleelte vnn het loon flat, 
naa.-r bewerin,q van cle ~ve1·kman, zoncler 
1·eaht cloor cle werlc,qeveT wenl aahte1·
,qehonclen, zelfs wannee1· cleze aahter
honcl'in[f een strajreahteUjk m·iscl1"ijf 
zou. tcitmalcen (1) (2). (Wet van 9 juli 
1926, art. 1 en 43.) 

2° De lJe[!1'itJ1Jen « voort[Je.zet miscl'!'ijf of 
bUjven1le inb1·e·nlc Jl en cc snmenrJesteld 
nvisclrijf clOOT eenhei.ll van cloelwU of 
opzet ll ve·rsohillen (3). (Implicicte oplos
sing.) 

(VAN DA~IME, T. MICHIELS.) 

ARREST. 

IIET HOF; - Gelet op cle bestreden 
sententie, op 24 october 1957 gewezen door 
de Werkrechtersraad van beroen te Brus
sel, kamcr voor werklieclen; 

(1) Raadpl. verbr., 20 juni 1957, twee arres
ten (ATJ'. Ye1'b1·., 1957, blz. 88'8 en 891). Verge
lijk verbr., 7 maart 1955 (ibid., 1955, blz. 573), 
uitgespi·oken ter gelegenheid van een vordering 
tot herstel van een schade veroorzaakt door 
een wanbedrijf gepleegd « ter gelegenheid » 
van de betrekkingen welke het arbeidscontract 
tussen de werkgever en de werkman doet ont
staan. 

Over het eerste .micldel, afgcleicl uit de, 
schemling van de artikelen a en 4 van de 
wet van 17 april 1878, 1?.76 en 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1 en 4H van de 
wet van 9 juli 1926 betreffende de werk
rcchtersrac1cn, 77Jis van ue wet van 1G au
gustus 1887, gewijzigcl door artikel 1 vall 
cle wet van 22 maart 1940, en 97 van de 
Gronclwet, doordat de bestreden senten
tie, onder wijziging van cle beslissingen 
van 6 juli 1~56 en 12 december 1956, aan
lcgster veroor!leeld heeft om verweenler 
een som van 300.000 frank, vermeerclenl 
met de gerechtelijke interesten en de kos
ten, te betalen, welke het totaal vertegc~n
woordigt van cle so=cn die verweercler 
elke week cliencle af te dragen op de on
llerrichtingen van nanlegster, door afhou
clingen van cle fooien welke hij als portier 
ontving, clan wanneer, dnar cle vorclering 
de terugga ve ten doel had van sommen die 
met overtrecling van de bepalingen van de 
wet van 16 augustus 1887, gewijzigd door 
de wet van 22 maart 1H40, gestm't wenlen, 
zij strekte tot llet llerstellen van de gc
volgcn van cen rnisclrijf of althans vall 
een oneigenlijk rnisclrijf waaman aanleg
ster zich schulclig zou hebben gernaakt 
(artikel 1H82 van het Burgerlijk Wet
hoek), of tot teruggave van een niet ver
schuldigde betaling (artikel 1376 van het 
Rurgerlijk vVetbock); waaruit volgt dat 
cle werkrechtersraml onbevoegd wns rn
Uone nw.te-rine en clat het llestreden arrest 
ten onrechte nagelaten heeft clit vnll 
arnbtswege te beslissen : 

Overwegencle cla t volgens cle artikelen 1 
en 4H van clc wet Yan 9 juli 1926, de wcrk
rechtersraden onder rneer ingestelcl wor
den om rle arbeidsgeschillen, oprijzencle 
tussen de werkgever en de berliencle of de 
werkman, te lleslechtcn; cla.t tot cleze ge
schillen diegene behoren welke tot het 
loon van de becliende of de werkman be
trekkelijk zijn ; 

Overwegende dat, hoewel de rcchter· 
over de grond zijn beslissing gesteuncl 
heeft op het feit dat aanleg·ster, cloor elke 
week een som af tc nemen van het loon 
van aanlegger, die als werkman in hanr, 
clienst was, een strafbare claacl gcsteld 
heeft, het clesnietternin vaststaat clat de 
vorclering van verweercler de terngbeta
ling van op dat loon ten onrechte gei'nde 
sommen ten cloel had en clat het geschii 
tussen partijen rnitsclien Oil het loon voor 
verweerders werk betrekking had; 

(2) Betreffende de stelling dat de onbevoegd
heid 1·atione materiae van de werkrechtersraad 
v66r het Hof voor de eerste maal mag inge
roepen worden, zie verbr., 1 maart 1957 (A1·1·. 
V m·b·r., 1957, blz. 528). 

(3) CoNSTAN'r, 11Ian"el de ,z,·oit penal, 1956, 
ur 194; de noot 4 onder verbr., 5 januari 1948 
(A1·r. Verb1·., 1948, blz. 2). 
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Dat het urbeidsgerecht zich dienvolgens 
·wettelijk bevoegd verklaarrl !weft; 

Dat het middel naar recht fualt; 
Over het tweede miduel, afgeleid nit de 

·schemling van artikel 97 van de Gronll
wet, doordat de bestreden sententie, hoe
wel weigerend de door aanlegster inge
roepen verjaring van zes maand, bepaalcl 
bij artikel 10 van de wet van 16 augustus 
1887, toe te 11assen om de reclen dat de 
onderscheiden sommen, afgedragen met 
overtreding van deze wet, het gevolg zijn 
geweest van een zelfde strafbaar oog
merk, de verjaring, omschreven in arti
kel 6 van de wet van 10 maart 1L00 011 het 
arbeiclscontract, buiten beschouwing laat 
om de reden dat de fooien lonen nitmaken 
·en dat aanlegster niet beweerde de gevor
tlerde lonen betaald te hebben, doordat 
tleze redenen dnbbelzinnig en tegenstrij
dig zijn, tlaar zij het punt in het onzekere 
la ten of de vordering llet herstellen van 
de gevolgen van een misdrijf tot doe! hall, 
in welk geval de werkrechtersraad zich 
onbevoegd had dienen te verklaren, dan 
wel, integ·emleel, of de rech ters over de 
grond geacht hebben clat het een op de 
wet op het arbeidscontract gestennde vor
-dering gold; waarnit volgt clat het hof 
van cassatie in de onmogelijkheid ver
keert om na te gaan of de vordering in 
de bevoegdheid van de werkrechtersraad 
valt : 

Overwegende dat nit het antwoord op 
het eerste middel blijkt dat de vordering 
van verweerster het betalen van een cleel 
van het loon voor zijn arbeill tot cloel 
had; 

Overwegende dat aanlegster v·66r de 
rechter over de grond betoogd had dat de 
vorclering ten dele verjaard was, hetzij 
omdat de verjaring vie! onder artikel 10 
van de wet van 16 augustus 1887, hetzij 
omdat artikel 6 van de wet op het ar
beidscontraet diende te worden toegepast ; 

Dat de rechter over de grond 011 elk van 
die verweermiddelen een onclerseheiden 
antwoord verstrekt heeft en dat deze ant
woorden noch dubbelzinnigheid, noch te
genstrijdigheid vertonen; 

Dat het micldel feitelijke grundslag 
mist; 

Over het denle miclclel, afgeleill nit de 
schending van de artikelen fJ7 van de 
Grondwet, 10 van tle wet van 16 augustus 
1887, houdenlle regeling van de betaling 
van de lonen der arbeiders, gewijzigd 
door artikel 2 van de wet van 22 maart 
1940, 05 van het Strafwetboek en 22 van 
de wet van 17 april 1878, doordat de be
streden sententie, onclor wijziging van de 
l>eslissingen Yan 6 jnli en 12 december 
UJ3(), aanlegstel' yeroUI'lteelt 0111 yerWCPl'
tler een som van BOO.Oil!l fmnk, Yennoer
llcnl met de gerechtelijke interesten en de 
kosten, te betalen wPlke het totaal Yerte-

genwoorlligt van de sonnnen tot het we
kelijks afdragen waarvan aan aanlegster 
yerweercler zich verbonclen had, door af
llomlingen van de fooien welke hij als 
portier ontving, en de exceptie afwijst 
clie door aanlegster hieruit afgeleid was 
dat de eis, die sloeg op de terugbetaling 
van 400 opeenvolgende betalingen van 
750 frank, verjaard was Ol) de laatste dier 
betalingen na, bij toe passing van arti
kel 10 van de wet van 1() augustus 1887 
en van artikel 22 van de wet van 17 april 
1878, om de reclen dat aanlegster << zich 
zodoende sclmldig gemaakt heeft aan een 
misdrijf waarvan zij het plegen contrac
tueel opgelegcl had door een wilsuiting 
welke bij de aanvang van llet arbeidscon
tract plaats had en tijdens geheel tle uit
voering gehandhaafd bleef >>, da t << deze 
onclerscheiden afhoudingen het gevolg wa
ren van een zelfcle strafbaar opzet )), en 
clat, bijgevolg, daar de verjaring van zes 
maancl, omscllreven in artikcl 10 van 
voormelde wet van 1() augustus 1887, vas 
inging bij c1e laatste strafbare storting, 
verricht op 31 augustus 1955, de door ver
weerder ov 30 september 1955 ingestelcle 
vorclering niet door die verjaring getrof
fen was, dan wanneer noch deze redenen, 
noch enige andere reden een nassen(] ant
woord inhouden 011 de conclusies van aan
legster die v•66r de werkrechtersraad van 
hoger beroep betoogde dat, vermits elke 
afhouding een afzomlerlijke en onder
scheiden daad uitmaakt, de yerjaring voor 
elk misclrijf ingaat ten dage waarop het 
gevleegd werd; dat ten deze geen eenheid 
van opzet kon aangenomen worden, daar 
een dergelijk beginsel de vordering, be
doeld in artikel10 van de wet van 1() au
gustus 1887, onverjaarbaar maakte, wat 
tegen de tekst en het doel van de wet zou 
indrnisen; waaruit volgt llat de bestreden 
beslissing, door deze beschouwingen niet 
te beantwoorden, niet wettelijk met rede
nen omkleed is en in ieder geval artikel 65 
van het Strafwetboek verkeerd toegepast 
!weft : 

Overwegende dat de rechter over cle 
grond, het geval in beschouwing nemend 
dat de toepasselijke verjaring niet de bij 
artikel 6 van de wet oD het arbeidscon
tract bepaalde zou wezen, doch diegene 
welke bij artikel10 van de wet van16 au
gustus 1887 ingeyoerd is, beslist dat cle 
termijn van zes maancl 'Pas ingaat yanaf 
de laatste afhouding op verweerders loon, 
om reden dat de onclerscheiden strafbare 
feiten cUe aanlegster ah1us gel)lecgd !weft 
de uitvoering geweest zijn van << een zelf
de strafbaar opzet... hetwelk geuit wercl 
l>ij de aanvang van het arbeidscontract 
I'll tijdens geheel de uitvoering gehancl
llaafcl bleef >> ; 

Overwegemle, enerzijds, dat deze vast
stelling een passend antwoord is 011 cle 
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enkele verklaring, door aanlegster, dat 
<< elke afhou<ling een afzonderlijke en on
dersclleiden daad uitmaakt »; 

Overwegende, anderzijcls, clat aanleg
ster de tekst en llet doel van de wet van 
16 augustus 1887 en de voorbereidende 
werkzaamlleden tot deze wet slechts in
geroepen lleeft om te bewijzen dat !let be
grip « voortgezet misdrijf )) of « blijvende 
inbreuk )) niet kon worden aang·ewen<l; 

Dat, aangezien de rechter over de grand 
cUt begrip niet aangewen<l lleeft, c1och la
ten gelden lleeft dat er ter zake een sa
mengesteld misdrijf door eenheid van 
lloehvit of opzet aanwezig was, hij be
wuste conclusie niet meer behoefde te be
antwoorden; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

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

11 december 1958. - 16 kamer. - Voor
zUter en veTslaygever, H. Wouters, eerste 
voorzitter. - Geli.ilcMthlencle conclmsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - PleiteTs, HH. Ansiaux 
en De Bruyn. 

1" KAMER. - ll december 1958 

1° RFJDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
Op EIGEN REDENEN STEUNENDE BESLISSING VAN 
DE REOHTER IN HOGER BEROEP. - BESLIS
SING DIE EVENEENS STEUN'l' OP cc Die NIE'l' STRIJ
DIGE RJDDENEN VAN DE EERSTE REOH'l'ER )), ~ 
DRAAGWIJDTE VAN DEZE LAA'l'STE WOORDEN, 

2° HUUROVEREENKOMST. Hurs-
HUUR.- DOOR ARTI:KEL 1715 VAN RET BUR
GERLIJK WETBOEK VERBODEN BEWIJSVOERING. 
- VERBOD NIE'l' TOEPASSEL!.JK WANNEER DE 
BETWISTING ENKEL GAAT OVER DE WETTELIJKE 
KWALIFIOERING VAN DE DOOR DE PARTIJEN J<;R
KENDE OVEREENKOMS'l'. 

1° lVanneer cle rechteT ·in hoge1· beToep 
zi.jn besUssing ste·nnt otJ reclenen clie hij 
opgeett en OJJ cle niet stri:icliye reclenen 
1mn cle eerste 1·echter lean ·wit cle inho-ucl 

(1) Verge!. verbr., 5 februari 19•15 (AlT. 
Yerbr., 19<15, biz. 94) en 2>1 juni 1957 (ibid., 
19'57, blz. 898), gewezen in zaken waar geen 
enkele twijfel bestond over de redenen van het 
vonnis a q1w die de rechter in hoger beroep 
bedoeld had over te nemen en over deze die 
hij verworpen had. 

Betreffende de nadelen van dergelijke reden, 
raadpl., onder het eerste arrest, de noot (Arr. 
Yerb1·., 1945, blz. 94). 

van de beslissiny en wit haa1· V61'1Jel'ij
lcing rnet het vonnis a quo voo1·tvloeien 
dat, cloo1· cle woonlen cc cle niet st1·ijcUye 
reclenen van de ee·rste Techter )), de Tech
ter in horter be·roeJJ bed.oelcl heejt, tege
lijlcert'ijcl, zich al de rellenen van cle eer
ste 1'echteT e-igen te malcen en vast te 
stellen clnt geen van cle:ze 1'6denen strij
clig was met cleze clie hijzelt opgaf (1). 

2° ArUlcel 1715 vnn het B·urgerlijk Wet
bock clnt het bewijs cloor getttigen, en 
clienvolgens eveneens cloor vennoeclens, 
ve1·bieclt om het bestaan vnn een hntw
overeenkomst die r1een enkele ttitvoe'l'ing 
hnd (2) te bew-ijzen, is niet toepnssel'i:ik 
wannee1· de inhoml van een ove·reen
komst door de 1Jfl1'tijen e1·lcencl is en 
clienvolgens cle betw·isUng enlcel hie1·ove1· 
gna,t of cleze overeenlcornst volgens cle 
tvet een huishmw is. 

(ONI(ELINX, T. NEYENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 juli 195G in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1315, 1341, 1348, 
1349, 1350, 1356, 1711, 1715 en 1716 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1 en 3, 1°, van de 
wet van 25 maart 1876, de eerste titel van 
het voorafgaand boek van het Wetboek 
van burg·erlijke rechtsvordering inhou
dend, voormeld artikel 3 gewijzigd door 
de artikelen 2 van de wet van 20 maart 
1948, 2 van het koninklijk besluit nr 63 
van 13 januari 1935 en 1 van het konink
lijk besluit nr 302 van 30 maart 1936, en 
van artikel 97 van de Grondwet, doordat, 
eerste onderdeel, het bestreden vonnis, 
om de eerste rechter bevoegd te verkla
ren, beslist heeft dat de mondelinge over
eenkomst waarvan het bestaan door par
tijen erkend werd, een huurovereenkomst 
was, om de redenen onder meer cc dat juist 
deze wijze van doorgang de valle en blij
vencle beschikking van de plaats vergde; 
dat het geen twijfel lijdt dat geintimeerde 
de verplichting had appellanten de liti
gieuze plaats te leveren; dat de verplich-

(2) Verbr., 22 maart 194'5 (Arr. Yerb1'., 1945, 
biz. 124); l1etzelfde verbod is toepasselijk wan
neer de betwisting gaat over het begin van 
uitvoering van een huurovereenkomst zonder 
geschrift (verbr., 16 december 1948, ibirl., 1948, 
blz. 637). Maar het bewijs van het verlies, 
door overmacht, van het geschrift dat de huur
overeenkomst of het begin van nitvoering ervan 
vaststelt mag door getuigenissen of vermoe
dens voorgebracht worden (verbr., 16 decem
ber 1948, voornoemd). 
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ting haar in zulke staat te houden dat zij 
tot het bepaald gebruik kon dienen theo
retisch bij hem bestond ... ; dat het even
min twijfel lijdt dat appellanten van de 
hen ter beschikking gestelde plaats als 
een goed huisvader gebruik moesten rna
ken, doch rekening houclend met de door 
de contracterende partijen bepaalde be
stemming ... ll; clan wanneer de bevoegd
heid van de vrederechter op het stuk van 
huurovereenkomsten een uitzonderlijke 
bevoegdheid is die slechts geldt door de 
betwistingen betreffende de pachten, de 
hnishuren, de vee- en de garfpachten, clan 
wanneer aanleggers ontkenclen dat de tus
sen partijen gesloten monclelinge overeen
komst een huurovereenkomst was, clan 
wanneer het bestreden vonnis, om cles
niettemin de litigieuze overeenkomst een 
huurovereenkomst te heten, gesteund 
heeft op de onderscheiden elementen welke 
hiervoren zijn aangehaald en noch uit 
een geschrift, noch nit een erkentenis 
van aanleggers bleken, en dan wanneer 
derhal ve het bestreden vonnis, door het 
beroepen vonnis te bevestigen waardoor 
de eerste rechter zich bevoegd verklaard 
had om de reden dat de litigieuze over
eenkomst een huurovereenkomst was, de 
in het micldel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft vermits, volgens arti
kel 1715 van het Burgerlijk Wetboek, het 
bewijs van het bestaan of van de uitvoe
ring van een door een partij ontkende 
huur zonder geschrift niet door getuige
nissen of vermoedens mag worden gele
verd ; cloorda t, tweede onderdeel, het be
streden vonnis zijn dispositief doet rusten 
op eigen reclenen en op de niet strij dige 
redenen van de eerste rechter, clan wan
neer het onmogelijk is te onclerscheiclen 
welke, onder de redenen van de eerste 
rechter, die zijn welke het bestreden von
nis heeft willen in aanmerking nemen en 
die welke het heeft willen verwerpen, en 
clan wanneer in de redenen van deze be
slissing derhalve een dubbelzinnigheid 
schuilt die met een ontbreken van redenen 
gelijkstaat, en de beslissing deswege 
client te worden vemietigd (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegencle dat de beklaagde beslis

sing het beroepen vonnis bevestigt « in zo
ver het beslist heeft dat de tussen par
tijen gesloten overeenkomst een lmurcon
tract was, het de eerste rechter bevoegd 
verklaard en het overige en de kosten 
aangehouden heeft ll; dat zij era an toe
voegt : « preciseert clat de gesloten huur
overeenkomst een huishuur is ll; 

Overwegende clat de rechtbank van eer
ste aanleg haar beslissing steunt op eigen 
redenen en op « de niet strijdige redenen 
van de eerste rechter ll; 

Overwegende dat het beroepen vonnis, 

VERBR., 1959. - 21 

om te beslissen dat de tussen partijen ge
sloten overeenkomst een huurovereen
komst is, enkel zegt : « dat, zoals De Page 
zeer goed uiteenzet, het niet volstaat, om 
te beslissen dat het een onbenoemcl con
tract geldt, te zeggen dat het bestudeerd 
contract niet valt in een van de catego
rieen cler door {]e wet behandelde contrac
ten, doch dat de werkelijke aard van de 
verbintenis client onderzocht te worden ... ; 
dat het ten deze wel degelijk over het ge
bruik van een onroerend goed gaat; dat 
De Page, in nummer 507 van deel IV, 
blz. 495, een van de wezenlijke elementen 
van de huurovereenkomst bestuderend, 
zegt : « laten wij enkel eraan herinneren 
dat krachtens het in artikel 1713 van het 
Burgerlijk Wetboek neergelegd algemeen 
beginsel, wat de onroerende goederen be
treft, een huurovereenkomst kan gesloten 
worden niet enkel omtrent huizen, doch 
ook omtrent delen van huizen ... , het recht 
om op een bepaalde marrier van een goed 
gebruik te maken (overgangsrecht, vis-, 
jachtrecht, enz.), het gebruik van een 
spoorlijn ll; dat wel blijkt clat verweer
clers - hier aanleggers - het recht om 
op een bepaalcle marrier van een goed ge
bruik te maken hebben willen bekomen en 
dat bij de overeenkomst hun clat recht 
verleend is tegen betaling van een prijs; 
dat het feit dat zekere regelen die in de 
wet (tronwens bijkomstig) bepaald zijn, 
niet toepasselijk zouden wezen, gezien de 
bijzondere omstancligheden, de aard van 
cte overeenkomst niet veranclert ll ; 

Overwegende clat het bestreden vonnis 
deze laatste reden tekstueel aanhaalt en 
ze goedkeurt; clat geen enkele van de an
dere bovengemelde redenen van het beroe
pen vonnis de eigen redenen van het be
klaagd vonnis tegenspreekt; 

Waaruit volgt dat de bestreclen beslis
sing zonder dubbelzinnigheid ten aanzien 
van het ten geschille staande punt alle re
denen van het beroepen vonnis overneemt, 
door vast te stellen dat geen enkel ervan 
met de eigen reclenen strijdig is; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het beklaagd vonnis 

vaststelt << dat appellanten - hier aanleg
gers - erkend hebben dat zij tegen een 
overeengekomen prijs van geintimeerde 
- hier verweerder - de machtiging beko
men hebben om door een bijgebouw en 
over een stuk grond van zijn goed te 
gaan ll en dat « nu dit punt aangenomen 
is, de vraag hierop neerkomt of de liti
gieuze overeenkomst een huurovereen
komst is ll; 

Overwegende clat het vonnis, onder aan
haling, enerzijds, van de termen van arti
kel 1709 waarin de huur van goederen na
der omschreven is, en na eraan herinnerd 
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te hebben, anderzijds, dat de verhuring 
van huizen, huishuur genoemd wordt en 
dat er in dit opzicht geen onderscheid be
hoeft te worden gemaakt tussen huis en 
deel van een huis, de in het middel gecri
tiseerde redenen vermeldt; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond deze redenen opgeeft, niet ten be
wijze van het bestaan van de tussen par
tijen tot stand gekomen overeenkomst, 
doch tot bepaling van de wcttelijke bena
ming ervan, overeenkomstig de door aan
leggers in reel! ten erkende inhoud ervan; 
dat hij, om dit doel te bereiken, zonder op 
extrinsieke feiten te steunen, slechts ge
bruik maakt van gevolgtrekkingen die uit
sluitend nit deze inhoud afgeleid zijn, als 
de dannloor gei"mpliceer<le reclelijke en 
noodzakelijke gevolgen zijnde; 

Wnnruit volgt dat het beklnagd vonnis, 
door onder mcer op de door aanleggers 
gecri tiseerdc redenen te steunen om te 
beslissen dat de overeenkomst een huis
huur is en het rechtsmiddel van onbe
voegdheicl dat tegcn verweerders vorde
ring opgeworpen wercl af te wi,izen, geen 
van de in het midclel aangecluide bepalin
gen geschonclen heeft; 

Dat dit onderclecl van het millclel niet 
gegroncl is; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; vcroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

11 december 1958. - 1e kamer. - Yoor
.'i!itter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Yersl[(,ggever, H. :ii!Ioriame. - GeUjlcl7ti
rlende conclusie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procurenr-generaal. - Pleiters, 
HH. Simont en Van Ryn. 

1" KAMER. - 11 december 1958 

to NATUURLIJK KIND. - NA'fUURLIJK 
KIND DA'l1 EEN PENSIOE~ YORDETI'_r VAN DEGENE 
DIE :MET DE MOEDER BETREKKINGEN HAD. -
WI.JZE VAN BE\VI.JRLEVETIING VAN DEZE TIE
TREKKINGEN. - 0PENBARE ORDE. 

2° BERUSTING. - BITRGERLI.TICE ZAKEN. 
- DESLISSING UITGESPTIOKEN IN EEN ZAAK 
DIE DE OPENBATIE OHDE AANBELANGT. - NIE
'l'IGIIEID VAN DE BERUSTING. 

3o VERBIUDKING.- ZENDING VAN IIET HOJ<'. 
- BURGERLI.JKE ZAKEN. - BESTREDEN BE
SLISSING DIE ILlAR. BESCHIKKING STEUNT OP 
EEN REDEN DIE DOOR DE VOORZIENING WORDT 
GECRITISEERD. - I\ifACHT VAN RET HOF EEN 
HEDEN, IN RECH'fE, TILT TE PARBEN, DIE DE BE
SCIIIKKING l!ECH'l'\' AARDIGT. 

(1) DE PAGE, D1·oit ci·vil, bd. I, nr 1203, 3°. 
(2). Verbr., 28 januari 1957 (Arr. Yerb1·., 

1957, blz. 398). 

4° NATUURLIJK KIND. - N.11TURLI.TK 
KIND DAT EEN PENSIOEN VORDERT VAN DEGE~E 
DIE MET DE 1>WEDER llETREKKINGEN HAD. -
DEYVIJS VAN DE BETHEKKINGEN. ~ UITGE
STREK'l'HEID YAN HET VEREIST BE,VIJS. 

1° Is vwn openbure onle fle bepaUny vnn 
arUkel 340b van hct Burgerli:ilc TVetboek 
ltt-idens dewelke het natnu·rz.ijl,; lcinrl fl[[,t 
een pensioen vonlcrt van flegene tUe ge
rlu.Tenfle het 1vettclijk tijclpe1·k vrt.n fle 
bevruchUng met z·ijn moefler bet·relclcin
gen hall, ller;;e betrekk·inrren slechts door 
een van rle floor rle;;;e betJuz.ing aange
flwitle wljzcn ·vnn bew-i:isleve'l'ing mag 
bew·ijzen (l). 

2° Is n'ietirJ fle bernsting in een beslissinrr 
1lie ·in een za.[(,k rlie rle openba·re onle 
uan belungt nitgesp1·o1ve-n wenl (2). 

3° Wanneer de bestrerlen besUssing ha[(,r 
beschikldn.rJ stennt op een in rle vooTZ'ie
n·ing gec1·iUseenle reclen, nutg het hot 
een reflen, ·in ·rechte, bfjpassen rlie de 
beschiklC'inrJ reohtvaardigt (3). (Impli
ciete oplossing.) 

4° Hot uatu:nrlijk lcinfl elM het bij [(,1'ti

kel 340b V[(,1l het Buroerlijlc Wetback 
·wor.cion pensiocn eist, moet bcwijzcn 
fl[[,t flegcne wnwr·van hij tlit eist met zi:in 
moetlcr gerlwrenfle het wettez.ijlc U:id
perlc van de bevrucht·ilng geslachteUjlce 
oemeensclwp l1eeft gehafl, mawr moct 
niet bewijzen 1lftt dc.'!:e betrekldngen vol
lerl'ig waren (4). 

(DUQUESNE, T. CARLIEU.) 

ARREST. 

RET HOF; -- Gelet op het lJestreden 
arrest, op 18 mei lU55 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de door aanlegster ingestelde vordering 
ertoe strekt van verweercler te bekomen 
voor haarzelf, betaling van de kosten ver
oorzaakt door de bevalling van haar er
kend natuurlijk kincl, dat geboren is op 
29 mei 1951, alsmecle schadeloosstelling, 
en, voor haar kincl, betaling van een on
derhouds- en opvoedingspensioen tot de 
leeftijd van achttien jaren; 

Dat de Rechtbank van eerste aanleg te 
Doornik bij vonnis van 20 november 1952 
vastgestelcl heeft clat verweerder in een 
geschrift erkencl had op de eerste zondag 
van cle maand september 1951 met aanleg
ster vleselijke gemeenschap gehad te heb
lJen, cloch verweerclcr ertoe gemachtigd 

(3) Vergel. verbr., 7 october 1958, supra, 
blz. 112). 

(4) Raadpl. Rev. crit. jurispr. belye, 1953, 
blz. 221. 
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heeft het bewijs dat hij de vader van het 
kind niet was te leveren door een der 
in artikel 340d van het Burgerlijk Wet
hoek omschreven beslissende midllelen en 
door alle andere verweermiddelen, onder 
meer aannemend dat het feit dat hij de 
vader van het kinll niet was mocht bewe
zen worden door ontleding van de bloed
groepen, indien aanlegster hiermede in
stemde; 

Dat de rechtbank ingevolge deze instem
ming bij vonnis van 18 december 1952 een 
deskundige aanstelde om deze ontleding 
te doen; clat de expertise geleicl heeft tot 
het besluit dat verweerders vaderschap 
mogelijk was; 

Dat de rechtbank, bij vonnis van 26 no
vember 1953, na afwijzing van de except-io 
pltwitlm concttmbentiwn en van de tegen 
aanlegster voorgebrachte beschuldiging 
van bekend slecht levensgedrag, haar vor
dering gegroncl verklaarde; 

Dat verweerder van dit vonnis in hoger 
beroep gekomen is bij alde van 31 maart 
195i en dat hij naderhand, op 24 november 
195i, boger beroep instellle tegen de von
nissen van 20 november 1952 en 18 decem
ber 1952; 

Dat het bestreclen arrest, na de hogere 
beroepen niet ontvankelijk te hebben ver
klaard die ingesteld werden, enerzijds, 
tegen de voorbereidende beschikkingen 
van het vonnis van 20 november 1952, en, 
anderzijds, tegen het vonnis van 18 de
cember 1952, ontvangen heeft het hoger 
beroep ingesteld tegen de definitieve be
schikkingen van het vonnis van 20 novem
ber 1952 met betrekking tot de schrifte
lijke bekentenis van verweerder, alsmede 
het oorspronkelijk hoger beroep en het te
genberoep llie tegen het vonnis van 26 no
vember 1953 gericht werden, en, wijzi
gend, aanlegster haar vorclering ontzegd 
heeft; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 31, 443, 4i4, 
451 en 452 van het '\Vetboek van burger
lijke rechtsvordering, 340b tot 340cl, 1317 
tot 1322 en 1350 tot 1352 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest beslist heeft 
dat het feit dat verweerder zijn conclusies 
over de expertise na het vonnis van 2 no
vember 1952 gehandhaafd, en zich tot deze 
bij het vonnis van 18 december 1952 ge
laste expertise geleend had, niet met zich 
bracht dat hij in de definitieve beschik
kingen van het eerste dier vonnissen be
rust had en dat derhalve het door hem 
tegen die beschikkingen ingesteld hoger 
beroep ontvankelijk was, eerste onder
deel (schending van alle aangeduide bepa
lingen), llan wanneer deze expertise en 
de wederopening van de debatten die er
aan voorafgegaan is door de vonnissen 
van 20 november en 18 december 1952 en-

kel gelast zijn geworden op de grond dat 
het eerste van deze vonnissen definitief 
beslist hall dat de verklaringen welke 
verweerder in de loop van het strafonder
zoek afgelegd had de bekentenis bedoeld 
i~ artikel 340b, _lid 2, 1°, van het Burger
hJk Wetboek, mtmaakten en dat hem nog 
enkel de mogelijkheid overbleef hetzij te 
bewijzen dat hij de vader van' het kind 
niet was, hetzij een van de beslissende 
verweermiddelen, aangednid in arti
kel 340cl van het Burgerlijk Wetboek, op 
te werpen, dan wanneer aldns deze onder
zoeksmaatregel, die volstrekt niet lonter 
voorbereidend was, en de wederopening 
van de debatten welke eraan voorafge
gaan was, met die definitieve beschikkin
gen een geheel uitmaakten en enkel door 
deze beschikkingen een betekenis hadden; 
dan wanneer verweerder in cassatie, on
der deze voorwaarden, door zijn conclu
sies over de expertise na de wederopening 
van de debatten zonder voorbehond te 
handhaven, door zonder voorbehoud aan 
de expertise deel te nenien, en door daar
na zonder voorbehoud over de resultaten 
van llewuste expertise te concluderen, 
noodzakelijkerwijze instemde met en bij
droeg tot de tennitvoerlegging van de be
slissing van 20 november 1952, in haar ge
heel genomen, hierinbegrepen de defini
tieve beschikkingen ervan die onafscheid
l>aar zijn van de gelaste onderzoeksmaat
regel, en dan wanneer het hoger beroep 
van hem die zoniler voorbehoud heeft in
gestemd met of bijgedragen tot de tenuit
voerlegging van een eindbeslissing -
vooral ingeval deze niet uitvoerbaar is 
bij voorraad - niet ontvankelijk is, daar 
dergelijke houding noodzakelijkerwijze 
een berusting oplevert, althans wanneer 
er geen uitzonderlijke feitelijke omstan
digheden aanwezig zijn waaromtrent het 
arrest niets zegt; tweede onderdeel (schen
ding van de artikelen 1317 tot 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek), dan wanneer 
het bestreden arrest, door te beslissen dat 
de conclusies welke verweerder na de ex
pertise zonder voorbehoud genomen heeft 
betreffende dezer uitslag, en waarin hij 
eenvoudig naar het vonnis van 20 novem
ber 1952 verwees, niet noodzakelijkerwijze 
met zich brachten dat hij in dit vonnis 
berustte, de vaststaande draagwijdte van 
die conclusies miskend en dienvolgens de 
bewijskracht ervan geschonden heeft : 

Over beide onderdelen samen : 

Overwegende dat de bepalingen van ar
tikel 340b van het Burgerlijk Wetboek 
betreffende de wijzen van bewijslevering 
van de vleselijke gemecnschap van open
bare orde zijn; dat verweerder dienvol
gens niet op geldige wijze zon llebben 
kumien berusten in het deel van het von
nis van 20 november 1952 warrrdoor aan 
zijn verklaring de waarde van een beken-
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tenis in de zin van Vooi'meld urtikel toe
geschreven werd; 

Dat beide onderdelen van het middel 
niet ontvankclijk zijn bij gebrek aan be
lang; 

Over het tweetle midclel, afgeleid uit 
de schentling van de artikelen -l±3, 4:!4, 451 
·en 452 van bet Wetbock van bnrgerlijke 
l·echtsvorclering, cloordat het bestreden ar
l'est, hoewel verklarem1 dat het op 20 no
vember 1952 gewezen Yonnis ten dele defi
nitief en ten dele Yoorbereidencl was, voor 
het geheel het hoger beroep ontvangen 
heeft dat tegen dat vonnis ingestelcl werd 
ongeveer acht maancl na het hoger beroep 
tegen hct vonnis waarbij op 26 november 
1953 over cle eis een eimlbeslissing gege
ven werd, clan wanneer, ingeYal, zoals ten 
tleze, bet tweede vonnis niet denkbaar is 
tenzi.i in verlmnd met bet vroeger vonnis 
dat de noodzakelijke gronclslag en'an is, 
het boger beroep tegen het vroeger Yonnis 
niet mag volgen op datgene tegen llet 
tweede vonnis, altllans na de verstrijking 
nm cle termijn yoor hoger beroep die 
laatstgenoemd vonnis cigen was : 

Overwegende clat bet bestretlen arrest, 
in strijcl met wat het midclel verklaart, 
het boger beroep, door yerwcerclcr tegen 
het vonnis van 20 november 19;)2 ingesteld, 
niet. voor bet geheel ontvangen heeft; dat 
het immers bet vonnis ten dele clefiniticf 

·en ten dele voorbereic1cncl Yerklaart en 
bewnst boger beroep enkel ontvangt wat 
het dennitief tleel betreft; 

Dat het miclclcl feitelijke gronclslag 
mist; 

Over bet clenlc midclel, afgeleitl uit <le 
sehencling van de artikelen 340b, c en d, 
1317 tot 1322, 1350 (inzonclerheid 1350, 4°), 
1354 en 1356 Yan bet Burgerlijk Wetboek, 
alsmecle van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest, na vastge
steld te hebbcn clat verweerclcr in de loop 
van een vroeger strafonderzoek erkencl 
had dat hij met aanlegster ccn seksuele 
vercniging gehacl had cloch clat hij ter
zclfclertijcl vercluiclelijkt hacl dat cleze ver
eniging geschiccl was toen hij zelf van een 
l)reseryatief voorzien was en zomler clat 
hij zaad uitgcstort had, dit is in omstan
cligheden die elkc mogelijkheicl van ont
Yangi:mis uitsluiten, beslist heeft clat deze 
verklaring de door artikel 340b van llet 
Burgerlijk Wetboek vereiste bekentenis 
niet ovleYert om de enkele reden dat in 
een zo gewichtige stof, cle bekentenis 
<< uitclrukkelijk, niet dubbelzinnig en stel
lig ll moet zijn, dercle ontlerdeel (scherr
ding van alle in het midclel aangeduide 
be]mlingen, inzom1erheic1 van artikel 340b 
van het Burgerli.ik Wetboek en van arti
kel ll7 van tie Gronclwet), tlan wanneer 
artikel 340/J nm llet Dnrgerlijk vVetboek 
van aanlegster enkel eist dat zij door de 
midtlelen welke het vermeldt (onder meer 

de schriftelijke bckentenis van verweer
cler) het bewi:is zou leveren clat er gedu
rende het wettelijk tijdperk der bevruch
ting geslachtelijke gemeenscllap plaats ge
had heeft, en nict c1at deze gemeenscllap 
gcscllied is in omstandigbeden die de 
voortplanting mogelijk maken, zodat bet 
bestreclen arrest, cloor te beslissen dat de 
erkenning, door verweerder in de loop 
van het strafonclerzoek, van het bestaan 
van een vleselijke vereniging tussen hem 
en aanlegster niet de door dit artikel ge
eiste bekentenis uitmaakte ofwel dubbel
zinnig en onnauwkeurig was, omdat ver
weerder eraan toegevoegd had dat « deze 
verenig'ing plants gehad had toen hijzelf 
van een preservatief voorzien was en zon
der dat hij zaacl uitgestort had, cUt is in 
omstandigbeden die elke mogelijkheid van 
ontvangenis uitsluiten ll, de betekenis van 
de wet miskend heeft, naarclien voormelde 
omstancligheden de draagwijclte van de 
bekentenis nopens het enkel punt waar
van het bewijs 011 aanlegster rustte, clit 
wil zcggcn llct feit van de geslachtelijke 
gemccnschap, niet konden wijzigen, en 
dan wanneer, bovendien : 1° indien er 
moest aangenomen worden dat bet opge
ven door verweerder, in het gescbrift 
waarin hij het bestaan van vleselijke ge
meenschap in de loop van het wettelijk 
tijdperk erkent, van omstancligheden die 
de ontvangenis konden beletten, tleze ver
klaring kan ontzennwen, zulks evenwel 
enkel het geyal zou kunnen wezen inclien 
de aangcvoerde omstandigheden van zulke 
nard wnren clat verweerder met zekerheicl 
kennis en-an kon hebben (wat niet het 
geval kan zijn voor het ontbreken van 
zaacluitstorting) en tlat zij onbetwistbaar 
de voortplanting kondcn verhinderen (wat 
niet het gcval kan wezen voor « het ge
llruik van een preservatief ll zonder yer
tlere bijzomlerheclen) ; 2° de opvatting die 
vcrweertler in clit opzicht heeft kunncn 
hebben onverschillig is, en 3° cle reclactie 
van het arrest zodanig is cla t onmogelijk 
valt in te zien of de rcchter over de grond 
geweigercl heeft de kwestieuze crkenning 
als cen bekentcnis te beschouwen om de 
retlen clat de door verweerder aange
voerde omstamligheclen objectief van zul
ke aarcl waren dat zij iedere voortplan
ting konden bel etten, of eenvoudig omda t 
verweercler gemccnd heeft dat zij cluscla
nig warcn, en zoc1at bet arrest wegens 
dubbelzinnigbeid in de redenen die met 
bet ontlJreken van motivering gelijkstaat, 
client vernietigd te worden; en, vierde on
dercleel (schending van de in bet miclclel 
aangeduide bepalingen, inzonclerheicl van 
de artikelen 340b, 1350, 1354 en 1356 van 
bet Burgerlijk Wetboek en van artikel 97 
van de Grondwet), clan wanneer geen en
kele wetsbepaling voorschrijft dat de 
kwestieuze bekentenis uitclrukkelijk zou 
wczen in .cleze zin clat het een Yerklaring 
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zou moeten zijn cUe door de bekenner af
gelegd is om tegen hem de wijze van be
wijslevering, in de wet omschreven, op te 
leveren; dan wanneer dienvolgens het ar
rest, in zover het geweigerd heeft de door 
verweerder afgelegue verklaringen als 
een geldige bekentenis aan te zien, om de 
reden dat zij niet uitdrukkelijk zouden 
zijn gewecst in ue zoeyen aangeduiue zin, 
een vereiste gestelcl heeft da t de wet niet 
kent, en dan wanneer voorts het hof van 
beroep niet aanduidt of verweerders be
kentenis, zoals het deze aanhaalt, aan 
het voorschrift van artikel 340b niet vol
doet om de reden dat zij geen enkele van 
de kenmerken die het opgeeft zou bezit
ten, ofwel om de reden dat het slechts ze
kere dier kenmerken zou bezitten, zodat 
het hof van beroep het hof van cassatie 
geen mogelijkheid biedt de wettelijkheid 
Yan het arrest te toetsen : 

Over het derde en het vierde onder
deer: 

0Yerwegende dat, al beuoclt artikel 3407J 
van het Burgerlijk w·etboek cloor gemeen
schap enkel geslachtelijke gemeenschap, 
het evenwel niet eist dat het kind bewijst 
dat die gemeenschap volledig geweest is; 
dat, in het stelsel der wet, c1e omstandig
heirl dat verw,eerder met de moeder van 
het kind zelfs onvollcdige gcslachtelijke 
gemeenschap zou gehad hcbben een ge
noegzaam vermoeden van Ym1erschap uit
maakt voor het gegrond verklaren van de 
vordering, onder het cnkel voorbehoud 
van de gewone of beslissende verweermid
delen, aangeduid in artikel 340cl; 

Overwegende derhalve dat het bestre
den arrest, door te weigeren aan de 
schriftelijke verklaring van verweerder 
het karakter van een bekentenis in de zin 
van artikel 3±0b, 1°, toe te kennen, om de 
reden dat verweerder, toen hij het be
staan van een v leselijke vereniging er
kende, tegelijkertijd verduidelijkt had 
dat deze vereniging plaats gehad had on
der voorwaarden die de mogelijkheid van 
voortplanting· uitsloten, die wetsbepaling 
geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
dim arrest, doch enkel in zover het de 
vordering niet gegrond verklaart, haar 
aanlegster ontzegt en deze tot de kosten 
veroordeelt; verwerpt de voorziening voor 
het overige; zegt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik; veroor
deelt elke der partijen tot de helft der 
kosten. 

11 december 1958. - 16 kamer. - Yoo·r
zitter·, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Yerslaggever, H . .Anciaux Henry de Fa
veaux. - Gecleeltelijk st-rijdige conclu-

sie (1), H. Develchin, advocaat-generaaL 
- Pleiters, HH. Demeur en Pirson. 

l c KAMER. - 12 december 1953 

1° YERBREKING. - BEVOEGDHEID. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - MATERIELE VERGIS
SING IN DE VOORZIENING. - MACHT VAN HET 
HOF DEZE rl'E VERBETEREN. 

2° BEYOEGDHEID EN .AANLEG. -
.AANLEG. - BURGERLIJKE ZAKEN. - \TOR
DERING 'rOT VRI.JWARING. - !NGESTELD ALS 
lNCIDEN'r IN MEERDERE YORDERINGEN TOT 
SCHADE\'ERGOEDING. - VORDERING TOT VRr.T
WARING DIE DEZELFDE OVEREEI'(KODfST ALS 
OORZAAK HEEFT. - \TASTS'J'ELLI1\G YAN DE 
AANLEG, 

1° Het Hot van verbreldn,r; ·is bc·i:oe,r;tl om 
ecn mate1'i6le vergi ssing in tle voonde
n ing begaan tc 1:e1·betc·ren, bij 1:oorbeelcl 
ee-n ve1·gissin,r; ·in de naam -va.n aanleu
uer (2). 

2° TVanncer de ci.uenaar van cen sleep
boot, die rloor onrlersohei.clene soheezJs
eiuenaars ·wonlt rJeclagvaanl ten c·inrle 
herstel to ueJ,:omen van de sclwrlo die 
deze bewc1·en geleclen te hcbben door een 
-verkcerclc manamvre 1:a n de s/.eepboot, 
cle eigenaa1·s van de gesleepte vaartui-rJen 
tot m·i;iwa·ring in za.ke roCjJt, en doze 
-uorde·ring tot '1Jrijwn1·in[J steunt op een 
olausnle vwn het sleepoontmot, worden 
cle bellragen van cle onclersoheidene sohn
clen die, in u.itvoe-ring 'IJan cleze overeen
lvmnst, te waa1·bor,r;en z·ijn sa.men,qe
'IJoerJil tot bepalinrJ van de aanleg voor 
1vctt betreft de vorcle·r-ing tot '1Jri:iwa-
1'in[! (3). (Wet van 25 maart 1876, art. 23 
en 38, lid 3, gewi.izigcl door nrtikel 10 
van de wet van 15 maart 1932.) 

(YAN DA~HIE, T. llAL EX LI'l'ISC01\SOTITF.N.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 juli 1957 gewezen door de 
Rcchtbank van koophandel te Antwerpen; 

Overwcgenc1e clat het bestreden vonnis 
onder meer tnssen Eduard Van Damme 
en verweerders gewezen werd; dat uit de 

(1) Het openbaar ministcrie had de grand 
van het tweecle miclclel onclerzocht en de me
ning uitgeclrukt clat het naar reeht faalcle. 

(2) Verbr., 26 maart 1953 (A1T. Ve1·br., 1953, 
biz. 513). 

(3) LEs NovELLES, Proceilzwe civile, bel. I, 
nr 1027. 
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stukken waarop het hof acht vermag te 
slaan blijkt da t de voorziening ingesteld 
en betekencl wercl namens Eduard Van 
Hamme, ingevolge een materilHe vergis
sing, welke voor verweerders generlei 
twijfel omtrent de werkclijke aan bet hof 
onderworpen bcslissing hceft kunnen over
laten; 

Ovcrwegende dat de voorzicning be
perkt is tot het gedeelte van de beschik
king van de bestrellen beslissing waarbij 
de door aanlegger tegen vcrwecrders op 
incidentele wijze gerichte vordcringen tot 
vrijwaring afgewczen wenlen; 

Dat de voorziening cUe beslissing slechts 
critiseert in zovcr zij vcrklaart dat de 
vorderingen tot vrijwaring niet op het 
sleepcontract komlen rustcn; 

Over de grond van niet-ontvankelijkheid 
van de voorziening opgeworpen door het 
openbaar ministerie en betekend overeen
komstig artikel 2 van de wet del. 20 juni 
1953 : 

Ovcrwegende dat de hoofdcisen, gcrieht 
onder meer tegen eiser, tot de verg·oeding· 
strektcn van de door verscheidene eige
naars of bezitters van schepen geleclen 
schnde, ingevolge een verkeercle wending 
van de aan eiser toelJehorende sleepboot; 

Dnt eiser, bij exploten van 22 maart en 
27 juli 1955, verweerclers v'66r de recht
bank bij dewelke de hoofdeisen aanhan
gig waren, in vrijwaring opgeroepen heeft 
om door hen, solidairlijk of iec.ler voor 
zijn aancleel, te worden gevrijwaard tegen 
elke veroorcleling welke ingevolge de 
hoofdeisen ten zijnen laste zou worden uit
gesproken; dat de vordering tot vrijwa
ring, naar luid van voormelde exploten, 
gegrond is op een beding van outlasting 
van verantwoordelijkheicl voorkomend in 
het tussen partijen gesloten sleepcon
tract; 

Overwegende dat nit lid 3 van artikel 38 
van de wet van 25 maart 1876 blijkt dat 
de vorclering tot vrijwaring, wat de aan
leg betreft, onafhankelijk is van de hoofd
eis; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 23 van voormelde wet, wanneer de eis 
verscheidene punten omvat cUe uit een 
zelfde oorzaak ontstaan, zij tot bepaling 
van de aanleg zullen wonlen samenge
voegd; dat, ten deze, de vorderingen tot 
vrijwaring eenzelfde oorzaak hebben, na
melijk het sleepcontract; da t, voor ieder 
cler twee vorderingen tot vrijwaring, het 
totaal van de krachtens dit contract on
clerscheiden te vrijwaren bedragen de som 
van 25.000 frank overschrijdt; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
derhalve sleehts in eerste aanleg heeft 
kunnen uitspreken, wat de vorderingen 
tot vrijwaring betreft, en dat de voorzie
ning clerhalve niet ontvankelijk is (arti
kel 1!l, wet van 25 maart 1876) ; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroonleelt eiser tot <le kosten. 

13 december 195S. - 18 kamer. - TToor
zitte1·, II. Vanclermerseh, raaclsheer waar
nemencl voorzi tter. TT erslctr;r;e,vcr, 
H. Louveaux. ~ GeUikl'lticlencle conclu
sie, H. Roger Janssens. de Bisthoven, eer
ste advocaat-generaal. - Pleite'r, II. Van 
Ryn. 

1 e KAMER. - 12 december 1958 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
ARREST DAT DE OGRZAAK i'AN EEN ONGE\'AL BE
PAALT. - CONCLUSIES DIE BETREKKING HER
BEN TOT EEN ANDERE OORZAAK. - GEEN VER
PLICHTING EROp 'l'E ANTWOORDEN. 

2° VERKOOP. - FABRIKANT DIE EEN PRO
DUO'!' VAN ZIJN NIJVERHEID VERKOO?T. -
VERPLICH'l'IKG ER OP 'l'E WAKEN DAT DIT PRO
DUCT NIET AANGETAST IS DOOR VERBORGEN GE
BREKEN. - NIET NAKOMEN VAN DEZE VER
PLIOHTIKG. - VERANTWOORDELIJJCHEID. 

1° De rechter (lie cle werkelijlce en enir;e 
oorzaak van een onr;eval bepaalcl heeft 
moet cle concl7tsies (l-ie enlccl een andere 
oncle,rstelcle oorzaalc betreffen niet na
cler beantwoo1·cZen. 

2° De fabrikant (Ue een procl'Uct van zijn 
nijverheicl verkooz;t moet eroz; wctlcen 
clat clit niet door verbo1·r;en r;eb1·eJcen 
aan[!etast is,· zo hi.i cleze ve1·pl,ichtin[! 
niet nakomt lean hij [!ebe7wlijk, onver
minclenl zijn contractuele verantwoonle
lijkheicl als ve1·koper, een q'uasi clelic
tnele vemntwoonlelijlcheicl ter1enover 
denlen clrar;en (1). 

(VAN WIJNENDAEL, 
T. N.Y. DE SCHELDE EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
sehending van de artikelen H7 van de 
Grondwet, 1101, 1134, 1382 tot 1384, 1G25, 
1641, 164'5 tot 1647 van het Burgerlijk Wet
bock, cloordat het bestreden arrest eiser 
voor het kwestieus ongeval aansprakelijk 
verklaart. om reden dat de ontplofling 
van de lJoor hem gelevercle vergaarbak 
door cle gebrekkige soldering van cleze 

(1) Raaclpl. verbr., 4 mei 1939 (Bull. en 
PAsrc., 1939, I, 223, en de noot). 
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vergaarbak veroorzaakt werd, zonder ei
sers conclusies te beantwoorden of zijn 
middelen te bebandelen, dan wanneer 
eiser herbanlae malen in zijn conclusies 
deed gelden, en aandron,e; op bet feit, dat 
de door hem geleverc1e vergaarbak, door 
Humbert in een compressorgroep gei:ncor
poreerd werd en van veiligheidsapparaten 
voorzien werd, namelijk ecn veiligbeids
klep, die de ontplofting zou moet<:>n helet 
bebben en « op abnormale wijze stil viel ll, 
en concludeerde : 1 o << hoe kan deze ont
ploffing toegeschreven worden aan con
eluant die de vergaarbak gebouwd heeft, 
maar vreemd is aan de inlnssing en de 
regeling van de samendrukker door Hum
bert aileen gebonwd, namelijk wat betreft 
de manometriscbe teller en de uitlaat
klep ? ll; 2° dat Peleman << onbevoegd was 
om de ingangzetting en bet toezicht te 
verzekeren van de samendrnkker, waar
van de klep op abnormale wijze stil viel ll; 
3o dat de deskundige << zich niet bezig ge
houden heeft met het bestuderen van de 
retroacten van de regeling van de veilig
heidsklep ll; 4° dat het aan bet hof bchage 
voor recht te zeggen dat eiser niet gehon
den was, « gezien hij noch de bonwcr was 
van de samendrukker geleverd door Hum
bert aan De Neef, noch de verzamelaar 
van de afzonclerlijke stnkken welke de in 
gang zijnde smnendrnkker samenstellen, 
noch belast was met hct rcgelen van de 
werking van de manometer en de vcilig
heidsklep ll, waarover het bestreden arrest 
absolunt geen woonl rept : 

Overwegende dat het middel, dat slecllts 
een gemis ann antwoorcl op de conclusies 
van aanlegger aanvoert, niet bepaalt hoe 
de artikelen van het Burgerlijk vVetboek, 
die het aanduidt, aldus zouden geschon
clen zijn geweest; dat bet, derllalve, niet 
ontvankelijk is, in zover het de schencling 
van die bepalingen inroept; 

V\Tat de beweenle schemling van ;Hti
kel 97 van de Grondwet betreft : 

Overwegemle dat nit het bestreden ar
rest blijkt dat tweede verweerder ver
wond wercl bij de ontplofling van een ver
gaarbak die aanlegger gebonwd en aan 
dm·de verweercler verkocht had, en dat 
deze laatste die vergaarbak in een com
vressorgroep gei:ncorporeerd had en c1it 
geheel am1 de genoemde De Neef, werk
o·ever van het slachtoffer, verkocht had; 
"' Overwegende dat, om aanlegger voor dit 
ongcval verantwoordelijk te verklaren, de 
rechter crop wijst dat, volgens het nanw
keurig en wel beredeneerd verslag van de 
ter zake aangestel<le deskunclige, 1° de 
door aanlegger gebouwde vergaarbak op 
ondoelmatige wijze gesoldeerd werd, daar, 
op de plaats van de scheuring, de solde
rino· slechts was doorgedrongen tot op 
40 't. h. van de dikte van het plaatijzer, 
waarvan de weerstand alclns aanzienlijk 

vermimlerd werd, 2° ook onder een nor
male drukking een schem·ing op die plaats 
en, mitsdien, een ontplofting mogelijk 
was, 3° geen enkele font in hoofde van 
De Neef en van diens aangestelden lJewe
zen was, 4° de onvoldoende soldering van 
de vergaarllak de enige uitlegging van het 
ongeval is; 

Dat, na aldus de werkelijke en enige 
oorzaak van het ongeval llepaald te hell
ben, de rechter niet meer gehouden was 
de in het middel vermelde conclusies van 
aanlegger, clie enkel een andere onder
stelde oorzaak betroffen, nader te beant
woorden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit <le 
schencling van de artikelen 1101, 1134, 
1382 tot 1384, 1G82, 1625, 1641 tot 1647 van 
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grand
wet, cloordat het bestreden arrest eiser 
gehouden verklaart Humbert te vrijwarcn 
op groncl vail zijn << contractuele en quasi
delictnele ver!Jintenissen ll, a) zoncler c1e 
minste quasi-delictuele schnld te zijnen 
laste of ten luste van zijn aangestelden 
vast te stellen, b) door te weigeren het 
artikel 1646 van het Burgerlijk Wetboek 
toe te passen, hoewcl het aanneemt clat 
eiser onwetend was van llet gebrek, om 
reden dat « artikel 1647 zijn toepassing 
vindt )) en dat « hieruit volgt clat de goede 
tronw Yan de verkoper l!ier geen rol 
speelt ll, dan wanneer n) cr geen spraak 
kan zijn van een quasi delictuele verbin
tenis bij afwezigheid van een font, die 
uitgesloten is wanneer, zoals het arrest 
llet vaststelt, eiser onweteml was van het 
gebrek van de vergaarbak; b) artikel1647 
van llet Burgerlijk Wetboek, verre van de 
toepassing van artikel 1646 nit te sluiten, 
uitdrukkelijk beschikt dat, in geval van 
te niet gaan van de zaak, de yerkover ge
houden is «tot teruggave van de prijs, en 
tot de overige vergoedingen in de twee vo
rige artikelen bermald ll, clit wil zeggen 
llepaald in artikel1646, in geval van goede 
trouw: 

Over llet eerste onclerdeel : 
Overwegencle dat, in strijcl met de aan

Yoering van aanlegger, het arrest een 
qnasi-clelictnele font ten clezes laste legt, 
wuar llet verklaart dat <<Van Wijnen
claele, cUe cle vergaarbak had gefabri
ceercl, ervoor moest zorgen dat de solde
ring zodanig geschieclde cla t geen gevaar 
van ontplofting mogelijk weze ll en dat 
<< <le nalatigheid die hij in clit opzicht aan 
<le dag legde, als een font behoort te wor
c1en weerllouden ll, zodat hij « op grond zo 
van zijn contractuele als van zijn quasi
delictuele verbintenissen gehouclen is 
Humbert te vrijwaren ll; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
afgezien van een contractuele verantwoor-
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delijkbeid als verkoper, ten laste van aan
legger een quasi-delictuele verantwoorde
lijkbeid als fabrikant ten opzicbte van 
een clerde heeft kunnen weerbouclen, en 
clat, in strijd met de beweringen van bet 
middel, de onwetendbeid van laatstge
noemde, met betrekking tot het bestaande 
gebrek van de litigieuze vergaarbak, niet 
noodznkelijk het bestaan van elke nalatig
beid in de fallricatie uitsluit; 

Dat bet eerste onderdeel van bet middel 
naar recbt faalt; 

Over bet tweede onderdeel : 
Ovcrwegende dat vermits bet bestreden 

arrest de quasi-delictuele verantwoorde
lijkbeid van aanlegger aanneemt, dit on
derdeel, uat uitsluitend betrekking beeft 
op de contractuele verantwoordelijkbeid 
van aanlegger, tegen een overtollige be
weegreden gericht is; 

Dat cUt onderdeel van bet middel, bij 
gellrek aan belang, niet ontvankelijk IS; 

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

12 december 1958. - 1° lmmer. - VOO'r
zittet·, H. Vandermerscb, raadsheer waar
nemend voorzitter. Versla,rmevet·, 
H. Rntsaert. - GeUjlclniclencle conclusie, 
H. Roger ,Janssens de Disthoven, eerste 
advocaat-generaal. - Ple'iters, HH. della 
Faille d'Huysse, Struye en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 15 december 1953 

ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN 
EN DODING. - Four. ~ BEGRIP. 

Een geclragsclwaling is niet nooclzakelijk 
een tout, element van het tvanbeclrijf 
van onvrtdwillige letsels, zo haat· claclet·, 
in feUe, niet te kort schoot in cle voor
zichUgheicl en cle naat·stigheicl clie men 
moet verwachten van cle normale mens 
clie in clez'clfcle omstancligheclen ver
lccert (1). 

(MICHIELS, T. MINET.) 

ARRES1'. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 21 juni 1958 gewezen door bet 
Hof van beroep te Luik ; 

I. Aangaande de over de publieke vor
dering gewezen beslissing : 

Overwegende dat aanlegger, burgerlijke 

(1). NYPELS, Legislntion c1·iminelle, bd. III, 
blz. 240, ur 103; DE PAGE, bd. II, urs 939 en 9'H. 

partij, niet tot de kosten van de vnblieke 
vordering veroordeeld geworden is ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is; 

II. Aangaanc1e de over de burgerlijke 
vordering van aanlegger gewezen beslis
sing : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending; van de artikelen 418 en 420 van 
bet Strnfwetboek, 1382 en 1333 van bet 
Durgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, doordat bet bestreden arrest de vor
dering van aanlegger afwijst welke 
strekte tot bet bekomen van vergoeding 
van de schade die hem door de scbuld van 
verweerder berokkenc1 is, door te beslis
sen dat deze geen font begaan beeft welke 
bet bestaan van het hem aangewreven 
wanbeclrijf van onvrijwillige slagen of 
verwondingen wettigt, om de reden dat 
bet feit met een ijzeren hamer op de 
suede van een beitel te slaan om deze lm; 
te maken, in de oumid<1ellijke nabijbeid 
van de burgerlijke partij geen onvoorzich
tigheid uitmaakte, rekening boudend met 
bet milieu en de gewoonten van de in de 
zaak betrokken personen, dan wanneer de 
licbtste font volstond om verweerders aan
sprakelijkheid in het leven te roepen en 
dan wanneer, gelijk bet bestreden arrest 
vaststelt, « het tecbniscb verkeerd is op de 
suede van een beitel te slaan ll met een 
bard lichaam « gezien bet alsdan bestaan
de gevaar splinters te veroorzaken ll en 
clan wanneer het niet nodig is dat het 
schadelijk gevolg van een feit vaststaat 
om cUt feit wederrechtelijk te maken en 
het als een onvoorzicbtigbeicl te doen be
schouwen, dat het immcrs volstaat dat 
dit gevolg mogelijk is en kan voorzien 
worden : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na aangenomen te bebben « dat het tecb
niscb verkeerd is on de suede van een bei
tel te slaan gezien bet alsdan bestaande 
gevaar splinters te veroorzaken ll, erop 
wijst « da t om deze gedragsdwaling te be
oordelen, de feiten in hun concrete omge
ving dienen te worden gezien en er reke
ning moet worden gebouden, onder meer, 
met bet milieu en de gewoonten van de in 
de zaak betrokken personen ll; 

Overwegende dat bet arrest in feite 
vaststelt « da t bet ten deze de burg·erlijke 
partij was die bet beroep van handelaar 
in schroot uitoefende, terwijl beklaagde 
bet beroep van landbouwer uitoefende ll en 
« clat het denkbaar is dat laatstgenoemcle 
bec1oelc1c gedragsdwaling heeft kunnen be
gaan zonder zicll rekenscbap te geven van 
de ongelukkige eventualiteit die eruit kon 
voortspruiten ll; « dat dienvolgens niet 
blijkt dat beklaagde ten deze te kort ge
schoten is in de voorzichtigheid en de 
vaardigbeid cUe men mag verwacbten van 
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een normaal mens die in dezelfde omstan
digheden verkeert ll; 

Overwegende dat het arrest uit cleze 
vaststellingen zoncler miskenning van llet 
wettelijk begrip van font of nalatiglleid 
in de zin van de artikelen 418 van het 
Strafwetboek en 1382 van llet Burgerlijk 
Wetboek heeft lnmnen afieic1en << dat de 
daad van beklaagcle niet mag aangezien 
worden als een fout <lie tot toepassing van 
artikel 418 van llet Strafwetboek kan lei
den, dat het arrest mitsdien zijn disposi
tief wettelijk gereclltvaarcligd heeft; 

Dat het eerste onclen1eel van het micldel 
naar recht fault; 

Overwegencle dat het arrest, na erop ge
wezen te hebbcm dat beklaagcle deze ge
dragsdwaling had kunnen begaan zoncler 
zich rekenschap te geven van de ongeluk
kige eventualiteit cUe eruit kon voort
spruiten, hieraan toevoegt << en waarvan 
bovenclien de waarschijnlijkheid alles be
halve totaal was ll; 

Overwegencle dat cleze laatste beschou
wing van bet arrest ovcrtollig blijkt te 
zijn; 

Dat het tweecle onclerc1eel van het mid
del, hetwelk tegen dergelijke beschouwing 
opkomt, niet ontvankelijk is bij gebrek 
a an belang; 

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

15 december 1958. - 26 kamcr. - Voo1·
zitte·r, H. Sohier, voorzitter. - Fe1·sla(J
geve1·, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Gelijklu.idende concl·usie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, eerste advocaa t-gene
raal. - Pleiter, H. Struye. 

26 KAMER. - 15 december 1958 

STEDEJBOUVV. - BESLUITWET VAN 2 DE
CEMBER 1946, ATITIKEL 18. - GEBOUW. -
BEGTIIP. 

ln artilcel 18 van de besl·nitwet van 2 de
cember 1946 betreffende de steclebomv 
cluidt het woonl << bo1t10en ll op de han
deUng een (Jebo1t'w of eni(J toe·rk op te 
t1·ekken dat bjj de r;rond inr;eli.ifcl is of 
claaraan op wellce 1vijze oolc vast is (1). 

(BELGISCIIE S'fAAT, 'I'. DE RENNE.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 maart 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
cling van de artikelen 18 en 27 van de be-

sluitwet van 2 december 1946 betreffende 
de stedebouw, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878 de voorafgaande titel bevat
tende van het Wetboek van rechtspleging 
in strafzaken en van artikel 97 van de 
Grondwet, cloordat het bestreden arrest 
de a an de bekl aagde ten laste gelegc1 e 
overtrecling van artikel 18 van de besluit
wet van 2 december 1916 niet bewezen ver. 
klaard en dienvolgens geweigerd heeft de 
vordering tot herstel van het misclrijf toe 
te wijzen, om de reden clat, daar de liti
gieuze chalet rust op een kader van op 
elkaar geplaa tste stenen, het wezenlijk 
element van vasthechting aan of inlijving 
bij de grond ontbreekt om te bewijzen dat 
de litigieuze chalet een « gebouw ll is in 
de zin van artikel 18 van de besluitwet 
van 2 december 1946, dan wanneer in de 
zin van deze wetsbepaling, onder de term 
« gebouw ll client verstaan te worden 
iedere samenvoeging van materialen, ten 
einde gelijk welk aan de grond vastge
hecht gebouw op te richten, welke de aan
gewende wijze van vasthechting ook zij, 
en dan wanneer een chalet te cloen rusten 
op een kader van op elkaar geplaatste 
stenen een wij ze van y asthech ting van 
deze chalet aan de grond uitmaakt, zodat 
het optrekken van de litigieuze chalet wel 
degelijk een bouwen in de zin van de be
sluitwet van 2 december 1946 uitmaakt, 
en dan wanneer in elk geval het bestreclen 
arrest uit de feitelijke elementen die het 
in aanmerking neemt niet wettelijk heeft 
kunnen afieiden clat dit niet het geval zou 
wezen : 

Overwegencle dat blijkens het bestreden 
arrest, verweerder, zonder daartoe de 
voorafgaande toelating van de llevoegde 
minister of zijn afgevaardigde te hebben 
ontvangen, een houten chalet gebouwd 
heeft op een grondgebiecl waarvoor bij een 
koninklijk besluit tot een plan van aanleg 
besloten is; 

Overwegencle dat het arrest vaststelt 
« dat de litigieuze chalet rust op een ka
der van op elkaar geplaatste stenen ll; 

Dat het arrest, overwegend dat deze 
chalet niet aan de grond vastgehecht of 
erbij ingelijfd was, beslist dat zij geen 
gebouw « in de wettelijke zin ll is en dat 
verweercler Dcrenne bijgcvolg artikel 18 
van de besluitwet van 2 december 1946 
betreffende de stedebouw niet overtreden 
heeft; 

Overwegencle dat cleze bepaling tot mis
drijf maakt het feit te bouwen, af te ore
ken of wecler op te bouwen zonder de 
voorafgaande, schriftelijke en uitdrukke
lijke toelating van de Minister van open-

(1) Verbr., 28 november 1955 (An. T'erb1·., 
1956, blz. 239) en de noot 2; 17 maart 1958 
(ibid., 1958, blz. 521) en de noten, 
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bare werken of zijn afgevaarcligcle op het 
gronclgebied omschreven door koninklijk 
besluit waarbij tot het opmaken van een 
algemeen of bijzonder plan van aanleg 
worclt besloten; 

Overwegende clat ue bij voormeld arti
kel 18 ingevoercle regel een algemene regel 
is en dat aileen cle werken de instandhou
cling en onderhoucl van het toevassingsge
bied van de tekst uitgesloten zi.in; 

Overwegencle clat in artikel 18 van cle 
besluitwet van 2 december 1946, het 
woorcl « bouwen ll cluiclt op cle hancleling 
een gebouw of enig werk op te trekken 
clat bij cle groncl ingelijfd is of claaraan 
op welke wijze ook vast is; 

Overwegencle clat, aangezien het aan 
artikel 18 van cle besluitwet een clraag·
wijclte toegeschreven heeft welke het niet 
bezit, het arrest het bestreclen c1ispositief 
niet wettelijk gerech tv aarcligcl he eft; 

Dat het middel dus gegroncl is; 
Om die reclenen, verbreekt het bestre

clen arrest, cloch enkel in zover claarbi.i 
over de burgerlijke vorclering· van aanleg
ger uitspraak geclaan is en hij veroor
deelcl is tot de kosten van cleze vordering 
alsmede tot de in hoger beroep gevallen 
kosten; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt clat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gecleeltelijk vernietigcle be
slissing; veroorcleelt verweercler Derenne 
tot de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroe11 te Brussel. 

15 december 1958. ·- 2" kamer. - Voor
z'itte1·, H. Sohier, voorzitter. ~ Ve1·slng
gever, I-I. Polet. - Gelijklnidencle oonoltt
sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste aclvocaat-generaal. Pleite1·, 
H. De Bruyn. 

2" KAMER. - 15 december 1958 

STEDEBOUW. - BESLUITWET VAN 2 DE
CEMBER 1946, ARTIKEL 18. - KoNINKLIJK 
BESLUIT WAARBIJ TOT HET OPMAKEN VAN EEN 
ALGEMEEN PLAN VAN AANLEG VAN HET GROND
GEBIED VAN EEN GE,\IEENTE WORDT BESLOTEN. 
- VERROD ZEKERE WERKEN ZONDER TOELA
'l'ING UIT TE VOEREN. - GEEN ALGEMEEN PLAN 
NEERGELEGD. ~ NEERLEGGit'i'G VAN BIJZONDERE 
PLANS. - VERBOD DAT ENKEL TOEPASSELIJK 
IS OP DE GTIONDGEBIEDEN DOOR DEZE PLANS 
OMSCHREVEN. 

vVnnnee1·, b·ij een lconinlclijlc besl·n'it, tot 
het opmnlcen van een algerneen plan 
van nnnleg van het gronclgeb'iecl vnn een 
gemeente worclt besloten, en peen alpe
meen plnn tvenl nee1·gelegcl rnaar clnt 
meerde1·e bijzonde1·e plwns wenlen oppe
rnnalvt, is, vanaf cle clng nn deze vnn het 

otmut.kcn ·van het tJroocs-vorbnal clat de 
ueerleggill{! op het gemeentehtt'is -vast
stelt van rleze b·ijzonclere tJlans, het ve·r
bocl zekcre werken zoncler toelating wit 
te 'Voeren nay enkel OJJ de cloo1· cleze 
plans omsohreven gro1ulgebieden toepas
selijk (1). (Besluitwet van 2 december 
1946, art. 18.) 

(DELGSCHE STAAT, 'l'. GODATIT.) 

ARREST. 

I-IET I-I OF; - Gelet on het bestreden 
arrest, op 20 juni 1958 gewezen door het 
I-I of van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleicl uit de schen
diug van de artikelen 1, 2, 3, 10, 18, in
zonderheid 18, eerste en dercle lid, 27, 30 
en 31 van de besluitwet van 2 december 
1946 betreffemle de steclebouw, 1 van het 
besluit van de Regent van 1 februari 1945 
betreffende cle gemeenten welke geroepen 
zijn orcleningsplannen op te maken bij 
toepassing van het besluit van 17 novem
ber 1944, en 97 van de Gronclwet, doordat 
het bestreden arrest, - hoewel vaststel
len<l clat, naar luicl van het besluit van de 
Regent van 1 februari 1!145, de gemeente 
Andenne voorkomt in de lijst van de ge
meenten die de vlannen van aanleg zullen 
opmaken, voorzien bij artikel 1 van het 
besluit van 12 september 1940, betreffencle 
de stedebouwkunclige orclening van be
paalde gemeenten met het oog op 's Lands 
wederopbouw, - tegen verweercler niet 
bewezen verklaart de telastlegging te An
rienne, in 1H5G, op het gronclgebiecl van de 
gemeente Andenne, voor hetwelk bij ko
ninklijk besluit van 1 februari 1945 het 
regime van de beslnitwet van 2 december 
1946 betreffencle de stedebouw toepasselijk 
gemaakt is, afgebroken of weder opge
bouwd te hebben zoncler de voorafgaande, 
geschreven en uitdrukkelijke toelating 
van de Minister van openbare werken of 
van zijn afgevaardigde (artikelen 18 en '2:7 
van de besluitwet van 2 december 19JG), 
en zulks om de red en da t niet betwist is 
dat verweerder de litigieuze gebouwen op
getro:Kken heeft op een tijdstip toen het 
algemeen plan van aanleg van de ge
meente Andenne niet neergelegcl was ge
worclen en na de dag waarop een proces
verbaal was opgemaakt geworclen ten 
blijke van cle neerlegging op het gemeen
tehuis te Anclenne van verscheiclene bij 
koninklijk besluit vastgestelde plannen 
van aanleg, gronclgebieclen omschrijvend 
clie de plaats waar verweerders bouwwer
ken opgetrokken werclen niet omvatten; 
clan wanneer de voorschriften van arti-

(1) Verbr., 17 rnaart 1958 (Arr. Ve1·br., 1958, 
blz. 521). 
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kel 18, lid 1, van de besluitwet van 2 de
cember 1946 slechts oJ)houden toepasselijk 
te zijn op grondgebieden gelegen buiten 
de grenzen yan een neergelegd plan, vanaf 
een dag na het opmaken van het proces
verbaal dat de neerlegging ervan op het 
gemeentehuis overeenkomstig het derde 
lid van evengemeld artikel 18 vaststelt, 
wanneer het neergelegd plan een bij ko
ninklijk besluit goedgekeurd algemeen of 
bijzonder plan van aanleg is, houdende 
omschrijving van het grondgebied be
paald door het koninklijk besluit dat het 
o})maken van die plannen beslist, en niet 
gelijk welk bijzonder plan van aanleg van 
slechts een deel van dat grondgebied : 

Overwegende dat het besluit van de se
cretarissen-generaal van 12 september 1940 
betreffende de urbanisatie Yan bepaalde 
gemeenten met het oog 011 's Lands weder
opbouw, hetwelk bij de besluitwet van 
5 mei 1944 nietig verklaard is, tijdelijk 
van kraeht gemaakt is voor een tijdperk 
van twaalf maanden met ingang· van 
1 september 1944, door het besluit van de 
Regent van17 november 1944; dat t1e duur 
van dit van kracht zijn tot 31 augustus 
194'/ verlengd werd door het besluit van 
de Regent van 31 augustus 1945; dat de 
besluitwet van 2 december 1946 in de 
plaats gestelt1 is van meergemeld besluit 
van 17 november 1944, hetwelk krachte
loos geworden is ten dage van de inwer
kingtreding van deze besluitwet; dat even
wei, krachtens artikel 30 ervan, alle op 
grand van het besluit van 17 november 
1944 genomen besluiten hun bindende 
kracht voortbewaarden; 

Overwegende dat bij een besluit van de 
Regent van 1 februari 1945, genomen in 
uitvoering van evengemeld besluit van 
17 november 194:4, een lijst van cle gemeen
ten gegeven is die geroepen zijn plannen 
van aanleg van hun grondgebied op te rna
ken; dat de gemeente Andenne dam·in be
grepen is; 

Overwegende dat krachtens artikel 18, 
lid 1, 1 o, van t1e besluitwet van 2 decem
ber 1946, niemand op het grondgebied om
schreven door koninklijk besluit, waarbij 
tot het opmaken van een algemeen of bij
zonder plan van aanleg wordt besloten, 
en wei vanaf de openbaarmaking van dit 
besluit in het Stantslilacl, mag bouwen, 
afbreken, wederopbouwen ... , zonder voor
afgaande, geschreven en uitdrukkelijke 
toelating van de Minister van openbare 
werken of van zijn afgevaardigcle; 

Overwegemle dat wanneer, zoals ten 
deze, in het koninklijk besluit waarbij 
tot het opmaken van een plan van aanleg 
van het grondgebied van een gemeente 
wordt besloten, dit gronclgebiecl niet an
derszins bepaald is, de in evenaangehaald 
artikel vervatte verbodsbepalingen voor 
gans het grondgebied van de gemeente 
geld en; 

Overwegende evenwel clat naar luid van 
artikel 18, lid 3, « vanaf een dag na het 
opmaken van het proce,;-verbaal, clat de 
neerlegging op het gemeentelmis vaststelt 
Yan een algemeen of bijzonder plan van 
aanleg besloten bij koninklijk besluit de 
Yoorschriften van de eerRte alinea sle~hts 
nog van kracht zullen zijn voor de grond
gebieden die door het ingediend plan om
schreven zijn >>; 

Overwegende clat deze tekst doelt op 
iecler algemeen of bijzonder Dlan, zomler 
onderscheid of voorbehoud ; 

Overweg·ende dat het bestreden arrest 
vaststelt « clat beklaagde de litigieuze 
bouwwerken opgetrokken heeft op een 
tijdstip toen het algemeen plan van aan
leg van cle gemeente Anclenne niet neer
gelegd was geworden en na de dag waar
op een proces-verbaal was opgemaakt ge
worden ten blijke van de neerlegging op 
het gemeentehuis te Anclenne van ver
scheidene bij koninklijk besluit vastge
stelde plannen van aanleg grondgebieden 
omschrijvende die de plaats waar be
klaagdes bouwwerken opgetrokken wer
den niet omvatten »; 

Overwegende dat het arrest aldus vast
stelt dat verweerder gebouwd heeft buiten 
een grondgebied, omschreven in de op het 
gemeentehuis neergelegde plannen; dat 
het uit deze vaststelling wettelijk afleidt 
dat verweerder de voorschriften van arti
kel18 van het koninklijk besluit van 2 t1e
eember 1946 niet overtreden heeft en dat 
de telastlegging mitsdien niet bewezen is; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voor.zie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

15 december 1958. - 2" kamer. - Voor
ro·ittc1', H. Sohier, voorzitter. ~ Verslag
geve1·, H. Vroonen. - Gelijkltt.idende con
cl·ztsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaaL Pleite·r, 
H. De Bruyn. 

2" KAMER. - 15 december 1958 

VONNISSEN EN ARRESTEN. - STRAF
zAKEN. - BEGEVING TER PLAATS. - 0PEN
BAARHEID VAN DE ZITTING NIET VASTGESTELD. 
- NIE'l'IGHEID, 

Wannee·J' cle co1Tect-ionele 1·echtbanlc zich 
ter plaatse begeven heett en noch het 
proces-verbaal van cleze onde1·zoelcs
maatrer1el noch het vonn·is dat crop 
stem~t vaststelt clat de regels bet'l'effen
cle cle openbaa1·heicl van cle terechtzit
tingen in acht werclen genomen, is clU 
vonn:is nietig (1). 

(1) Verbr., 18 maart 1957 (A1'1', T'e1'b1·., 1957, 
blz. 586); 21 augustus 1958 (ibid., 1958, 
blz. 895). 
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(DE SOMEU EN N. V. « LES PATIATONNERRES 
CH. VA:\' DTIOOGENBROECK ll, T. HANSOUL EN 
PERSONENVENNOOTSCHAP lliET BEPER'KTE AAN
SPRAKELIJKIIEID « LES TAXIS DU PAIRAY ll.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 mei 1958 in hager beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Luik; 

I. Over de voorziening van De Somer, 
beklaagde : 

A. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de over de publieke vordering gewe
zen beslissing : 

Over. het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 96 en 97 van 
de Grondwet, 153, 154, 155, 176, 189 en 190 
van het Wetboek van .burgerlijkc rechts
vordering en 10 van de wet van 1 mei 
1849, doordat het bestreden vonnis, om 
aanleggers op de publieke vordering en op 
de burgerlijke vordering van verweerster 
te veroordelen en om de verweerder ten 
laste gelegde inbreuk niet bewezen en de 
rechtbank niet bevoegd te verklaren om 
kennis te nemen van de bnrgerlijke vor
dering van aanlegster tegen verweerders, 
stennt op een bezichtiging van de plaats 
die de rechtbank op 14 maart 1958 uitge
voerd heeft, dan wanneer noch in het pro
ces-verbaal van begeving ter plaats noch 
in het bestreden vonnis vastgesteld is dat 
de terechtzitting ter plaats in het open
baar werd gehouden, dan wanneer deze 
snbstantii~le formaliteit voor niet vervnld 
client te worden gehouclen en de niet-nale
ving ervan de nietigheid van het vonnis 
met zich brengt, en dan wanneer in elk 
geval het niet vaststellen van de vervul
ling ervan het niet mogelijk maakt de 
wettelijkhei<l van het vonnis te toetsen 
en een gebrek aan motivering oplevert : 

Overwegende dat de correctionele recht
bank, uitspraak docnde in hoger bcroep, 
bij vonnis van 28 februari 1958 een bege
ving op de plants van het ongeval gelast, 
daartoe als datum 14 maart 1058 bepaalcl 
en de zaak naar 28 maart 1958 verschoven 
heeft; 

Overwegende dut bij <le begeving ter 
plaats door een rechtsprekencl gerecht, 
evenals bij elke terechtziting, de regels 
betreffende de openbaarheid van <le te
i'echtzittingen moeten worden in acht ge
nomen; 

Overwegende dat het op 14 maart 1958 
opgemaakt proces-verbaal van bezichti
ging der plaats vaststelt « dat de recht
bank, na de plaats bezichtigd te hebben 
en alle dienstige vaststellingen te hebben 
gedaan, zich terugtrekt en de debatten in 
de zaak voortzet, in de plaats van op 
28 maart 1958 ll; dat het vervolgens vast
stelt <lat, « de terechtzitting openbaar 

zijn<le en na oproeping van de zaak ll, de 
partijen verschijnen, de micldelen van 
hun raadslie<len en de vorderingen van 
het openlmar ministerie gehoord worden 
en de rechtbank de zaak tot nitspraak 
naar 4 avril 1058 verschuift; 

Overwegende dat voormeld proces-ver
baal mitsdien ongetwijfeld vaststelt clat 
de regels van de openbaarheid in acht ge
nomen werden voor de terechtzitting cUe 
op de bezichtiging van de plants gevolgd 
is, doch niet dat deze reg·els in cle loop van 
deze bezichtiging nageleefd werden of dat 
het sluiten van de deuren regelmatig nit
gesproken werd; 

Overwegemle dat deze substantiille for
maliteit waarvan de naleving evenmin nit 
het bestreden vonnis blijkt derhalve als 
niet vervuld client te worden aangezien; 
clat het ontbreken hiervan de nietigheicl 
met zicll brengt van het bestreden vonnis 
hetwclk zijn dispositief steunt op de bij 
de begeving ter plaats gedane vaststelltn
gen; 

Dat het mid del dus gegrond is; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing, gewezen over de vor
dering van de burgerlijke partij perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkllei<l « Les Taxis du Pairay ll : 

Overwegende dat de verbreking van de 
over de publieke vordering gewezen be
slissing de verbreking met zich brengt 
van de over de vorclering van de bnrger
lijke partij gewezen beslissing; 

II. Over de voorziening van de naam
loze vennootscllap « Les Paratonnerres 
Oh. Van Droogenbroeck ll, burgerlijk ver
antwoordelijke en burgerlijke partij : 

Overwegencle dat de verbreking van de 
oYer de publieke vorclering gewezen be
Rlissing de verbreking met zich hrengt van 
de beslissing waarbij uanlegster veroor
cleeld werd als burgerlijk verantwoorde
lijke voor de kosten van deze vordering, 
van de beslissing waarbij zij hoofdelijk 
met aanlegger tot schadevergoeding j egens 
verweerster veroordeeld is en van de be
slissing waarbij aanleg·ster haar vorde
ring, ingesteld door tle a an verweerders 
betekende rechtstreekse dagvaarding, ont
zegd is, naardien de laatstgenoemde be
slissing op dezelfcle redenen rust als de 
beslissing van veroorcleling van be
klaagcle; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt <lat melding van on
clerhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing·; 
veroorcleelt verweerders Hansoul en per
sonenvennootschap met beperkte aanspra
kelijklleid « Les Taxis du Pairay ll tot de 
kosten; verwijst de zaak naar de Correc
tionele Reclltbank te Hoei, in lloger be-
roep zitting houdend. -
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15 december 1938. - 2" kamer. - 11oor
zitter, H. Sohier, voorzitter. ~ Verslag
ge·rer, H . .Anciaux Henry de Faveaux. -
GeUjlcltticlencle conclu.sie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, eerste advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Pirson. 

2" KAMER. - 15 december 1958 

lo EETW .AREN. - VERVALSING. - TOEVOE
GING VAN SULFIET AAN GEHAKT VLEES. -
]VfiSDRIJF. ~ VEREISTEN. 

2° EETvV .AREN. - VERVALSING. - VERAN
DERING VAN EEN EETWAAU DOOR TOEVOEGING 
VAN EEN VREEMDE ZELFSTANDIGHEID. - SoE
VEREINE llEOORDELING DOOR DE REOHTER. 

1o Is schulclig aan vcrvalsing hij d·ie, ten 
e·infle cle koper te betlriegen, suljlet bi:i 
gehakt vlees voe.qt in zullce hoeveelheicl 
rlat ae bestanclclelen van het gelwlct er
tloot veranclercl wenlen, zelfs wanneer 
rUt mengsel vom· tle ge.<wntlheitl niet 
scharlelijlc zo1~ zi:in (1). (Strafwetboek, 
art. 500.) 

2o De 1·echter stelt soevere·in in feite cle 
verantlering vast van een eetwaa1· floor 
toe-voeging van een claaraan vreenule 
zeltstancligheicl. 

(DEFOIRDT.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 juni 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 500 van het 
Strafwetlloek en 97 van de Grondwet, 
doorda t het bestreden arrest aanlegger 
veroorclceld heeft nit hoofcle van verval
sing van voor cle voeding geschikte wa
ren, ter zake paardevlees waaraan hij per 
kilogram 1,9 gr. sulfiet toegevoegd had, 
zonder vnst te stellen clat hij gehandeld 
had met het oogmerk om de koper of de 
verbruiker tc beclriegen en dat de toevoe
ging van sultiet de gezonclheid schade kon 
berokkenen, eerste onden1eel, clan wan
neer voor hot wanbedrijf van vervalsing 
van eetwaren vereist is rlat de beweerde 
vervalsing de gezondheic1 schacle heeft 
kunnen berokkenen en dnt de beklaagrle 
het oogmerk gehacl heeft de koper of de 
verbruiker te beclriegen ; tweede onder-

(1) Verbr., 5 december 1921, 27 maart en 
3 juli 1922 (Bull. en PASIC., 1922, I, 90, 218 
en 381); 7 april 1930 (ibid., 1930, I, 185) ; 

dee!, dan wanneer hot bestreclcn arrest 
althans in het onzekere gelaten heeft of 
het in feite heeft willen beslissen uat aan
legger het oogmerk om te schaden door 
een an<ler te bedriegen had gehad, en dat 
de litigieuze waar voor de gezonclheid 
schar1elijk was, ofwel naar recht heeft 
willen beslissen clat voor het in artikel500 
omschreven wanbedrijf van vervalsing 
noch clit oogmerk, noch dit schadelijk ka
rakter vereist zijn : 

Overwegenue clat, enerzijds, hot bestre
den arrest crop wijst dat aanlcgger aan
zienlijke hoeveelheden ~nlfiet toegevoegd 
heeft nan het vleesgehakt dat hij te koop 
bood en dat hij « erin volhard heeft van 
sulfiet gebruik te maken ondanks de waar
schuwingen die hem gegeven werden ... en 
zulks met het doel zijn waar vlotter te 
kunnen afzetten ll, en besluit << dat be
klaagde met kennis van zaken gehandeld 
heeft, dat zijn beclrieglijk oogmerk bewe
zen is ll; 

Dat anclerzijcls de rechter verklaart dat 
de aanwezigheid in zulke hoeveelhederi 
van << het toevoegsel dat in de huiclige 
stand van de wetgeving verboclen is ll nood
zakelijk tot gevolg had « de bestanc1delen 
van het <loor beklaagde bereid en te koop 
geboden gehakt te veranrleren ll; 

Overweg·ende clat aldus hot bestaan van 
de elementen van het ten laste van aan
legger bewezen verklaarde en in de ter
mon der wet geqnalificcerde misdrijf vast
gesteld is ; 

Ovcrwegem1e immers dat de vaststel
ling, door de feitenrechter, van de ver::m
dering van de eetwaar door toevoeging 
van een rlaaraan vreemcle ze1fstancligheic1 
soeverein is ; 

Dat cle omstanclighcid l1at doze vreemde 
zelfstancligheid voor cle gezondheid niet 
schadelijk zou wezen en dat haar aanwe
zigheid in geringe hoeveelheid door de wet 
voor twee bepaalde voeclingsproducten 
zelfs aangenomen zou zijn, niet belet da t 
de toevoeg'ing van r1eze vreemde zelfstan
c1igheid nan andere voedingsproducten een 
veranclering van c1eze producten, omtrent 
welkcr hoedanigheicl cle koner zou bedro
gen worr1en, met zich brengt; 

Dat cUt oogmerk om de koper te bedrie
o·en gereleveercl is door de rechter die 
~aststelt dnt aanlegger volhard heeft in 
het gebruiken van sulfiet in aanzienlijke 
hoeveelheclen « met het L1oel zijn waar 
vlotter te kunnen afzetten)); 

Waaruit volgt dat geen van de onderde
len van het midclel kan ingewilligd wor
den; 

Over het tweede middel, afgeleicl nit de 
schencling van artikel 97 van de Grond-

NYPELS en SERVAIS, bd. IV, art. 500-501, nr 3; 
Repert. prat. dr. belge, v° Falsification · rle 
den1·rJes alim,entai1·es, nrs 5 en vlg. · 
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wet, cloordat het arrest geen antwoord 
verstrekt heeft op aanleggers conclusies, 
in zoverre claarbij betoogd wercl : « 1 o dat 
het gebruiken van sulfieten in bier ·en wijn 
door de wet reeds toegelaten is; dat het 
niet rnogelijk is dat de wet zelf een ver
valsing in sornmige voec1ingsmiddelen zon 
toelaten; dat e1· derhalve rnoet besloten 
worden dat het gebruik van sulfieten in 
vlees geen vervalsing uitrnaakt; 2° dat llet 
in de lluicUge stand der wetenschav niet 
bewezen is dat sulfieten voor de gezond
heid schadelijk zouden wezen, noel! zelfs 
dat de snlfieten ecn veranclering in het 
vlees zouclen veroorzaken; dat immers in 
het kader van het V erclrag van Drussel 
(Nato) de Nederlandse Oomrnissie de wor
king der sulfieten grondig onclerzocht 
heeft; dat zij in haar verslag tot besluit 
zegt dat de in de wetenschapl)Clijke lite
ratuur beschreven proefnemingen tegen
strijdig zijn; clat vier geleerden (Wilclen
rath, Lehmann, Treutlein en Gautrelet) 
tot de slotsorn komen dat snlfiet onscha
delijk is; dat een bijkomend, O~) nieuwe 
proefnemingen gesteund onderzoek nood
zakelijk is; dat de grote specialist in deze 
materie, professor Cuvelier van de Gentse 
universiteit, antwoorcl gevend ov de vraag 
of sulfiet een verandering in het vlees te
weegbrengt, en onder rneer of sulfiet de 
vitamine B1 doodt, zegt dat de weten
schap deze vraag nog · niet OJ)gehelderd 
heeft; dat dienvolgens moet worden ver
klaarcl dat het verslag van de heer Ku:ffe
rath niet beslissend is; flat het trouwens 
op geen enkele proefneming berust; dat, 
wanneer er geen wetenschappelijk bewijs 
geleverd is van de verandering van eet
waren door een bepaald toevoegsel, de 
vervalsing niet als vaststaancl mag wor
den aangezien; dat appellant aanbieclt 
door alle rechtsmicldelen, met inbegrip 
van getuigenisscn, te bewijzen dat de we
tenschap noch de verandering van vlees 
door het toevoegen van sulfieten, noch de 
schadelijkheid van clit product bewezen 
heeft )), dan wanneer ieclere rechterlijke 
beslissing, om wettclijk met reclenen om
kleed te zijn, a.lle door de partijen inge
roepen rnilldelen en excepties client te lJe
handelen : 

Overwegencle clat de recllter, door te 
verklaren dat de aanzienlijke llocveelhe
den sulfiet cUe in het product gemengd 
werclen nomlzakelijk << tot gevolg hebben 
cle bestamldelen van het door beklaagde 
bereicl en te koop geboden gellakt te ver
anderen >), en door erop te wijzcn dat sul
fiet een «in de huiclige ;:;tand cler wetge
ving verboden toevoegsel )) is, llet middel 
beantwoord heeft tlat aanlegger deed gel
den door l.Jij conclusies Ol> te werpen dat 
het toevoegen van sulfiet aan vlees nooit 
een vervalsing kan opleveren, 1 o omclat 
llet gebruiken van sulfietcn in bier of wijn 
!loor de wet reeds toegelaten is, en 2° om-

dat er geen wetenscllappelijk l.Jewijs voor
handcn is van cle veranclering van vlees 
door toevoeging van sulfieten; 

Overwegencle, immers, dat de rechter, 
hoewel bij verplicht is Ol) iecler verweer 
antwoord te verstrekken, niet behoeft in 
te gaan op elk van de tot staving van dit 
verweer ingeroepen argnmenten; 

Dat llet micldel feitelijke gronclslag 
mist; _ 

En overwegende dat de substantiille of 
op straf van nietlgheicl voorgescllreven 
rcclltsvorrnen werden nagelcefd en dat de 
beslissing overeenkornstig de wet is; 

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

15 december 1958. - 2" kamer. - Yoo?·
z'itteT, H. Sollier, voorzitter. ~ Ye1·slag
geve1·, H. van Beirs. - Gelijklttirlende 
oonolttsie, H. Roger Janssens de Bistllo
ven, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 15 december 1953 

LASTFJR EN FJJDRROOF. - AAN'l'IJGll'!G 
VAN EEN DEPAALD FEI'l'. - BEGRIP. 

Het bepa.alrl feU, bestandcleel van het 
wa.nberlrijf vcm lnste1· of ee·rroof, is het 
feit cla.t 1·echtstreeks of clOO'I' een tegen
bewijs lcctn bewezen worrlen (1). (Straf
wetl>oek, art. 443.) 

(ELKES, 'l'. PAl'I.IS.) 

ARREST. 

HJD'J: H OF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 juni 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

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

Over het middel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 443, 444 en 450 van 
het Strafwetboek en 97 van de Gronclwet, 
doorclat het bestreden arrest aanleggcr 
veroordeelt uit hoofde van het misdrijf 
ornschreven in artikel 443 en gepleegd in 
de omstancligheclen aangeduill in arti
kel 444, lid 5, door vage en onbepaalcle 
verklaringen, hypotlletische beweringen, 
als l>epaalcle feiten aan te zien zoncler 
aanleggers conclusies te beantwoorden, 
dan wanneer er in de gelaakte geschriften 

(1) Verbr., 14 augustus 1844 (Bnll. en PAsrc., 
1844, I, 229); 26 december 1893 (Panrl. pe1·., 
1894, nr 322). 
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generlei aantijging van bevaalcle feiten 
aanwezig is : 

Overwegem1e r1at het llestreclen arrest 
vaststelt, enerzijds, clat de gelaakte ge
schriften onder meer vermelclen dat aan
Iegger in een zekere omstandigheid zich 
<< onrechtmatig heeft laten voorspreken 11 

om op de onderwijzeres die overgeplaatst 
werd een voorrang te genieten << die ieclere 
beschrijving tart 11 ; anc1erzijds « da t hij 
niet vreesde op school slagen toe te clie
nen 11; 

Overwegencle dat llet arrest soeverein 
vaststelt cla t dezc feiten genoegzaam be
paald zijn om rechtstreeks of door een te
genllewijs te knnnen worden !1ewezen en 
dat llet wettelijk llewijs van de aantijgin
gen niet gelevenl is; 

Overwegencle dat llet arrest aldus op 
aanleggers conclusies ecn passend ant
woord verstrekt en zijn clispositief wette
lijk rechtvaarcligt; 

En overwegende dat de snllstantu;le of 
op straf van nietigheid voorgescllreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
lleslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de lleslissing, gewezen over de door 
verweerller tegen aanlegger ingestelde 
burgerlijke vordering : 

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

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

15 december 1958. - 2" kamer. - Voor
zUte,r, H. Sohier, voorzitter. ~ Verslag
ue-ver, H. Yroonen. - Gelijlcl1fidende oon
olusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste ndvocaat-generaal. 

2" KAMER. - 15 december 1958 

LASTER EN EERROOF. - I.1ASTERLI.JKE 

AANGIFTE. - BEGRIP. 

Is een laste,rlijlce aangifte cle lcwaadwil
lige aanUjging van een feU clat van 
aanl is nacleel te ·ve;·oorzalcen aan cle
uene cUe er het slaohtoffe;· van is en 
waar-van de valsheid doo;· de be,voegde 
ove;·heicl wera vnstuestelcl (1). (Straf
wetlloek, art. 445.) 

(1) Verbr., 30 maart 1953 (A1'1'. Yel'br., 1953, 
biz. 522) en de noot 1. 

Het is om op de conclusies van de beklaagde 
te antwoorden dat het bestreden arrest rele
veerde dat de aangetijgde feiten voldoende 
nauwkeurig waren; de nauwkeurigheid van de 
aangetijgde feiten is geen bestanddeel van het 

(I,;LIU:~ EN CONSOH'l'EN, T. PAULIR.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; ~ Gelet op het bestredcn 
arrest, op 27 jnni 1958 gewezen door het 
Hof van beroep tc Luik; 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 44'5, tweede en clerde 
lid, van !Jet Strafwetboek, 97 van de 
Gronclwet, doordat het llestreden arrest, 
zonder de conclusies van aanleggers te be
antwoorden, hen veroorcleelt ter zake van 
schriftelijk en lasterlijke aangifte gedaan 
te hebllen bij de overheill en ter zake van 
schriftelijk aan een versoon lasterlijke 
aantijgingen tegen zijn onllergeschikte 
toegezonden te hebben, dan wanneer aan
leggers, die ervan overtuig·d waren dat de 
aan de burgerlijke partij aangetijgde fei
ten waar waren, gewichtige redenen had
den om llij de bevoegde overheid op te 
treden; dat het llewijs van hun kwaad
willig opzet niet geleverd was; en dan 
wannecr de aan de burgerlijke partij ver
weten fouten niet de vereiste bepaaldheic1 
hatlden : 

Overwegende, aangaande de echtheid 
van de feiten en het kwaadwillig opzet 
van aanleggers, dat het arrest erop wijst 
clat clezer · handelingen steeds hetzelfde 
doel gehad hellllen : de overplaatsing van 
de Jmrgerlijke partij of haar laking te be
komen; dat de bevoegde minister, na twee 
bestuurlijke om1erzoeken, lleslist heeft de 
zaak zonder disciplinair gevolg te sepone
ren; dat in de verslagen van de schoolin
specteur en in de beslissing van de minis
ter llevonden is da t de feiten meestendeels 
vals ofwel onvollec1ig of misleillend voor
gesteld waren zodat zij in een vals dag
licht kwamen te staan; 

Overwegencle, aangaande de beweerde 
onllepaaldheicl van de uantijgingen, dat 
het arrest aan de stelling van aanleggers 
tegenwerpt dat verscheidene van de feiten 
met een genoegzame bepaaldheia aange
voerd zijn om de controle van de waar
heid of de vulsheicl ervan mogelijk te ma
ken; 

Dat het arrest mitsclien zijn lleslissing 
regelma tig met redenen omkleecl en op de 
conclusies van aanleggers een passend 
antwoorcl verstrekt heeft; 

wanbedrijf van lasterlijke aangifte (verbr., 
21 april 1887, Bull. en PAsrc., 1887, !, 196, 
28 april 1915, ibid., 1915-1916, I, 263, 12 novem
ber 1917, ibid., 1918, I, 129); verge!., voor wat 
betreft de laster en de eerroof, het vorig ar
rest. 
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Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat r1e suhstantii!le of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen worden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de heslissing, g·ewezen over de door 
verweerder ingestelde burgerlijke vonle
ring: 

Overwegende dat aanleggers geen bij
zonder middel doen gelclen; 

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

15 december 1!l58. - 2• kmner. - Voor
zitter, H. Sohier, voorzitter. ~ Verslag
gever·, H. Vroonen. - Gelijkl~t'iilende con
clusic, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste acl vocaa t-generaal. 

2" KAMER. - 16 december 1958 

1o INKOMSTENBELASTINGEN.- SPE
CIALE BELASTING OP DE WINS'IEN VOORT
VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN 
DE VIJAND. ~ NOEMALE BEZOLDIGING. -BE
ZOLDIGING DIE NIET WEED TOEGEKEND Oxi DE 
VLIJ•r TE VEl~GELDEN WAARVAN BLIJK GEGEVEN 
WEED IN RET VOGRDEEL VAN DE VIJAND. -
0MSTANDIGHEID DIE RET ABNORMAAL KARAK
TER VAN DE llEZOLDIGING NIET UITSLUI'l'. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. ZAKEN VAN RECIIT
STREEKSE BELASTINGEN. - 00NCLUSIE DIE 
SLECHTS EEN NIET VEEANTWOOEDE BEWERING 
INHOUDT. -ARREST DAT DEZE BEWERING TE
GENSPREEKT. - GENOEGZAAM ANTWODRD. 

1° In artilcel 1, paragraaf 3, Ud 2, van de 
wet van 15 october· 1945 cUe een speciale 
belasting invoert op de 1oinsten voort
vloeienll ~•it leveringen en pr·estaties aan 
de vijand, hebben lle woorden « normale 
l)(Jzohliging ll htm gebn<ilcelij ke betelce
n·is (1) ; claart<it vloeit voort ant cle om
stancligheicl flat een bezolfl'iginrl niet 

(1) Over de regel volgens dewelke, wanneer 
de wetgever de door hem gebruikte termen 
niet bepaald heeft, deze moeten verstaan wor
den in hun gebruikelijke betekenis, raadpleeg 
verbr., 28 januari 1958 (A1·r. Yerbr., 1958, 
biz. 351). 

(2) Voorzeker bevat de Memorie van toelich
ting van het wetsontwerp dat de wet van 
15 october 1945 is geworden, de volgende pas
sus naar aanleiding van de rechtvaardiging· 
van artikel 1, paragraaf 3 : << Op deze wijze 
zullen inzonderheid kunnen getroffen worden 

wercl toegelcentt om tle vlijt, ·wcwr·van 
blijlc gegeve·n weril lloor lle l!e,rt1t.nst'(qcle 
ten 1;oorclele, zclfs onrechtstreeks, v",n 
de v'i,iand, te ver-geldcn, niet volsta.at 
om het abnormaal ka.ralcter van rUe be
zoldi_q·in,q 11it te sluiten (2). (Wet van 
30 mei 1949, art. 5.) 

2° Wannee·r een concl'!tsie slechts een n·iet 
vera.ntwoonle bewerin,q inhoudt, geejt 
de rechter, door in zljn beslissing tleze 
bewe·ring tegen te sprelcen, een twssenll 
antwoonl op lle concl·usie (3). 

(DANSE-LEBEN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestl·eden 
arrest, op 21 april 11158 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste midclel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, paragrnaf 3, lid 2, van de 
wet van 15 october 1945 tot invocring van 
een speciale helasting on cle winston, 
voortvloeiend uit leveringen en prestaties 
aan de vijand, doorclat het hestreden ar
rest verklaart dat de llezolcligingen die 
aan eiser gedurencle het belastbaar tijd
perk door de naamloze vennootschap 
«Ateliers du Nord de Herstal ll gestort 
werden en waarop in zijnen hoofde de 
speciale belasting geheven is, een nor
male bezoldigin,g; in de zin van artikel 1, 
paragraaf 3, lid 2, van de wet van 15 oc
tober 1!l45 te boven gingen, dan wanneer 
de wetgever, door te doelen on de << ahnor
male hezoldiging ll, enkel diegenen heeft 
willen treffen die speciaal vergolclcn wa
l'en geworden om de vlijt waarvan zij 
lllijk gegeven hadden in het verrichten 
van de onrechtstreeks ten voorclele van 
de bezetter geclane inspanning, en clan 
wanneer ten deze het hestreden arrest 
vaststelt dat het c1eel, hetwelk het ahnor
maal heet, van de gezamenlijke aan aan
legger gestorte bezolcligingen, in dezelfcle 
verhoucling· betrekking had op de door de 
vennootschap aan de vijancl geclane leve
ringen en op de met haar Belgische klan-

zij die, in leidende posten, speciaal beloond 
werden voor de ijver die zij aan de dag legden 
in de uitoefening van de onrechtstreeks ten 
bate van de vijancl verleende krachtinspan
ning >>. Maar zowel uit de samenhang van de 
tekst als uit het woord « inzonderheid, blijkt 
dat de Memorie van toelichting alzo een voor
beeld geeft van abnormale bezoldiging en niet 
een vereiste van iedere abnormale bezoldiging 
(Parl. Besch., Kamer, 1944-1945, nr ll'S). 

(3) Verbr., 15 maart 1957 (Bull. en PAsiC., 
1957, I, 852). 
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ten gesloten zaken; dan wanneer het mits
dien erkent dat aanlegger voor zijn acti
viteit die onrechtstreeks de vijand ge
diend heeft niet speciaal, dit wil zeggen 
« almormaal ll in de zin van artikel 1, pa
ragraaf 3, lid 2, van voormelde wet, be
:zoldigd was : 

Overwegende dat het aangehaald arti
kel 1, paragraaf 3, lid 2, de dam·in 
aangeduide personen aan de speciale be
lasting onderwerpt onder de voorwaan1en 
welke in die bepaling nader omschreven 
zijn en voor zover hun bezoldigingen een 
norrnale bezoldiging te boven gaan; 

Overwegende dat, aangezien de wetge
ver van de term « normale )) geen definitie 
verstrekt heeft, deze term in zijn gebrui
kelijke betekeni~ moet begrepen worden; 

Overwegende dat volgens deze beteke
nis, de omstandigheid dat geen bezoldi
ging toegekend is om « speciaal de vlijt te 
vergelden waarvan blijk gegeven werd in 
het verrichten van de onrechtstreeks ten 
voordele van de bezetter gedane inspan
ning Jl, niet volstaat, in strijd met het in 
het middel verklaarde, om het abnormaal 
karakter van een bezoldiging nit te slui
ten, welke het bedrag ervan en de omstan
digheden waarin zij toegekend is ook mo
gen wezen; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede midc1el, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315, 1317 tot 1320 van het Bur
gerlijk Wetboek, 1, paragraaf 3, lid 2, van 
de wet van 15 october 1945 tot invoering 
van een speciale belasting op de winsten, 
voortvloeiend uit leveringen en prestaties 
nan de vijand, doordat het bestreden ar
rest verklaart dat de niet aangegeven be
zoldigingen, welke aanleg·ger gednrende 
het belastbaar tijdperk van de naamloze 
vennootschap «Ateliers du Nord de Her
stal )) nit haar niet g·eboekte winsten ont
vnngen heeft, << kennelijk abnormaal ll wa
Ten en dienvolgens onder de speciale be
lasting vielen in zover zij verband hielden 
met de door deze vennootschap aan de 
vijand gedane leveringen, en znlks zonc1er 
hoe dan ook met reclenen omkleed te zijn, 
en zonder enig antwoord te verstrekken 
op aanleggers conclusies, volgens welke : 
1° het abnormaal karakter van de bezol
digingen, van hetwelk artikel 1, para
graaf 3, lid 2, van de wet van 15 october 
1945 de belnstbaarheicl ervnn in de spc
ciale belasting afhnnkelijk stelt, << onbe
twistbaar moet zijn en moet blijken nit 
een vergelijking, gedaan met het bedrag 
van de bezoldiging die door Belgische on
dernemingen voor gelijkaardige verrich
tingen toegekend werd ll, 2° «de adminis
tratie in cas'U noch bewezen had, noch ge
poogd had te bewijzen dat de bezoldigin
gen die over het algemeen door de Bel
giselle ondernemingen betaald werden aan 

YERBR., 1959. - 22 

personen tot bezoldiging van diensten van 
dezelfde aard als die welke door verzoe
ker aan de naamloze vennootschap « Ate
liers d u Nord de Herstal ll waren ver
strels:t, lager waren dan die welke llij ont
vangen had)), 3° «de wetgever, dGor te 
doelen op de abnormale bezoldiging, enkel 
diegenen had willen treffen tlic speciaal 
vergolc1en waren geworden om de vlijt 
waarvan zij blijk gegeven hadden in het 
verrichten van de ten voordele van rle be
zetter gedane inspanning ll, en eindelijk 
4° de beslissing van de cUrectenr ten cleze 
erkend had dat aanlegger naar aanleiding 
van de leveringen aan de vijand niet beter 
bezoldigd geworden was dan voor zijn 
prestaties in verband met zaken welke 
met de Belgische klanten gesloten wer
den : 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest 
zijn dispositief rechtvaardigt door de 
vaststellingen : a) dat aanlegger in de 
vennootschap die hem bezoldigde slechts 
beheerdersfnncties nitoefende; b) dat deze 
bezoldigingen 1.461.073 frank belopen, hoe
wei de totale omzet slechts 26.146.801 fr. 
is; a) dat de bezoldigingen van de niet ge
boekte winsten afgenomen werden; d) dat 
zij niet aangegeven werden; 

Dat het hof van beroep zijn beslissing 
mitsdien gemotivecrd heeft; 

Overwegende, anderzijds, dat nit deze 
vaststellingen blijkt dat het hof van be
roep laat gelden dat de toegekende bezol
digingen niet znlke zijn als normaal aan 
een beheerder van dergelijke vennoot
schap toegekend; dat het aldus de in het 
1 o, 2° en 4° van het mid del aangehaalde 
conclusies beantwoordt; 

Dat het, door de in het 3° van het mid
del aangehaalde en niet verantwoorde be
wering van aa:nlegger tegen te spreken, 
deze genoegzaam beantwoordt; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het derde middPl, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315, 1317 tot 1320, 1349 en 1353 
van het Burgerlijk vVetboek, 1, para
graaf 3, lid 2, van de wet van 15 october 
1945 tot invoering van een speciale belas
ting op de winsten voortvloeiend nit leve
ringen en prestaties aan de vijand, door
dat het )Jestreden arrest het abnormaal 
karakter van de bezoldigingen die aan 
eiser door de naamloze vennootschap 
«Ateliers du Nord de Herstal ll gestort 
zijn en waarop in zijneu hoofde de spe
ciale belasting geheven is bij toepassing 
van artikel 1, paragraaf 3, lid 2, van de 
wet van 15 october 1945, voor genoegzaam 
bewezen hondt op grand van het enkel 
feit dat bewuste bezoldigingen tot het be
drag van ue niet aangegeven bezoldigin
gen welke hem door die vennootschap nit 
haar niet geboekte, winsten gestort wer-
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den, in dezelfde yerhouding staan als het 
cijfer yan de door lmar met de vijancl ge
sloten zaken in verhoucling staat tot de 
totale omzet die zij geclurende het belast
baar tijclperk gemaakt heeft; clan wan
neer dero·elijke rcdenering enkel loo·isch 
zon wez:n ii1dien vaststoncl en geco~sta
teerd was, quod non, tlat de vennootschap 
de op de leveringen aan de vijand be
haalde winsten niet boekte in dezelfde 
mate als zij naliet de andere winsten te 
boeken; en dan wanneer alleen een bewijs 
door vermoeclen is datgene c1at bli.ikt uit 
een logische reclenering· welke uit vast
staancle en onbetwiste feiten afgeleicl is : 

Overwegende clat nit het ov llet tweecle 
middel verstrekte antwoord blijkt dat het 
arrest het abnormaal karakter van de aan 
aanlegger toegekende bezolcligingen niet 
uit het enkel in het clerde middel vermeld 
feit afleidt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het viercle middel, afgeleid uit de 
sehending van de artikelen fl7 van de 
Gronclwet, 1315, 134(} en 1353 van het Bur
gerlijk Wetboek, 1, paragraaf .'l, lid 2, van 
de wet van 15 october l941"i, r1oorc1at het 
bestreclen arrest, wanneer het zich erbij 
bepaalt te wijzen, enerzijtls, op het be
drag van de door aanlegger niet aangege
ven bezoldigingen, hem door de vennoot
schaD lJetaald nit de door haar niet ge
boekte winsten, en anrlerzijcls, op het 
cijfer van de totale door cleze vennoot
schap gemaakte omzet en het cijfer van 
haar leveringen aan de vijancl, geen wet
telijke motivering geeft aan zijn beslis
sing, volgens welke die bezoldigingen in 
hun geheel << kennelijk abnormaal in alle 
opziehten ll waren en onder de speciale 
belasting vielen in zover de vennootschap 
haar totale omzet over het belastbaar tijd
perk met de vijancl gemaakt had : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet beslist dat de door aanlegger niet 
aangegeven bezolcligingen in hun geheel 
abnormaal zijn in c1e zin van artikel 1, 
paragraaf 3, lid 2, van cle wet van 15 oc
tober 1945; 

Dat het integendeel de door de direc
teur gemaakte repartitie aanneemt, val
gens welke slechts een cleel van die bezol
digingen wegens hun abnormaal karakter 
belastbaar is ; 

Overwegende dat het mic1del feitelijke 
gronclslng mist; 

Om die redenen, verwernt de voorzie
ning; veroortleelt annlegger tot de kosten. 

16 december 1958. - 2e kamer. - Voo·r
zitte·r, H. Giroul, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Versla.ggeve·r, H. Valentin. 
- Gelijkl-ni clencle conclttsie, H. Raoul 
Hnyoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pleite1·s, HH. G. Gothot (van de 

Dalie bij !Jet Hof van beroep te Luik) en 
Van Leynseele. 

2e KAMER. - 16 decemher 1958 

INKOMSTENDELASTINGEN. - DESLIS
SING VAN DE DIRECTEUR VAN DID BELAS'l'INGEII 
OVER EJDN RECLAMA'l'IE DIE INGEDIEND WERD 
CONFORM AR'l'lXEL 61, PARAGRAAF 3, VAN DE 
SAMENGESCHAXELDE WE'l"l'EN. - DEROEP VOOTI 
HE'!' HOF VAN TIEROEP. - PERREN. 

TVa.nneer een ont·va.nkeUjlc beroez; van cle 
bela.stingplichtige tegen cle beslissiurr 
van cle clirecte1w va.n rle bela.stingen clill 
n-itsp·ra.a.lc cloet o·ver een J'ccla.matie ·in
.oecliencl conform a.ritlcel 61, pa.1·a.graa} 3, 
va.n rle snmengesclwl,:elcle 1vetten betref
fencle cle in lcomstenbelastingen M:i het 
hof van be1·oez1 1VOJ'[l t a.a.nha.ng·i[J rJe
mna.kt, verma.g cUt hof_. btt'iten het geva.l 
va.n foJ·clnsie en clit waa.J.'in cle ovcr·
ma.cht cle bela.stin,I]1Jz.ichti[Je belet heeft 
bij cle cUrectctw ecn betwisting op te 
tveJ·pen, enlt:el lcennis te nemen va.n cle 
bettvistingen 'Wellce tJoor cle clirecteu·r 
voorrJelegcl z·ijn en va.n cleze clie h'ij va.n 
arnbtstve{fe opge'WoTpen heeft (1); ma.g 
clus niet, behonclens a.lclus bepaa.lcle O'Ver
ma.cht, vooT cle eeTste ma.a.l voo1· het hot 
11a.n beroep .oebTa.cht tvorclen een v·ra.a.o 
tot ontlastin[J hierop [Jestettncl cla.t cle 
a.nnsla.g cltbbbel [Jebntilc ma.a.kt rnet ecn 
anclere aa.nsla.g, 

(LAROC, '!'. BEWISCIIE STAAT, 
l\fiNIS'l'ER VAN FINANCI~N.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestredeu 
arrest, op 16 april 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, G van de wet van G september 1895, 
61, paragrafen 3 en 7, van de wetten be
treffende de inkomstenllelastingen, samen
geschakeld bij het bcsluit van de Regent 
van 15 januari 1948 en gewijzigd door de 
wet van 27 juli 1953, artikel 2, 3°, subsi
diair 61, paragraaf 6, van evengemelde 
samengeschakelde wetten, nangevuld door 
de wet van 30 mei 1949, artikel 2, doordat 
het bestreden arrest geweigerd heeft de 

(1) Verbr., 14 januari, 11 februari en 16 april 
1958 (A1'1', Verb1·., 1958, biz. 292, 405 en 616) ; 
30 september 1958, Bull. en PASIC., 1958, I, 112; 
raadpl. eveneens het volgend arrest. 
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gegrondheid te onderzoeken van het door 
aanlegger bij conclusies aangevoerde mid
del naar luid van hetwelk de litigieuze 
belasting, in zover zij de roerende elemen
ten treft, een herhaling is van de grond
belasting en dat vrijstelling· van dubbele 
belastingen zelfs na de verstrijking van 
de reclamatietermijn moet worden ver
leend, om de reden « dat het niet op het 
hof van beroep rust de gegrondheid van 
dergelijke stelling te onderzoeken, zowel 
wegens haar karakter van nieuwe eis als 
wegens de omstandigheid dat de vrijstel
lingen van dubbele belastingen behoren 
tot de bevoegdheid van de administratie, 
met uitsluiting van de bevoegdheid van 
het hof van beroep ll, dan wanneer, ener
zijds, de directeur bij wie de reclamatie 
aanhangig is, tot plicht heeft, wanneer 
hij de aanslag opnieuw onderzoekt, na te 
gaan of deze niet, geheel of ten dele, een 
dubbele belasting uitmaakt en dan wan
neer, anderzijcls, het hof van beroep be
voegcl is voor alles wat betrekking heeft 
op de tegen de beslissingen van de clirec
teurs ingestelde beroepen, met inbegrip 
van wat betrekking heeft op het geval der 
dubbele belastingen, hetwelk geenszins tot 
de uitsluitende bevoegdheid van de aclmi
nistratie behoort : 

Overwegende dat het micldel, in zover 
het schending van de artikelen 97 van de 
Gr.ondwet, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
'Vetboek doet gelden, niet ontvankelijk 
is daar het niet aanduidt waarin deze be
palingen zouden geschonden zijn; 

Over het overige van het middel : 

Overwegende · dat nit de vaststellingen 
van het arrest blijkt, enerzijds, dat aan
legger in zijn reclamaties bij de directeur 
·der directe belastingen tegen de litigieuze 
aanslagen in de mobilH\nbelasting, niet 
aangevoerd heeft dat bedoelde aanslagen 
en een aanslag in de grondbelasting een 
dnbbele belasting uitmaakten, en, ancler
zijds, dat de directeur niet van ambts
wege over deze vraag uitspraak gedaan 
heeft; 

Overwegende dat, buiten het geval van 
forclusie van het recht de aanslag te ves
tigen en het geval waarin de overmacht 
de belastingplichtige belet heeft bij cle 
directeur der belastingen een betwisting op 
te werpen, het hof van beroep waarbij 
door een beroep de beslissing van de direc
teur aanhangig gemaakt is, enkel kennis 
vermag te nemen van de betwistingen 
welke deze voorgelegd zijn en van de 
betwistingen cUe hij van ambtswege opge
worpen heeft; 

Overwegende clerhalve dat de bovenaan
gehaalde vaststellingen van het bestreden 
arrest het dispositief wettelijk rechtvaar
digen en clat het miclclel, in zover het er
over klaagt clat het hof van beroep laten 

gelden heeft dat de vrijstellingen wegens 
een dubbele belasting uitsluitend in de be
voegdheid van de directeur vielen, slechts 
tegen een ten overvloecle gegeven reden 
opkomt; 

Dat het miclclel niet kan ingewilligd 
worden; 

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

16 december 1958. - 26 kamer. - Yoo1·
zitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ye1·slaggeve1·, H. Gilmet. -
Gelijkl1t.idende conclus·ie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 16 december 1958 

1° INKOM:STEJNBEJLASTINGEN. - BE
SLISSING Y AN DE DIHEOTEUR VAN DE BELAS'l'IN
GEN OVER EEN RECLAMATIE INGEDIEND CONFORM 
ARTIKEL 61, PARAGRAAF 3, VAN DE SAMENGE
SOHAKELDE WETTEN. - 0NBEJ'ERK'l' BEROEP 
\'OOR HE'l' ROF VAN REROEP. - HOF VAN BE
ROEP WAARVOOR AL DE BETWISTINGEN AAN
RANGIG GEMAAKT WERDEN DIE AAN DE DIREO
TEUR ONDERWORPEN WERDEN EN DOOR DEZE 
NIET IN RET VOORDEEL VAN DE BELASTING
PLIORTIGE WERDEN RESLEOH'l'. - DIREOTEUR 
DIE NALAAT DOOR EEN MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING UITSPRAAK TE DOEN OVER ZEKERE 
BE'l'WISTINGEN. - 0MSTANDIGREID DIE RET 
ROF YAN BEIWEP NIE'l' ERVAN ICAN ONTSLAAN 
OVER DIE BETWISTINGEN UITSPRAAK TE DOEN. 

2° INKOlVISTEJNBELASTINGEJN. - BE
SLISSING VAN DE DIREOTEUR VAN DE BELASTIN
GEN OVER EEN REOLA~fA'l'IE INGEDIEND C0NlfOR1{ 
ARTIKEL 61, PARAGRAAF 3; VAN DE SAMENGE
SOHAKELDE WE'ITEN. - 0VERMAOHT DE BE
LASTINGPLIOHTIGE 'l'OELA'l'ENDE EEN BE'l'WIS
TING YOOR DE EEHS'l'E MAAr. VOOR RET ROF VAN 
BEiWEI' OP TE WEBPEN. - BEGRIP. 

1° Doo1· een ontvankelijlc en onbeperlct be
~·oep van de belnsti.ngpz.icht-ige tegen cle 
besUssi.ng 'l'an de £l!irecten1· van de be
lastingen rlie uitspra.ak cloet over een re
clamatie ingcstelcl conform at·tilcel 61, 
pa1·a.uraaj' 3, ·van ile sarnengeschaJcelde 
tvetten betreffencle de inlcomstenbelas
tingen, wonlen b-ij het hot van be1·oep 
alle aa.n rle d·irecteut· onclerworpen en 
cloo1· rleze niet in het voordeel van de 
belnsUngpUohtige beslechte betwistingen 
aanhangig gemnalct; cle omstandigheid 
clnt de clil'ectetw nagelaten heett ave~· 
zelcere betwistingen die hen~ ondel·wor
tJen waren rloor een met redenen orn
klede besliss·ing 1titspmaJc te doen ont
slaat het hot van be1·oep er n-iet van 
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over (le.ze betwistingen tt'itSIH'aalc to 
doen (1J 

zo De ovet·macht cUe cle belastingpUchtige 
toelant voor ae ee;·ste maal voor het hot 
van beroep een betwisting to cloen gel
den is cle feitelijl"e onmogelijlcheicl 
waa·rin cle belastingpz.ichtige verlceenz 
heett cleze betwisting nan de cl'irectettr 
van de belast'ingen te oncle·rtve·rpen (2). 

('l'INAN'r, 'I'. BELGISCI-IE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 april 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending· van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burger
lijk Wetboek, 61, paragr·aaf 3, 65 en 66 
van de samengesehakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, doordat 
het bestreden arrest, tot verwerping van 
de eonclusies van aanlegger die ertoe 
strekten dat het hof van beroep de uit
spraak over het beroep, door hem inge
stelcl tegen de beslissing van de directeur 
der belastingen van 12 april 1956. ov:r ~e 
reclamatie welke door hem op 10 JUD.l 19o4 
ingediend is tegen de aanslagen in de in
komstenbelastingen, in 1!l53 te zijnen laste 
op het kohier gebracht bij navordering 
van rechten over de dienstj ar·en 1944 en 
1945, zou verdagen tot dat de directeur 
zijn beslissing zou genomen hebben over 
bewuste reclamatie in zover ZlJ van 
ambtswege gold tegen de in 1954 op de
zelfde inkomsten gevestigde aanslag in de 
extrabelasting steunt hierop dat het niet 
meer tot de bevoegdheid van de directeur 
behoorde van het geschil betreffende deze 
taxatie kennis te nemen, hierop dat hij 
immers bij zijn beslissing van 12 april 
1956 over dit punt uitspraak behoorde te 
doen hierop dat hij, door het niet te 
do en' desniettemin deze betwisting ui t 
handen gegeven had en hierop dat der
halve het hof van beroep, waarbij het te
gen de beslissing betreffende de geWOJ'!.e 
belastingen ingesteld beroep aanhangrg 
was in eerste en laatste aanleg uitspraak 
beh~orde te <loen over het geschil in zijn 
geheel, met inbegrip van het geschil on;t
trent de extrabelasting dan wanneer mt 
de beslissinO' van 12 april 1956 blijkt clat 
daarbij gee; uitspraak gegeven is over de 
reclamatie van 12 juni 1954, in zover deze 
van ambtswege tegen de aanslag in de 

(1) Raadpl. « Les reclamations en matiere 
d'impots sur les revenus ,, rede uitgesproken 
ter plechtige openingszitting van het Hof, op 
1 september 1958, biz. 43. 

extrabelasting gold; dan wanneer over een 
tegen een taxatie gerichte reclamatie door 
de directeur der belastingen een met rede
nen omklede beslissing moet worden geno
men, en dan wanneer het hof van beroep· 
niet bevoegd is om onderzoek te doen naar 
de gegrondheid van een aanslag waarover 
de bij hetzelve aangebrachte beslissing 
geen uitspraak l1eeft gegeven : 

Overwegende dat het arrest niet aange
vallen is in zover het beslist heeft dat de 
reclamatie van aanlegger, hoewel zij ai
leen tegen de aanslagen in de gewone be
lastingen grieven deed gelden, aan de 
c1irecteur overeenkomstig artikel 61, para
graaf 3, laatste lid, van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lasting dezelfde betwistingen voorlegde 
ten aanzien van de aanslag in de extrabe
lasting die in de loop van het onderzoek 
van de reelamatie op dezelfde elementen 
gevestigd werd; 

Overwegende dat bij het hof van beroep 
door het niet beperkt beroep van aanleg
ger alle aan de directeur voorgelegde en 
door hem niet ten gunste van aanlegger 
afgedane betwistingen aanhangig gemaakt 
zijn; dat de omstandigheid dat de direc
teur nagelaten heeft een met redenen om
klede beslissing te nemen nopens al die 
betwistingen of een deel ervan het hof 
van beroep niet ervan kon ontslaan over 
die betwistingen uitspraak te doen; 

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

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek 55, 56 en 66 van de samenge
schakeld~ wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, doordat het arrest, om te 
verklaren dat een « nieuwe eis l) uit
maakt, waarvan het hof van beroep geen 
kennis vermag te nemen, de in aanleggers 
conclnsies voorgebrachte eis die ertoe 
strekte dat vernietigd zouden worden 
wijl van ambtswege gevestigd, de aansla
gen die in 1953 te zijnen bste op het ko
hier werden gebracht bij navordering van 
rechten over de dienstjaren 1944 en 1945, 
hierop steunt dat de reelamatie van 
10 juni 1954 de wettelijkheil'! van die pro
cedure niet betwist had, hoewel aanlegger 
bij brief van G october 1953 verwittigd 
werd dat artikel 56 van de samengescha
kelde wetten zou toegepast worden; cer
ste onderdeel, dan wanneer de taxatie 
van ambtswege voor de controleur een 
eenvoudig vermogen uitmaakt; hij, na 
aanO'ekon<ligd te hebben dat hij gebruik 
erv:n zou maken vrij was zulks niet te 
doen en de litigieuze taxaties te vestigen 

(2) Raadpl. verbr., 20 jun_i 1957 (A.1·~· Yerbr., 
1957, biz. 891); 14 januarr 1958 (zbtd., 1~58, 
biz. 292) en 11 februari 1958, redenen (tbtd., 
1958, biz. 405). 
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bij toepassing van artikel 55 van de sa
mengeschakelde wetten; aanlegger op het 
tijdstip van zijn reclamatie dus geen ze
kerheid kon hebben omtrent de procedure 
die de controleur inderdaad gevolgd had; 
tweede onderdeel, dan wanneer niet als 
« nieuw ll kan worden beschouwd de eis 
die berust op feiten waarvan de belasting
schuldige pas kennis heeft gekregen door 
het onderzoek van het dossier dat door de 
administratie op de gri:ftie van het hof van 
beroep neergelegd werd : 

Overwegende dat volgens het middel, 
aanlegger, in strijd met de beoordeling 
van het hof van beroep, pas geweten heeft 
dat de aanslagen in de gewone belastingen 
van ambtswege gevestigd waren geworden 
door het onderzoek van het dossier dat 
door de administratie op de griffie van het 
hof van beroep neergelegd werd, naardien 
de brief cUe de controleur hem v66r de 
aanslagen gezonclen had hem « nopens de 
procedure die de controleur inclerdaad ge
volgd had geen zekerheid ll had gegeven; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat aanlegger in zijn reclamatie het recht 
van de administratie hem van ambtswege 
aan te slaan niet betwist heeft en dat de 
directeur in zijn beslissing evenmin der
gelijke betwisting opgeworpen heeft; dat 
aanlegger derhalve enkel ontvankelijk was 
om ze aan het hof van beroep voor te leg
gen indien hij ze wegens overmacht niet 
voor de cUrecteur der b.elastingen had kun
nen opwerpen; 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
een v66r de aanslag door de controleur 
aan de belastingplichtige gezonclen brief 
laatstgenoemde geen zekerheicl gegeven 
heeft clat hij van ambtswege zou worden 
aangeslagen, geen overmacht oplevert, cUt 
wil zeggen de onmogelijkheicl voor de be
lastingplichtige om te dienstigen tijde 
v66r de beslissing van de clirecteur te we
ten dat de te zijnen laste gevestigde aan
slag van ambtswege gevestigcl was gewor
den; 

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

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

16 december 1958. - 2" kamer. - Voo·r
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever·, H. Valentin. 
- Gelijklltidende conolu.sie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pleiters, HH. Gothot (van de Ba
lie bij het Hof van beroep te Luik) en 
Fally (van de Balie bij het Hof van be
roep te Brussel). 

2" KAMER. - 16 december 1958 

INKOlliSTENBELASTINGEN. BE-
DRIJFSBELASTING. - BEDRIJFSVERLIES. -
ARTIKEL 32, PARAGTIAAF 1, LID 2, VAN DE SA
MENGESCHA'KELDE WETTEN. - BEWIJS DAT DE 
BELASTINGPLICHTIGE 1IOET LEVEREN. 

De belasUngpUohtige die be~oeert clat zijn 
inlcomsten van hot jaa1· of van het be
lastbaar d·ienstja.a.r venninderd moeten 
wonlen met verUezen geleden gedtwencle 
een vorig jaa.r of dienstja.a1·, moet het 
bew·ijs voorbrengen zowel van het be
staan van cle aangevoerde verliezen als 
van h1tn karalcter t'a.n bedl'i.ifsver
lies (1). (Samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbclastingen, arti
kel 32, par. 1, lid 2.) 

(HURLET EN DONY, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 20 mei 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over beide middelen samen, het eerste, 
afgeleid nit de schending van de artike
len 97 van de Grondwet, 32, en inzonder
heid 32, paragraaf 1, lid 2, 55 en inzonder
heid 55, paragraaf 1, van de wetten op de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 1 van de wet van 18 februari 1954 
waarbij voormeld artikel 32, paragraaf 1, 
gewijzigd is, doordat het bestreden arrest 
beslist dat hij die voor aftrekking in aan
merking komende verliezen aanvoert, het 
juiste bewijs ervan behoort te leveren, 
dan wanneer het volstaat dat de belas
tingschuldige bewijst dat de vroegere af
trekbare verliezen zeker aan het bedrag 
van de belastbare inkomsten van het 
dienstjaar gelijk zijn opdat hij op vrij
stelling van de belasting voor dit dienst-. 
jaar recht hebbe, zondcr dat hij boven
dien het juiste bedrag der verliezen be
hoeft te bewijzen, en clan wanneer, gelet 
op de onmogelijkheid in te zien of het be
strec1en arrest deze stelling van de con
clusies van aanleggers al clan niet aange
nomen heeft, zijn motivering dubbelzinnig 
is en geen passend antwoord op voormelde 
conclusies uitmaakt; het tweede, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 

(1). Verbr., 14 januari en 26 maart 1958 (Arr. 
Ye1·br., 1958, biz. 293 en 566) ; dit bewijs mag 
geleverd worden door aile door het gemeen 
recht aangeno1nen wijzen van bewijs, uitgeuo. 
men de eed. 
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Burgerlijk Wetboek, 32 en inzonclerheicl 
32, paragraaf 1, lid 2, en 55 en inzonder
heicl 55, paragraaf 1, van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingcn, samen
geschakeld bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 19i8, 1 van de wet van 
18 februari 1954 tot wijziging van voor
meld artikel 32, paragraaf 1, van de sa
mengeschakelde wetten, doordat het be
streden arrest beslist heeft « da t hij die 
voor aftrekking in aanmerking komende 
verliezen aanvoert, het juiste bewijs er
van behoort te leveren ll en « dat dit be
wijs noch geleverd, noch aangeboclen is ll, 
clan wanneer : 1° cleze reden dubbelzinnig 
is in deze zin clat niet valt te onderschei
den of het hof in feite of naar recht uit
spraak heeft willen doen; 2° indien het 
bestreden arrest wil zeggen clat aanleg
gers in feite geen aanbocl van bewijs ge
claan hadden, het de bewijskracht geschon
den heeft van de regelmatige conclusies 
waarbij zij het hof verzochten om cc aan
stelling van een deskundige die als op
clracht zal hebben in de thans beschikbare 
boeken van verzoeker te onclerzoeken of 
het aangevoerd verlies tenminste182.370 fr. 
beloopt ll, dit wil zeggen het bedrag 
van de belastbare inkomsten over het ten 
geschille staande clienstjaar; 3° indien 
het bestreden arrest wil zeggen clat het 
aangeboden bewijs naar recht niet ont
vankelijk was omdat het niet het juiste 
bedrag van het geleden verlies ten doel 
had, het onwettelijk van aanleggers het 
leveren van het bewijs van het totaal be
drag der in de loop van de voorgaande 
dienstjaren geleden verliezen geeist heeft, 
dan wanneer aanleggers geen ander be
wijs behoefden te leveren clan datgene 
van het verlies dat zij deden gelden dit 
wil zeggen een verlies dat tenminste gelijk 
was aan het bedrag van de inkomsten 
over het litigieuze dienstjaar : 

Overwegencle, enerzijds, dat het arrest, 
benevens cle in het eerste middel aange
haalcle reden, vaststelt dat noch de cura
tor, noch aanlegster over bewijskrachtige 
elementen beschikken en dat, bij gebreke 
aan positieve en controleerbare elemen
ten, noch het bedrag, noch het bedrijfska
rakter van de aangevoerde verliezen kun
nen worden bepaald; 

Overwegende dat deze vaststellingen 
het aangevallen dispositief wettelijk 
rechtvaardigen; dat immers de belasting
plichtige die om toepassing van artikel 32, 
paragraaf 1, lid 2, van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen verzoekt, 

(1) Raadpl. de Memorie van toelichting 
(Parl. Besch., Kamer, zittijd 1944-1945, nr 118, 
blz. 2), het verslag van de bijzondere com
missie van de Kamer van volksvertegen woor
digers (Parl. Besch., Kamer, eocl. loco, nr 135) 
Bn het verslag van de Commissie voor financien 

het bewijs van het bestaan van de door 
hem aangevoerde verliezen, alsmede het 
bewijs van het bedrijfskarakter ervan 
client te leveren; 

Overwegende, anderzijds, dat aanleg
Rter in haar subsidiaire conclusies om 
aanstelling van een deskundige enkel had 
verzocht ten einde in haar boeken na te 
gaan of de aangevoerde verliezen ten
minste 182.370 frank beliepen; 

Dat het arrest, door vast te stellen dat 
de boekhouding van aanlegster cc onvolle
dig en tevens ordeloos ll is, zonder dubbel
zinnigheid beslist dat het verzoek om een 
expertise niet dienend is; 

Dat de middelen niet kunnen ingewil
ligd worden; 

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

16 december 1958. - 26 kamer. - Voo1'
z'itter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Delahaye. 
- Gelijlcl1tidencle concl·usie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pleiters, HH. Delhez (van de Ba
lie bij het Hof van beroep te Brussel) en 
Van Leynseele. 

le KAMER. - 18 december 1958 

INKOMSTENBELASTINGEN. SPE-
CIALE llELASTING OP DE UIT LEVERINGEN EN 
PRESTATIES AAN DE VIJ AND VOORTVLOEIENDE 
WINSTEN. - BELASTBARE WINSTEN. - BE

GRIP. 

De speoiale belasting ingevoercl doo1· at·ti
lcel1, paragraaf 1, van cle wet van 15 oc
tober 1945 slaat op de winston voot·t
vloeicncl nit le·vcdngen en prestaties aan 
cle vijancl verk·reaen '!Janaf 10 mei 1940 
tot 31 deoembc·r 1944, zelfs in(lien de le
vet·in[Jen of (le presta.Ues waanl'it cle ·in
lcoll~sten szJrotcn gebennlen in 1titvoe
r-in[J van ovcJ·ocnkomsten v66r 10 mei 
1940 gesloten (1). 

(N. V. CC ENTREPRISES GENERALES DE TRAVAUX 
PUBLICS ET !'RIVES L. BOLAND ET cie ll, T. BEL
GISCHE STAArl', MINlSTER VAN IJ'INANCIEN.) 

,ARREST. 

RET Hol!~; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 februuri 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

van de Senaat (Pa.d. Besch., Senaat, zitUjd 
1944-1945, nr 86), Raadpl. ook verbr., 13 no
vember 1956 en 19 maart 1957 (A1·1·. YeJ'b1·., 
1957, blz. 175 en 599), alsook verbr., 11 decem
ber 1956 en 25 maart 1958 (Bnll. en PAsrc., 
1957, I, 385, en 1958, I, 830). 
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Over het middel, afgeleid uit de schell
ding van artikel 1 van de wet van 15 oc
tober 1945 tot invoering van de speciale 
belasting op de winsten voortvloeiend uit 
leveringen en prestaties aan de vijand : 
1 o doordat het bestreden arrest beslist 
heeft dat << de wet van 15 october 1945 de 
uit leveringen en prestaties aan de vijand 
voortvloeiende winsten treft, ongeacht het 
voordeel dat de vijand eruit zou hebben 
gehaald en onafhankelijk van de v66r 
10 mei 1940 aangegane verbintenissen )), 
dan wanneer lid 1 van paragraaf 1 van 
artikel 1 van de wet van 15 october 1945 
enkel van toepassing is op de na 9 mei 
1940 uitgevoerde verrichtingen; 2° door
dat het bestreuen arrest leveringen van 
bakstenen en verhuringen van materieel 
aan een naamloze vennootschap naar Bel
gisch recht, « de naamloze vennootschap 
B.EJ.G. ll, in meergemelde speciale belas
ting belastbaar verklaard heeft, dan wan
neer deze naamloze vennootschap, die zich 
in Belgie slechts met openbare of private 
werken bezig hield, niet verkeerde in ue 
voorwaarden, bepaald bij letters a en b 
van paragraaf 1 van artikel 1 van de wet 
van 15 october 1945, namelijk : dat zij 
noch een vijandelijke, noch een in 
's vijands dienst staande vennootschap 
was, noch door de vijand gemandateerd 
of opgevorderd was, en dat zij vanwege 
de vijand niet het voorwerp was geweest 
van een maatregel van voorlopige admi
nistratie of van een andere maatregel van 
uwangbeheer : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, tot toepassing van 

artikel 1, paragraaf 1, van de wet van 
15 october 1945, het vereist is doch vol
staat dat de door deze wetsbepaling be
doelde inkomsten, winsten, bezoldigingen 
en baten, voortvloeiend nit leveringen en 
prestaties aan de vijand, bekomen zijn 
geworden van 10 mei 1940 tot 31 december 
1944; 

Dat de wet niet onderscheidt naar ge
lang de contracten in uitvoering waarvan 
de leveringen of prestaties geschied zijn 
en waaruit de inkomsten, winsten, bezol
digingen en baten gevloeid zijn, v66r of 
na 10 mei 1940 gesloten werden; 

Dat het eerste onderdeel van het midclel 
naar recht fault; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanlegster v66r de 

rechter over de groncl niet betoogd heeft 
dat de vennootschap S.A.B.EJ.G. niet ver
keerde in de voorwaarden, vastgesteltl 
s1tb Utter·is a en b van paragraaf 1 van 
de wet van 15 october 1945; 

Overwegende dat het onderzoeken van 
de grief en van het rechtspunt dat daar
door opgeworpen is in verband met de 
wettelijkheid van de toepassing van arti
kel 1, paragraaf 1, van de wet van 15 oc-

tober 1945, noodzakelijkerwijze het hof 
ertoe zou brengen feitelijke gegevens na 
te gaan; 

Overwegende derhalve clat dit onder
deel van het middel feiten en recht ver
mengt en mitsdien niet ontvankelijk is; 

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

18 december 1958. - 16 kamer. - Voor
zitte1·, H. Bayot, raadsheer waarnememl 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Gilmet. -
GeUjkluidende conclusie, H. Paul Mahau:s:, 
ac1vocaat-generaal. - PlcUer, H. Van 
Leynseele. 

l" KAMER. - 18 december 1958 

1° INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. - RA
MING VAN DE AANSLAGBASIS. - 0NJUIS'J' BE
VONDEN AANGIFTE. - GEEN VERPLlCHTING 
VOOR DE ADMINISTRATIE, IN DI'l' STADIUM VAN 
DE RECHTSPLEGINGJ RE'l' BKWI.JS VAN DEZE ON
JUISTIIEID TE LEVEREN. - GEVOLG. 

2° INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. ~ Wr.r
ZIGING VAN EEN ONJUIST BEVONDEN AANGIFTE. 
- J3ERICIIT VAN WIJZIGING. - VERMELDING 
VAN DE REDENEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEJN. - Frs
CALE COMMISSIE. - TOELAA'l'BARE WIJZEN 
VAN BEWIJSLEVERING. - J3EWIJSELEl\IENTEN 
DIE KUNNEN ANDERS ZIJN DAN DEZE DOOR DE 
ADMINISTRATlE WEERHOUDEN. 

Jo De administraUe die de door een be
lasUngplichtige aangegeuen inkomsten 
onjonist « bevinrlt ll, heett niet, in dit 
stadiu.m van de 1·echtspleging, de ver
pHchting het bewijs van deze onj1tist
heirl te leveren (1). Het gebntilc, op dat 
ogenblilc, van· vergeUjlcin,IJSZJttnten rlie 
onregelmatig zou.den gelw.<Jen zijn heett 
rlienvol{!ens niet noodzalceUjlc voor ge
volg dat de daaro]Jvolgende ~·echtsple
ging nietig ·is. (Samengeschakelc1e wet
ten betreffende de· inkomstenbelastin
gen, art. 55, par. 1.) 

2o Het bericht van iV·i:iziging, waardoo'r 
de rulm·in·istratie aan de belastingtJlich
tige het inkomstencijfer laat kennen clat 
ze voornemens is ·in de plaats vnn dat 
van rle aa1witte te stellen, moet cle 1'e
denen aanclu:iden welke naa1· haar me
ning cle wijzigin{! toettigen, en niet clez·e 
die ze wettigen (2). (Samengeschukelcle 

(1) Verbr., 6 december 1955 (Arr. Yerb1·., 
1956, blz. 276). 

(2) Verbr., 25 october en 6 december 1955 
(A7'1'. Yerb1'., 1956, blz. 136 en 276). Raadpleeg 
eveneens verbr., 16 november 1955 en 6 maart 
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wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 55, par. 1.) 

3° Geen enkele ·wettekst legt cle fiscale 
commissie een bepaalcle ~v·iize van 1Je
wijsle1/e'l'inp op om het 1Jed·rag van de 
1Jelast1Ja·re inkomsten van een belast-ing
plichtige vast te stellen (1). 

Zij vermag te stett.nen op antlere 1Jewijs
elementen ann cleze cloor cle aclministra
tie anngenomen, mee1· 1Ji;izoncler op an
clere ve1·gel'ijlcingspnnten of OJJ telcenen 
of incz.icUin ei,qen aan de 1Jelastingpz.ich
tige (2). (Samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 55, par. 3.) 

(DONY, 1'. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCiitN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 januari 1958 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste micldel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 28 en 55, paragrafen 1 en 3, 
van de samengeschakelcle wetten, doordat 
het bestreden arrest vaststelt dat verzoe
ker voorhoudt dat in het ontwerp van 
taxatie, dat door de controleur-taxeerder 
in het bericht van wijziging opgemaakt is, 
een gebrek zou schuilen, namelijk het aan
wenden van een vergelijking die met mis
kenning van artikel 28 van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen geschied is ; da t hetzelfde 
arrest zegt dat deze grief feitelijke groncl
slag mist, omclat uit de gronden van het 
advies van de fiscale commissie blijkt dat 
deze weliswaar de door de controleur vast
gestelde cijfers als aanslagbasis in aan
merking genomen heeft, doch aan de hand 
van beschouwingen clie te enenmale ver
schillen van die welke in clit bericht van 
wijziging opgegeven zijn; eerste onder
deel, dan wanneer het advies van de fis
cale commissie niet tot gevolg kan hebben 
Ben procedure geldig te maken die van 
meet af aan nietig was wijl zij gevoerd 
werd met schencling van de artikelen 55, 
paragraaf 1, en 28 van de samengescha
kelde wetten; tweede onclerdeel, dan wan
neer artikel 55, paragraaf 3, van de samen
geschakelcle wetten enkel bepaalt dat, 

1956 (ibid., 1956, blz. 201 en 552) ; 2 october 
1956 en 21 februari 1957 (Bull. en PAsrc., 1957, 
I, 82 en 761); 30 april 1957 (A1·r. Ye1·b·r., 1957, 
blz. 719) ; 20 februari en 4 maart 1958 (ibid., 
1958, blz. 431 en 477). 

(1) Verbr., 28 januari 1942, redenen (B1tll. 
en PAsrc., 1942, I, 23). 

(2) Raadpl. verbr., 29 mei 1958 (An·. Yerbr., 
1958, blz. 774). 

wanneer de belastingplichtige verklaart 
dat hij niet akkoord gaat met de inhoud 
van llet bericllt van wijziging, het geschil
punt kan worden voorgelegcl aan de fiscale 
commissie, lletgeen impliceert dat bij deze 
enkel llet geschilpunt tussen de controleur 
en de belastingpliclltige aanhangig is, het
welk, volgens de formele termen van het 
bericht van wijziging, enkel voortvloeide 
nit een bij vergelijking opgemaakt ont
werp van taxatie : 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegende dat artikel 55, paragraaf 1, 

van de samengeschakelcle wetten betref
fende de inkomstenbelastingen aan llet be
stuur niet voorschrijft de reclenen op te 
geven welke de wijziging wettigen, doch 
enkel {le redenen welke « naar zijn me
ning )) de wijziging wettigen; dat aanleg
ger derhalve ten onrechte beweert dat de 
procedure alJ init·io nietig zou wezen door 
het beweerde aanwenden van een verge
lijkingspunt dat onregelmatig zou zijn ge
kozen; 

Dat het hof van beroep dienvolgens te
recht de grief betreffende de beweerde on
regelmatigheicl van voormeld vergelij
kingspunt heeft verworpen door te laten 
gelclen dat het aclvies van de fiscale com
missie in genen dele op de vergelijking 
met soortgelijke belastingplichtigen ge
steuncl was, maar op te enenmale verschil
lende beschouwingen; 

Over het tweede onclerdeel : 
Overwegende dat het gescllilpunt dat bij 

de fiscale commissie aanllangig gemaakt 
was liep over het inkomstenbedrag dat de 
administratie in het bericht van wijziging 
in aanmerking genomen had; dat, aange
zien geen enkele wettekst haar voor het 
bewijzen van llet bedrag der belastbare 
inkomsten van een belastingschulclige een 
bepaalcle wijze van bewijslevering oplegt, 
de fiscale commissie mocllt steunen op an
dere elementen dan llet door llet bestuur 
aangecluid vergelijkingspunt ; 

Dat beicle onderdelen van het eerste mid
del derllalve naar recht falen; 

Over het tweede middel, afgeleicl uit 
de scllencling van de artikelen 97 van de 
Gronclwet en 55 van de samengeschakelde 
wetten, doordat het bestreden arrest ver
klaart dat de fiscale commissie in genen 
dele op de vergelijking met soortgelijke 
belastingpliclltigen gesteund heeft, doch 
geacllt heeft dat de door de controleur 
vastgestelde inkomsten cc geenszins te lloog 
waren, rekening gehouden met het beroep 
van de heer Dony, met de omstandigheclen 
waarin dit beroep in 1952 uitgoefend is, 
met zijn leeftijd, met de belangrijkheicl 
van zijn clientele, met zijn werkelijke ac
tiviteit en met zijn faam ll, dan wanneer, 
daar llet ontwerp van taxatie uitsluitend 
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op een vergelijking gesteund was, de fis
cale commissie noodzakelijkerwijze bij 
verwijzing naar het gekozen vergelijkings
punt heeft moeten achten dat het voorge
stelde inkomen niet overdreven was, reke
ning gehouden met de omstandigheden 
waarin de belastingplichtige zijn activiteit 
uitoefende : 

Over beide onderdelen samen : 
Overwegende dat er niet aangevoerd is 

dat het bestreden arrest, door te verklaren 
dat de fiscale commissie in genen dele op 
de vergelijking met soortgelijke belasting
pliclltigen gesteund heeft, de bewijskracht 
van het advies van deze commissie zou ge
schonden hebben; 

Dat llet arrest erop wijst dat de fiscale 
commissie geacht heeft dat de door de 
controleur vastgestelde inkomsten geens
zins te hoog waren rekening gehouden met 
het beroep van aanlegger, met de omstan
digheden waarin dat beroep in 1952 uitge
oefend is, met zi.in leeftijd, met de belang
rijkheid van zijn clientele, met zijn wer
kelijke activiteit en met zijn faam; 

Ov:erwegende dat, waar zij deze elemen
ten tot grondslag l1eeft genomen, de fiscale 
commissie gesteund heeft op persoonlijke 
tekenen of indicH~n van aanlegger, en niet 
op de vergelijking met soortgelijke belas
tingp 1i ch tig·en ; 

Dat het middel derhalve niet kan inge
willigd worden; 

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

18 december 1958. - 1° kamer. - Voor
zitte1·, H. Bayot, raa·dsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Rutsaert. 
- GeUjlcl·uidende oonolttsie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. Pleitm·s, 
HH. Bours (van de Balie bij het Hof van 
beroep te Luik) en Van Leynseele. 

1" KAMER. - 13 december 1953 

REOHTERLIJKE INRIOHTING. - SA
UENSTELLING VAN RET RECH'l'SCOLLEGE. -
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE EELASTINGEN. -

HOF VAN BEROEP. - GEEN PROCES-VERDAAL 
VAN DE TERECHTZITTING. - GEEN VER.A-IEL

DINGJ IN HET ARTIE3TJ VAN DE SAMENS'IELLIKG 
VAN DE ZETEL GEDURENDE DE 'JERECHTZITTIK
GEN OP DEWELKE DE ZAAK WERD ONDERZOCTI'l', 
OOK GEEN VERMELDING VAN DE AANWEZIGHEID 
VAN HE'l' OPENllAAR ].fiNISTERIE EN VAN DE 
GRIIPFIEG. - \TEREREKlNG. 

H et hot verbreekt het a1Test van een hot 
van be·roep flat nitspraa.Jc cloet over het 
be·roep van een belastin[J1JUohtige tegc.n 
cle beslissing van de cUreotett1' van de 

belastingen wanneer de samenstelling 
van de zetel gednrencle de tereohtzittin
gen op dewellce cle zaak onderzoaht 
wenl en het aclvies van het openbaar 
ministe1·ie gehoorcl wercl, alsoolc cle ann
wezigheicl op zelwre van cleze tereallt
z'ittingen van het open/Jaar ministerie en 
rle aanwezighe·icl van cle g1·i,(/ier noch 1/iit 
een pr~aes-verbaal 1Hl1! tet·echtz'itting 
noah mt de bestreden besl'issing blij
ken (1). 

(TISSON, WEDUWE TOUSSAINT, 
'1'. BELGISCHE STAA'l'J JiHNISTER VAN FINANClitN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden ar
resten, op 8 mei 1956 en 17 jauuari 1958 
gewezen door het Hof van beroep te Luik ; 

I. In zover de voorziening gericht is te
gen het op 8 mei 1956 gewezen arrest : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schencling van de artikelen 36 en 73 van 
het decreet van 30 maart 1808 en 7 van de 
wet van 20 april 1810, doordat noch het 
bestreclen arrest, noch de andere stukken 
van de rechtspleging de vermelding inhou
den van de samenstelling van de zetel op 
de onderscheklen terechtzittingen welke 
aan het onderzoeken van de geschillen 
werden gewijcl, en van de aanwezigheid 
op die zittingen van het opeubaar minis
terie en de gri:ffier, uitgezonderd voor de 
zitting van 20 januari 1956, waarvoor en
kel opgetekencl is dat de heer Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter, over de 
zaak verslag· gedaan heeft, en voor die van 
20 maart 1956, waarvoor enkel opgetekend 
is dat het advies van de heer substituut
procureur-generaal Moyse gehoord gewor
den is : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
dat door de derde kamer van het Hof van 
beroe1} te Luik gewezen werd, de twee za
ken nr 2409 en 4426 die afzonderlijk inge
leicl waren, samengevoegd heeft; 

Dat het ari·est betreffende de zaak 
nr 2409 vermeldt dat op de terechtzitting 
van 20 januari 1956, het verslag van raads
heer Trousse, waaruemeud voorzitter, ge
hoord is, dat partijen op dezelfde zitting 
en op de zittingen van 24 en 28 februari 
1956 geconcludecrd en gepleit hebben, dat 
het advies van de heer Moyse, substituut
procureur-gencraal, gehoord is op de zit
ting van 20 maart 1956 en dat het hof de 
uitspraak van zijn arrest verdaagd heeft 
tot 17 april 1956, vervolgens tot 8 mei 
1956; 

(1) Verbr., 7 mei 1957 (Bull. en PAsrc., 1957, 
I, 1075). 
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Dat llet arrest betreffenc1e de zaak 
nr 4426 vermelclt dat op de openbare te
reclltzitting van 24 februari 1956, llet ver
slag· van raadslleer Trousse, waarnemencl 
voorzitter, gelloon1 is, dat partijen op de
zelfde zitting alsmecle op de zitting van 
28 februari 1956 geconcludeercl en gepleit 
llebben, dat llet advies van de lleer Moyse, 
snbstituut-procureur-generaal, op de zit
ting van 20 maart 1956 gelloorcl is en dat 
het hof de uitspraak van zijn arrest ver
daagc1 heeft tot 17 april 1936, vervolgens 
tot 8 mei 1956 ; 

Dat op laatstgenoemde c1atum het arrest 
gewezen is door de heren 'l'rousse, Oa
prasse en Capelle, raadsheren, in de mm
weziglleid van de heren Moyse, substituut
procureur-generaal, en Longree, gri;ffier ; 

Overwegende dat nit een aan het hof re
gelmatig voorgelegd attest van de griJftier 
van het Hof van beroep te Luik blijkt dat 
cle processen-verbaal van de in deze zaak 
gehouden terechtzittingen integraal afge
schreven zijn in de uitgifte van het op 
8 mei 1956 gewezen arrest ; 

Overwegende dat, afgezien van de aan
wezigheid van de raadsheer-verslaggever, 
de heer Troussc, op de zitting van 20 ja
nuari 1956 in de zaak 11'' 2409 en op de zit
ting Tltn 24 februari 1956 in de zaak 
nr 4426, het bestreden arrest vaststelling 
inhoudt noch van de identiteit van de 
raadsheren die de v66r 8 mei 1956 gehou
clen zitting·en bijgewoond hebben, noch 
van de aanwezigheid van de grilfiler op die 
zittingen, noch van de aanwezigheid van 
hct openbaar ministerie op de anclere zit
tingen dan die van 20 maart 1956 waarop 
het in beide zaken gehoorcl is en die van 
8 mei 1956 waarop het arrest gewezen is ; 

Dat het hof van cassatie clienvolgens in 
de onmogelijklleW verkeert om zijn toe
zicht nit te oefenen op de regelmatigheW 
van de samenstelling van de zetel op voor
melde tereclltzittingen en op de aanwezig
heid van alle rechters die het arrest ge
wezen hebben op alle terechtzittingen in 
de loop waarvan de zaken onderzocht zijn 
en het aclvies van het openbaar ministerie 
gehoord is; 

Dat het miclclel gegroncl is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tcgen het op 17 januari 1958 gewezen ar
rest : 

Overwegende dat de yerbreking van het 
op 8 mei 1956 gewezen arrest de verbre
king met zich brengt van het arrest dat 
op 17 januari 1958, ingevolge het eerste 
g<:nvezcn is ; 

Om die redenen, verbreekt de bestreclen 
arresten; beyeelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant yan cle vernietigcle beslissingen; ver
oordeelt verweercler tot de kosten; ver-

wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

18 december 1958. - 1e kamer. - VOO'I'
zitte1·, H. Bayot, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve'l'slaggeve1·, H. Neven. -
Gelijlchddencle concl1~sie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. 

1" KAMER. - 13 december 1953 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
DRIJFSBELABTING. - BELASTINGPLICHTIGEN 
DIE EEN BEDRI.TVIGHEID DOOR EEN DERDE BE
ZOLDIGD OF EEN VRIJ BEROEP DITOEFENEN. -
BEDRIJFSUITGAVEN. - RAMINO. -- FORFAIT 
Ou' WER;KELIJK BEDRAG. 

zo INKOMSTENBELASTINGEN. - I3E
DRIJFSnELASTING . .___., BEDRIJFSUITClAVEN. -
JfORFAIT TOEPAS~ELIJK 0? DE BELASTING
PLICH'l'IGEN DIE EEN DOOR EEN DERDE BEZOL
DIGDE BEDRI.TVIGHEID OF EEN VHIJ llEHOEP 
UITOEu'ENEN. - UITGESTREKTHEID. 

1° De forfaita:ire ntming van cle l!ecl·rijfs-
11'itgwuen van een lJelastingpl'ichtirJe (lie 
c<en tloo·r een clenle l!ezold·igde be(l-J'i:ivig
heitl of een vrij beroep ·nitoefent (l1·ingt 
z-ich OZJ bij ontstenten·is vnn lJe-wijs, cloor 
ae l!elnstingpUohtige gele·ve1·a, van het 
-we-rJ,,elijk l!etlm.g van het geheel van 
z·i,jn be(l?'ijfs·u.i.tuaven, zontle1· flat het 
torfa.-ita-ir stelsel te samen met het be
wijzcn van zelce-re u:itgwtmn mag· aange
wentl -wonlen (1). (Samengeschakelde 
wetten betreffencle de inkomstcnbelas
tingen, art. 29, par. 3, lid 2 en lid 3, en 
art. 30, lid 2.) 

2° De forfaitaire 1·anl'ing ·van lle l!etlrijfs-
1t'itga .. t:en van een belastingpUcht-ige (l-ie 
een cloo1· een clenle bezol(Ugcle lJeflri.j·virJ
lwicl of een vrij l!eroep 1titoetent tlelct 
lwt gelwel utn de lJed'l'i:ifsn-itgaven l!e
treffende de.:·e l!etlrij·vigheicl ot a·it lJe
roep, 1.oel7,,e ool" tleze 1titgnven wezen, 
er-inl!egrepen (leze (l-ie een b-n-itengewoon 
7c.cwa7cter helJlJen (2). (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 29, par. 3, lid 2 en lid 3, en 
art. 30, lic1 2.) 

(nELGISCIIE STAAT, 1\IINIS'l'ER YAN FlNAKCIEi\,., 

T. GOFFARD.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 

(1) Verbr., 20 mei 1952, redenen (A1·r. 
Yerbr., 1952, blz .. 530). 

(2) Raadpl. verbr., 20 mei 1952, aangehaald 
in de vorige noot, en 31mei 1955 (A1·r. Ye1·br., 
1955, blz. 814). 
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arrest, op 31 december 1951 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 112 van de Grond
wet, 26, paragraaf 1, en 29, paragraaf 3, 
tweede en derde lid, van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
schakekl bij het besluit van de Regent van 
15 jannari 1948, doordat het hof, hoewel 
het aanneemt dat de andere bedrijfsuitga
ven dan de reiskosten, die verzoeker aan
voert, door geen enkel bewijs zijn ge
staafd, oordeelt dat deze reiskosten ten 
belope van 10.850 frank, namelijk de prijs 
van het spoorwegabonnement op het par
cours Oharleroi-Brussel-Luik, buitenge
wone kosten uitmaken die niet begrepen 
zijn in het in voormeld artikel 29 om
schreven wettelijk forfait en {laar moeten 
bijgevoegd worden, dan wanneer de be
trokkene, wiens bedrijfsinkomsten enkel 
opgeleverd zijn door bezolcligingen, be
doeld in het 2° van paragraaf 1 van arti
kel 25 van bovengemelde wetten, het juiste 
bedrag van zijn bedrijfsuitgaven niet door 
middel van bewijskrachtige elementen be
wijst, en bijgevolg valt onder de volle toe
passing van de bepalingen van artikel 29, 
paragraaf 3, tweede en derde lid, van de
zelfde wetten, hetwelk geen mogelijkheid 
biedt tegelijk het stelsel van het forfait en 
datgene van het bewijzen van zekere uit
gaven te genieten, en dan wanneer het hof 
niet vermocht de bedrijfsuitgaven vast te 
stellen respectievelijk op 42.845 frank voor 
het dienstjaar 1949 en op 47.677 frank voor 
het dienstjaar 1950, na stellig erkend te 
hebben dat het bewijs dat zij gedurende 
de behandelde belastbare tijdperken wa
ren gedaan geworden - welke voorwaarde 
vereist is door artikel 26, paragraaf 1, van 
meergemelde wetten, - niet geleverd was 
ten aanzien van het deel dat 10.850 frank 
te hoven ging : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
uitspraak doende over het beroep dat door 
verweerder ingesteld was betreffende de 
aanslagen in de bedrijfsbelasting, de na
tionale crisisbelasting en de aanvullende 
personele belasting welke te zijnen laste 
gevestigd zijn (navordering van rechten 
over de dienstjaren 1949 en 1950), beslist 
dat de belastbare gronclslag client te wor
den bepaald door aan de aftrekbare las
ten, die door de a{lministratie vastgesteld 
wenlen met inaamnerkingneming enkel 
van het forfait, bepaald bij artikel 29, 
paragraaf 3, van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, voor elk dienstjaar een bedrag van 
10.850 frank toe te voegen, welk bedrag 
buitengewone bedrijfskosten voor een 
spoorwegabonnement vertegenwoordigt; 
dat het daarentegen de andere bedrijfsuit
gaven, die door geen enkel bewijsstuk zijn 

gestaafd, beschouwt als in de forfaitaire 
lasten gevallen ; 

Overwegende dat de forfaitaire raming 
van de bedrijfslasteu zich opdringt telkens 
als de belastingplichtige het bewijs niet ]e
vert van het werkelijk bedrag van het ge
heel van zijn bedrijfsuitgaven · dat het 
forfaitaire stelsel echter niet te samen 
met het bewijzen van zekere uitgaven mag 
aangewend worden; 

Dat het forfait de bedrijfsuitgaven, 
welke ook, dekt; 

Overwegende, bijgevolg, dat het bestre
den arrest, door bij de bedrijfslasten 
welke forfaitair vastgesteld zijn door ar~ 
tikel 29, paragraaf 3, van de samengescha
kelde wetten, bovengemeld bedrag als bui
te~:r;ewone niet in het forfait begrepen be
dnJfskosten te voegen, de in het middel 
aangeduide bepalingcn geschonden heeft · 

Om die redenen, verbreekt het bestre~ 
den arrest, in zover het de aansla"'en ver
nietigde in de mate dat bij de be1~kening 
ervan uitgeg·aan is van een belastbare 
grondslag cUe niet als aftrekbare bedrijfs
lasten omvatte, buiten de door de admiilis
tratie aangenomen bijdragen, een som van 
10.850 frank voor elk van de dienstjaren 
1949 en 1950, en in zover het de Belgische 
Staat tot terugbetaling uit dien hoofde 
veroordeeld heeft en over de kosten uit
spraak gedaa_n heeft; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op ~e ~ant van de gedeeltelijk vernietigde 
besl!ssmg; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luilc 

18 december 1958. - 16 kamer. - Voor
zitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Rutsaert. 
- Gelijlcluhlende concl·nsie, H. Paul JYia
baux, advocaat-generaal. Pleite1·, 
H. Van Leynseele. 

16 
KAMER. - 18 december 1958 

1o INKO:M:STENBELASTINGEN. - BE
DRI.JFSBELASTINGEN. - NI.JYERHEIDS-, HAN
DELS- OF LANDBOU\YBEDRI.JYEN. - SOHULD
VORDERING VAN DE BI~LASTlNGPLJCII'l'IGE, -
BESTANDDEEL VAN DE BELASTBARE WINST YAN 
RET JAAH IN DE LOOP \VAAU.VAN DE SCHULD~ 
YORDERJNG ONTSTOND. - UITZONDERING. 
NIET INVORDIGRBARE SOIIULDVORDERING. -
BEGRIP, 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. ~ BE
DRI.JFSBELASTINGEN, - NIJVERHEIDS-J HAN
DELS OF LANDBOU\VBEDRIJVEN. - LATETIE IN
NING VAN EEN ALS NIET INVORDERBAAU BE
SOHOUWDE SOHULDVORDERING. - BESTAND
DEEL VAN DE BELASTBARE \VINST VAN Hl!;T JAAR 
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ll\' DE LOOP \VAATIVAN DEZE I:\NING Elfl!'ECTIEF 
PLAATS GREEP. 

1o De sch'llld·vonlering van eon n:ijver
heirls-, hanrlels- of lrmrlbo·ttWbed·rijf is 
een bestanclrlcel van rle aan de beclrijfs
belasUng onderworpen w·inst voor het 
jaa1· in de loop waarvan deze soh~tldvor
rlering ontstonrl (1), tenzij zott vaststaan 
rlat de sohttlrlvonledng niet invo1·de1·
baa1· is (2), rlat toil zeggen rlat ze niet 
l'an gei>nd worden tengevolge van rle in
solvent'ie van rle schttlrle1Uta1' of van an
rlere o1nstanrlighe£len OJuler meer fleze 
rlat rle sch1tlcleise·r het bestaan van de 
schnlclvor£le1·ing n:iet kon lcennen. (Sa
mengescbakelcle wetten betreffencle de 
inkomstenbelastingen, art. 2li, par. 1, 1°, 
en 27, par. 1.) 

2o De lntere inning van een sohu7£luorrle-
1'ing rlie, als niet ·invor£le1·baar, 1t-itp_es~o
ten werfl 11it de bclastbMe l!erl-i'IJfstn
komsten vnn cen nifverheicls-, hanrlels
of lnnclbowwbeclri;ij', 11w~Jtt cen l!el.nst
bnar winstl!estanclrleel tHt van het 1anr 
·in rle lootJ waarvan cleze 1:nning effectief 
plnats g1·ee1J. (Samengescllakelde "=.etten 
op de inkomstcnbelastingen, art. 2LI, pa
ragraaf 1, 1°, en 27, par. 1.) 

(WEDUWE 'l'ILKIN, T. llELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARTIEST, 

HE'l' HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 9 mei 1958 gewezen door llet 
Hof van beroep te Lnik; 

Over het miclclel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97, 107, 110 tot 113 
van de Gronclwet, 25, 26, 27 en 32 van de 
wettcn betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengescbakeld bij het besluit van 
tie Regent van 15 jannari 1948, doorclat bet 
bestreclen arrest verklaart dat de schuld
vordering, die wijlen Tilkin in de loop van 
de dienstjaren 1949 tot 1951 had ten laste 
van cen oneerlijke becliencle, van wiens 
llanclelingen hij geen kennis droeg, dient 
te worden bescbouwcl als gedelgd in de 
loop van dat tijclvak wegens baar onvc;~
haalbaar karakter, zoclat nit de terugknJ
g·in" ervan in de looD van bet dienstjaar 
19u3' een belastbaar inkomen over dit 
llienstjaar zou voortvloeien, dan w~nneer, 
a) de delging van een schuldvordermg een 
claad van voorzorg is clie uiteraard wetens 
en willens plaats beeft nit aanmerking 
Yan cloorclachte en reclelijke vooruitzich-
- -----------------

(1) Verbr. 22 maart 1955 (A1·r. Yerb>·., 1955, 
blz. 624) ; 6 december 1955 en 8 mei 1956 (ibi1l., 
1956, blz. 266 en 754).; 11 december 1956 (Bull. 
en PAsrc., 1957, I, 385); 28 januari en 29 mei 
1958 (A>T. T' erur., 1958, blz. 3<W en 778). 

(2) Verbr., 21 februari en 8 mei 1956 (AlT. 

ten, b) bet verlies van de litigieuze schuld
vordering in de loop van de dienstjaren 
1949 tot 1951 niet voor vaststaand mag 
worden gebonden door bet enkel feit dat 
bet bestaan van de verdnisteringen, en 
bijgevolg van de schnldvorclering de over
leclene niet bekencl was, o) het onverhaal
baar karakter van een scbulclvordering, 
zoals bet arrest erkent, « boekhonclknndig 
moet tot niting komen )), hetgeen juist ont
breekt; dat deze wending in de eerste 
plaats de boeking van de sclmlclvordering 
en daanm die van bet verliezen ervan 
onderstelt, clan wanneer ten cleze beide 
ontbreken : 

Qyerwegencle dat een schuldvordering 
niet invorderbaar is, niet enkel wanneer 
de schuldenaar insolvent is, doch ook 
wanneer de schuldvordering niet kan wor
den geind ten gevolge van andere omstan
digheclen, onder meer om de reclen dat de 
sclmlcleiser bet bestaan ervan niet heeft 
kunnen kennen ; 

Overwegencle dat de latere inning van 
een niet invorderbare schnldvordering een 
clement nitmaakt van de belastbare winst 
van bet jaar of bet boekjaar in de loop 
waarvan deze inning· :werkelijk plaats 
heeft, zonder dat er termen zijn om de 
aanslagen van de vroegere jaren of dienst
jaren te berzien; 

Overwcgende dat bet hof van beroep in 
feite vaststelt dat wijlen Tilkin, die tot in 
1951 geen kennis had van de verduisterin
gen welke te zijnen nadele in de loop van 
de jaren 1948 tot 1950 door een zaakvoer
der gepleegcl werden, in 1952 de terugbeta
ling van de vercluisterde sommen verkre
gen llCeft ; 

Dat er niet aangevoerd is dat wijlen 
Tilkin v66r het jaar 1951 kennis had kun
nen clragen van de nit die verduisteringen 
ontstane scbuldvorderingen, daar de door 
de zaakvoercler verrichte inningen nooit 
geboekt waren geworden; 

Dat bet arrest erop wijst clat bet verlies 
van die scbnlclvorcleringen tot op de dag 
waarop de misclrijven de benacleelde ter 
kennis kwamen, objectief vaststond; dat 
derbalve het innen ervan in 1952 voorkomt 
als een belastbare winst over bet dienst
jaar 1953; dat de recbtsvoorganger van 
verzoekers, in de onwetendheid van de 
verdnisteringen die te zijnen nadele ge
pleegcl waren, noodzakelijkerwijze, boe
wel bniten zijn weten, in zijn rekeningen 
bet onverbaalbaar karakter van de nit die 
misclrijven gevloeide scbulclvorderingen 

T' erb1·., 1956, blz. 507 en 7&1) en de no ten 1 
en 2, biz. 508, onder het e.erste arrest; 13 no
vember 1956 (ibid., 1957, blz. 175); 11 decem
ber 1956 (B·nll. en PAsiC., 1957, I, 385) en 16 ja
nuari 1957 (A1'1'. T'CI'br., 1957, biz. 351). 
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uitgeclrukt heefL; dat de litigieuze schuld
vorderingen, die op het tijdstip van de 
misdrijven ontstaan zijn, wegens de onwe
tenclheid van de schuldeiser niet invorder
baar waren; 

Overwegende dat deze beschouwingen de 
beslissing wettelijk dragen en dat de gron
den waarin de delging ter sprake komt, 
overtollig zijn ; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del niet gegrond is en dat de andere on
derdelen, die enkel tegen laatstbedoelde 
gronden opkomen, niet ontvankelijk zijn 
bij gebrek aan belang ; 

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

18 december 1958. - 16 kamer. - Voor
zitter, H. Bayot, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - Ve1·slaggeve·r, H. Valentin. 
- GeUjkl-!tidende conclttsie, H. Paul Ma
lwux, advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

1" KAMER. ~ 19 december 1958 

ERFDIENSTI3AARHEID. - Erm DAT EEN 
UITWEG OP DE OPENDARE V{EG IIEEFT. - 0:hf
STANDIGIIEID DIE DE TOEPASSING VAN ARTI
REL 682 VAN IIET I3URGERLLJR vVETROER 
NJET UITSLUIT INDIEX DEZE UI'J:WEG ONVOL
DOENDE IS VOOTI DE NOODWENDIGHEDEN \'AN DE 
EXPLOITATIE YAN HE'l' ERF. 

Een crt dat een ttit'!Ve[J op de open/Jare 
weu heett is nochtans een -inuesloten ert 
in cle zin van a1·tilcel 682 van l!et Btw
uerlijli; TVet/Joel", wanneer cZe tt-it'!Ve[J on
·uolcloencle is voOJ' cle noodwencligheden 
van de ewploitatie van het erf (1). (Im
pliciete oplossing.) 

(HOSTEiiS, T. DEVOS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 mei 1957 in hoger beroep ge
wezen door de Rechtbank van eerste aan
leg te Brugge; 

Over het eerste middel, afgeleicl uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
1Vetboek en van de bewijskracht der nota
l'iele akte op 26 maart 1920 v66r notaris 

(1) Verbr., 23 october 1952 (Arr. Yerbr., 
· 1953, biz. 83) en de noot 1, biz. 84; Fr. vcrbr., 
4 januari 195·1 (Bull. des aiTets de Ia com· de 
cassation, ch. civ., 195·1, nr 1) en 24 juni 195'8 

. (ibid., 1958, ur 339). 

Depla te Ardooie verleclen, doordat llet be
streden vonnis de vordering van eiser, 
strekkende tot het hem horen toekennen 
van llet eigendomsrecht op de vier meter 
brecle uitweg die het perceel gelegen te 
Ardooie, sectie E, nr 636 met de openbare 
weg verbinclt, heeft afgewezen om reclen 
dat de llierboven vermelde en door eiser 
ingeroepen titels geen voldoende bewijs le
yeren ten voordele van de stelling van 
eiser, en meer bepaald om reden dat de 
betwiste strook in geen cler lwger ver
melde akten vermelcl is met zijn opper
vlakte en cigen aanpalers, dan wanneer 
het perceel sectie E nr 636 als volgt in de 
notariele akte van 26 maart 1920 wordt 
beschreven : << Eene partij zaailand en 
nitweg, gelegen West aan koop een, ... pa
lende N oord Constant Wijffels « en met de 
uitweg Alberic Kindt)), Oost koop een, 
Znid Henri Devos-Priem en West Alberic 
Kindt ll, en clan wanneer het bestreden 
vonnis zelf het bestaan in gezegde akte 
van deze vermelcling van een aanpaler 
aan de betwiste uitweg constateert, zodat 
zijn motivering een tegenstrijdigheid ver
toont welke gelijkstaat met een gebrek 
aan de door artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering : 

Overwegende dat llet bestreden vonnis 
releveert dat « het strookje (de litigieuze 
uitweg) in geen van de akten uitdrukke
lijk vermeld is met zijn opperylakte en 
eigen aanpalers ll ; 

Overwegende, weliswaar, dat - zoals 
het midclel het releveert - het vonnis ins
gelijks vaststelt dat, volgens de termen 
van de notarHile akte van 26 maart 1920, 
de reclltsvoorganger van aanlegger een 
perceel lleeft aangelwcht, gecaclastreerd 
sectie E nr 636, « palencl N oord Constant 
Wi.iffels en met de uitweg Alberic Kindt ll, 
doch dat cUe laatste vermelding geen aan
duicUng der « eigen aanpalers ll yan de uit
weg uitmaakt; dat ze enkel een van de 
uanpalende terreinen vermelclt; 

Overwegencle, trouwens, clat de rechter 
zijn geclachte preciseert door bij te voegen 
dat indien het verceel E nr 636, op 
26 maart 1920 verkocht, de litigieuze uit
weg begreep, de akte insgelijks melding 
had gemaakt, als aanpalencle grond, van 
de openbare weg tot clewelke hij zich uit
strekt; 

Overwegende, derhalve, dat het bestre
clen vonnis geen tegeustrijcligheid vertoont 
en evenmin de bewijskracht van de akte 
van 26 maart 1920 schendt; 

Dat llet midclel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 682, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en van de bewijs
kracht der inleidende dagvaarding van 
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10 september 1!l54 en van de besluiten door 
ciser vo6r de rechtbank van eerste aanleg 
genomen, cloordat het bestreclen vonnis de 
vorclering van eiscr, die ertoe strekte de 
breellte van de nitweg over perceel n" 648n 
te bepalen op minstens drie meter en ver
weerders te horen veroordelen een meter 
grand ter lengte van de nitweg af te staan 
ten bezwarende titel of mits vergoeding 
van 10 frank per jaar, heeft afgewezen, 
om reden dat, volgens akte door rechts
voorgangers van partijen verleclen v66r 
notaris Biebnyck te Ardooie op 21 mei 
1886, een strook van twee meter werd ver
kocht aan de rechtsvoorgang·ers van eiser, 
dat de eis van eiser ertoe strekte nag een 
derde meter grand te doen afstaan en dat 
de rechtbanken de overeenkomsten mogen 
interpreteren maar niet wijzigen, zonder 
echter te antwoorden op de conclnsies 
waadn eiser liet gelden dat hij zich in 
een toestand van insluiting bevond, dan 
wanneer de vordering van eiser, voor zo
ver zij ertoe strekte de breedte van de 
uitweg op drie meter te zien brengen, mits 
vergoecling van 10 frank per jaar, niet als 
voorwerp had de overeenkomst van 1886 te 
horen wijzigen maar een recht van over
gang te zien toekennen overeenkomstig ar
tikel 682 van het Burg·erlijk W etboek, en 
dan wanneer voormeld gebrek aan ant
woorcl op de conclnsies van eiscr gelijk
staat met een gebrek aan de door arti
kel 97 van de Grondwet vereiste motive
ring· : 

Overwegende dat nit de stnkken waar
op het hof vcrmag acht te slaan blijkt 
dat, lnidens het exploot van rechtsingang, 
de in bet middel aangehaalde vordering 
ertoe strekte (( een meter groncl ter lengte 
van de nitweg - welke perceel 634ct met 
perceel 648n verboncl - af te staan door 
verweerclers ten bezwarende titel of mits 
vergoeding van 10 frank per jaar >>; dat 
ze hierop steunde dat de weg, door de 
rechtsvoorganger van aanlegger aange
kocht, volgens notarH\le akte van 21 mei 
1886, onvoldoencle was geworden ten ge
volge van de hnidige vereisten van een 
landbouwexploitatie; dat ze zo door de 
cerste rechter als door de partijen in hun 
conclusies voor de rechter in hager beroep 
werd verklaard als hebbende tot voor
werp een erfclienstbaarheid van overgang 
ten voordele van een erf, hetwelk aanleg
ger beweerde ingesloten te zijn; dat de 
eerste rechter die eis inwilligde maar de 
jaarlijkse vergoeding op 50 frank bepaal
de, en deze laatste « doorgangsvergoe
ding >> heette ; 

Overwegemle dat, op hager beroep van 
verweerders, het bestreden vonnis de be
slissing van de eerste rechter hervormt om 
reden dat de rechtbanken volkomen dui
delijke overeenkomsten niet mogen wijzi
gen en dat de aangekochte strook, volgens 

de notariele akte van 21 mei 1886, klaar
blijkelijk sechts een breeclte van twee me
ter had; 

Overwegende clat die beweegredenen 
dubbelzinnig zijn; dat ze, inclerdaad, on
zeker laten of de rechter in hager beroe1} 
heeft willen bcslissen dat de vordering tot 
voorwerp had nict - zoals de eerste rech
ter het aangenomen had - een erfclienst
baarheicl van overgang· op een strook 
grand van een meter breedte, ten voordele 
van een ingesloten erf, doch wel de aan
koop van de eigendom van die strook, dan 
wel of hij de mening was toegedaan dat, 
vermits de rechtsvoorganger van aanleg·
ger slechts een weg op een breedte van 
twee meter had aangekocht, aanlegg·er ar
tikel 682 van het Burgerlijk Wetboek niet 
meer vermocht in te roepen, zelfs inclien 
c1e weg· onvoldoencle was g-eworden voor de 
behoeften van de exploitatie; 

Dat llet bestreclen vonnis alclus het in 
het midclel aangecluicle artikel 97 van de 
Gronclwet heeft geschonden; 

Om clie redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis doch enkel in zover het uitspraak 
lleeft gedaan over de vordering van aan
legg-er strekkencle tot afstancl door ver
weerder van een meter groncl ter lengte 
van de uitweg welke perceel 634n met per
ceel 648n verbindt; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de gecleeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt ieclere partij tot de 
helft cler kosten; verwijst de alclus be
perkte zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk, wijzende in hager be
roep. 

19 december 1958. - 1 e kamer. - Voor
z'itter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslnggeve'r, H. De Bersaques. - Ge
lijlcl'!l,iclencle conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-g-eneraaL 
Ple'iter·s, HH. Struye en Van Leynseele. 

16 KAMER. - 19 december 1958 

ERFDIIDNSTDAARIIEID, - ERFDIENST
BAARHEID VAN OVERGANG TEN VOORDELE VAN 
EEN INGESLOTEN ERF. - Doon DE WET GEVES
rriUDE ETIFDIENSTBAAHHEID. - BEDDING OF 
WIJZE VAN GEBR1JI.K. ~ ARTIKEL 691 YAN 
RET BURGERLLT.K WETBDE.K NIICT TOEPASSE

LIJ.K, 

De bedcUng of cle ~vijze vnn gebrwilc van 
cle er'fclienstbnarlwicl vnn overgang door 
artikel G82 vnn het Hnr'gerUjl,, Wetlwelc 
gevesUgcl ten voorclele ,vwn cle 'inrJeslbten 
er'ven k'zmnen door ver·jnr-ino verlcregen 
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wonlen, claar het verborl cloor arti
Jcel 691, Hcl 2, van het Bnmerlijlc TV et
boelv ingestelcl op fle wetteUjlce ert
cli<mstbaarhe·irl van oveTgang niet toe
passeUjlc is (1). (Impliciete oplossing-.) 

(VA>"ELYEN, '1'. HEXDRICKX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 november 1956 in hog-er be
Toep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Turnhout; 

Over het middel, afgeleicl uit de schen
{ling van de artikelen 4 van de wet van 
25 maart 1876 houdencle titel I van het 
voorafgaancl boek van het ·wetboek van 
bnrgerlijke rechtsvordering, 682, 683, 684, 
691, 2219, 2228, 2229, 2232 van het Burg-er
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreclen vonnis, na vastge
steld te hebben dat de « oorspronkelijke 
eis van eiser een bezitsvorclering (reinte
grande) uitmaakte en er namelijk toe 
strekte gehandhaafd te blijven in het bezit 
van een erfdienstbaarheicl van uitweg ll, 
en zonder te ontkennen clat het kwestieus 
perceel, eigenclom van eiser, ingesloten 
was, de eis onontvankelijk verklaard heeft 
om reden dat de bezitsvordering het bezit 
veronderstelt van een onroerencl recht dat 
door verjaring kan verkregen worden en 
-dat de erfdienstbaarheicl van uitweg, 
waarvan het bezit door eiser gevorderd 
werd, een niet voortclnrende erfdienst
baarheicl uitmaakte, die door de verjaring 
niet kon verkregen worden, wanneer de 
wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg 
een onroerend recht is waarvan de titel in 
de wet zelf ligt en dat door verjaring kan 
verkregen worden, voor wat de wijze be
treft waarop deze erfdienstbaarheid uit
geoefend wordt, wanneer de ingesloten 
eigenaar, die gestoord werd in de uitoefe
ning van de erfdienstbaarheid van uitweg, 
in de door artikel 4 van de wet van 
25 maart 1876 bepaalde voorwaarden de 
11ezitsvordering, en meer bepaald de rein
tegrande, mag inleiden, wanneer de eis 
door eiser ingeleid bijgevolg ontvankelijk 
was, wanneer alleszins door de eis niet 
ontvankelijk te verklaren om de enige re
den dat de erfdienstbaarheicl van uitweg 
een niet voortclurende erfdienstbaarheid 
uitmaakt die niet door verjaring kan ver
kregen worden, het bestreclen vonnis de 
conclusies van eiser niet beantwoordlleeft 
in zoverre zij staande hielden dat « de 
eerste rechter guns het karakter van een 

(1) Raadpl. de beslissingen aangehaald in het 
laatste lid van de noot onder verbr., 13 de
-cember 1957 (Bull. en PAsrc., 1958, I, 401), 

reintegrancle miskencl heeft wanneer hij 
van eiser een reeht eiste dat uit een wet
telijke titel bleek ll, wanneer het vonnis 
bijgevolg niet voldoende gemotiveerd is : 

Overwegen{1e, enerzijcls, dat uit de, dag
vaarcling van rechtsingang blijkt dat aan
legger de ten laste van verweerster inge
stelde bezitsvorclering gesteuncl heeft op 
het feit clat het perceel, waarvan hij eige
naar is, « ingesloten is ll, en dat hij, {ler
halve, « gehandhaafcl mag blijven in het 
bezit van de wettelijke erfdienstbaarheid 
van uitweg op de wijze waarop hij v66r 
de stoornis (vanwege verweerster) werd 
uitgeoefencl ll ; 

Overwegende dat aanlegger in zijn con
clusies v66r de rechter in hoger beroep 
hierop wijst clat << zijn erf ingesloten is ll 
en dat « het recht van uitweg ten voor~ 
dele van een ingesloten perceel zijn titel 
in de wet zelf vindt en, bijgevolg, de basis 
van een bezitsvordering kan vormen ll ; 

Overwegende, anderzijds, dat de conclu
sies van verweerster betwistten dat het 
erf ingesloten zou zijn in cle zin van dit 
woord in artikel 682 van bet Burgerlijk 
Wetboek; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aanleggers vordering niet ontvankelijk 
verklaart om de enkele reclenen dat der
gelijke vordering cc het bezit veronderstelt 
van een onroerencl recht dat door verja
ring kan verkregcn worden, dat de erf
dienstbaarlleicl van uitweg, waarvan het 
bezit door aanlegger gevordercl wordt, een 
niet-voortdurende erfdienstbaarlleid uit
maakt en derhalve niet door verjaring 
verkregen kan worden (Burg. Wetb., ar
tikel 691) ll; 

Overwegencle dat die beweegredenen 
dubbelzinnig zijn; dat zij in het onzekere 
Iaten of cle rechter willen beslissen heeft 
clat, in strijd met aanleggers conclusies, 
dezes erf niet ingesloten was, ofwel be
schouwd heeft dat, hoewel het gaat om 
een erfdienstbaarheid van overgang door 
de wet gevestigd, te weten door urtikel 682 
van het Burgerlijk vVetboek, de bedding 
of de wijze van gebruik van de erfdienst
baarheid krachtens artikel 6!J1 van het
zelfde wetboek niet door verjaring konden 
verkregen worden; 

Dat bet vonnis mitsdien artikel 97 van 
de Grondwet, in het miclclel aangecluid, 
schendt; 

Om die reclenen, verbreekt het bestreden 
vonnis ; beveelt dut melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigcle bcslissing; ver
oordeelt verweerster tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van eer
ste aanleg te Antwerpen in hoger beroep 
zetelencle. 

19 december 1958. - 16 kamer. - Foor
z·itter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
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Verslaggever, H. Bayot. - GeUjlcltl'iclende 
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-g·eneraal. Pleite·rs, 
HH. Struye en Van Ryn. 

l" KAMER. - 1'9 december 1958 

ARBiiJIDSONGEV AL. OvEREEN:KmmT 
DOOR DE VREDERECHTER BEKRACHTIGD DIE DE 
DESTENDIGE WER:KONGESCHIKTHEID VOORT
SPRUITENDE UIT I~EN AANDOENING DIE DOOR 
IIET ONGEVAL VEHOORZAAKT WERD VASTSTELT. 
- VRAAG TOT HERZIENING DOOR HET SLACHT
OFFErt INGESTELD. - VRAAG GESTEUND OP EEN 
VEREHGERING VAN ZIJN STAAT WEGENS EEN AN
DERE AANDOENING DOOR. RET ONGEVAL VEROOR
ZAAKT, 0NDERSCIIEIDENE AANDOENING 

SLECRTS NA DE OVEHEENKOMST AAN HET LICIIT 
OEl'REDEN. - GEEN VRAAG TOT HERZIENING 
DOOR HET BEDRIJ~'SHOOFD. - RECHTER DIE 
EEN VERERGER.ING VAN DE STAAT VAN HET 
SLACHTOFFER V ASTSTELT \:VEGENS DE TWEEDE 
AANDOENINGJ :MAAR 1'ERZELFDERTIJD EEN VER
DETERING VAN DE STAAT DIE AAN DE EERSTE 
AANDOENING TE ~rJ,JTEN \VAS. - VERBETERING 
DIE GEEN VERJ\-IINDERING VAN DE "'NEGENS DEZE 
AANDOENING TOEGEKENDE VERGOEDING RAN 
RECHTVAARDIGEN. 

1Vanneer. na een floor de vreclerechte·i' be
krachUgcle overeenlwmst clie fle besten
cz.ige werkon[Jeschiktheid voortspnt'iten
cle ttit een door, een a1·beidson[Jeval ver
oorzaalcte aandoening vaststelt, het 
slachtoj]er re{felmaUg een v·raag tot her
ziening instelt gestetmd op cle vere1·ge
ring van zijn staat tvegens een oncle·r
scheiclene aancloen'i1t[J cloor het onge·val 
ve1·oorzaalct en clie slechts na cle o·ve'l'
eenk'omst aan het licht trncl, ve'/'1nag cle 
rechter niet, bij ontstentenis van een 
vTaag tot herziening van het beclrijfs
hoofcl, cle ve·r[!oecling te vcrmincleTen iUe 
aan het slachtoffer was toegelcencl we
gens tle eerste aancloeninrt, zelfs wan
neer h;ij vctststelt clat cle stnat van het 
slachtoj]'er, aan cleze aancloening te wij
ten, verbetercl is en clat h;ij een vergoe
<ling toelcent wegens £le gevolgen van cle 
tweecle aancloen·ing. 

(N. V. «COMPAGNIE D'ASSURAi'ICES 
C-tf~Nf:RALES SUI{. LA VIE))_, T. EECKHAUTE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 december 1957 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Brussel; 

Over het middel, afgeleicl uit de scherr
ding van de artikelen 1, 2, 4, 6 en 28 (in-

zonderheid tweecle lid) van de wetten Ol} 
de vergoecling van de schade voortsprui
tencle nit de arbeiclsongevallen (wet van 
24 december 11J03 en navolgencle wetten, 
samengeorclencl bij het koninklijk besluit 
van 28 september 11J31 en gewijzigcl bij de 
wet van 10 juli 1951) en 97 van de Grand
wet, cloordat het bestreden vonnis, hoewel 
vaststellencl dat het percentage totale wer
kelijke ongeschiktheid tot werken van ver
weercler de 25 t. h. waartoe desknnclige 
Vanderauwera besloten heeft, niet te bo
ven guat, clezc ongeschiktheid evenwel op 
31 t. h. vaststelt om de redenen dat de on
geschiktheicl welke door partijen op 14 oc
tober 1953 in gemeen overleg o]J 20 t. h. 
bepaalcl werd slechts tot een psycho-ne
vrose betrekkelijk was, dat de door de 
deskundige bepaalde 25 t. h. ongeschikt
heicl bestaat nit een ongeschiktheid van 
14 t. h. wegens psycho-nevrose en een on
geschiktheid van l1 t. h. wegens de seque
len van een abdomimtal tranmatisrne die 
seclert het akkoorcl van 14 october 1953 aan 
de dag getreclen zijn, doch dat met de ver
minclering met G t. h. van het percentage 
cler ougeschiktheid nit hoofde van een 
psycho-nevrose geen rekening kan worden 
gehouclen, duar ten aanzien van deze ver
mindering v66r 14 october 195G geen hoofd
of tegeneis tot herziening ingesteld is, en 
dat bijgevolg cfe totale ongeschiktheid van 
het slachtoff'er nit hoofcle van psycho-ne
vrose op 20 t. h., plus l1 t. h. nit hoofde 
van de seqnelen van het abdominual trau
matisme, dit is 31 t. h., moet worden vast
gesteld, wanneer, eerste onclercleel, deze 
motivering van het bestreclen vonnis en 
het claaraan verbonden dispositief de wet
telijke begrippen van de schacle en van de 
vordering tot herziening, zoals deze be
grippen nacler omschreven zijn in de sa
mengeordende wetten op de vergoeding 
van de arbeidsongevallen, miskennen, dat 
inclerclaad, bij arbeidsongevallen, de wet
gever enkel als doel gehacl heeft het eco
nomisch potentieel van het slachtoff'er te 
herstellen of te vervangen, clat de schade 
in de zin van de wet de aun dit economisch 
pEJtentieel toegebrachte krenking is, wan
neer de herziening van het bedrag der for
faitaire verg·oeclingen, welke cloor het in 
het middel aangednid artikel 28 ingevoerd 
is, tot doel heeft de vergoecling te regelen 
naar cle werkelijk g·eleden schade in de 
zin van de wet, clat dienvolgens het be
streden vonnis, door de omvang van de 
door de eiser tot herziening geleclen onge
schiktheid op 31 t. h. te bepalen, hoewel 
vaststellencl dat de aan zijn economisch 
potentieel toegebrachte krenking slechts 
25 t. h. beliep, de in het miclclel aange
haalcle wetsbepalingen (op artikel 97 van 
de Gronclwet na) geschonclen heeft, en 
wanneer, tweecle onclerdeel, het bestreclen 
vonnis de beslissing van de eerste rechter 
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bevestigt door cliens motivering over te 
nemen, zoncler op passende wijze de mid
delen te beantwoorden waarcloor aanleg
ster, tot bestrijcling van deze motivering, 
in haar conclusies in hoger beroep deed 
gelden clat <<de deskunclige, door te ver
duillelijken dat de 25 t. h. ongeschiktheid 
14 t. h. voor de psycho-nevrose en 11 t. h. 
voor de sequelen van het abdominaal trau
matisme omvatte, eenvoudig een verkla
ring verstrekt heeft ... van bet percentage 
waartoe hij · gekomen was >> en « dat de 
eerste rechter, door alc1ns het ongeschikt
heidspercentage te ontleclen door verwer
ping van wat een verbetering uitmaakt en 
door aanneming van wat een verergering 
oplevert, klaarblijkelijk de draagwijdte 
van artikel 28 van de wet miskend heeft; 
... dat de uitdrukking «de gebrekkelijk
heid van het slachtoffer >> omtrent de nit
legging die van de wet ( dit wil zeggen, van 
artikel 28) moet gegeven wor-clen geen 
twijfel laat bestann >>; « dat het kennelijk 
gaat over de staat van het slachtoffer, in 
globo beschouwd ten aanzien van zijn 
werkgeschiktheid of, juister, van zijn 
werkongeschiktheid >> ... « dat het gecriti-
seerd vonnis, door de factoren van verbe
tering, enerzijds, en de factoren van ver
ergering, anderzijds, verschillend te be
handelen, dus de wil van de wetgever mis
kend heeft die, om het percentage van 
blijvende werkongeschiktheid te bepalen, 
voorziet dat rekening zal worden gehou
den met de algemene werkgeschiktheid 
die het slachtoffer behoudt ll, waaruit 
volgt dat het bestreden vonnis niet wette
lijk met redenen omkleed is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat uit de stukken waar

op het hof vermag acht te slaan blijkt dat 
partijen door een overeenkomst, welke op 
14 october 1953 door de vrederechter be
krachtigd werd overeenkomstig artikel 26 
van de samengeordende wetten op de ver
goecling van de uit de arbeidsongevallen 
voortspruitencle schade, de omvang van 
de blijvende werkongeschiktheid, die voor 
aanlegger voortgevloeid is nit een psycho
nevrose, veroorzaakt door een i,n mei 1952 
gebeurd arbeidsongeval, op 20 t. h. vast
gesteld hebben; 

Dat verweenler, steunend op artikel 28 
van dezelfde wetten, op 27 december 1955 
om een verhoging van de toegekende ver
goeclingen verzocht heeft, om de reclen 
dat zijn staat verergerd was wegens pe
Titoneale gevolgen van een aan hetzelfde 
ongeval te wijten abdominaal trauma
tisme; 

Overwegende dat de door de rechter 
aangestelde cleskundige besloten heeft, 
enerzijds, clat de psycho-nevrose waaraan 
verweerder leed, verminclerd was en dat, 

VERBR., 1959. - 23 

zelfs wanneer zekere post-traumatische 
stoornissen daarmee in verbancl gebracht 
werden, zij thans nog slechts een blijven
de werkongeschiktheid van 15 t. h. veroor
zaakte, en, anderzijds, dat de organische 
en functionele sequelen van het abdomi
naal traumatisme een blijvende werkonge
schiktheid van 11 t. h. met zich brachten; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, na cUt laatste besluit overgenomen 
te hebben, erop wijst dat de sequelen van 
een abclominaal traumatisme pas na de 
overeenkomst tussen partijen van 14 oc
tober 1953 aan het licht getreden zijn, en 
het in deze overeenkomst vastgesteld per
centage van werkongeschiktheid dienvol
gens met 11 t. h. verhoogt; dat hij weigert 
het percentage van de blijvende werkon
geschiktheid wegens psycho-nevrose tot 
15 t. h. te verlagen, claar aanlegster geen 
hoofd- of tegeneis tot herziening binnen 
de wettelijke termijnen ingesteld heeft ; 

Overwegende, enerzijds, dat, al wordt, 
zoals aanlegster betoogt, de werkonge
schiktheid van het slachtoffer van een ar
beiclsongeval in beginsel in g lobo beoor
cleeld, artikel 28 van voormelde samenge
orclende wetten evenwel een vermindering 
van de bij een vonnis of bij een bekrach
tigde overeenkomst vastgestelcle forfai
taire vergoeclingen aileen toestaat op een 
eis tot herziening, ingestelcl door hem die 
de vergoedingen versch uldigd is ; 

Overwegende, anclerzijcls, dat nit de bo
venaangehaalde vaststellingen blijkt dat 
de psycho-nevrose waaraan het slachtoffer 
lijclt en de organische en functionele se
quelen van het abdominaal traumatisme 
door de deskundige en door de rechter als 
onderscheiclen aandoeningen beschouwd 
zijn; 

Dat het onclercleel van het middel naar 
recht fault; 

Over het tweecle onderdeel : 
Overwegencle dat het bestreden vonnis, 

na de conclusies waarvan in het middel 
gewag aangehaalcl te hebben, ze verwerpt 
om de reclen dat artikel 28 van voormelde 
samengeorclencle wetten de rechter niet 
veroorlooft, wanneer de aanlegster binnen 
de wettelijke termijnen geen hoofcl- of te
geneis tot herziening ingestelcl heeft, de 
vergoedingen te verminderen welke door 
de bekrachtigcle overeenkomst vastgesteld 
zijn voor de uit c1e .Ps;vcho-nevrose voort
vloeienc1e werkongeschiktheid; 

Dat cleze reden een passencl antwoorcl 
op c1e conclusies uitmaakt en dat het twee
cle onclerdeel van het middel feitelijke 
grondslag mist; 

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

19 december 1958. - 16 kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
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Ve1·slaggever, H. Bayot. - GeUjlcvuiclencle 
concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Ple-ite1·, 
H. Simont. 

l" KAMER. - 19 december 1958 

)o VOORZIENING IN VERBTIEKING. -
llURGERLI.JKE ZAKEN, - ARRES'l' DAT m; 

.. ECHTSCHEIDING TEN LAS'IE YAN DE AANLEGGER 
IN VEUBR.EKING TOESTAA'l'. - 0YERLIJDEN VAN 
VERWEEHDER GEDUHENDE DE AANLEG IN VER
BREKING. - VOORZIENING DIE ZONDER VOOR
\;\,1ERP GE\VOU.DEN IS. 

~o VOORZIFJNING IN VERBREKING. -
.·,Ton:UEN. ~ 0VERLEGGING VAN STURKEN. ~ 
BURGERLI.JKE ZAKEN. - VORDERING TOT 

·ECHTSCH·EIDING. - 0VERLI,JDEN VAN EEN PAR
:-r'lJ GEDURENDE DE AANLEG IN YERBHEKING. ~ 

(1) Verbr., 24 augustus 1944 (Bnll. en PASIC., 
1944, I, 450). Dezelfde oplossing geldt in geval 
van overlijden van de aanleggende partij in 
verbreking (verbr., 26 januari 1951 (A1'1', 
Ye1·br., 1951, biz, 291) alsook in geval van over
Iijden van een van de partijen gedurende de 
aanleg in verbreking die volgt op een arrest 
dat de scheiding van tafel en bed uitspreekt 
(verbr., 20 december 1945, Arr. Yerb1·., 1945, 
.blz .. 268). De rechtspraak van het Frans Hof 
van verbreking is in dezelfde zin : zie onder 
mee:r ·Fr. verbr., 16 jan11ari 1905 (PAsrc., 1905, 
IV, 78) .en 8 november 1911 (Dedi. pb·., 1912, 
I, 128). 

Er valt geen onderscheid gemaakt te worden 
na.ar gelang het overlijden tussenkwam v66r 
of na het ogenblik waarop de zaak in staat 
van wijzen werd gesleld, in de zin die deze 
woorden hehben in artikelen 21 van. de wet 
van 25 februari 1925 en 342 van het Wetboek 
van hurgerlijke rechtsvordering. Inderc1aac1moet 
artikel 342 van het W etboek van burgerlijke 
rechtsvordering uitgelegc1 worden in het Iicht 
van artikelen 34,4 en 3,!6 van hetzelfde wethoek, 
volgens dewelke, wannecr de zaak niet in staat 
van wijzen is, er client, in geval van overlijden 
van een van de partijen, overgegaan tot her
vatting van het rechtsgeding; en artikel 21 van 
de wet van 25 februari 1925 beLreffende de 
rechtspleging in cassatie in burgerlijke zaken, 
na te hell ben bepaald dat « het in staat van 
wijzen brengen de gevolgen heeft bepaald bij 
artikel 342 van het W etboek van burgerlijke 
rechtsvordering », voegt eraan toe : « Indien 
de zaak niet in staat van wijzen is, geschiedt 
de wederinstelling van hot geding op de wijze 
hepaald bij de artikelen 346 en volgende van 
hetzelfde wetboek ». 

Het voorwerp van voormeld artikel 342, in 
geval van overlijden van een van de partijen, 
is dus te ontslaan van een hervatting van het 
rechtsgec1ing en c1it werd herhaalc1 in de 'loop 

0\'EHLEGGING VAN DE OVEHLI.JDENSAKTE DOOR 
DE 'l'EGENPARTI.J, - On~RLEGGING DIE :MAG 
GESCHIEDEN NA HE1.1 VERSTRIJKEN YAN DE TER
~IIJNEN "rAATINAAll ARTIKEL 1.9 VAN DE WF~l' 
VAN 25 FEBRUARI 19~:) YERWI.JST. 

1° !!et overlijclen vnn de ve·rwer·e1ule prw
t·tJ geflu.renlle de annle.r1 in verbrek-in!l 
heeft voor gevolrJ aat lle voorziening -in
gestelcl te.qen een arrest clnt cle echt
scheiclin.q ten laste 1:an nnnlegge·r in ver
lwelC'in,q toestaat zoncler voor·werp is ge
'IVonlen (1) . 

2° Dna.r ·in znlcen van echtscheicl'ing het 
overlijclen vnn een vnn cle echtge:naten 
ile vonlering 1titcloott, z·elts wnnneer lzet 
zich voonloet geclu·rencle ile nanleg in 
verlwelch1g, mnr1 cle akte rUe het ove:r
li.iflen vnststelt bi:i het hot overgeleg!l 
worrlen bu.iten cle termi;inen wctnrnaa·r 
art-ikel 19 ·van rle wet van 25 tebrua'l'i 
19,85 verw'ijst (2). 

van de voorbereidende werken van de wet van 
25 februari 1925 (Pasinomie, 1925, hlz. 44). 
« Het rechtsgeding kan niet meer onderbroken 
worden door het overlijc1en van een partij » na 
het in staat van wijzen stellen. Daaruit vloeit 
voort dat noch artikel 3±2 van het Wetboek 
van . burgerlijke rechtsvordering, noch arti
kel 21 van de wet van 25 februari 1925, in 
zover ze het overlijden van een partij betref
fen, toepassing kunnen vinden wanneer het 
gaat 0111 zaken - zoa1s zaken van echtschei
ding - waarin het overlijden van een partij, 
welk ook het ogenblik van de rcchtspleging 
weze waarop het plaats grijpt, nooit aanleiding 
kan geven tot een onderbreking ervan ten 
einde hervatting van rechtsgeding, maar steeds 
de uitdoving van de vordering 1nedebrengt, ver
n:Uts de wet verbiedt dat het gecling zou hervat 
worden door de erfgenamen of tegen hen. 
Zoals GLASSON en TrssrER (3e uitg., bel. I, 
biz. 474, en bd; II, biz. 387) het doceren, is 
artikel 342 van bet W etboek van burgerlijke 
rechtsvorclering niet toepasselijk in geval van 
overlijden van de aanlegger of van de ver
weercler in een echtscheidingszaak of in een 
zaak van scheic1ing van tafel en bed, daar 
deze vordering « zo nauw met de persoon ver
bonden is dat men zich niet kan voorslellen 
dat ze door ancleren of tegen anderen uitge
oefend zou worden». 

(2) Artikel 19 van de wet van 25 februari 
1925, gewijzigd door artikel 3, paragraaf 2, van 
de wet van 20 juni 1953, laat aan de partijen 
slechts toe buiten de gewone termijnen « akten 
van afstand of van hervatting van rechtsge
c1ing, de machtigingen tot pleiten en stukkcu 
overgelegd ten einde de ontvankelijkheic1 van 
de eis tot verhreking te verantwoorden » over 
te leggen. 

Voigt daaruit dat het bewijs van het over
lijden van een partij buiten de termijnen waar 
artikel 19 naar verwijst nooit kan geleverd 
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(DE MARKAS, T. LECHIEN.) 

ARREST (1). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 mei 1958 gewezen door het 
;Hof van beroep te Brussel, waarbij de 
echtscheicling ten laste van aanlegster toe
gestaan en hetwelk deze op 5 augustus 
1958 betekend is ; 

Gelet op de voorziening, op 3 november 
1958 tegen dit arrest ingesteld; 

Overwegende dat, blijkens een door aan
legster op 18 november 1958 ter gri'ffie van 
het hof neergelegcl uittreksel nit het re
gister van de overlijdensakten der ge
meente Linkebeek, verweerder op 8 no
vember 1958 overleden is ; 

worden voor het Hof, zelfs wanneer dit over
lij den plaats grijpt gedurende de rechtspleging 
in verbreking en dat het uitzonderlijk als uit
werksel heeft de vordering uit te doven, dit is 
wanneer het gaat om een vordering tot echt
scheiding of tot scheiding van tafel en ,bed of 
om een vordering in tuchtzaken? 

Het bestreden arrest heeft, zoals dit van 
20 december 1945 (A1·r. Ye1·br., 1945, blz. 268), 
deze vraag negatief beantwoord. 

En inderdaad, zo de wet van 25 februari 1925 
het geval voorziet van het overlij den van een 
partij dat aanleiding kan geven tot hervatting 
van rechtsgeding (art. 5, lid 1; art. 5, lid 2, 
en art. 19) bedoelt ze, integendeel, in geen 
enket van haar bepalingen, het uitzonderlijk 
geval van een vorder:i:ng die door het overlijden 
van een partij_ uitgedoofd wordt, zelfs moest 
dit overlijden plaats grijpen gedurende de 
rechtspleging in verbrBking. 

Welnu, in deze zaken zou het niet te recht
vaardigen zijn dat het bewijs van het · over
]ijden van een partij slechts tot op een bepaald 
ogenblik van de aanleg in verbreking zou mo
gen overgelegd worden wanneer nochtans het 
overlijden dat slechts later in de loop van deze 
aanleg tussenkomt op de vordering hetzelfde 
uitdovend uitwerksel heeft. 

In de uitzonderlijke gevallen, zoals dit van 
een vordering tot echtscheiding, waarin, zelfs 
gedurende de aanleg in cassatie, de vordering 
slechts kan voortbestaan op voorwaarde dat de 
partijen nog in levei1 zijn op het ogenblik van 
de uitspraak van het arrest, heeft het Hof bet 
recht de rechtvaardiging te eisen van het voor
handen zijn van deze voorwaarde en, dienvol~ 
gens, mag de overlijdensakte van een partij 
overgelegd worden v66r het Hof zolang de 
aanleg voortduurt. 

(1) Op te merken valt dat beido partijen, 
ieder van zijn kant, een eis tot echtscheiding 
haddon ingesteld. De vordering van de partij 
De Markas was, zonder getuigenverhoor, door 
de rechter ingewilligd geweest; daar de vraag 
van de parlij Lechien een getuigenverhoor ge
noodzaakt · had, was de door de voorzioning 
bestreden bcslissing die ze gegrond verklaarde 

. Overwegende dat de door verweerder 
mgestelcle vordering tot echtscheicling ten 
¥evolge van clit overlijden te niet o-egaan 
lli; b 

Om die redenen, zegt clat cle voorziening 
zonder voorwerp is; beveelt clat de zaak 
van de rol zal worden geschrapt. 

.19 december 1958.- 1• kamer.- Voor
zttter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Ve1'slagveve1', H. Bayot. - GeUjlclu,idende 
aonclus"te, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleitm·s, 
HH. Van Leynseele en Van Ryn, 

slechts. later uitgesproken geweest, op een 
ogenbhk waarop het beschikkend "'edeelte van 
de . heslissing over de eerste eis ;eeds op de 
regrsters van de burgerlijke stand overgeschre
ven was. 

Ovei· de regel dat de omstancli"'heden dat de 
echtscheiding reeds ingevolge de ;ordering van 
een van de echtgenoten toegelaten werd en dat 
zelfs het beschikkend gedeelte van het vonnis 
door de officier van de burgerlijke stand werd 
overgeschreven niet kunnen verhinderen dat 
later de rechter de echtscheidhig ook zou toe
staan ten .laste van cleze eohtgenoot, ingevolge 
de vordermg v66r de eerste beslissing door de 
andere echtgenoot ingesteld, zie verbr., 9 juli 
1936, twee arresten (Bull. en PAsrc., 1936, I, 
~16~; Fr. verbr., 12 november 1953 (Sem. 
JU?·ul., 1954, nr 7927); Brussel, 28 mei 1924 
(Belg. jUll., 1924, kol. 487); verbr. Luxem
burg, 9 no,vemb~r 1906 (PAsrc., 1910, IV, 175); 
DALLoz, Repertowe ,ze procedure civile et com
me,·ciale, v0 Divorce, nrs 84 en 93 · LAGARLE 
Rev. t1·im. de d;r. civil, 1937, blz. SS. ' 
~eer Ides is .de vraag of, in geval van wede1•. 

kerrge vordenngen tot echtscheiding, beide, 
door opeenvolgende beslissingen gegrond ver
klaard, er nog aanleiding is, na overschrijving 
van. h~t beschikkond gedeelte van de eerste 
beshssmg, tot overschrijving van het dispositief 
van de tweecle (raadpl. Brnssel, 28 mei 1924, 
on .verbr. Lu:;:emburg, hiervoor aangehaald). 
Indr~m .een meuwe overschrijving niet, meer 
vererst rs, zal het overlijden van een partij na 
de dag w~arop de beslissing die definitief de 
rechtsple(img betreffende de tweede vordering 
afsloot migesproken werd, geen uitdovend uit
werks~lmeer hebben op deze vordering; indien 
een meuwe overschrijving wel vereist is zal 
bet overlij den v66r deze overschrijving tn~sen
gekomen een uitdovencl uitwerksel hebben. 
Deze vraag had het geannoteerd arrest niet 
op te lossen vermits het overlijden van de ver
weercler in verbrekin% plaats greep in de loop 
van de aanl.eg. mgecliend door een tijdig :i:nge
stelde voorzremng. 

R.H. 
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2" KAMER. - 22 december 1958 

VERKIDER. - lNHALEN. - WEGCODE VAN 
8 APRIL 1954, ARTIKEL 21-3. - VERPLICH
TING ZICH ZO VEH ALS KODIG VAN DE IN TE ITA
LEN \YEGGEBllUIKEll TE VER\VIJDEREN. -
TOEPASSING. 

De 1'Cohter rlic vaststelt rlat cen bcstu t/'1'

clc·r, terwiji hij een motorijrler inhaalrle, 
rleze hct evemvicht ileerl verliezen !laar 
hij een onvolrloenae 1·wimte liet tussen 
cle twee voert'lligen, beslist ~vettig dat 
deze bestwn1·dm· een inbreuJc pleegde op 
a1·Ulcel 21-3 van ile Wegcode van 8 ap!'il 
1954. 

(BROUOKAEHT EN DEDEYNEJ 'f. MU'l'U~LLE 
DER YEHENIGDE SYNDICATEN EN SOE:>!EN.) 

A{{nES'l'. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 8 rnaart en 25 rnei 1958 gewe
zen door het Hof van beroep te Gent; 

Overwegende dat de voorzieningen sa
menhangencl zijn; 

I. Wat betreft de voorziening van Bou
ckaert, burgerlijk verantwoordelijke par
tij, tegen het arrest van 8 maart 1958 : 

Overwegende dat de voorziening gericht 
is tegen al de beschikkingen van het ar
rest ter uitzondering van deze waarbij a an 
de burgerlijke partij Soenen een provisio
nele vergoeding wercl toegekend en een 
deskunclige werd aangesteld; 

Overwegende dat, bij bevestiging van 
het beroepen vonnis, het arrest aan ver
weerster Soenen, benevens bedoelcle pro
visionele vergoeding, een vergoeding we
gens een cleiinitief vastgestelcl materieel 
nadeel toekent ; 

Dat,. daar de beslissing rakende gemelcl 
materieel nadeel geen einclbeslissing is in 
de zin van artikel 416 van het W etboek 
van strafvordering en daar zij niet over 
de bevoegdheid werd gewezen, de ertegen 
ingestelde voorziening onontvankelijk is; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 418, 420 van het Strafwetboek, 21 van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954, 
1382 en 1883 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest verdachte 
Dedeyne op strafrechtelijk en burgerlijk 
gebied en eiser Bouckaert als burgerlijk 
verantwoordelijke partij veroordeelt om 
onvoldoende reclenen, minstens om rede
nen die tegenstrijdig zijn, wat met een 
gebrek aan motivering gelijkstaat, vermits 
de aangeklaagde beslissing, enerzijcls, 
vaststelt dat verclachte een tussenruimte 
van een meter liet tussen zijn vrachtwa-

gen en de moto van de burgcrlijke partij 
Soenen, tussenruimte die niet voldoende 
was en het slnchtoffer Soenen gehinderd 
heeft, terwijl het, nnderzijds, aanneemt 
dat het ongeval te wijten is nan het feit 
dat de linkerarm van het Rlachtoffe1' in 
nanraking- kwam met de vrachtwagen, 
wat veronderstelt dat het ongeval aileen 
plaats kon vinden ingevolge een onvoor
zienbare beweg-ing van Soenen, zodat deze 
minstens een deel van de verantwoorde
lijkheid van het gebeurde moest dragen : 

Overwegende dat, na te hebben gewezen 
op de bekentenis van verdachte dat hij 
Soenen inhaalde en bij die beweging een 
tussenruimte van een meter liet tussen 
zijn wng·en en de moto bereden door Soe
nen, het hof van beroep de rnening nit dat 
die tussenruimte niet voldoencle was en 
ongetwijfeld Soenen gehindercl heeft; 

Dat, door overneming van de niet tegen
strijclige red en en van de eerste rechter, 
het aanneemt dat alles erop wi,ist dat ver
dachte niet voldoencle uitweek toen hij 
zijn inhaalmaiiceuvre uitvoercle en dat 
zelfs. ~nclien er geen sporen van aanrijding 
op ZlJn voertuig werden nangetroffen, hij 
door zijn te kort inhalen te weinig plaats 
liet en het slachtoffer derwijze hinderde 
dnt het zijn evenwicht verloor en viel; 

0Yerwegende dat cle aldns gedane vast
stelling clat de ruimte tussen beide voer
tuigen onvoldoemle wns en dat daardoor 
het slachtoffer zijn evenwicht verloor niet 
tegenstrijdig is met cleze clat de niet-vast
stelling van enig contnctpunt tussen de 
vrachtwagen en de moto niet van die aard 
is om ann de verklariug· van Soenen te 
twijfelen wanrin zij zegt dat « haar lin
kerarm in aanraldng kwam met cle vracht
auto >>; 

Overwegende dnt het hof van beroep 
wettelijk zijn beslissing heeft gerechtvaar
digd en het middel feitelijke grondslag 
mist; 

II. Wat betreft de voorziening van De
deyne, verdachte, tegen het arrest van 
25 mei 1958 : 

Overwegende dnt aanlegger geen belang 
erbij heeft zich te voorzien tegen de be
slissing waarbij zijn verzet tegen het ar
rest van 8 maart 1958 worclt ontvangen, 
dit arrest voor niet bestaande wonlt ge
houden en de zaak opnieuw znl worden 
behandeld ; 

Overwegende dat, om eensluidencle re· 
denen als deze ingeroepen tot verwerping 
van de voorziening van Bouckaert, de 
voorziening van Dedeyne onontvankelijk 
is in zover zij gericht is tegen de beslis
sing over de eis van de burgerlijke partij 
Soenen en, daar zij steunt op een identiek 
midclel, ongegrond wat betreft de beslis
singen zo over de publieke vordering nls 
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over de eis van de burgerlijke partij Mu
tnelle der verenigcle synclicaten; 

En overwegencle bovendien dat, met be
trekking tot de beslissing over cle publieke 
vordering, cle substantiele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefcl en dat de veroordeling 
overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, voegt cle voorzieningen 
samen; verwerpt ze en veroordeelt ieder 
van aanleggers tot de helft van de kosten. 

22 december 1958. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raaclsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slllggeve1·, H. Bel
paire. - GeUjlcluidende conclus-ie, H. F. 
Dumon, advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 22 december 1958 

VERKEER. - VERBODS'l'EKEN 0 - VVEGGE-
BRUIKER ·DIE IN AANRIJDING KOMT MET EEN 
VRACH'l'WAGEN DIE OP GRO'l'E AFSTAND ZICHT
BA RE BEWEGINGEN UITI'OERDE OM MA'l'E!UALEN 
OP DE ALDUS AAN HET VERKEER VER!lODEN WEG 
TE VERVOEREN. - RECHTER DIE BESLIS'l' DAT 
DEZE WEGGEBRUIKER EEN INBREUK PLEEGDE 
OP AR'l'!ICEL 26-1 VAN DE VVEl1CODE. - vVET
TIGHElll. 

JI et nrrcst dllt releveert dllt een bestu.ur
dcr tlie het verbod, voortspi"Uitena uU 
een wettelijlc telcen, z·ich op een open
bnJ·e wert tvlltW openbare werken wenlen 
ititge·roercl te bege·ven had o'Ve1·treclen, 
in nan·rijcling was gelcomen met een 
vracldwagen rlie, orn mnterialen op hun 
plaats te brengen, bewertingen ·uitvoerde 
clie op grate ntstana zichtbrwr waren, 
lctt:n da.twuit wettiu a.fteitle·n clllt ae 
vra.chtwngen cen ·voorz·ienba.rc hinclernis 
nitnwttlcte voo1· cle bestu•urtler en da.t 
deze lnatste a.rtilcel 26-1 van t/.e TVeucode 
van 8 a.pril 1954 11 eett overtoreden. 

(DHUYVET'l'EU. EN N, V, MANUPORT, 
T, KU1.IPEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 mei 1958 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Hasselt; 

I. Wat de voorziening betreft van aan
legger Dhuyvetter : 

Over het midclel, afgeleicl nit de scllen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 17, 26, en van titel III, en meer be
paald 97, tot en met 102, en van hoofd
stuk IV, evenals 111 tot en met 114, van 

het koninklijk besluit van 8 april 1954 
houclencle Algemee+t Heglement op de po
litie van het wegverkeer, en van arti
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
cloorclat de rechtbank, enerzijds, om de 
ten laste van beklaagcle gelegcle betich
ting A voor bewezen te verklaren en be
stuurcler Van Tilt vrij te spreken van 
alle verantwoorclelijkheicl, en dus de 
gause verantwoorclelijkheicl voor het on
geval ten laste van Dhuyvetter te leggen, 
in overtreding van de aangehaalde wets
bepalingen een ware voorrang ten bate 
van Van Tilt heeft ingericht, en, ander
zijcls, alhoewel op cle terechtzitting regel
matige conclusies overgelegcl werden 
waarbij aanleggers lieten gelden dat de 
botsing in feite te wijten was aan de au
tobestuurcler Van Tilt, aangestelcle van 
verweercler, die artikel 17 van het ver
keersreglement overtreclen had, cle recht
bank het door aanleggers alclus opgewor
pen middel onbeantwoord heeft gelaten : 

Overwegencle clat de rechter er op wijst, 
zoncler clat de beslissing desaangaande 
cloor het miclclel worclt gecritiseercl, « dat 
het vaststaat dat, op het ogenblik van de 
feiten, cle weg, waarop beroeper Dhuy
vetter - bier aanlegger - zich voortbe
woog, gesloten was voor het verkeer en 
dat dit door een wettelijk teken ter ken
nis was gebracht van de weggebruikers >>; 

Dat hij eruit heeft kunnen afieiclen dat, 
gelet op dit verbodsteken dat aanlegger 
overtreclen heeft, · zoals blijkt uit cle te 
zijnen laste bewezen verklaarcle betich
ting B, deze bestuurder « er zich moest 
aan verwachten dat, op kwestieuze weg 
waar openbare \verken werden uitgevoerd, 
de camion van Van Tilt abnormale bewe
gingen zou uitvoeren ten einde materialen 
en dergelijke op hun plants te brengen », 
en bij een soevereine beoorlleling van de 
feitelijke omstandigheclen, heeft kunnen 
beslissen dat de camion van Van Tilt, 
welke << opeenvolgencle bewegingen » << op 
verre afstancl v66r de wagen van beroe
per - hier aanlegger - » uitvoercle << als 
voorzienbare hindernis voor Dhuyvetter 
dient beschouwcl » ; 

Overwegencle dat de rechter bijgevolg 
de veroorcleling van aanlegger wegens be
tichting· A wettelijk gerechtvaarcligcl 
heeft; 

Overwegende dat de rechter nog vast
stelt dat de door Van '.rilt ter plaatse van 
het ongeval uitgevoerde rijbewegingen 
« noodzakelijk waren voor de nit te voe
ren werken » zoclat hij wettelijk heeft 
kunnen beslissen dat deze bestuurder geen 
font lleeft begaan ten opzichte van aan
legger voor wie het verkeer op het werk
terrein verboclen was en clat bijgevolg de 
door aanlegger begane inbreuk op arti
kel 26 van de Wegcode cle uitsluitende 
oorzaak was van het ongeval;. 
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Dat, om aldus te beslissen, de rechter 
noodzakelijk en met reden aangenomen 
heeft dat de omstandigheclen die hij nauw
keurig in het licht stelt geen verbancl hou
den met die welke door artikel 17 van de 
Wegcocle worden voorzien; 

Overwegencle clerhalve dat de motieven 
waarop het bestreclen vonnis steunt, het 
miclclel niet onbeantwoord laten waarbij 
aanlegger, op groncl van feitelijke elemen
ten, aanvoercle clat «Van Tilt dus klaar
blijkelijk in overtrecling was met arti
kel 17 van de vVegcocle met de weg van 
het normaal verkeer te komen afsnijden Jl; 

Dat het miclclel niet kan ingewilligd 
worden· · 

En 01;erweg·ende claarenboven, in zover 
de voorziening gericht is tegen de beslis
sing gewezen over de publieke vordering, 
dat de substantiele of op straf van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen werden 
ilageleefcl en dat de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

II. vVat de voorziening betreft van aan
legster, burgerlijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken van de 
rechtspleging, waar;op het hof acht ver
mag te slaan niet blijkt dat aanlegster 
haar voorziening zou betekend hebben aan 
de partijen waartegen zij gericht is ; dat 
zij bijgevolg niet ontvankeli.ik is; 

Om clie redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt ieder aanlegger tot de 
helft der kosten. 

22 december 1958. - 2• kamer. - Voor
zUte1·, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. van 
Beirs. ~ Gelijkltticlencle conclttsie, H. F. 
Dumon, advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 22 december 1958 

VlliRKllilliR. - DRONKENSCHAP. - VEROOR
DELING WEGENS ONVRIJWILLIGE DODING EN 
KWETSUREN. - DAARENBOVEN VEROORDELlNG 
WEGI{;NS IIET BESTUREN_, IN STAAT VAN DRON
KENSCHAP, VAN EEN VOERTUIG. - 0NTZET1'ING 
VAN HET RECHT EEN VOERTUIG OF EEN LUCHT
SCHIP TE BESTUREN EN EEN RIJDIER TE GE
LEIDEN GEDURENDE EEN TERMIJN VAN TIEN 
JAAR. - 0NWETTIGHEID. 

Is onwettig de straf van ontzetting van 
het recht een voerttdg of een luchtschip 
te besttwen en een rij clier te geleiclen 
ttitgespro Teen voor een terrnijn van tien 
jaa1·, wegens de misd·rijven van onvrij
willige cloding en Tcwets1tren en van be
st·nren 01J de openba1·e tveg in staat van 
dronlcenschap van een voertttig. 

(DIRIS, T. ARENTS EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HlliT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 juni 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

I. In.zover de voorziening gericht is te
gen cle beslissing g·ewezen over de publieke 
vorclering : 

~)ve~· het middel van ambtswege, afge
lerd mt de schending van de artikelen 97 
van de Gronclwet, GO van het Strafwet
boek, 1, 3 en 10 van de besluitwet van 
14 november 1939 'betreffende de beteuge
ling Vall de dronkenschap, 2 VUll· de wet 
van 1 augustus 1924, doordat na in zijn 
motieven duiclelijk verklaawl te hebben 
dat, om de feiten in verband met een ver
voerongeval ten laste van aanlegger g·elegd 
op gepaste wijze te beteugelen, « clan ook 
de ontzetting van het recht een voertuig 
te besturen gec1urenc1e een termijn van 
tien jaar behoort opgelegd te worc1ei1 JJ, het 
bestreclen arrest, bij de veroordeling van 
aanlegger wegens de betichtingen van on
vrijwillige docling, onvrijwillige verwon
dingen en een voertuig op de openbare 
weg bestuurd te hebben in staat van 
dronkenschap, beslist « dat beklaagde ont
zet worclt van het recht een voertuig of 
een luchtschip te besturen en een rijdier 
te geleiden gedurende een termijn van 
tien jaar, clan wanneer cle aldus uitge
sproken vervallenverklaring onwettig is 
daar, bij het veroordelen wegens vervoer
ongeval, de rechter inclerc1aac1 slechts van 
het recht een rijtuig te voeren mag verval
len verklaren overeenkomstig artikel 2 
van de wet van 1 augustus 1924, daar, bij 
overtreding van artikel 3 van de besluit
wet van 14 november 1939, en buiten het 
geval - vreemd aan cle zaak - van 
nieuwe herhaling binnen het jaar te re
kenen van cle tweede veroordeling, cle 
rechter het verval van het recht tot het 
besturen van een voertuig· of luchtschip, 
of tot het geleiden van een rijdier slechts 
voor een clnur van ten hoogste zes maancl 
mag uitspreken en daar, dientengevolge 
het uitgesproken verval ook niet kan ge: 
rechtvaardigcl worden, bij toepassing van 
de artikelen 60 van het Strafwetboek 2 
van de wet van 1 augustus 1924 en 10 van 
de besluitwet van 14 november 1939 : 

Overwegende dat in de motieven van het 
bestreclen arrest worclt verklaarcl « dat de 
strafbare feiten door de eerste rechter ten 
laste van beklaagcle weerhouden bewezen 
gebleven zijn in het licht van het v66r het 
hof gevoercle openbaar onclerzoek Ji ; 

Dat desaang·aancle gewag worclt gemaakt 
en van het gedeelte van de door aanlegger 
gevolgcle rijbaan waar « de kwestieuze 
aanrijcling plaats gegrepen heeft Jl en van 



-359-

de toestancl waarin deze bestuurcler, inge
volge drankgebruik, was geraakt en die 
clusclanig was cc dat bij hem de volleclige 
en voortclurende meesterschap over zijn 
refiexbeweging was teloor gegaan, omstan
(ligheid die trouwens de uitleg verschaft 
van de onvoorzichtige wijze waarop hij 
zijn voertuig bestuurcle ll ; 

Overwegende dat de rechter er op wijst 
cc dat de hem (aanlegger) opgelegde beteu
geling wettelijk is en dat zij, uitgenomen 
wat het uitgesproken verval betreft, ter 
zake dienend is ll, om te besluiten cc dat 
dan ook de ontzetting van het recht een 
voertuig te besturen geclurende een ter
mijn van tien jaar behoort opgelegd te 
worden ll; 

Overwegende dat hiernit blijkt dat in 
de mening van de rechter het nit te spre
ken verval van het recht een voertuig te 
besturen, niet aileen tot bestra:tfing van de 
openbare dronkenschap strekte maar ook 
tot bestrarffing van de onvrijwillige doding 
bij een vervoerongeval; 

Overwegende dat, met uitzondering van 
de vervanenverklaring, het hof van beroep 
de straffen gehandhaafd heeft welke de 
eerste rechter uitgesproken had wegens 
de bewezen verklaarde betichtingen van 
onvrijwillige docling, onvrijwillige ver
wonclingen en een voertuig op de open
bare weg bestuurd te hebben in Staat van 
clronkenschap; dat het daarenboven, bij 
een beslissing met eenparigheid van stem
men getroffen, verklaanl heeft cc dat be
klaagde ontzet wordt van het recht een 
voertuig of een luchtschip te besturen en 
een rijclier te geleiden gedurende een ter
mijn van tien j aar ll; 
· Overwegende dat cUe laatste straf ge
rechtvaardigcl is noch bij toepassing van 
artikel 2 van de wet van 1 augustus 1924, 
noch bij toepassing van artikel 10 van de 
besluitwet van 14 november 1939, noch bij 
toepassing van beide bepalingen, overeen
komstig artikel GO van het Strafwetboek; 

Overwegende clat de vervallenverklaring 
een bestanddeel uitmaakt van de straf zo
dat haar onwettigheicl cle onwettigheid van 
de gehele straf voor gevolg heeft; 

Dat derhalve het micldel gegrond is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen gewezen over de bur
gerlijke vorderingen : 

Overwegencle dat cle verbreking van de 
beslissing gewezen over de publieke vor
clering de verbreking meclebrengt van de 
beslissing gewezen over de burgerlijke 
vonleringen tot herstelling van de door 
het misclrijf veroorzaakte schacle; 

Om cUe redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat van onclerhavig arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; laa t de 

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

22 december 1958. - 28 kamer. ~ TToM
zitter, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. ~ TTerslarwever, H. van 
Beirs. - GeUjlcluidende conclusie, H. F. 
Dumon, advocaa t-generaal. 

2e KAMER. - 22 december 1958 

MISBRUIK VAN VERTROUWEJN. 
VOLTREKKING VAN HET WANBEDRIJF. 
0GENBLIIK WAAROP ZIJ GESCHIEDT. - LATER 
MET DE BENADEELDE GETROFFEN OVEREEN
KO~IS'l', ~FElT DAT HET MISDTII.J~' NIET UIT
SLUI'l'. 

Het wanbeil·rijf van 1n·isbr·nilc van ver
tronwen is volkoklcen zod·m het mate-
1'ieel te-it ·rnn ·vertl·niste1·ing of verspil
l-ing en de lJell·r-iegl-ijlce opzet, clie clit 
wanbeckijf ·u itmal.;en, verenigtl zijn (1), 
Een later rnet cle benculeeltle {letroff:en 
overeenkomst ontneemt aan clit mis
b,nl'ilc van ·ce·rtron-wcn gccns.zins z·ijn cle-
1 ictneeZ ka·mktet (2). 

(.JOJ\'CKHEEm:.) 

AURES'l', 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 juni 1958 gewezen cloor het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste midclel, afgeleid uit de 
schencling van artikel 97 van de Gronclwet 
alsmede van de rechten der verdecUgi,ng, 
doorclat het bestreclen arrest het verzoek 
van aanlegger tot een aanvullencl onder
zoek niet heeft beantwoorcl : ' 

Overwegencle clat, in zover het midclel 
voorhouclt clat de rechten van cle verdedi
ging gekrenlrt werden omclat het openbaar 
ministerie tot het door aanlegger gevraag
de a an vullencl onderzoek niet zou · zijn 
overgegaan, het middel niet ontvankelijk 
is, daar llet aan cle feitenrechter niet 
wenl overgelegcl ; 

Overwegende clat vermits aanlegger aan 
het hof van beroep niet had gevraagd de 
in voormelcl verzoek becloelde onclerzoeks
plichten te bevelen,· zelfs inclien het open
baar . ministerie dit verzoek aan het hof 
zou hebben meclegecleelcl, clie rechtsmacht 

(1) Verbr., 13 juni 1955 (Arr. T'erb1·., 1955, 
blz. 844). 

(2) Raaclpl. verbr ., 27 april 1936 (Bull. eh 
PASIC., 1936, l, 219), 
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niet gehouden was haar arrest dienaan
gaande bijzonder te motiveren; 

Overwegende eindelijk dat aanlegger 
niet ontvankelijk is voor de eerste maal 
v66r het hof te beweren dat het niet ver
vullen van die plichten van aard was om 
zijn rechten van verdediging te krenken; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat, eerste onderdeel, het arrest 
de conclusies van aanlegger niet heeft be
antwoord, daar waar hij beweerde dat 
vermits hij niet kon weten hoe zijn boe
ken door zijn klerk gehouden waren en 
welke bestemming doze laatste aan de 
door hem ontvangen gelden gaf, aanleg
ger op de hoogte kon zijn noch van de 
vervalsing van die boeken noch van de 
verduistering dozer sommen; tweede on
derdecl, de beweegredenen van het arrest 
tegenstrij dig zijn; derde onderdeel, het 
hof van beroep de last van het bewijs 
heeft verlegd, door te beslissen dat aanleg
ger diende te bewijzen dat de medebe
klaagde de ontvangen golden in zijn kas 
niet had gestort : 

Over het eerste en het tweede onderdeel 
samen: 

Overwegende dat het arrest releveert 
dat de gehele boekhouding met het ak
koord van aanlegger {loor de medever
dachte Mollemans werd vervalst; 

Dat het arrest insgelijks vaststelt dat 
« hij - aanlegger --,-ten anderen uitdruk
kelijk bekend heeft dat het hem sinds ja
ren wel bekend was dat hij op geen enkel 
ogenblik de som, welke hij ter beschikking 
van zijn clienten diende te houden, had 
kunnen voorleggen omdat hij ze gebezigd 
had hetzij om andere deposito's terug te 
keren hetzij om persoonlijke schulden af 
te lossen ll ; 

Dat de rechter het ingeroepen verweer
middel aldus heeft beantwoord zonder dat 
die beweegredenen enige tegenstrijdigheid 
vertonen; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat het arrest releveert 

dat « bet geenszins bewezen is dat bedoel
de golden niet door hem - Mollemans -
in de kas van de notaris gestort werden ll ; 

Dat het aldus vaststelt dat uit het on
derzoek der zaak gebleken is dat Molle
mans bedoelde sommen wel in de kas van 
aanlegger heeft gestort, zonder aan doze 
laatste het bewijs op te leggen dat hij die 
sommen niet zou hebben ontvangen; 

Dat geen enkel der onderdelen kan in
gewilligd worden; 

Over het derde middel, afgelekl uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Gromlwet en 491 van het Strafwetboek, 
doordat het arrest aanlegger wegens mis
bruik van vertrouwen veroordeelt, dan 

wanneer hij in ZlJn conclusies had be
weerd dat hij over de litigieuze waarden, 
toebehorende aan zijn zuster, mocht be
schikken en dat een later gesloten overeen
komst die daden van beschikking goed
keurde : 

Overwegende dat het arrest die conclu
sies wel beantwoordt, vermits het rele
veert dat aanlegger « zeer goed wist dat 
hij zonder formele toestemming over het 
bezit van zijn zuster niet vermocht te be
schikken en desondanks van haar golden 
en titels tot zijn eigen profijt gebruik 
maakte; dat de later getroffen overeen
komst zijn schuld niet wegneemt ll ; 

Dat het arrest zijn dispositief dus wet
telijk gerechtvaardigd heeft; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

En 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. 

22 december 1958. - 2• kamer. - Voat·
z'itte?·, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. De 
Bersaques. - Gel'ijlcluidencle concl1ts'ie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 22 december 1958 

MIDDELEN TOT VERBREKING 
STRAFZAKEN, - VOORZIENING VAN DE JlUR
GERLIJKE PARTIJ. - MIDDEL HIERUIT AFGE
LEID DAT HET ARREST VAN DE :KAMER VAN IN
BESOHULDIGINGSTELLING TEN ONREOHTE VAST
STELT DAT DE llEKLAAGDE OP DE 'l'EREOHTZIT
TING AANWEZIG WAS. - MIDDEL VAN BELANG 
ON'l'BLOOT. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

Is van belang ontbloot, voo1· de bm·,qer
lijke partij aanlegste1· in verb?·elcinr!, 
het micldel enkel hieruit afgeleid dat 
het a1-rest van de kctme1· van inbeschnl
clig·ingstellhig ten om·echte vaststelt dat 
de belclaaucle te1· terechtzitting aanwez,ig 
was (1). 

(REYlvfAEOKERS EN ROELAN'fS, 
T, NIELSEN EN VAN DUNNEGHEM.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 26 juni 1958 gewezen door het 

(1) Raadpl. verbr., 24 mei 19t8 (An·. Yerb1'., 
1948, biz. 285), 
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Hof van beroep te Brussel, kamer van in
beschuldigingstelling; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel149 van het Wetboek van 
strafvordering, doordat het arrest ver
meldt dat het tegenstrijdig werd gewezen. 
dan wanneer de verdachte Nielsen niet 
verschenen is : 

. Overwegende dat de burgerlijke partij 
zrch enkel tegen een arrest van buitenver
volgstelling mag voorzien in zover het de 
bescliikkingen betreft welke haar tot 
schadevergoeding, tot de kosten van de 
publieke en van de _burgerlijke vorderin
gen heeft veroordeeld; 

Overwegen{1e dat het middel, hetwelk 
enkel steunt op de omstandigheid dat een 
der verdachten niet aanwezig was op de 
terechtzitting van de kamer van inbe
schuldigingstelling, wanneer het arrest het 
tegenovergestelde vaststelt, geen belang 
voor aanleggers, burgerlijke partijen, ver
toont en derhalve niet ontvankelijk is; 

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

22 december 1958. - 2• kamer. ~ Vo01·
zitte1·, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. De 
Bersaques. - Gelijlcl~tidencle oonol·!tsie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 22 december 1953 

1° HERHALING.- IN DE DAGVAARDING NIEr 
GERELEVEERDE OMSTANDIGHEID, DEWELRE ECH
TER VOORTVLOEIT UI'I' DE STUKKEN VAN DE 
RECHTSPLEGING AAN DE RECHTER EN AAN DE 
JlEKLAAGDE ONDERWORPEN. - BEKLAAGDE DIE 
NIET SPECIAAL UITGENODIGD WERD' ZICH IlE
'_rREFFENDE DEZE O~ISTANDIGHEID TE VERDEDI
GEN. ~ GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN 
DE VERDEDIGING. 

2° HERHALING. -IN DE DAGVAARDING NIET 
GERELEVEERDE miSTANDIGHEID, DEWELKE ECH
TER VOORTVLOEIT UIT DE STUKKEN ·VAN DE 
RECHTSPLEGING AAN DE RECHTER EN AAN DE 
JJEKLAAGDE ONDERWORPEN. - BEKLAAGDE DIE 
NIET SPECIAAL UITGENODIGD WERD ZICH RE
TREFFENDE DEZE O~fS1'ANDIGHEID TE VERDEDI
GEN. - HOGER !lEROEP VAN RET OPENilAAR 
MINISTERIE, - RECHTER IN HOGER IlEROEP 
DIE DE HERHALING VOOR DE EERSTE MAAL 
WEERHOUDT. - WETTIGHEID. 

(1) Verbr., 21 juni 1954 (A1'1'. Verb?'., 1954, 
biz. 685). 

(2) Verbr., 10 maart 1952 (A1·1'. Verb1·., 1952, 
biz. 370). 

(3) Raadpl. verbr., 17 mei 1954 (An. Yerbr., 

1• TVannee1· de reohtet· ae herhaling weer
hottclt en fle straf bepaalt relwninq er-
m.eae hot.tflena, zonae1· flat ae beklaagcle 
mtg~nocltgcl wera z·ioh te ve1·clefligen be
trejjenfle lleze omstanlligheid flie in ae 
llagvaa1·aing niet ,qereleveerd we1·d, zijn 
ae 1·eohten van ae vercledig·ing van de 
belcl~avqe niet Jc.ttnnen gesohonden wor
(len mcl·ten ae beklaagde, v66r het slni
ten van de debatten, de gele,qenheid 
heett gehad cle st·nlclcen van de prooe
cltwe waaru.it de he·rhaling blijlct te on
clerzoeken (1). 

2° Op hoger be1·oep van het openbaa1· mi
nisterie (2), ve1·1na_q de 1·eohte·r wetti,q 
voor lle ee1·ste maal de herhalin,q te 
weerho11-den en er 1'elcening mede te hou
den om de straf te bepalen, zelfs wan
near de belclaagde niet n-itgenodigd werd 
zioh te ve1·dedigen bet·reffende deze om
stanlligheia d·ie in de dagvaar·ding niet 
gerelevee1'd toeTd, maa1· op voorwaarde 
dat belclaagcle, v661' het sln-iten van de 
debatten, ae gelegenhe-id heett gehad de 
stnlclcen van ae Teohtspleging waa1'ttit 
cle he1·hal-ing blijlct te onderzoelcen (3). 

(SCHAFFERAET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 juni 1958 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Leuven; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de rechten der verdediging, 
doordat het bestreden vonnis op eiser de 
strafverzwaring- heeft toegepast, sprniten
de nit de dnbbele herhaling voorzien bij 
de artikelen 3 en 10 van de besluitwet van 
14 november 1939, terwijl de dagvaarding 
enkel de gewone herhaling- vermeldde en 
de door de eerste rechter toegepaste straf 
enkel op deze. gewone herhaling stennde : 

Overwegende dat door de tweede herha
ling te weerhonden en door de straf met 
het oog erop vast te stellen, de rechter 
noch de telastlegging noch hare omschrij
ving lleeft gewijzigd, en vermits de be
klaagde de gelegenheid heeft gehad de 
stukken van de procedure waaruit de 
tweede herhaling blijkt te onderzoeken, 
de rechten van de verdediging niet werden 
gekrenkt; 

Overwegende dat het vonnis wettelijk 
de nit de tweede herhaling gesproten straf 
diende toe te passen, daar het regelmatig 
hoger beroep van het openbaar ministerie 

19M, blz. 597) en 11 december 1933 (Bull. en 
PAsrc., 1934, I, 96). Raadpl. LEs NovELLES, 
D•·oit 11enal, nr 3184, en CoNSTANT, Jlfanuel de 
cZ1·oit penal, bd. I, biz. 4·31. 
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de kennis van de publieke vordering voor 
de rechter in beroep had gebracht, zoals 
ze aan {le eerste rechteL' onclerworpen was 
geweest; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende, voor het overige, dat 

de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat {1e beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

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

22 december 1958. - 2• kamer. - Voo·r
;zUter, H. de OliplJele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslagge·ve·1·, H. De 
Bersaques. - GeUjkltdclencle oonol·u sic, 
H. ·F. Dumon, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 22 december 1958 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN 
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING DAT DE VOORLOPIGE HECH'l'ENIS IN 
STAND HOUDT. - BEKLAAGDE DOOR EEN LA
TERE BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER IN 
VRIJHEID GESTELD. - VOORZIENING NIET OKT
VANKELIJK. 

Is van belang ontbloot en clienvolgens niet 
ontvanlceUjk clo voor;z'ien·in,q door cle be
lclaagtlo gerioht tegen een a?Test van cle 
lcame1· van inbesohnlcz.ig·ingstelling clat 
cle voorlopige heohtenis in stanfl howlt 
wanneo·r ten ge·volge van een latere be
soh·ikldng van fle raarll.;anwr fle be
lclaagae in vrijheirl wenl gestelfl (1). 

(HOE'!'.) 

ARREST. 

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 november 1958 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat vermits bij beschik
king van de raac1kamer der Rechtbank 
van eerste aanleg te Antwerpen van 19 no
vember 1958, 'lanlegger in vrijheic1 werd 
gesteld, de voorziening bij gemis nan 
voorwerp niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerDt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot {1e kosten. 

22 december 1958. - 28 kamer. - VOOI'
;z-itter, H. de Olippele, raadsheer waarne-

(1) Verbr., 28 juli 1953 (A>·r. Yerbr., 1953, 
blz. 813). 

mend voorzitter. - Yerslaggever, H. De 
Bersaques. - Gelijlcltl.iflenfle oonolttsie, 
H. F. Dumon, nc1vocaat-generaal. 

2" KAMER. - 22 december 1958 

HOGER BEROEP. - :M:ILITIE. - HOGEI1 
DEROEP DOOR DE DIEXSTPLICHTIGE VAN EEN 
RESLISSTNG VAN DE UJLITIERAAD. ~ TER~HJ
NE.N. 

Om ont'Vftnkelijlc te ;zij-n moot rle alcte van 
beroe11 van rle flienstpUchUge tegen een 
beslissVi~[l van fle miUUeraarl ZJO'r aange
tekenfle bl'ief aan cle M·inister van bin
nenlanrlse !Zalcen worflen toege;zonrlen 
binnen vijftien flagon te relcenen van fle 
rlag waa?'OP rle ttitgifte van fle bestreflen 
besz.issing ter bestemming is gelcomef!, 
,qevolg nan haar ver;zenflin,q pe·r aange
tekenae lwief. (Dienstplichtwetten geco
on1ineen1 op 2 september 1957, art. 32, 
par. 1, 4°, en koninklijk besluit van 
3 seDtember 1957 tot regeling van de toe
passing van deze wetten, art. 21, Dar. 2.) 

(NIJS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de bestreden be
slissing, op 28 augustus 1958 gewezen door 
de hoge militieraad; 

Over het mkldel, afgeleid nit de scherr
ding· van artikel 32, paragraaf 1, 4°, van 
de op 2 september 1957 gecoi:irdineerde 
dienstplichtwetten, doordat de hoge miii
tieraad, om te beslissen dat het hager be
roep van aanlegger tegen de beslissing 
van de miltieraad van de lJrovincie Oost
Vlaanderen te laat wercl ingediend en blj
gevolg niet ontvankelijk was, beschouwd 
heeft c1at die beslissing betekenc1 werd OlJ 
18 juni 1958 dan wanneer zij slechts op 
26 juni 1958 ter kennis van belanghebbende 
werd gebracht zodat de akte van beroep, 
die Der aangetekenc1e brief aan de Minis
ter van binnenlanclse zaken op 9 juli 1958 
tocgezonclen werd, wel binnen vijftien da
gen te rekenen van de dag waaroD de ken
nisgeving cler bestreden beslissing ter be
stemming is gekomen werd ingec1iend, 
overeenkomstig gezegcl artikel 32, para
grnaf 1, 4° : 

Overwegencle dat, uit de stukken van 
de rechtspleging waarolJ het hof acht ver
mag te slaan, blijkt dat aanlegger op 
23 juni 1958 ontvnngst heeft genomen van 
de hem per aangetekende brief toegezoh
den uitgifte van de beslissing van de mili
tieraacl van de provincie Oost-Vlaanderen; 
dat dus op die datum hem van die beslis-
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sing kennis werd gegeven, overeenkomstig 
artikel 21, paragraaf 2, van het koninklijk 
besluit van 3 september 1957 tot regeling 
van de toepassing van de dienstplichtwet
ten, gecoordineerd op 2 september 1957 ; 

Overwegende dat, daar de verzending 
slechts op 9 juli 1958 plaats heeft gegre
Pe:ri, de akte van beroep niet werd toege
zonden, zoals artikel 34, paragraaf 1, 4°, 
het voorschrijft binnen de vijftien dagen 
te rekenen van de dag waarop de kennis
geving der bestreden beslissing ter . be
stemming is gekomen ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning. 

22 december 1958. - 2° kamer. - Voo1·
dtte1·, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, H. van 
Beirs. - Gelijkl1ticlencle concl-us·ie, H. F. 
Dumon, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 22 december 1958 

HERZIENING. - NIEuw FElT. - VERWIJ
ZING VOOR ONDERZOEK NAAR EEN HOF VAN BE
ROEP. - VoonwAARDEN. 

W anneer in een regelrnat-ig overgelegcl 
verzoelcsclwift tot herziening feiten wor
clen aangevoenl tlie voorvielen sincls cle 
ve1·oonleling of omstancl·igheclen clie aan
legge1· niet in staat was te bewijzen ten 

· tijcle van het gecling en ~vaantit het be
wijs van onschulcl van cle verzoelcer lean 
blijlcen en, volr1ens hem, blijlct, ont
vangt het hof cle aanvraap en beveelt 
clat ze zal onclerzoeht wo1·clen cloo1· een 
hot van beroev (1). (Wetb. van strafv., 
-wet van 18 juni 1894 -, art. 443, 3°, 
en 445, lid 3.) 

(I., :M. Ell M, DE VIS.) 

AR.REST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift van 12 mei 1958, getekencl door 
Mer Van Leynseele, advocaat bij het Hof 
van verbreking, waarbij Irma De Vis, 
Magdalena De Vis en Magaretha De Vis 
de herziening aanvragen van een arrest 
gewezen door het Hof van beroep te Gent 
op 11 juli 1956, waarbij zij veroorcleeld 
werden elk tot een gevangenisstraf van 
een jaar en een geldboete van 1.000 frank, 
welke hoofdgevangenisstraffen voorwaar-

'· (1) Verbr., 4 november 1957 (Bull. en PAsrc., 
1958, I, '225). 

delijk verklaard werden gedurencle een 
termijn van vijf jaar ten opzichte van 
Magdalena De Vis en Margaretha De Vis, 
om, te Aalst tussen 24 juli 1952 en 26 no
vember 1952 met bedrieglijk opzet of met 
het oognlerk om te schaden, de eerste een 
verkoopcompromis valselijk te hebben op
gemaakt, allen gebruik te hebben gemaakt 
van het vals stuk; 

Overwegende dat dit arrest kracht van 
het gewijsde heeft bekomen; 

Overwegende dat de veroorcleelden hun 
aanvraag steunen op cle verklaringen van 
een reeks getuigen, welke ten tijde van 
het geding niet verhoord werden om de 
reclen dat vertoonsters niet wisten dat die 
getuigen, kort v66r het overlijden van 
;Joseph De Vis, met hem in betrekking ge
weest waren en deze laatste hen medede
lingen gedaan had nopens zijn laatste 
wilsbeschikkingen; 

Overwegende dat de veroordeelden bij 
hun verzoekschrift een met redenen om
kleecl gunstig advies voegeri van drie ad
vocaten bij het Hof van beroep te Gent, 
met tien jaar inschrijving op de lijst; 

Overwegende dat het bewijs van on
schulcl van verzoeksters mogelijks . kan 
blijken en, volgens hen, schijnt te. blijken 
nit die feiten en omstandigheclen, welke 
zich voorgedaan hebben sedert hun veroor· 
deling en zij niet in staat waren te bewij
zen ten tijde van het geding; 

Gelet op de artikelen 443, 3°, 444 en· 445 
van het Wetboek van strafvordering; 

Om cUe redenen, ontvangt de aanvraag 
tot herziening; beveelt dat de aanvraag 
zal onderzocht worden door het Hof van 
beroep te Brussel ten einde na te gaan of 
de nieuw ingeroepen feiten afdoende ge
noeg blijken om aarileiding te geven tot 
herziening; behoudt de kosten voor. 

22 december 1958. - 2e kamer. - Voor
zitte1', H. cle Olippele, raadsheer waarne
mencl voorzitter. - J1erslap,qeve1·, H. De· 
lahaye. Gelijlclu-iclencle conclusie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 23 december 1958 

1o INKOMSTENBELASTINGEN.- AAN
GWTE. - Doon. DE WET BEPAALDE TER.MIJII 
\'OOR DE OVERLEGGING AAN DE AD:MINISTRATIE, 
- TERMIJN VAN OPENBARE ORDE. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. - Bur
TENGEWONE TERMIJNEN. - r_rE LAAT OVERGE
LEGDE AANGIFTE. - AANSLAG DIE MAG GEVES
'l'IGD WOR.DEN BINNEN DE BUITENGEWONE TER
MIJNEN. 
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3° INKOMSTENBEfoASTINGEN.- Bn
TENGE\YONE TERMI.TNEN. SAMENGESCIIA
:Kli:LDE 'VE'l'TENJ ARTIKEL 74. - TERMIJNEN 
VAN OPENBARE ORDE. - AFSTAND ZONDER UIT
VVERKSEL IN HECHTE. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. - BUI
TI~~NGE,:VONE TERMIJNJGN, - TE LAAT OVERGE
LEGDE AANGIFTE. - AmUNISTRATIE DIE DE 
AANSLAG NIET VAN AMBTSWEGE YESTIGDic. -
ADJ\HNISTRATIE DIE DE BES'l'ANDDEL!cN WELKE 
BLIJKEN UI'l' DE 'l'E LAAT OVERGELEGDE AAN
GIFTE AANGENO~IEN HEEFT. ------.. 0M:STANDIGIIE

DEN ZONDER UIT'\VERKSEL OP DE BUI'l'ENGE
WONE TERMIJNEN. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
ZWAAn.SCHRIFT. - AFSTAND VAN ZEKERE BE
TWiflTINGEN. - AFSTAND DOOR LASTHEBBER. 
-:MACHT VAN DE LASTHEBBER DIE NIE'l' VOOR 
RET EERS'l' YdOR RET HOF :!.fAG BETWIST WOR
DEN. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
DRIJFSBELASTING. - BEPALING VAN DE BE
LASTBARE H'!KOMSTEN VAN EEN NAAl>ILOZE VEN
NOO'l'SCHAP. - BEZOLDIGINGEN TOEGEKEND AAN 
DE JlEHEERDERS, DE COJ\IMISSARISSEN EN AAN 
DE AANDEELHOUDERS. 

7° INKO:MSTENBEioASTINGEN. - BE
ZWAARSCHRIFT. - BEZWAARSCHRIFT GE
RICHT TEGEN EEN BELASTING GEVESTIGD OP BE
'l'WIS'l'E JlESTANDDELEN. - BEZWAARSCHRIFT 
DAT VAN Al\IBTSWEGE GELDT VOOR DE ANDERE 
BELASTINGEN DIE OP DEZELFDE !lESTANDDELEN 
GEVESTIGD ZIJN. - DRAAGWIJD'l'E VAN DEZE 
REGEL. 

1 o De term·ijn b'innen dewelke lle na.ng·ifte 
in de inlcomstenbelnstingen (Utn de nll
min·ist·mUe vnn de llireate belnstingen 
dient ove·rgelega ·is vnn openbnre 
orde (1). (Samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 53, var. l, en 54, par. l.) 

2° Ge.<Jien het lcwralcter van ovenbnre o·rae 
vnn de tonn·i:in binnen dewellce ae ann
gifte in lle inlwmstenbelnstingen rnoet 
gebewren staat het te lnnt overleggen 
·vnn cle artll[tifte, voo1· ~vnt bet·reft de 
toepnssing vnn nrtikel 74 vnn de snmen
gesahnlwlde ·wetten, gez.ijk met het niet 
o·verlegrJen vnn een nnngifte (2). 

3° De b·aitengewone tennijnen vnn aan
slng, voo1·zien bij artilcel 7 4 van de sa
rnengesalwlcelde wetten betrefjende ae 
inlcomstenbelnstingen, zijn termijnen 

(1) Verbr., 1 juli 1947 (Lirr. Yerb•·., 1947, 
biz. 243) ; 10 april 1956 (ibirl., 1956, biz. 647) ; 
11 april en 14 mei 1957 (ibid., 1957, blz. 683 
en 767). 

(2) Verbr., 10 april 1956 (A.rr. Yerb1·., 1956, 
biz. 647) en de noot; 14 maart, 11 april en 
14 mei 1957 (ibid., 1957, biz. 579, 683 en 767). 

(3) Verbr., 14 maart, i1 april e1i H mei 1957 
(A. r1·. T' erln·., 1957, biz. 579, 683 en 767). 

(4) Verbr., 14 maart 1957 (A.,.,·. Yerbr., 1957, 

vnn open ba1·e orde 1NW·J'vnn (le a(lrnl.
nistratie niet gel(z.i[J afstnn(l knn 
flo en (3) . (Smnengeschakelde wetten !Je
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 74.) 

4° 1,Vanneer de 7Jelastinrf1Jli.ahtige z·ijn nan
llifte ·in de inlcomstenlielnsUngen niet 
liinnen de ~vettelijlce term-ijn hee.tt over
.aelerJrl, blifven cle ornstctn(Ugheclen llat 
de rulrninistrat-ie een aanslng niet vnn 
ambtswe,qe gevesUgrl heeft en clat, om 
cle lielnstbnre grondslny te bepnlen, z-ij 
cle bestnnddelen nnngen omen heett 
wellce lJUjken tt.it (le te laat 01Jer,qelegae 
nnngifte, zon(le1· ttitwerlcsel ten aa.nzien 
vnn het 1·eaht voor cle ct(lministrat-ie een 
nie1l1.be nanslag binnen cle bn'itenge~vone 
term·ijn te vesUgen (4). (Samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 74.) 

5° 1¥anneer een bezwnarsall'l'ift tegen een 
nanslag in rle inkomstenbelnstingen op
ge·volgcl ~veTa aoo1· een gesahreven ctf
stana 1-•wn zeke1·e .a·rieven, m n.a de belns
tinrf1Jl·iahtirte niet voo1· cle eerste mnnl 
voo1· het hof de nwcht van cle persoon 
die cle nfstwna on(lergetelcen d he eft be
twist en (5) . 

6° Overeenlcomstig a.1·tikel 35, pnt·ag,·n
fen S en 3bis, vnn de· op 3.1 juli .1948 sn
mengesahakelcle wetten, (z.ie·1ulen, ter be
pnUng vnn de belnstbn·re lJeclriffsinlcom
sten vnn een nnnrnloze vennootsahap, 
bij lle w·insten floor (leze vennootsahnp 
verwezenl'ijlct, onde·r mee·r ge·voega te 
wo·rden, en a-it in de mnte doo·r aeze be
palingen vnstgesteld, de vnste of vernn
rlerencle bezolcli,q·ingen toe,aelcencl zowel 
nnn tle beheeraers, nnn de aomrnissnris
sen en nnn tle personen (lie e·nnede ge
li:ilcgesteltl zi:in, als nnn ae vennoten, 
a-it is ann de nancleelhou ders van de 
vennootsalwp (6). 

7° Zo het bezwanrsah'l"ift geriaht tegen een 
op betwiste bestnn(lclelen .aevesti,qae be
lastin,q van nmbtswe,qe ,qelrlt voor (le nn
dere belnstin.qen op (lezelfde liestnnllde
len ,qe·vestirta· ten laste vnn cle bela.st-ing
pliahti,qe aie het bezwnnrschrift inllien
lle, strelct ze ziah inte{!en(leel niet vnn 
nmbtswege u.it tot ae /Jelastingen op 
deze bestnnddelen ten laste van ae1·aen 
gevestigd (7). (Samengeschakelde wet-

biz. 579) en de noten; verge!. ook verbr., 
10 april 1956 (ibid., 1956, biz. 647) 28 maart 
en 11 april 1957 (ibid., 1957, biz. 630 en 683). 

(5) Verbr., 23 december 1958 (Bull. en PAsrc., 
1959, I, 429) en de noot. 

(6) Verbr., 23 november 1918 (A.1·1'. Yerbr., 
1948, biz. 582) en 15 februari 1949 (ibill., 1949, 
biz. 128). 

(7) Raadpl. verbr., 26 october 1954 (A1'1', 
T'e1·br., 1955, biz. 114) en de noot onclertekend 
F. D. onder dit arrest in Bnll. en PAsrc., 1955, 
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ten betreffenue de inkomstenbelastin
gen, art. 61, par. 3; wetten van 30 mei 
1949, art. 1, en 27 juli 19GB, art. 2, 2°.) 

{N. V. ll. K. S. I., T, BELGISCHE STAAT, 
:MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 februari 19i'i7 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste mkldel, afgeleicl uit de 
schenclil1g van de artikelen 7 4 en 55 van de 
bij besluit van 31 juli 1943 smnengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, waar de auministratie, na twee 
aanslag·en overeenkomstig de aangifte bin
nen de gewone termijn ingekohienl te 
hebben, nog twee aanslagen gevestigd 
lteeft buiten de gewone termijn alhoewel 
het bewijs niet « geleverd ll werd dat de 
wettelijke voorwaarden tot toepassingvan 
artikel 74 verwezenlijkt waren, verinits 
de aclministratie de procedure van arti
kel 55 gevolg·cl heeft zomler dat iets uit
wijst dat, buiten de gewone termijn, 
nieuwe elementen werden ontdekt welke 
ten gevolge van de handelswijze van de 
schatplichtige door de administratie niet 
gekend waren : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de door artikel 54, para
graaf 1; van de wetten betreffende de in
komstenbelastiilgen voorgeschreven aan
gifte slechts overgelegd werd na het ver
strijken van de door dit artikel bepaalde 
termijn; 

Overwegende dat de termijn om de aan
gifte van de belastbare inkomsten over te 
leggen van openbare orde ,:is, zodat het te 
laat overleggen ervan met het gebrek aan 
aangifte gelijkstaat, wat de toepassing be
treft van artikel 74 van de samengescha
kelde wetten, en zodat het de administra
tie niet toegelaten is van het voordeel van 
de bij dit artikel voorziene buitengewone 
termijn afstand te doen ; 

Overwegende, bijgevolg, dat wanneer de 
schatplichtige zijn aangifte binnen de wet
telijke termijn niet overgelegd heeft, de 
dubbele omstancligheid dat de administra
tie een aanslag niet van ambtswege geves
tigd heeft, en, om de belastbare grondslag 
te bepalen, de bestanddelen aangenomen 
heeft welke blijken uit de te laat overge
legde aangifte, zonder uitwerksel blijft 
ten aanzien van het recht voor de admi
nistratie een nieuwe aanslag binnen de 
buitengewone termijn te vestigen ; 

I, 164) ; 27 september 1956 en 5 maart 1957 
(Bull. en PAsrc., 1957, I, 62 en 798, en de noot 
onder laatstgenoemd arrest); 5 november 1957 
(A1'1'. Y crbr., 1958, biz. 121). 

Dat het middel naar recht fault; 
Over het tweede midclel, afgeleicl uit de 

schemling van de artikelen 1131, 1315, 
1317, 1319, 1320 tot en met 1349 van het 
Burgerlijk Wetboek, 53 tot 63 van de bij 
het koninklijk besluit van 30 november 
1935 samengeschakelde wetten op de han
delsvennootschappen (titel IX van het 
Wetboek van koophandel), eerste onder
dee!, waar het bestre<len arrest aan de 
brieven van 11 april, 27 april, 30 mei en 
14 juni 1951 een zin en een clraagwijclte 
toegeschreven heeft die volkomen in strijd 
zijn met hun bewoordingen en alclus hun 
bewijskracht geschonclen heeft, vermits 
het hof van beroep deze brieven heeft aan
gezien als houclende een overeenkomst 
vanwege aanlegster en, zo het een over
eenko]]Jst is, als houdende een eenzijdige 
afstand van punt 1 van de reclamatie van 
22 februari 1949; tweede onderdeel, waar 
het arrest de brieven van 11 april, 27 april, 
30 mei en 14 juni 1951 als een overeen
komst van afstancl heeft aangezien, wan
neer enkel het college van beheerders be
voegd is om rechtsgeldige beslissingen te 
nemen en overeenkomsten af te sluiten 
tenware de statuten van de vennootschap 
hiermede strijdige bepalingen zouden be
vatten; derde onderdeel, waar het hof van 
beroep aanneemt dat de afstand gedaan 
door aanlegster rechtsgeldig .is, dan wan
neer het aanneemt dat de administratie 
de door haar gedane afstancl intrekt en 
alclus aanneemt, in strijdmet artikel 1131 
van het Burgerlijk Wetboek, dat de af
stand gedaan door aanlegster, alhoewel 
zonder oorzaak geworden, toch bindend 
blijft : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het arrest vaststelt 

« dat bij schrijven van 11 april 1951 ann
legster heeft verklaard slechts het punt' 2 
van haar eerste bezwaarschrift (14 augus
tus 1947) en punten 1 en 3 van haar twee
de bezwaarschrift (22 febrnari 1949) te be
houden en van de overige punten af te 
zien l> ; dat het verklaart dat << geen zweem 
van bewijs is te bespeuren >> betreffende 
een overeenkomst welke aanlegster be
weerde aangegaan te zijn geweest tussen 
haar en de controleur van de belastingen 
en waarvan zij staande hield dat « haar 
akkoord van 11 april 1931 het gevolg is 
geweest l>; dat het einclelijk beslist dat 
aanlegster « moet worden geacht onvoor
waarclelijk te hebben afgezien van alle 
punten niet uitdrukkelijk vermeld in be
doeld schrijven >l ; 

Overwegende dat het middelniet toelaat 
te ontdekken, gelet op de bewoordingen 
zelve van het arrest, op welke wijze de 
rechter aan de door aanlegster ingeroe
pene brieven een zin of een clraagwijdte 
zou toegekend hebben welke met de ge-
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wone betekenis van de woorden ervan on
verenigbaar zou zijn en welke voor gevolg 
zou hebben dat de hewijskracbt van die 
stukken miskend zou geweest zijn ; 

Overwegende dat, bij gebrek aan, duide
lijkbeid, bet eerste onderdeel van bet mid
del niet ontvankelijk is ; 

Over bet tweede onderdeel : 
Overwegende dat, daar de vraag vreemd 

is aan de openbare orde, aanlegster voor 
de eerste maal v66r het hof van cassatie, 
bet gebrek aan hoeclanig·heid in hoofde 
van de persoon die in baar naam gehan
deld heeft, niet mag im·oepen om de gel
digbeid van een wilsverklaring die in haar 
naam werd afgelegd te betwisten en der
balve de gevolgen ervan te verwerpen; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del niet ontvankelijk is ; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat de recbter beslist 

beeft dat de door aanlegster gedane af
stand een eenzijdige wilsuiting was en dat 
deze dus niet als oorzaak had welke ver
bintenis ook vanwege de administratie ; 

Dat bet derde onderdeel van het midd.el 
in feite niet opgaat; 

Over bet derde midclel, afgeleid uit de 
schencling van artikel 97 van de Grond
wet, waar het bestreden arrest op tegen
strijdige motieven rust, vermits het, ener
zijds, besiist dat over de geboekte factu
ren met betrekking op werken waarvan 
beweercl worclt clat zij in 1945 werclen uit
gevoerd geen uitspraak kon gedaan wor
den, daar afstand van de reclamatie op 
dit punt werd gedaan, en, anderzijds, toch 
de ongegrondheid van dit punt bij bepaal
de motieven vaststelt : 

Overwegende clat de beweerde tegen
strijdigheid niet bestaat vermits het be
streden arrest de gegronclheicl van de re
clamatie op becloeld punt slechts · op bij
komencle wijze in overweging heeft geno
men om desaangaancle te bepalen wat 
«ten overvloede kan worden aange
merkt >>; 

Dat het midclel in feite faalt; 
Over het viercle middel, afgeleid nit de 

schencling van de artikelen 25 en 35 van de 
bij besluit van 31 juli 1941:: samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe~ 
lasting en en 97 van de G rondwet, eerste 
onderdeel, waar het hof van beroep beslist 
dat, bij toepassing van artikel 35, para
grafen 3 en 3bis, de bezoldigingen van de 
heren Boey, Ongenaert, Sneyers en Tay
mans, bij de inkomsten van de vennoot
schap dieneu gevoegd omdat die personen 
met beheerders moeten gelijkgesteld wor
clen en hun bezolcligingen bij de belast
hare inkomsten van de vennootschap 
dus dienen gevoegd, wanneer door clit ar
tikel enkel bedoelcl worden de bezolcligin-

gen toegekend aan aancleelbouclers van 
vennootscbappen; tweede onclercleel, waar 
het bestreden arrest ten onrecbte beslist 
dat de bezoldigingen van de heren Boey, 
Ongenaert, Sneyers en Taymans bij de in
komsten van de vennootscbap moeten ge
voeg·d worden, omclat die personen met be
heerders moeten gelijkgestelcl worden, al
hoewel bet niet betwist wordt dat becloel
de personen cloor een dienstcontract met 
de vennootschap verbonclen zijn : 

Over het eerste onclercleel : 

Overwegencle clat het bestreden arrest 
beslist heeft clat cle bezoWigingen van de 
in bet mitldel g·emelde personen, in de bij 
de beslissing van de directcur van de di
recte belastingen bepaalde mate, bij de 
winst van de vennootschap dienen gevoegd 
te worden voor het vestigen van de belas
ting van de vennootscbap en dit « over
eenkomstig artikel 35, paragrafen 3 en 
3bis, van de bij besluit van 31 juli 1943 
samengeschakelcle wetten >> ; 

Overwegencle dat bij dit artikel zowel 
cle bezoldigingen toegekend aan vennoten 
als deze welke toegekend zijn aan met be
heerclers of commissarissen gelijkgestelde 
personen becloelcl worden ; 

Dat het eerste onclercleel van het micldel 
naar rccht faalt; 

Over het tweede ondercleel : 

Overwegende dat het arrest zijn beslis
sing heeft gerechtvaardigcl niet alleen op 
grond van de beschouwing dat de in het 
middel gemelde personen met beheerclers 
van de vennootschap dienen gelijkgesteld 
te worden, maar eveneens op grond van 
de vaststelling clat clie personen aandeel
houclers van de vennootscbap waren, en, 
bijgevolg, vennoten en dat de bezoldigin
gen hun werden toegekend wegens de 
effectieve uitoefening in de vennootscbap, 
bij wijze van opdracbt of contract, van 
werkelijke functies ; 

Overwegencle clat mt onderdeel van bet 
micldel slechts bepaalcle motieven van de 
beslissing bestrijclt en onderscheiclene rno
tieven, welke volstaan om de beslissing te 
rechtvaarcligen niet critiseert; 

Dat het, derhalve, bij gebrek aan be
lang, niet ontvankelijk is; 

Over het vijfcle micldel, afgeleicl nit de 
schending van de artikelen 45 en 61 van de 
bij besluit van 31 juli 1943 samengescha
kelcle wetten betreffencle cle inkomstenbe
lastingen, 2, 2° en 3°, van cle wet van 
27 juli 1953, waar. het hof van beroep be
slist dat cle eis tot aftrekking van cle club
bele belasting niet ontvankelijk is, omdat 
hij een nieuwe eis uitmaakt, en omdat 
zonder de clubbele belasting te betwisten, 
de vestiging van de belastingen van open
bare orcle zijncle, bet hof van beroep ertoe 
gehouclen was van de overbelasting kennis 
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te nemen meer bepaaldelijk bij toepassing 
van artikel 2, 2° en 3°, van de wet van 
27 juli 1953 : 

Overwegende dat in lmar reclamatie 
·aanlegster betwistte (lat bepaalde door 
haar aan· derde l)ersonen toegekende sam
men als winsten van de vennootschap kon
den beschouwd worden voor het vaststel
len van het bedrag van de in haren hoofde 
belastbare inkomsten; 

Dat indien, bij toepassing van artikel 2, 
2°, van de wet van 27 juli 1953, die recla
matie van ambtswege geldt voor alle. be
lastingen welke op dezelfde bestanddelen 
ten haren laste gevestigd worden, zij zich 
nochtans van ambtswege niet uitstrekt tot 
de belastingen die bedoelde sommen tref
fen in l10ofde van de personen die ze als 
inkomsten verkrijgen; 

Overwegende dat niettegenstaande het 
karakter van openbare orde van de be
lastingschuld, het hof van beroep, waarbij 

. het beroep van de schatplichtige tegen de 
beslissing van de directeur van de directe 
belastingen aanhangig is gemaakt, geen 
kennis mag nemen, zonder machtsover
schrijcling, van een kwestie die aan de di
recteur door de schatplichtige niet onder
worpen werd en waarover die ambtenaar 
geen uitspraak heeft gedaan, zelfs indien 
hij het van ambtswege had moeten doen, 
hamelijk in geval van dnbbele belasting; 

Dat het midclel naar recht faalt; 
Om cUe redenen, verwerpt de voorzie

ning; ver;oordeelt aanlegster tot de kosten. 

23 december 1!158. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Vm·slar;geve·l', H. van 
Beirs. GelijkZ.Zticlencle concl1t8'ie, 
H. Paul Mahaux, aclvocaat-generaal. -
Pleite·l's, HR. Van Herck (van de Balie 
bij het Hof van beroep te Brussel) en Van 
Leynseele. 

2° KAMER. - 23 december 1958 

INKOMSTENDELASTINGEN. BE-
DRIJFSBELASTING. - 0VERLATING VAN EEN 
HANDELSFONDS. ~ 0VERLATING DIE RET BE
STAAN VAN VROEGERE NIET BELASTE WINSTEN 
TE VOORSCIIIJN DDET KOMEN. - vVINSTEN DIE 
IN DE EEDRIJE'SBELAS'l'ING BELAS'l'llAAR ZIJN. 

(1) Verbr., 4 october 1943 (Bnll. en PAsiC., 
1943, I, 365, en de noot) ; 29 november 1943 
(ibid., 1944, I, 74); 27 februari 19,17 (A1·r. 
Jl erbr., 1947, blz. 64); 1 juni 1948 (ibid., 1948, 
biz. 303) ; 26 juni 1951 (ibid., 1951, biz. 641) ; 
20 november 1951 (ibid., 1952, biz. 135); 28 ja
nuari 1958 (ibid., 1958, biz. 347). Vergel. verbr., 
3 maart 1953 (A1'1'. Yerbr., 1953, biz. 453); 

Wannecr rle overlating van een hanclel~
toncls het bestawn te voo1·schih~ lloet lciJ
men van ·vroege1· lloor cle ove1'late1· ver~ 
wezenlijlcte beclrijfswinsten die niet be~ 
last werclen, zijn cleze 1oinsten in cle be
cli'ijfsbelastinr; belastbaa1· (1). (Samen
geschakel<le wetten betreffende de in~ 
komstenbelastingen, art. 25, par. 1, 1 o, 
27, par. 1, en 32, par. 1.) 

(llELGISCIIE STAAT, l\IIXIRTEU. VAN L~lNAi\'OlEN: 
T, \\'EDU\YE TIOOSE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 december 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; · 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van cle artikelen !.l7 en 112 van de· 
Grondwet, 1319 tot 1322 van bet Burgerlijk 
Wetboek, 27, paragrafen 1 en 2bis, lit
tera a, en 42 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij 
besluit van de Regent van 15 januari 1948, 
en 1, 2 en 6 van het besluit van de Regent 
van 16 januari 1948, houdende samenscha
keling van de wetten betreffende de natio-' 
nale crisisbelasting, doordat het bestreden 
arrest overweegt dat een cessiewinst niet 
belastbaar is wanneer zij moet toegeschre
ven worden aan omstandigheden of oor
zaken vreemcl aan het bedrijf, en beslist 
dat het niet is gebleken dat de cessiewinst, 
groot 142.090 frank, door wijlen Prosper 
Roose behaald ingevolge de overlatings
akte van 26 november 1945, haar oorsprong 
vindt in de exploitatie cler zaak, maar 
veeleer te wijten is aan de economische 
toestancl ten tijde. der overlating en aldus 
niet belastbaar is, wanneer : 1 o uit de 
stukken van het dossier en de overwegin
gen zelf van het bestreden arrest blijkt 
dat de overlating op 26 november 1945 ge
schieclcle in de loop der exploitatie van de 
hanclelszaak, claar deze door wijlen Pros
per Roose zonder onderbreking werd 
voortgezet tot 31 december 1945 en de over
lating op al de bestancldelen, zo stoffelijke 
als onstoffelijke, van het handelsfonds be
trekking had; dat bijgevolg elke vereffe
ning van de handelszaak, evenals het be
staan van meerwaarden tengevolge of 
door bet feit van dergelijke vereffening 
uitgesloten waren; dat het verschil tussen 
de cessieprijs en de overblijvende beleg-

20 september 1955 en 7 juli 1956 (ibid., 1956, 
blz. 14 en 949) ; 18 juni eu 9 juli 1957 (ibirl., 
1957, biz. 880 en 960); 19 december 1957 (B·all. 
on PASIC., 1958, I, 418); 20 maart en 6 mei 
1958 (A1·r. Jlerln·., 1958, biz. 541 en 707); 27 mei 
1958 (Bnll. en PAsrc., 1958, I, 1059) ;. 21 october. 
1958, twee arresten, sup1·a, biz. 152. 
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gingswaarde van het handelsfonds slechts 
winsten of meerwaarden, voortspruitend 
uit de activiteit van wijlen Prosper Roose 
in de loop der exploitatie, kan vertegen
woordigen; dat het hier dus gaat om een 
meerwaarde verwezenlijkt door de belas
tingplichtige in zijn handelszaak, meer
waarde welke slechts binnen de grenzen 
van artikel 27, paragraaf 2bis, littera a, 
der voornoemde samengeschakelde wetten 
van bedrijfsbelasting kan vrijgesteld wor
den; 2° in elk geval, het hof van beroep, 
zich in de plaats stellend van verweerster 
geen enkel concreet bewijsmiddel aanvoert 
waaruit een gelegenheidswaarde bij de 
overdracht van 26 november 1945 zou blij
ken; dat het hof van beroep slechts op 
een dubbelzinnige en conjecturale over
weging steunt en niet aantoont dat ten 
deze, dank zij gunstige feitelijke omstan
digheden, buiten elke exploitatie om, een 
hogere prijs dan de werkelijke waarde 
van het handelsfonds werd bekomen; dat 
de overweging van het hof van beroep in 
al de gevallen van cessie zou kunnen aan
gehaald worden om elke belastbaarheid 
van een cessiewinst uit te schakelen : 

Overwegende dat de overlating van een 
handelsfonds het bestaan van vroegere be
drijfswinsten te voorschijn kan doen ko
men, die niet aangeslagen werden en die 
derhalve in de beclrijfsbelasting belast
baar zijn; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat, rekening gehouden met de 
op de overnameprijs toegestane delgin
gen, de overlating van het handelsfonds 
een winst laat blijken van 142.090 frank, 
die in principe te belasten is; 

Overwegencle dat, na erop gewezen te 
hebben dat een cessiewinst slechts belast
baar is in de mate dat zij meerwaarden 
uitmaakt in de loop van en door het be
drijf verkregen en enkel te voorschijn ge
konien ter gelegenheid cler overlating, en 
dat zij echter niet belastbaar is wanneer 
zij moet toegeschreven worden aan om
standigheden of oorzaken vreemcl aan het 
beclrijf, het arrest beslist dat, in ·de zaak, 
de cessiewinst niet belastbaar is ; clat het 
die beslissing steunt op de beschouwing· en 
dat niet is gebleken dat « het tamelijk 
klein verschil >> tussen de overlatingsprijs 
en de overnameprijs, zelfs wanneer reke
ning wordt gehouclen « met de toegestane 
delgingen », zijn oorzaak in de exploitatie 
vindt en dat clit verschil « veeleer » te wij
ten is « aan de economische toestancl ten 
tijde der overlating » ; 

Overwegende dat die hypothetische en 
dubbelzinnige beschouwingen de aange
vochten beslissing niet regelmatig motive
ren; 

Dat het tweede ondercleel van het mid
del, clerhalve, gegroncl is; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 

arrest, in zover het de aanslagbasis tot 
het bedrag van 71.793 frank beperkt, de 
teruggave met interesten van de op een 
hoger bedrag gevestigcle en betaalcle belas
tingen beveelt en cle Belgische Staat tot 
de kosten veroordeelt; beveelt clat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van cle gecleeltelijk vernie
tigcle beslissing; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel; veroordeelt verweerster tot de 
kosten. 

23 december 1958. - 2° kmner. - Voo1'
zitter, H. de Olippele, raaclsheer waarne
mencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Ne
veu. - GeUjlchtidencle conCZ1tsie, H. Paul 
Mahaux, aclvocaat-generaal. - Pleiters, 
HR. Van Leynseele en W. De Olercq (deze 
laatste van de Balie bij het Hof van be
roep te Gent). 

26 KAMER. - 23 december 1958 

1° lVIIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - VOORZTENING VAN DE BE
KLAAGDE. - MIDDEL HlERUIT AFGELEID DAT 
DE BESTREDEN BESLISSING DE STRAF VAN VER
VAL VAN HET RECHT EEN RIJTUIG TE BESTU
REN ONWETl'IG REPERKT HEEFT TOT HE1' BE
STUREN VAN EEN AUTOVOERTUIG. - l\1IDDEL 
VAN BELANG ONTBLOO'r. - NIE'l'-ONTVANKELIJK
HEID. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
HOF VAN BEROEP DAT DE GEVANGENIS~TRAFFEN, 
DE BOETEN EN HE'l' VERVAL VAN HE'l' RECHT EEN 
RIJTUIG 'l'E BES'l'UREN BEHOUDT, 1\fAAR DAT DE 
DUUR VAN HET VERVAL VERHOJGT. - EENPA
RIGHEID ENKEL VEREIST VOOR W AT BETREFT 
DE DUUR VAN HE'l' VERVAL. 

1° Is n·iet ontvanlcelijk bi:i geb1·e1c aan be
Za.ng het midclel door de belclaagde hier-
1bit afrteleid dat de rechter op onwettige 
1.vi)Ze .tle st1·at ·wn verval van het 1·echt 
een djtwig te bestm·en be1Je1·1ct heett tot 
het verval van het q·echt een a11.tovoe1·
t·nig te best·wren. 

2° TVnnneer l1et hof qj(tn beroep cle gevan
genisstntffen, cle 1Joeten en het verval 
vnn het 1·echt een djtgig te best1wen in 
stanrl honclt, zoals cleze stra,ffen cloor de 
eerste 1·ecllter werclen 11Ugesprolcen, 
maar dat het cle clmw van dit verval 
ve1·hoogt, moet het slechts 1Jet1'effencle 
dU Znatste p1tnt met eenparighe·icl van 
stem.men 1titszJmalc doen (1). 

(1) Raadpl. verbr., 11 december 1933 (B1tll. 
en PAsrc., 1934, I, 97); 19 februari 1940 (A1·r. 
Ve1·br., 1940, blz. 21); 17 december 1951, 
7 april en 5 mei 1952 (ibid., 1952, blz. 184, 442 
en 476); 17 september 1956 (ibid., 1957, blz. 4). 
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<(H. EN R. VANNUTTE, T. HEYLEN, HOUTMEYERS, 
NULENS EN LANDSBOND DER CHRISTELIJKE ~fU
TUALITEI'l'EN,) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
,arrest, op 16 mei 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

I. Over de voor~iening, van eerste aan
legger : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9 en 97 van de 
Grondwet, 418 tot 420 van het Strafwet
boek, en 2 van de wet van 1 augustus 1899 
(door nrtikel 2 van de wet van 1 augustus 
1924 gewijzigd) op de politie van het weg
verkeer, doordnt het bestreden arrest te
gen eiser Hendrik Ynnnutte, samen met 
een straf van gevangenzitting en van 
geldboete, de ontzegging uitspreekt van 
het recht een « autovoertuig >> te besturen 
om reden dat de strafbare daad vnn on
vrijwillige doodslag en slagen of verwon
dingen, waaraan hij zich plichtig heeft ge
mnakt, en waarom het arrest hem veroor
deelt weg·ens vervoerongeval, aan het per
soonlijk feit van betichte te wijten is, dan 
wanneer de vervallenverklaring van het 
recht een « nutovoertuig >> te voeren in 
dergelijk geval door de wet niet voorzien 
is, en derhalve het geheel der door het ar
rest uitgesproken straffen onwettelijk is : 

Overwegende dat een autovoertuig een 
middel van vervoer te land is en dat bij
gevolg het verval van het recht een rij
tuig te besturen, uitgesproken bij toepas
sing van het artikel 2 van de wet van 
1 augustus 1924, zich noodzakelijk tot de 
autovoertuigen uitstrekt; 

0Yerwegende dat, daar waar de rechter 
het verval van het recht een voertuig te 
besturen tot het besturen van een auto
voertuig beperkt, hij door die beperking 
de straf niet verzwaart, welke het verval 
van het recht een voertuig te besturen ge
durende dezelfde termijn uitmaakt en 
welke hij de macht heeft nit te spreken; 

Dat, derhalve, zou die beperking on
wettelijk zijn, zij nochtans niet van aard 
is aan de veroordeelde een nadeel te be
rokkenen; 

Overwegende dat het middel dus, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk IS; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schencling van artikel 140 van de wet van 
18 juni 1869 op de rechterlijke inrichting 
gewijzigd door artikel 2 van de wet van 
4 september 1891, doordat het bestreden 
arrest de door de eerste rechter opgelegde 
straf verhoogt zonder genoegzaam in 
rechte te bestatigen dat het hof van beroep 
op dit punt bij eenparigheid van stemmen 
lJeslist heeft : 

\'ERBR., 1959. - 24 

Overwegende dat artikel 140 van de wet 
van 18 juni 1869 op de rechterlijke inrich
ting gewijzigd door artikel 2 van de wet 
van 4 september 1891 bepaalt dat de een
parigheid van stemmen vereist wordt op
dat het hof van beroep de door de eerste 
rechter tegen de verdachte uitgesproken 
straffen zou kunnen verzwaren; 

Overwegende dat die wetsbepaling na
geleefd wordt , wanneer het arrest vast
stelt, zoals in onderhavig geval, dat het 
hof van beroep met eenparige stemmen be
slist heeft een bepaald bestanddeel waa r
door de straf verzwaard wordt eraan bij 
te voegen; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het dercle middel, afgeleid nit de 

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 418 tot 420 van het Strafwet
boek, doordat het bestreden arrest geen 
passend antwoord geeft op ife regelmatige 
besluiten waarbij eiser Hendrik Yannutte 
deed gelden dat het vaststond, namelijk 
uit de door de onderzoeksrechter gedane 
vaststellingen, dat hij op het rechter ge
deelte van de weg reed op 75 centimeter 
van de middenas en dat de door Heylen 
bestuurde wagen licht voorbij de midden
as moest rijden, en dat dienvolgens er in 
elke stand van het geding geen verband 
van oorzaak tot gevolg bestond tussen de 
omstandigheid dat eiser de uiterst rechter 
kant niet zou gehouden hebben en het on
geval, daar dit zich niet zou voorgedaan 
hebben indien de bestuurder Heylen niet 
voorbij de middenas van de weg gereden 
had: 

Overwegende dat nit het middel blijkt 
dat de beschouwing dat bedoeld ongeval 
« zich niet zou voorgedaan hebben indien 
de bestuurder Heylen niet voorbij de mid
denas van de weg gereden had >> ten 
grondslag lag aan het door aanlegger in 
conclusies aangevoerd verweermiddel; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
dit verweermiddel op gepaste wijze beant
woord heeft door te bepalen om welke re
denen Heylen niet de minste font begaan 
had toen hij reed zoals hij het deed en 
door, op grond van Pen feitelijke beoorde
ling, te verklaren uat het « ongeval uit
sluitend te wijten is aan de houding van 
Yannutte >> die << nagelaten heeft de uiter
ste rechterkant van de baan te houden en 
op zijn linkerkant voldoende ruimte te 
laten aan zijn tegenligger >> wanneer niets 
het hem belette ; 

Dat het middel feitelijke grondslag , 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 418 tot 420 van het Strafwet
boek, 20, namelijk nummer 2, en 21-2 van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954 
houdende Algemeen Reglement op de po-
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litie van het wegverkeer, en 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat, -
alhoewel eisers v66r het hof van beroep 
regelmatig besloten hadden « dat een ge
brek aan voorzorg en vooruitzicht (van
wege de betichte Heylen) uitmaakte de 
omstandigheid een file van vier wielrij
ders waaronder twee kinderen, met een 
2 m 20 brede autocar op een helemaal 
glibberig·e en slechts 7 meter brede weg 
in te hulen, en in deze voorwaarden een 
tegenligger te willen kruisen ll, en dat 
« hij verzuimd heeft te vertragen en te 
wachten, vooraleer zijn inhaling te ver
richten, dat de weg volkomen vrij weze ll 
-, het bestreden arrest beslist dat de fei
ten der betichtingen lastens verweerder 
Heylen niet bewezen zijn, dat het hof on
bevoegd is om te beslissen over de burger
lijke vorderingen van eisers tegen ver
weerders Heylen en Houtmeyers en dat 
eiser Hendrik Vannutte alleen verant
woordelijk is voor de gevolgen van het 
ongeval en veroordeelt hem ten bate van 
de verweerders tegen hem als burgerlijke 
partijen aangesteld, om de reden « dat 
wanneer de voerder Heylen de file van 
vier fietsers voorbijstak, hij volcloende 
ruimte overliet zowel ann de fietsers als 
nan cle tegenligger Vannntte om veilig te 
kruisen, clat Heylen zich derhalve gedra
gen heeft naar de voorschriften van arti
kel 20-2 van de vVegcode, en dat er geen 
enkel font de voerder Hey len treft ll, dan 
wanneer, volgens artikel 20-2 van het ko
ninklijk besluit van 8 april 1954, de be
stunrder die een andere kruist een vol
doende rnimte moet laten zodat deze ge
rnakkelijk kan doorgaan, en derhalve het 
bestreden arrest zijn beslissing dat Hey
len zich geclragen heeft naar cle voor
schriften van dit artikel op niet passende 
en onvoldoende vaststelling gesteund 
heeft; dan wanneer het bestreden arrest 
geen passend antwoord geeft op het mid
del van eisers die ann Heylen verweten, 
op groncl van nauwkeurige omstandighe
den, een bepaalde schencling van de alge
mene verplichting van voorzichtigheid 
zelfs de bestunrder die zich gedraagt naar 
de reglementaire voorschriften over het 
wegverkeer opgelegd, en is dus niet ge
motiveerd doordat het onzeker laat of 
hij deze grief verworpen heeft om reden 
dat de omstancligheid waarvan het afge
leicl was niet in feite bewezen waren of 
om reden dat zij zonder gepastheicl in 
rechte waren; en dan wanneer artikel 21-2 
van de Wegcocle voorziet, in algemene 
woorden, clat elk bestuurder, alvorens in 
te halen, zich er van moet vergewissen 
dat de weg over een voldoende uitgestrekt
heicl vrij is zodat er geen gevaar voor on
gevallen is, zonder clit voorschrift te doen 
afhangen van de omstandigheid dat de 
andere bestuurders, en namelijk clezen die 

nit de tegenovergestelde richting komen, 
en welke de inhaler zal moeten krnisen, 
zich op hun reglementaire plaats bevinden 
of niet, zodat het feit dat eiser Hendrik 
Vannutte nagelaten zon hebben de uiterste 
rechterkant van de baan te houden en op 
zijn linkerkant voldoende rnimte te laten 
aan zijn tegenligger niet wettig uitsloot 
de font, aan Heylen door eisers verweten, 
in een middel dat het arrest niet heeft 
beantwoorcl, verzuimd te hebben te ver
tragen en te wachten, vooraleer zijn inha
ling te verrichten, dat de weg volkomen 
vrij weze : 

Overwegencle dat de rechter in hoger 
beroep nitdrukkelijk vaststelt clat << wan
neer de voerder Heylen de file van vier 
fietsers voorbijstak hij voldoende rnimte 
overliet, zowel aan de fietsers, als aan de 
tegenligger Vannutte om veilig te krui
sen ll en hiernit afieidt << dat Heylen zich 
derhalve gedragen heeft naar de voor
schriften van artikel 20-2 van de Weg
code, dat er geen enkele font de voerder 
Hey len treft ll; 

Dat die motieven een gepast antwoord 
uitrnaken op het middel clat aanlegger in 
conclusies aanvoerde door te beweren, op 
grond van de omstandigheden waarin eer
ste verweerder de vier fietsers inhaalde, 
dat hij zich schnldig had gemaakt aan een 
gebrek aan vooruitzicht of voorzorg; 

Overwegende dat, gelet op de vaststel
lingen van de rechter en de gevolgtrek
king clie hij eruit afieidt, client noodzake
lijk aangenomen te worden dat wanneer 
hij oordeelt dat eerste bestuurder aan 
tweecle bestuurder voldoende ruimte over
liet om veilig te kruisen, hij wil bedoelen 
dat eerste bestuurder aan zijn linkerzijcle 
genoeg ruimte gelaten had zodat tweecle 
bestnurder gemakkelijk kmi doqrgaan; 

Overwegende dat de rechter die ver
klaart << dat geen enkele font de voerder 
Heylen treft ll noodzakelijk beslist dat hij 
aan de algemene plicht van voorzichtig7 
heicl niet te kort is gekomen en dat hij 
bijgevolg onder meer al vorens de fietsers 
in te halen de door artikel 21-2 van de 
Wegcode voorgeschreven voorzorgen gena
men heeft; 

Dat geen element van het bestreden ar
rest in strijd hiermede is ; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

En overwegende daarenboven dat, wat 
aangaat de beslissing over de publieke 
vordering ten laste van aanlegger, de sub
stantulle of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de uitgesproken straffen het 
door de wet voorziene maximum niet over
treffen; 

II. Over de voorziening van tweede aan
legger : 
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Overwegende dat de ter staving van de 
voorzieningen ingeroepen middelen gemeen 
zijn aan beide aanleggers ; 

Overwegende dat de eerste drie midde
len uitsluitencl gericht zijn tegen de be
slissingen gewezen over de ten laste van 
eerste aanlegger ingestelcle vorderingen ; 

Dat tweecle aanlegger, die geen burger
lijke vorclering tegen eerste aanlegger 
heeft ingestelcl en ook niet burgerlijk aan
sprakelijk over de eerste is, zonder hoe
danigheicl is om zich tegen die beslissin
gen te voorzien; 

Dat bijgevolg, wat hem betreft, die eer
ste drie midclelen niet ontvankelijk zijn; 

Overwegende dat het vierde middel niet 
kan ingewilligd worden zoals blijkt uit 
het hierboven gegeven antwoord op het 
middel; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt ieder aanlegger tot de 
helft van de kosten. 

23 december 1958. - 2° kamer. - Voot·
zUtm·, H. de Olippele, raadsheer waarne
mencl voorzitter. - Verslaggever, H. van 
Beirs. - Gez.ijlcvuidende concl1fsie, H. F. 
Dumon, advocaat-generaal. - PleUer, 
H. Pirson. 

l" KAMER. - 2 januari 1959 

1° MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID. 
- RIJRSDIENST VOOR. llfAATSCIIAPPELI.TKE 
·zEKERIIEID. - AGENTEN VAN DIE DIENST DIE 
VOOR RET IN WERKING TREDEN VAN DE WET 
VAN 16 :I<IAART 1954 EN VAN IIET KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 26 FEBRUARI 1954 BENOEMD 
WAREN DOOR DE l\1INISTER VAN ARBEID EN 
SOOIALE VOORZORG OVEREENKOMSTIG EEN STA
TUUT EN EEN BAREMA DOOR DIE MINISTER 
VASTGESTELD. - AGENTEN AAN EEN REGLE
MENTAIR STATUUT ONDERWORPEN. 

2° MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID. 
- REGIME INGESTELD DOOR DE BESLUITWET 
VAN 28 DECEMBER 1944. - AGENTEN VAN DE 
RIJKSDIENST VOOR MAATSCIIAPPELIJKE ZE· 
KERIIEID ONDERWORPEN AAN EEN REGLEMEN· 
TAIR STATUUT. - REGIME NIET TOEPASSE
Lr.TK VOOR RET IN WERKING TREDEN VAN DE 
WET VAN 28 APRIL 1958. 

3° WET. - IN WERKING TREDEN TI.JDENS DE 
AANLEG IN CASSATIE. - WET VAN 28 APRH, 
1958 BESOHIKKENDE DAT GELDIG WORDT VER· 
KLAARD DE TOEPASSING GEMAAKT, YOOR IIAAR 

(1) Raadpl. verbr., 29 april 1937 (Bttll. en 
PASIC., 1937, I, 131); 18 december 1952 (A1·r. 
Verbr., 1953, biz. 238) ; Bm•TGENBACH, illanttel 
de d1·oit administmtif, nr 353bis, biz. 245. 

Wat de tijdelijke agenten of bediendeu be
treft, raadpl., euerzijds, verbr., 7 october 1943 
(Arr. F erb1·., 1943, blz. 204) en, anderzijds, het 

IN WERKING TREDEN, VAN HET REGIME VAN 
DE l\fAATSCIIAPPELIJRE ZEKERHEID INGESTELD 
DOOR DE BESLUITWET VAN 28 DECEMBER 1944. 
- AFWEZIGHEID VAN EEN UITDRUKKELIJKE 
BEPALING VAN DE WET DAT GEEN TOEPASSING 
ER VAN ZAL WORDEN GEMAAKT OP DE AAN DE 
GANG ZIJNDE ZAKEN, ZELFS IN VERBREKING. 

1° Waren reeds aan een 1'eglementai1' sta
t·u:ut ondenvo·ren en wa.1·en du.s do01· 
geen ove·reenlcomst, namelijlc doot· een 
becUenclencontrat, ve1·bonclen cle auenten 
van cle Rijlcsclienst voor mnatschappe
lijlce zelce1·lwicl die, voo1· het in we1·Jcing 
t?·eclen van cle wet van 16 maart 1954 
betrejfencle cle cont1·ole op sommige in
stelUngen van openbant· mft, benoemd 
1.oa1·en clo01" cle M iniste1· van a.1·beicl en 
sociale voo1·zot·g en wie1· {!1'a.acl, be
voegclheden en bezoldfging bepaalcl wa-
1·en cloo1· een stat1f1ft en een baTemct 
cloot· cle ministe1· vustgestelcl (1). 

2° Voo1· het in werlcing t1·ecZen van cle wet 
van 28 apTil 1958 bet?·effencle het pen
sioen van de leclen van het petsoneel 
van sommiue instelUngen van openbuar· 
nu.t, wnr·en de ngenten vnn cle Rijlcs
clienst voo.,- maatschappeUjlce zekerlwicl, 
cl·ie een r·e,qlementair· stat1w.t harlden, 
niet aan het 1·egime van cle mantschap
pelijlce zelce1·heicl rloot· de beslttitwet van 
28 clecembe.,- 19-'!4 ingestelcl onclenooT
pen (2). 

3o Kennis nemencle vcm een voomiening 
tegen een a;rrest gewezei~, vooT het in 
wer·lcin{f t1·eden van cle wet vun 28 apt•il 
1958, mau het hof, bij gemis a.nn tfit
cknlclcelijlce bepaling, dewellce voo1·ziet 
clat toepassinu e1· van zal wot·den ue
mnalct op cle ann cle gang zijncle zalcen 
zelfs in verbr·elcing, aTUlcel 15 van clie 
wet niet toepassen, hetwellc bepaalt clat 
gelcl·iu wonlt verlclnarcl de toepassinu 
cl·ie ueclactn is ueweest, tot het ·in ?.vet
kin{! treclen van cle n·ieuwe wet, op ze
lwre a..r1enten van instellinuen van open
/)(wr· 1wt, vcm het r·eui.me van ae maat
scha.ppelijlce zelcerheicl in!Jestelcl bi.J be
sluitwet van 28 clecem.ber· 1944 (3). (Im
pliciete oplossing.) 

(RI.TKSDIENST VOOR MAATSOHAPPELI,JKE 
ZEKERHEID, T. BAT'l'AILLE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 juni 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

besluit van de Regent van 30 april 1947 en het 
verslag welke het voorafgaat. 

(2) Zie voetnoot in Bttll. en PAsrc., 1959, 
I, 435. 

(3) Zie voetuoot 3 in Bttll. en PAsrc., 1959, 
I, 435. 
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Over het midclel, afgeleid uit de scherr
cling van de artikelcu 97 van de Grond
wet, 2 van de besluitwet del. 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke ze
kerheid van de arbeiclers, 22 en 23 van 
het besluit van de Regent del. 16 januari 
1945 betreffende de werking van cle Rijks
dienst voor maatschappelijke zekerheid, 
gewijzigd door de artikelen 4 en 5 van het 
koninklijk besluit del. 26 februari 1954 tot 
wijziging van gezegcle artikelen 22 en 23 
van het besluit van de Regent del. 16 ja
nuari 1945, 11 van de .wet del. 16 maart 
1954 betreffende de controle van sommige 
instellingen van openbaar nut, en van de 
artikelen 1101, 1102, 1107, 1123, 1126, 1134, 
1708, 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk 
Wetboek, 4 en 5 van de wet dd. 7 augus
tus 1922 op het bediendencontract, gewij
zigcl door de wet van 11 maart 1954, door
dat het bestreden arrest het vonnis n q·uo 
bevestigt waarbij beslist werd clat de toe
stand van verweercler in clienst van aan
legger van reglementaire aard was en, 
bijgevolg, aanlegger veroordeeld werd om 
aan verweerder al de op zijn wedcle tussen 
1 januari 1946 en 31 mei 1954 gedane af
houdingen voor de maatschappelijke ze
kerheid terug te betalen, om cle redenen : 
1° dat aanlegger een openbare instelling 
is, 2° clat, krachtens de artikelen 22 en 
2Cl van het besluit van cle Regent del. 
16 januari 1945, het personeel ervan moest 
benoemd worden en het statuut van dat 
personeel moest vastgelegd worclen door 
de Minister van arbeid en sociale voor
zorg, 3° dat, krachtens artikel 4 van het 
koninklijk besluit del. 26 februari 1954, 
waarbij artikel 22 van het besluit van de 
Regent del. 16 januari 1945 hiervoren aan
getluid gewijzigd werd, aanleggers per
soneel door zijn bestuurscomite benoemd, 
ontslagen of afgezet wordt, terwijl de Ko
ning het kaeler en het administratief en 
geldelijk statuut bepaalt, en 4° « clat de 
ontstentenis van een bij koninklijk besluit 
vastgesteld statuut... geenszins het statu
tair karakter van het dienstverband van 
geintimeerde (hier verweerder) wcg
necmt ll, dan wanneer deze laatste reden 
alle gepastheicl aan de voorgaande redenen 
wcgneemt, vermits bij gebrek aan vast
stclling van het werkelijk bestaan van een 
reglement of van een statuut waardoor de 
tocstand van de verwcercler beheerst 
wordt, het bestreden arrest zijn beslissing 
betreffencle het statutair en niet-conven
tioneel karakter van die toestand niet 
rechtvaarcligt, clan wanneer, althans cleze 
laatste reclen niet toelaat te weten of het 
hof van beroep geoordceld heeft dat, zelfs 
bij afwezigheid van elk gevestigd statuut, 
de toestancl van de verweerder van statu
taire nard zou zijn, wa t tegenstrij dig zou 
zijn, ofwel of het, in strijd met de con
clusies van aanlegger, geoorcleeld heeft 

dat er werkelijk een statuut zou bestaan 
waardoor cle toestand van verweerder zou 
beheerst worden, doordat het alclus olllllo
gelijk is de wettelijkhcid van de beslissing 
nate gaan: 

Over het tweede ondercleel : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om de in het middel vermelde redenen, 
beslist dat, behalve uitzonderingen in be
panicle gevallen welke ten deze niet van 
toepassing zijn, de agenten van aanlegger 
zich tussen 1 januari 1946 en 31 mei 1954 
in een reglementaire toestand en niet in 
een contractueel verband bevonden; dat 
het gebrek aan een nieuwe reglementering 
genomen in uitvoering van artikel 4 van 
het koninklijk besluit van 26 februari 1954 
en van artikelll van de wet van 16 maart 
1954 geen beletsel is tot het behouclen van 
het << statutair karakter van het dienst
verband ll ; 

Overwegende clat deze beschouwingen 
noch dubbelzinnig noch tegenstrijdig ziju; 
dat het hof van beroep alclus er op wijst 
dat, krachtens de in zijn arrest aange
haalde en door het middel aangeduide 
wetsbepalingen, het tussen aanlegger en 
zijn agenten ontstaan rechtsverbancl niet 
door de geordencle wetten op het bedien
dencontract doch door het aclministratief 
recht beheerst wordt; 

Over het eerste onderdeel : 

Overweg·ende dat aanlegger in dit on
derdeel voorhoudt dat, bij gebteke van 
een statuut, de betrekkingen tussen aan
legger en zijn agenten onderworpen zijn 
aan de bepaliugen van het gemeen recht 
die op de coutracten in het algemeen en op 
l!et becliendencontract in het bijzonder 
toepasselijk zijn; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat aanlegger, lui dens artikel 9 
van de besluitwet del. 28 december 1944, 
een openbare instelling uitmaakt; dat tot 
het in werking treden van de door :uti
kel 4 van l!et koninklijk besluit van 26 fe
bruari 1954 gecleeltelijk geregeld en voor
zien statuut, het personeel van de Rijks
dienst benoemd wenl door de Minister van 
arbeid en sociale voorzorg en dat de gra
den, ambtsbevoegclheden en bezoldigingen 
van dit personeel door dezelfde minister 
bepaald werden overeenkomstig een sta
tuut en een schaal door die minister vast
gelegcl ingevolge de artikelen 22 en 23 van 
het Regentsbesluit dd. 16 januari 1945; 
dat voormeld artikel 4 cle gronclbeginselen 
vestigt van het statuut waarvan het aan
gekondigd koninklijk besluit niet zal mo
gen afwijken ; 

Overwegende dat het hof van beroep nit 
deze vaststellingen heeft kunnen afleiden 
dat het rechtsverband tussen aanlegger en 
verweerder van reglementaire aard was, 
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het is te zeggen dat onder meer de ambts
bevoegdheden en bezoldigingen van ver
weerder niet contractueel doch reglemen
tair bepaald werden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

2 januari 1959. - 16 kamer. - VooTzit
te1·, H. Vandermersch, raadsheer waarne
mend voorzitter. - VeTslar;gever, H. Lou
veaux. GeUjlcltt.iclencle concltLsie, 
H. F. Duman, advocaat-generaal. - 'Plei
te1·s, HH. DeBruyn en Demeur. 

l" KAMER. - 2 januari 1959 

WERKREJCHTERSRAAD. - VERPLICH
TING VOOR DE UITGESPROKENE BESLISSING, ZO
WEL IN EERSTE AANLEG ALS IN HOGER BEROEP 
01.£ EEN BEKNOPTE UITEENZETTING VAN DE EIS 
EN VAN HET VERWEER TE BEVATTEN. - VER
PLICHTING ZELFS WANNEER PARTIJEN GEEN 
CONCLUSIES NEERGELEGD HEBBEN. 

De sentenUes gewezen cloor (le we1·1crech
te1·sraclen zowel in eerste aanleg als in 
hoge1· be1·oep moeten een belcnopte tLit
eenzetUn,q van cle eis en 1Jan het ve1·-
1veer bevatten, zelfs wanneer partijen 
geen concltLsies nee1·gelegcl hebben. (Wet 
van 9 juli 1926, art. 77 en 123.) 

(N. V. « ANCIENS ETABLISSEMENTS VERBRUGGEN 
FRERES >J, T. WALRAE'l'.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 15 juli 1957 gewezen door de 
werkrechtersraad van beroep te Gent; 

Gelet op het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 77, name
lijk van de tweede alinea van dit artikel, 
en 123, namelijk van de voorlaatste alinea 
van cUt artikel, van de wet van 9 juli 
1926 over de werkrechtersraden, 97 van de 
Grondwet, en 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den vonnis : a) beslist dat verweerder 
recht heeft op achterstallige commissielo
nen, wegens de schriftelijk vastgestelde 
overeenkomst van vertegenwoordiging in 
Nederland dd. 24 februari 1953 en dit op 
basis van het overeengekomen percentage 
van 5 t. h. en op bestellingen ingekomen 
tot en· met zelfs de maand october 1954; 
b) voor recht zegt dat aan het beclienden
contract einde werd gesteld op 15 maart 
1956, en dat verweerder dienvolgens recht 

heeft op commissielonen wegens het con
tract van vertegenwoorcliging in de West
Duitse Bondsrepubliek zelfs op bestellin
gen ingekomen tussen de gec1inginleiden
de dagvaarding del. 26 januari 1956 en 
15 maart 1956, datum waartegen hij bij 
brief van 12 december 1955 zijn dienst 
heeft opgezegcl; c) een deskundige aan
stelt met opdracht de commissielonen op 
vermelde basis te berekenen voor de ver
tegenwoordiging in Nederland op de be
stellingen ingekomen tot einde october 
1954, en voor de vertegenwoordiging in de 
West-Duitse Bondsrepubliek op de bestel
lingen ingekomen tot 15 maart 1956 ; 
(l) zegt dat op 15 maart 1956 einde werd 
gesteld aan het dienstcontract, zonder ver
plichting voor om het even welke partij 
een vergoeding te betalen, en de tegeneis 
van eiseres verwerpt strekkencle tot ver
oordeling van verweerder tot betaling van 
een vergoeding wegens ontijc1ige verbre
king van het bec1iendencontract, cUt alles 
zonder zelfs een beknopte uiteenzetting te 
geven van het voorwerp en van de grond 
van de drie vermelde eisen onder a., b en 
a, noch van de bezwaren welke appellante, 
thans eiseres, ingeroepen had tegen het 
vonnis a q1ta als verweer tegen vermelde 
eis onder litt. a. en nopens de datum van 
eindiging van het contract vim vertegen
woorc1iging in Duitsland, en tot staving 
van haar tegeneis, en inzonclerhekl van 
de bezwaren ingeroepen door eiseres in 
haar twee regelmatig v66r de rechters 
over de grand genomen conclusies, waar
van het bestreden arrest zo de bewijs
kracht heeft geschonden, en namelijk : 
a) zonder de middelen te kennen te geven 
welke eiseres in deze conclusies inriep te
gen de vordering van verweerder tot be
taling van commissielonen wegens verte
genwoorc1iging in Nederland en welke zij 
afieidcle : 1 o nit een weclerzijdse beslech
ting van alle geschillen voortvloeiende no
pens het jaar 1953 nit een kwitantie dd. 
31 december 1953 van verweerder tot slot 
van rekening van commissielonen voor het 
jaar 1953 (eerste conclusies s·nb 5, 6°, en 
tweecle conclusies, s·ub X) ; 2° nit een 
schriftelijke overeenkomst nopens het pro
cent der commissies uitgemaakt, volgens 
eiseres, door gedetailleercle en door ver
weercler getekende en zoncler voorbehoud 
aanvaarcle maandelijkse loonstaten welke 
de aanvangsvoorwaarden van het bedien
dencontract, zowel voor Nederland als 
voor Duitsland aangepast hadden (eerste 
conclusies stLb 5, 4°, 5° en 11 o en disposi
tief, tweede conclusies sttb V) ; 3° nit de 
schriftelijke bekentenissen van verweer
der dat zijn commissies, wat Nederland 
betrof, vanaf eincle september 1954 opge
houden waren, en voor october 1954 er 
geen commissies meer versclmlcligcl waren, 
bekentenissen afgelegd in het gedinginlei-
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dend exploot van 26 januari 1956 (eerste 
couclusies sub 5, 2°), de commissiestaten, 
de opzegbrief van verweerder del. 12 de
cember 1935, zijn eerste conclusies ter ant
woorcl op het verzet en het « historisch 
overzicht ll aan zijn raadsman afgegeven 
(tweecle conclusies sub I, litt. B, D, F en 
G), en uit het niet OD regelmatige wijze 
bekomen van de koDi.ien van facturen voor 
de maand october 1954 ; b) zonder de mid
delen te kennen te geven welke eiseres 
had cloen gelden nopens de datum- 26 ja
nuari 1936 volgens eiseres en niet 15 maart 
1956 -, waarop het contract van verte
genwoordiging in Duitsland eindigcle, en 
afgeleicl uit het inleidend exploot van 
26 januari 1956, houdende afze~ging door 
verweerder van iedere verhouclmg tussen 
partijen en beeindiging door hem van zijn 
werk in Duitsland (eerste conclusies 
sttb 5, 3°, en dispositief; tweede conclu
sies, S'lib II en XIV) ; c) zonder, wat be
treft de tegeneis van eiseres tot schade
vergoecling, de door haar in haar conclu
sies ingeroepen mWdelen te kennen te ge
ven zijnde cle afzegging door verweercler, 
vold.ens het inleidend exploot del. 26 ja
nu:ri 1956, van elke verhoucling en zijn 
vertrek op cleze datum zoncler zijn ol)zeg 
van 12 december 1955 tegen 15 maart 
1956 te eerbiedigen, (twcelle conclusies, 
S1tb XIV), dan wanneer de werkrechters
raad van beroeD in zijn beslissing het 
voorwerp en de groncl van iecler hoofd van 
vordering en van het verweer en de be
zwaren van appellante tegen het vonnis 
waartegen beroep moet uiteenzetten, en de 
rechters over de groncl, door cleze plicht 
te schenclen, aan het Hof van verbreking 
niet toelaten zijn toezicht over de wettig
heicl van hun beslissing uit te oefenen : 

Over de groncl van niet-ontvankelijk
heid, hieruit afge1eid da t aanlegster na
gela ten heeft de door verweerder voor de 
rechter over de groncl genomen conclusies 
bij de voorziening te voegen, en alclus het 
hof van cassatie in de onmogelijkheid 
heeft gesteld zijn controle uit te oefenen : 

Overwegcncle dat, volgens het voor
schrift van artikel 77 van de wet van 
9 juli 1926 betreffencle de werkrechtersra
<len, hetwelk door artikel 123 van dezelfde 
wet op de scntenties in hoger beroep toe
passelijk gemaakt werd, de beslissing de 
beknopte samenvatting van de eis en de 
verdecliging client in te houden; 

Overwegende clat deze wetsbepaling de 
rechter verplicht in zijn beslissing zelf 
nlle elementen op te nemen welke het on
derzoek van de wettelijkheicl ervan mo
"elijk maken om het even of de partijen 
~1 clan niet c~nclusies hebben neergelegd; 

Dat de grond van nict-ontvankelijkheicl 
:rtiet kan aangenomen worden ; 

Over het micldel 
Overwegende, enerzijcls, dat, hoewel de 

bestreden sententie een uiteenzetting van 
de onclerscheiden door verweercler inge
stelde eisen inhoudt, zij niet, zelfs op be
knopte wijze, nacler bepaalt welke de ver
weren waren die aanlegster claartegen in
bracht, noch welke de grieven waren die 
zij deed gelclen tegen de uitspraak waar
van zij in hoger beroep gekomen was; 

Overwegencle anderzijds, dat voormelcle 
sententie insg~lijks nalaat de midclelen 
kenbaar te maken die door aanlegster tot 
staving van haar tegeneis ingeroepen wer
den; 

D at het mid del gegrond is ; 
Om die redenen, binnen de perken van 

de voorzhming uitspraak cloende, ver
breekt de bestreclen sententie, behalve in 
zover zij beslist dat, wat betreft het con
tract van vertegenwoordiging in de Duitse 
Bonclsrepubliek, de rekening van de com
missielonen client opgemaakt te worden op 
basis van het percentage dat werkelijk in 
de loonstaten wercl toegepast; beveelt clat 
meWing van onclerhavig arrest zal ge
maakt worden op cle kant van de gecleel
telijk vernietigcle beslissing; veroorcleelt 
verweerder tot de kosten; verwijst de al
dus beperkte zaak naar de werkrechters
raad van beroep te Brugge, kamer voor 
beclienden. 

2 januari 1959. - 16 kamer. - Voorzit
tm·, H. Vanclermersch, raadsheer waar
nemencl voorzitter. Vet·slaggeve?', 
H. Bayot. - Gelijlclnhlende concl7ts'ie_, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. -Plot
ters, HR. Pirson en Velclekens. 

26 KAMER. - 5 januari 1959 

1o KANSSPEL EN WEDDENSCHAP. 
KANSSPEL. - J<]XPLOITATIE BESTRAFT ONGE
ACHT DE AARD OF DE W AARDE VAN DE INZET

TEN. 

2o KANSSPEL EN WEDDENSCHAP. -
KANSSPEL. - lNRICHTER DIE OP DE INZETTEN 
EEN AFHOUDING VERRICHT. - AFHOUDING DIE 
DE HUURPRIJS VAN DE GEBEZIGDE TOES'fELLEN 

VERTEGENWOORDIGT. - EXPLOITATIE. 

1o A1·tilcel 1 van cle wet van 24 octobe·r 
1902 bestmtt ellce cla.acl van ewploUatie 
van een lcansspd, wellce oolc de aa1·d of 
cle waa1·de van de inzetten weze (1). 

2o Ewploiteert een lcansspel de inrichte1· 
clie een afhoucling ve1-richt op cle. inzet-

(1) Verbr., 24 maart 1943 (A1·r. Verb1·., 1943, 
blz. 66); 15 mei 1944 (ibid., 1944, blz. 159). 



-375-

ten van de spelers zelfs vnclien die af
ho7tding sleohts de' htturv?'ijs van de ge
bezigcle toestellen ve1·tegenwoonligt (1). 

(PROOUREUR GENERAAL TE LUIK, 
T. 'l'HO:HAS EN OONSORTEN.) 

,~RREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 mei 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Lnik; 

Over het middel, afgeleid nit de schen
qing van de artikelen 1 van de wet van. 
24 october 1902 op het spel, en 97 van de 
Grondwet, doordat het arrest, hoew:el ex
p·ressis ve1·bis aannemend dat de litigienze 
biljartspeleil geen spelen zijn die handig
heid vereisen en dat de kans in elk geval 
eeil doorslaggevende rol speelt in het sla
gen van winnende benrteil, en hoewel bij
gevolg niet betwistend dat het spelen 
geldt waarin de kans het overheersend' 
element nitmaakt, dit wil zeggen een meer 
beslissende rol heeft dan de hancligheid of 
het verstandelijk overleg, de feiten enkel 
ten aanzieri van de spelers onderzoekend, 
beslist d:it er ten deze geen exploitatie 
van kansspelen aanwezig is om de redenen 
dat het gering voordeel dat de winnende 
speler toegekend wordt niet aantoon~ ~at 
hij nit winzncht handelt, dat de wem1ge 
franken die de speler gevraagd worden 
voor het gebruiken van de toestellen in 
werkelijkheid slechts de huurprijs van die 
toestellen uitmaken, dat de inzetten der 
spelers klein waren en dat zij die zich van 
de toestellen beclienen in de kans geen ge
legenheid kunnen zoeken om werkelijke 
winsten te maken, dan wanneer artikel 1 
van de wet van 24 october UJ02 de exploi
tatie van kansspelen slechts ten aanzien 
van de _exploitant beschouwt en niets be
paalt tegen de speler; geen gedogen. kan 
worden ingeroepen, hetzij wegens de in
richtingskosten, hetzij onder enig ancler 
voorwendsel wanneer de inrichting een 
van de gevn'llen van exploitatie oplevert; 
dat de winst bestaat, ook al zoekt de in
richter van het spel enkel de door hem 
gedane uitgaven voor het inrichten, hnis
hnur of lonen van het personeel goed te 
maken · dat het bestreden arrest, daar 
voormeld artikel 1 ieder feit van exploi
tatie .van kansspelen strafbaar stelt, door 
dergelijke geringheid te laten gelden, een 
in de wet niet bepaalde, van rechtsvervol
ging ontslaande grond ingevoerd heeft; 
dat aileen de winsten die de exploitant 
zich recht- of onrechtstreeks door middel 

(1) Verbr., 6 maart 1950 (Arr. T'e1·br., 1950, 
blz. 444); 2 juli 1951 (ibid., 1951, blz. 657) ; 
30 november 1953 (ibid., 1954, blz. 215) .. 

van die spelen kan verschaffen in aanmer
king vallen te nemen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt, enerzijds, dat verweerders een 
percentage ontvingen op de ontvangst ge
maakt door de cafehonders in wier inrich
ting zij Amerikaanse biljarts geplaatst 
hadden die tegen een of weinig franken 
per speelbeurt ter beschikking van de 
klanten gesteld werden, en anderzijds, dat 
deze biljartspelen geen handigheid verei
semle spelen zijn en da t de kans in ieder 
geval een doorslaggevende rol speelt in 
het slagen van winnende beurten; 

Overwegende dat het arrest, om arti
kel1 van de wet van 24 october 1902 niet 
toe te passen, in hoofdzaak in beschou
wing neemt dat, daar de wet het bestraf
fen van de exploitatie van de speeldrift 
tot doel heeft, de geringheid van de win
sten en de inzetten ten deze het winstbe
jag uitsluit, en bijgevolg niet van zulke 
aard is dat zij de speeldrift teweegbrengt; 
dat de speler in werkelijkheid slechts de 
huur van de toestellen betaalt; 

Overwegende dat, al staat het vast dat 
de wet van 24 october 1902 beoogd heeft 
de door de speeldrift veroorzaakte ver
woestingen tegen te gaan, de wetgever 
evenwel, om clit doel te bereiken, door het 
in algemene termen vervatte artikel 1 de 
exploitatie van elk kansspel heeft willen 
treffen, ongeacht de aarcl of de waarde 
van de inzetten; 

Overwegende dat de afhouding die de 
inrichter van kansspelen verricht op de 
inzetten der spelers, ook al vertegenwoor
digt zij slechts het hum·geld voor de toe
stellen een van de gevallen van exploi
tatie, 'als omschreven in artikel 1 van 
voormelde wet oplevert; 

Overwegende dat eruit volgt dat de door 
het arrest ingeroepen redenen het disposi
tief ervan niet kunnen dragen, waar het 
arrest door zijn soevereine vaststellingen 
het bestaan van de bestanddelen van het 
de verweerders ten laste gelegde misdrijf 
bevonden had ; 

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

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

5 januari 1959. - 2° kamer. - V001'
zUter, H. Sohier, voorzitter. ~ Verslag
gever, H. Anciaux He~ry de Faveaux. 
GeUjlcl·u-iclencle ooncl·u.sw, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Ryn en Ph·son. 
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2" KAMER. - 5 januari 1959 

1° RECHTERLI.TKE JVIACH'I'. - VER
PLICHTE OPRUSTSTELLING VAN DE RECHTERS 
OP EEN BEPAALDE OUDERDOM. - EJMERITAAT. 
- VOORWAARDE VAN DE OVEREENSTEMMING 
VAN DIE OPRUSTSTELLING MET ARTIKEL 100, 
EERSTE LID, VAN DE GRONDWET. 

2o RECHTERLIJKE MACHT. - VER
PLICHTE OPRUSTSTELLING VAN DE RECHTERS 
DIE WEGENS EEN ERNSTIG EN VOORTDUREND 
GEBREK NIET MEER IN STAAT ZIJN HUN AMBT 
TE VERVULLEN. - GERECH'l'ELIJKE PROCE· 
DURE VOORZIEN BIJ ARTIKEL 3 VAN DE WE'!' 
VAN 25 JULI 1867. - VOORWAARDE VAN DE 
OVEREENSTEMMING VAN DIE OPRUS'l'S'l'ELLING 
MET DE GRONDWET. 

3° RECHTERLIJKE MACHT. - MAGIS
'l'RAAT OP RUST GESTELD Oi\IDAT HIJ DE DOOR 
DE WE'!' BEPAALDE OUDERDOM REEF'!' BEREIKT. 
- MAAKT VEEDER DEEL UIT VAN DE RECH· 

TERLIJKE MACHT. 

4° RECHTERLIJKE MACHT. - lVIAGIS
TRAAT OP RUST GESTELD WEGENS EEN ERNSTIG 
EN VOORTDUREND GEBREK HETWELK HEM NIET 
~IEER TOELAAT ZIJN AMBT TE VERVULLEN. -
MAAKT NIET MEER DEEL UIT VAN DE RECH
TERLIJKE MACHT ZELFS INDIEN HIJ TOEGELA
TEN WERD DE ERETITEL VAN ZIJN AMBT TE 

VOEREN. 

i5° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN. - ARTIKELEN 479 EN VOLGENDE 
VAN RET WE'l'BOEK VAN STRAb'VORDERING. -
ZONDER TOEPASSING OP EEN INBREUK GEPLEEGD 
DOOR EEN GEWEZEN MAGISTRAAT OP RUST GE
S'l'ELD WEGENS EEN ERNS'l'IG EN VOORTDU
REND GEBREK. - TOEPASSELIJK OP EEN IN· 
BREUK GEPLEEGD DOOR EEN MAGIS'l'RAAT OP 
RUS'l' GESTELD OMDA'l' HIJ DE DOOR DE WET 
BEPAALDE OUDERDOJI{ HAD BEREIK'l'. 

6° VOORLOPIGE HECHTENIS. - RAAD
KAMER DIE EEN EINDE HEEFT GESTELD AAN DE 
VOORLOPIGE HECHTENIS. - REGELMATIG HO
GER BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KONINGS. 
- LA'l'ERE JJESLISSING VAN VERWIJZING NAAR 
EEN RECH'l'SPREKEND COLLEGE. - KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING BIJ DE WELKE 
DE ZAAK AANHANGIG BLIJFT. 

1° De wetgever heeft bescho·nwcl clat het 
verlenen aan cle ve·rpUcht op rust ge
stelcle 1·echte1·s op cle cloo1· cle wet be
pactlcle ouclerdorn, van het stat~tut van 
het erner-itaat, waarnaa1· ar·tilcel 9 van cle 
wet van 25 jnU 1867 ve1·wijst, de voor·
waanle is opclat cUe rnaatregel rnet a1·
tilcel 100, eerste Ucl, van de Gmnclwet 
zou ove1·eensternmen (1). 

2° De wetgever· heeft beschonwcl clat cle 
gerechtelijlce p1·ocecltwe becloeld bij ar-

(1) Raadpl. verbr., 20 april 1950 (An·. YeTb1·., 
1950, biz. 517) en de conclusies van de Heer 

tilcel 3 van cle wet van 25 juli 1867, let
te1'lijlc hernomen van artilcel 8 van cle 
w'et van 20 mei 1845, pmceclure clie hij, 
bij toepassing va.n artilcel 100, tweecle 
licl, van cle Gronawet, opgelegcl heett, cle 
voo1·waanle is opclat clie ve1·plichte op
ru.ststelling van cle rechters, clie ·wegens 
een ernsUg en voortclurena geb'l'elc hun 
arnbt niet meer· behoorlijlc lcunnen ver
vtt llen, met cle G1·onclwet zott overeen
stemmen. 

3° De magist·raM van cle rechte1'lijlce or·cle 
clie, zelfs op z·ijn ve1·zoelc maar· lcmch
tens cle wet, op ntst wonlt gestelcl om
clat hij cle cloo·r cle wet bepaalcle otule1'
clom heett bereilct maalct venler cleel uit 
van cle 1·echterlijlce rnacht, alhoewel h'ij 
zi.in arnbt niet meer veTvttlt. 

4° Zelfs inclien hij gemachtigcl is geweest 
cle eretitel van z·ijn arnbt te voeren 
rnaalct niet rneer· cleel ttit van cle r·ech
terlijlce rnacht cle rnagistraat clie op t'ttst 
gestelcl is geweest, hetzij op zijn aan
vmag, hetzij lcmch tens cle bij ar·tilcel 3 
van cle wet van 25 jttU 1867 voor·z·iene 
gerechteUjlce besUssing omdat een ern
stig en voor·tcltt.rencl gebTelc hmn niet 
rneer toeliet behooTUjlc zijn arnbt te ver
vullen. 

5° De bepaUngen van hoofclstu.lc III, van 
titel IV, van het tweecle boelc van het 
lV etboelc van st·ra.jTechtspleginrJ betr·ef
jencle de vm·volgingen en oncleTzoelcen 
van cle rnisclaclen en wanbeclrijven ge
pleegcl cloor· cle rnag·istntten van cle rech
te1·Ujli;e or·cle zijn niet toepasselijlc op 
een ·inbrettlc gepleegcl cloor een gewezen 
rnagistmat, zelts gernachtigcl om cle eTe
titel van zijn ambt te voemn, op ntst 
gestelcl ornclat een ernstig en voortcltt
rencl gebrelc hem belette zijn arnbt be
hoo·rz.ijlc te vervnllen. 

D·ie bepaz.ingen Z'ijn integencleel wel toe
passelijlc wanneer zu.llce inbr·eulc ge
pleegcl wenl door een magistraat op r·nst 
rtestelcl omclat hi) cle door cle wet be
paalcle leejUjcl hftcl be1·eilct. 

6° TVannee1· een hager be·roep regelrnatig 
cloo1· cle twoctwetw cles leanings ·ingestelcl 
is geweest ter1en een beschilclcing van cle 
r·anfllcarne·l' clie einfle heett gestelcl aa.n 
cle voodopige hechtenis, blijft het hoge·r 
be,roep aanlwngig bij cle lcarner· van in
beschu.lclirt·ingstelling, alhoewel cle ve·r
clachte, na clit beroep, ve1·wezen is ge
weest voo1· een rechtstwelcencl college 
en om z·ijn voo1·Zopir1e invr·ijheiclstelling 
heett gevraagd awn cle rechtsmncht ver
melcl in artilcel 7 van cle wet vctn 20 apT·il 
187 4. (Impliciete oplossing). 

procureur-generaal Cornil in Bull. en PAsrc., 
1950, I, 560. 
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(VAN HILLE EN PICQUE.) 

ARRES'l'. 

HEJT HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, gewezen respectievelijk ten aan
zien van beide aanleggers op 25 en 30 oc
tober 1958 door de eerste kamer van het 
Hof van beroep te Gent en op 29 october 
1958 door de kamer van inbesclmldiging
stelling van hetzelfde hof, alsmede ten 
aanzien van aanlegger Picque op 20 no
vember 1958 door voormelcle eerste kamer ; 

Overwegencle dat de voorzieningen sa· 
menlumgend zijn ; 

A. Wat betreft cle voorzieningen van 
aanlegger Van Hille : 

I. Tegen het arrest van 25 october 1958 
waarbij het verzoek van aanlegger tot 
voorlopige invrijheidstelling door de eer
ste kamer van het hof van beroep wordt 
afgewezen en tegen het arrest van 29 oc
tober 1958 waarbij de voorlopige hechte
nis van aanlegger door de kamer van·inbe
schuldigingstelling wordt gehandhaafd : 

Overwegende clat, in uitvoering van een 
op 20 november 1958 door de eerste kamer 
van het Hof van beroep te Gent gewezen 
arrest, aanlegger op dezelfde datum in 
vrijheicl werd gesteld ; 

Dat, bij gebrek aan voorwerp, de voor
zieningen niet ontvankelijk zijn; 

II. '.regen het arrest van 30 october 1958 
waarbij de eerste kamer van het hof van 
beroep zich, bij toepassing van de artike
len 479 en 480 van het \Vetboek van straf
vordering, bevoegd verklaart om van de 
telastleggingen tegen aanlegger kennis te 
nemen: 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 479 en 
480 van het Wetboek van strafvordering, 
10, 11, van de wet van 25 juli 1867, 7, pa
ragraaf 6, van de wet van 24 december 
1953 betreffende de herziening van de 
tuchtstraffen, wegens hun gedragingen tij
dens de vijandelijke bezetting, genomen 
ten aanzien van de personen becloeld bij 
artikel 1, 2°, van de besluitwet van 8 mei 
1944 betreffende de openbare ambten, en 
ten aanzien van sommige leden van de 
rechterlijke orde, van de officieren en 
agenten van de gerechtelijke politie bij 
de parketten en van het personeel van de 
parketten en van de griffies : 

Overwegende dat aanlegger vervolgd 
wordt om, « zijnde een der of ermede ge
lijk te stellen magistraten, bedoeld bij ar
tikel 479 van het vVetboek van strafvorde
ring, -met name ere-substituut-procureur 
des konings, tot dit ambt benoemd bij ko
ninklijk besluit van 23 januari 1932, nit 
dit ambt « ontslagen ll bij Regentsbesluit 

van 15 maart 1945, en tot het voeren van 
de eretitel van dit ambt gemachtigd bij 
koninklijk besluit van 1 september 1952, 
- buiten cUt ambt zich schuldig te heb
ben gemaakt a an ... ll zekere wanbeclrijven 
gepleegd in 1958 ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat aanlegger bij besluit van de Regent 
van 15 maart 1945 ontslagen werd uit het 
ambt van substituut-procureur des ko
nings, dat bij toepassing van de wet van 
24 december 1953 zijn geval herzien is ge
weest met, als gevolg, dat voormeld be
sluit ingetrokken werd bij koninklijk be
sluit van 26 juli 1956 hetwelk hem nit zijn 
ambt heeft geschorst van 1 april 1945 tot 
31 augustus 1956 en hem vanaf 1 septem
ber 1956 van ambtswege op rust heeft ge
steld; 

Overwegende dat, tot bevoegdverklaring 
van de eerste kamer van het hof van be
roep bij toepassing van de artikelen 479 
en 480 van het Wetboek van strafvorde
ring, het arrest steunt hierop dat, om te 
weten of gewezen magistraten het zoge
naamd voorrecht van rechtsmacht genie
ten, er moet worden onderzocht waarom 
de uitoefening van hun ambt hun ontno
men werd; dat waar de voorbereidende 
werken de bezorgdheid van de wetgevers 
van 25 juli 1867 en van 20 mei 1845 aan
tonen om het grondwettelijk beginsel van 
de onafzetbaarheid met de regelen van de 
opruststelling te verenigen, er moet wor
den beslist dat, onder meer in het geval 
waarin aan de magistraat wegens licha
melijke ongeschiktheicl ontslag werd ver
leend, de gewezen magistraa t zijn status 
behouclt wat betreft het voori'echt van 
rechtsmacht, en dat, krachtens de artike
len 12 en 13 van gemelcle wet van 1867, 
dezelfde regelen van toepassing zijn op de 
gewezen leclen van het parket, behalve 
vanzelfsprekencl de onafzetbaarheid; dat, 
volgens artikel 7, paragraaf 6, van de wet 
van 24 december 1953, een opruststelling 
als deze van aanlegger geschiedt overeen
komstig de bepalingen van de artikelen 10 
en 11 van Iileergemelde wet van 1867, zon
der nochtans dat de voorwaarde van licha
melijke ongeschiktheid vereist worclt en 
dat, door het spel van de artikelen 12 en 
13 van die laatste wet, het geval van aan
legger moet gerangschikt worden onder de 
oprnstste!ling wegens fysisch gebrek ; 

Overwegende dat hoofdstuk III van 
titel IV van boek II van het vV etboek van 
strafvordering de vervolging en het onder
zoek regelt onder meer tegen de erin be
doelcle magistra ten we gens misclaclen en 
wanbedrijven door hen gepleegd zo buiten 
hun ambt als in de uitoefening ervan; 

Dat aldus vereist wordt dat, ten aan
zien van het misdrijf, bedoelcle magistra
ten de hoeclanigheicl van leclen van de 
rechterlijke macht bczitten; 
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Overwegemle dat artikel 1 van de wet 
nm 25 juli 1867 twee onc1erscheiden oor
zaken tot opruststelling van de magistra
ten voorziet : de eerste, letterlijk overge
nomen nit artikel 8 van de wet van 20 mei 
1845, zijncle het ernstig en bestenclig ge
brek dat hun niet langer toelaat hun ambt 
naar behoren te vervullen, en, de tweede, 
het bereiken van de door de wet bepaalde 
leeftijd; 

Overwegem1e dat de bepalingen van de 
artikelen 3 en 9 van de wet van 25 juli 
1867 geboden waren opdat, naar de opvat
ting van cle wetgever, die wet overeen
kornstig zij, wat aangaat de eerste van 
gemelde oorzaken, met het tweede lid van 
nrtikel100 van cle Grondwet, en, wat aan
gaat de tweede oorzaak, met het eerste lic1 
van dat artikel; 

Overwegende dat een magistraat die, 
wegens enig gebrek, niet meer in staat is 
zijn ambt verder nit te oefenen, hetzij op 
zijn verzoek ontslag bekomt, hetzij op rust 
wordt gesteld krachtens c1e in de artike-
1en 3 tot 8 van c1e wet van 1867 bedoelde 
reehterlijke beslissing, niet langer tot de 
rechterlijke maeht behoort, al werd hij 
tot het voeren van de eretitel van zijn 
ambt gemacll tigc1; 

Dat, integendeel, wanneer een magis
traat, ze1fs op zijn verzoek doeh krach
tens de wet, op rust wordt gesteld wegens 
het bereiken van de leeftijc1sgrens, die ma
gistraat met zijn ambt bekleed blijft, 
liiettegenstaande hij betzelve niet meer 
c1aadwerkelijk uitoefent; 

Overwegende dat c1aar aanlegger zich 
niet bevindt in het enig geval waarin, na 
opruststelling, een magistraat tot de rech
terlijke macht blijft beh01·en, de toepas
sing van de artikelen 479 en 480 van het 
Wetboek van strafvorclering uitgesloten 
is; 

Dat, om er anders over te llebben be
slist, het arrest de in bet midc1el aange
duide wetsbepalingen heeft geschonden; 

B. Wat betreft de voorziening van aan
legger Picqne : 

I. '.regen de an·esten gewezen door cle 
eerste kamer van het hof van , beroep : 
a) op 25 october 1958 waarbij bet verzoek 
van aanlegger tot voorlopige invrijheid
stelling wordt afgewezen; b) op 30 october 
1!J58 waarbij de bevoegdheid van die ka
mer wordt erkend om, bij toepassing van 
de artikelen 479 en 480 van het Wetboek 
van strafvordering, kennis te nemen van 
de telastleggingcn tegen aanlcgget··wegens 
hun samenhang met c1eze tegen tianlegger 
Van Hille; c) op 20 november 1958 waarbij 
het verzoek van de procureur-generaal bij 
llet hof van beroep tot voorlopige invrij
heidstelling van aanlegger worc1t afgewe
zen : 

Over het middel, ambtshalve aangevoerd 

en gestelcl in dezelfde termen als cla tgene 
aangevoerd op de voorziening van aanleg
ger Van Hille tegen het arrest van 30 oc
tober 1958 : 

Overwegende clat, om eensluic1ende re
denen, als cleze ingeroepen op voormelcle 
voorziening van aanlegger Van Hille, de 
eerste kamer van het hof van beroep zich 
ten onrechte bevoegd heeft verklaard om 
van. de samenhangende telastleggingen te
gen aanlegger kennis te nemen; 

Overwegende dat ingevolge het inwilli
gen van de -voorziening tegen het arrest 
van 30 october 1958, de voorzieningen te
gen de arresten van 25 october en 20 no
vember 1958 van voorwerp ontbloot wor
den; 

II. Tegen het arrest van 29 october 1958 
waarbij de kamer van inbeschuldiging
stelling, uitspraak doende op het beroep 
tegen c1e beschikking van de raadkamer 
die de opheffing van het tegen aanlegger 
afgeleverd bevel tot aanhouc1ing gelast, 
ingestelcl door de procureur des konings 
vooraleer aanlegger v66r de eerste kamer 
van het hof van beroep wercl gedagvaard, 
die beschikking te niet doet en de voor
lopige hechtenis handhaaft : 

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

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de memories tot staving van de voor
ziening·en tegen de arresten van 25 en 
29 october 1958, door aanlegger Van Hille: 
ter griffie van het hof van beroep neerge
legd na het verstrijken van de bij arti
kel 422 van het Wetboek van strafvorde
ring gestelde termijn, noel! op de door die 
aanlegger tijc1ig aan het openbaar minis
terie meclegedeelde memorie betreffende 
het arrest van 30 october 1958 welke geen 
micldel voorstelt, noch op de memories 
door aanlegger Picque aan het opeubaar 
ministerie medegecleeld na het verstrijken 
van de termijn van acht dagen bepaald 
bij artikel 53 van het besluit van de Soe
vereine Vorst van 15 maart 1815, zoals 
door artikel 6, paragraaf 1, van de wet 
van 20 juni 1953 gewijzigd, voegt de voor
zieningen samen; verbreekt het bestreclen 
arrest van 30 october 1958; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; beveelt 
dat melding van onclerhavig arrest zal 
worden gemaakt op de kant van de ver
nietigcle beslissing; laat de kosten ten 
laste van cle Staat ; verwij st de zaak naar 
de raadkamer van de Rechtbnnk van eer~ 
ste aanleg te Gent. 

5 januari 1959. - 2° kamer. - TToor
zUte1·, H. van Beirs, raadsheer waarne
mend voorzitter. - TTeTsla.ggever, H. Bel-
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paire. Gelijlclttidende conclttsie, 
H. F. Duman, advocaat-generaal. 

l" KAMER. - 3 januari 1959 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
GROND VAN NIET-ONTVANKELI.JKHEID. -BUR
GERLIJKE ZAKEN. - GROND VAN NIEr-ONTVAN
KELIJKHEID AFGELEID DOOR EEN DER VER· 
WEERDERS UIT DE OMSTANDIGHEID DAT V66R 
DE RECHTER IN HOGER BEROEP GEEN EIS '!'US
SEN HEM EN AANLEGGER WERD J!(GESTELD. -

.AANLEGGER DIE HOGER BEROEP 'fEGEN DIE VER
WEERDER HEEF1' INGESTELD. - HOGER BE
ROEP. ONTVANKELIJK llfAAR NIET GEGROND VER
KLAARD. :- GROND VAN NIET-ONTVANKELIJK
HEID DIE FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

Mist feitelijlce grondslag de g1·ond van 
niet ontvanlcelijlche·i(l afgeleid, doo1· een 
der verweerde1'S in ve1·brelcing' van de 
omstandigheid dat v66T de 1·echter in 
beroep geen e·is wenl ingesteld tttssen 
hem en aanlegge1·, dan wannee1· deze 
laatste hager beroep heett ingesteld te
gen venveerder, tot de gezamenlijlce ver
oordeling van (tlle ve1·weerde1·s heeft 
geconclttdeenl en (lat d'it hager beroep 
ontvanlceUjlc maar n-iet geg1·ond is ve1'
lclaard geweest (1). 

(HALLEUX, T. LHOEST EN STREEL.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 juli 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over de grand van niet-ontvankelijkheid 
door verweerder Streel hieruit afgeleid 
dat tussen hem en aanlegger v66r de fei
tenrechter geen geding ingeleid is, hieruit 
dat deze rechter geen enkele veroordeling 
van aanlegger ten voordele van verweer
der uitgesproken heeft en hieruit dat er 
geen onsplitsbaarheid bestaat tussen, ener
zijds, de tussen aanlegger en verweerster 
Lhoest aanhangig gemaakte hoofdvorde
ring, en anderzijds, de oproeping tot bin
dendverklaring van het vomtis die laatst
genoemde tegen verweerder ingesteld 
heeft : 

Overwegende dat, op de vorclering· tot 
betaling van de prijs van aannemingswer
ken die door aanlegger ingesteld is tegen 
vei·weerster, besteller van het werk, deze 
tegen verweerder, de leidende architect, 

(1) Verge!. verbr., 21 december 1956 (Ar1·. 
Ye1·br., 1957, blz. 275, en de verwijzingen ver
nield in noot 1.). 

een oproeping tot bindendverklaring van 
het vonnis ingesteld heeft die door de eer
ste rechter ingewilligd is ; 

Dat aanlegger zijn akte van hager be
roep niet enkel tegen verweerster gericht 
heeft, doch oak tegen verweerder, en dat 
hij tegen beide tot gezamenlijke veroorde
ling in de kosten geconcludeerd heeft; 

Dat verweerder op dat beroep en die 
conclusies, rechtstreeks tegen aanlegger 
geconcludeerd heeft, zich aan het gerecht 
gedragend, en het hof van beroep verzoe
kencl aanlegger tot de kosten te veroorde
len; 

Overwegende dat het hof, op het geding 
dat aldus v66r hetzelve tussen aanlegger 
en verweerder ingeleid werd, het hager 
beroep ontvankelijk doch niet gegroncl 
verklaarcl en aanlegger tot de in hager be
roep gevallen kosten veroorcleelcl heeft, de 
kosten van verweerder erin begrepen; 

Dat de groncl van niet-ontvankelijkheicl 
mitsdien feitelijke grondslag mist; 

Overwegencle dat de voorziening het ar
rest enkel aanvalt in zover daarbij uit
spraak gedaan is over aanleggers recla
matie met het oog op cle betaling van de 
werken cUe hij volgens door de architect 
afgelevercle bans uitgevoercl heeft boven 
de werken cUe het voorwerp waren van 
aanleggers aanbocl van 13 november 1947; 

Over het tweecle, het clerde en het vierde 
onclerdeel van het eerste middel, alle af
geleicl uit de schencling van de artike
len 1317 tot 1322 van het Burgerlijk Wet
boek, en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest, alclus te kart doende aan 
's rechters plicht zijn beslissing te steunen 
op gronden welke de door partijen voor
gestelcle middelen passend beantwoorden, 
de eis van aanlegger Halleux betreffende 
de prijs van de door hem uitgevoerde bij
komencle werken afgewezen heeft, zonder 
op de volgende middelen een passencl ant-

. woorcl te verstrekken : het tweecle, aange
nomen « dat er oorspronkelijk ofwel een 
vast akkoord ofwel een becling bestond 
krachtens welke cle besteller van het werk 
voor alle bijkomende werken moest teke
nen, partijen van dit stelsel afgezien heb
ben ll (midclel dat door bepaalde feiten ge
staafd is : verplaatsing van de liftkoker 
en de schoorstenen, vergroting van cle ga
rages en brief van 4 juni 1951, wijzigingen 
welke in 1948 aangebracht zijn met valle 
weten van verweerster clie ononderbroken 
het panel bewoonde, brief van 15 october 
1953 waarin verklaard is clat verweerster 
zich aan cle beslissing van de leidende ar
chitect;· de heer Streel, hield) ; het den1e, 
de. rechtsleer en de rechtspraak leren clat, 
wanneer aanvankelijke plans achtereen
volg·ens en aanzienlijk gewijzigd worden, 
men 1uet meer kan zeggen dat er een vast 
akkoord is ; het vierde, artikel 1793 van 
het Burgerlijk Wetboek niet van toepas-
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sing is wannccr, zoals ten cleze, het ver
bouwingswerken geldt en evenmin wan
neer bij de ondernomen werken zich on
voorziene voorvallen voordoen, onder meer 
de werken clie een wijziging van de plans 
noclig maakt : 

Overwegende clat het beklaagd arrest 
en het beroepen vonnis welks redenen het 
hof van beroep uitdrukkelijk overneemt, 
om aanleggers vordering af te wijzen in 
zover zij de betaling ten doel heeft van 
de extra-werken boven die welke.cle plans 
11'' 870 bepaalden, tegelijk steunen op het 
vast karakter van het akkoord en op een 
beding dat in het beschrijvend bestek van 
1 juli 1947 vervat is; dat dit becling naar 
luid van de bestreclen beslissing bepaalt 
dat voor welke eventuele wijziging ook die 
in de loop van de werken aan de aanne
ming mocht toegebracht worden, een bij
zondere bestelbon, onclertekend door cle be
steller van het werk en geviseerd door de 
Jeidende architect, moet opgemaakt wor
den en dat de aannemer bi.i gebreke hier
van het gevaar zou lopen ieder recht om 
betaling van de bijkomende werken te 
eisen te ver lie zen ; 

Overwegende dat aanleg·ger bij zijn v66r 
het hof van beroep regelmatig genomen 
conclusies, na verklaard te hebben dat hij
zelf en verweerster uvereengekomen waren 
noch omtrent ecn YRSt akkoord, llOCh om
trent evengemelll beding f, betoogcl heeft 
<< dat, aangenomen - q·uoa non - dat er 
oorspronkelijk ofwel een vast akkoorcl of
wel een becling bestond krachtens welke 
de besteller van het werk - hier verweer
der - voor alle bijkomende werken moest 
tekenen, partijen van dit stelsel afgezien 
hebben >>; 

Dat hij tot staving van deze stelling be
]malde feiten aanvoerde, onder meer : 
<< dat veelvulclige nieuwe wijzigingen aan
gebracht werden, zoals de verplaatsing 
van gans cle liftkoker, de verplaatsing van 
de schoorstenen van de keukens der drie 
verdieping·en, de vergroting van de gara
ges, enz ... welke wijzigingen klaarblijke
lijk prijsverancleringen met zich moesten 
brengen »; «de door appellant- llier aan
legger - overhandigcle plans werden vaak 
gewijzigcl, zoals reeds blijkt nit de datums 
van zekere dier plans die opgemaakt zijn, 
bijvoorbeeld, op 11 januari 1948, 24 ja
nuari 1948, 9 juli 1948, dit is na de indie
ning, op 13 november 1947, van de prijs 
die aan het akkoord ten gronclslag lag ; 
er kan niet steekhoudend beweerd worden 
dat juffrouw Lhoest, clie het panel onon
derbroken bewooncle, niet op de hoogte 
was van de door die plans voorgeschreven 
zeer belangrijke wijzigingen, waartegen 
zij nooit de minste kritiek gericht heeft » ; 
« ge'intimeerde heeft steeds erkend dat 
haar architect de macht had om te bestel
len, vermits zij op 15 october 1953 nog liet 

schrijven dat zij zich aan de beslissingen 
van de leiclende architect hielcl » ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
noch door eigen redenen, noch door die 
van de eerste rechter welke het verklaart 
over te nemen, deze posita of het middel 
dat aanlegger eruit afieiclde beantwoordt; 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
en het beklaagd arrest evenmin een pas
send antwoord behelzen op de stellingen 
van aanlegger die in het derde en het 
viel'de onderdeel van het micldel weerge
geven zijn; 

Waaruit volgt dat het tweecle, het derde 
en het viercle ondercleel gegroncl zijn ; 

Om die redenen, en zonder da t het 
tweede midclel en het eerste en het vijfde 
onderdeel van het eerste midclel behoeven 
te worclen onderzocht, verbreekt het be
streden arrest, in zover het, bij bevesti
ging van het beroepen vonnis, uitspraak 
doet over aanleggers reclamatie, strek
kende tot betaling van de werken die hij 
uitgevoerd heeft boven die welke het voor
werp waren van zijn aanbod van 13 no
vember 1957, voor de som van 1.075.000 fr. 
( daar de bekleding van de gevels met 
plaatjes door partijen in over leg, zoals het 
beklaagd, in dit opzicht niet aangevallen, 
arrest vastste1t, weggelaten is), en het 
aanlegger tot de kosten jegens verweerder 
en verweerster veroordeelt; beveelt dat 
melding van onclerhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
tle verwerende partijen tot de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

8 januari 1939. - 1° kamer. - Voo'l'zU
te·r, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaygeve1·, H. Moriame. - Gel'ijlclwi
clende concl1lSie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaai. - PleUm·s, 
HI-I. Demeur, Simont en Pirson, 

l" KAMER. - 8 januari 1959 

1o MIDDELEN VAN VERBREKING. 
BURGERLlJKE ZAKEN. - 1\'[IDDEL DAT ER 
ZIOH TOE DEPERKT DE GESCHONDEN WETSBE
PALlNGEN TE VERMELDEN EN DE INHOUD VAN 
DE BESTREDEN DESLISSING SAMEN TE VATTEN. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2o VOORZIENING IN VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN.- 0PSTELLEN VAN HET 
I>IIDDEL. - 0NVOLLEDIG OPSTEL. - 0NTWIK
KELING DIE DEZE LEEMTE NIET KAN AANVUL

LEN. 

1 o In lmrye'l'lijlce .zalcen ·is niet ontvan7ce
Uj7c het m·iclclel clat cr zich toe bepe1'7ct 
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de r1eschonden wetsbepaUngen te ver
melden en het dispositief van de best1'e
clen beslissing samen te vatten en een 
1'eden e1·vcm wee1· te geven (1). (Wet 
van 25 febrnari 1925, art. 9.) 

2o In b1wge1·Ujlce zalcen mag de ontwUclce
ling van het middcl tot verbrelcin{f de 
leemten van het micldel, die, lnidens a1'
tilcel 9 van de wet van 25 febn~ari 1925, 
-de nietighehl medebrenr1en, n·iet aanvu.l
.len (2), 

((BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANOlEN, 
T, DEilATY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestredim 
arrest, op 20 mamt 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
•cling van de artikelen 97 van de Groncl
wet, 1409, 1482, 1483 en 1487 van het Bur
:gerlijk vVetboek, doordat het bestreclen 
.arrest geweigercl heeft een beslag onder 
-derden geldig te verklaren dat door aan
legger gelegcl is op aan mevrouw Hoo
landts toekomende sommen ten einde de 
helft te innen van zijn schuldvordering 
tegen de gemeenschap Debaty-Hoolandts 
welke bij een vonnis van scheiding van 
:goederen ontbonden is, en dit om de reden 
dat op het tijdstip van de ontbincling van 
bewuste gemeenschap, aanleggers schuld
vordering er slecllts een · eventuele was : 

Over de exceptie van niet-ontvankelijk
lleid, door verweerders ingeroepen en 
llieruit afgeleid dat llet middel niet aan
-duidt waarin het bestreden arrest de op
gegeven wetsbepalingen zou gescllonden 
llebben : 

Overwegende dat llet micldel zich erbij 
bepaalt de door de feitenrechter geschon
den wetsbepaiingen op te sommen, llet dis
positief van de gecritiseerde beslissing en 
een van de redenen ervan beknopt samen 
te vatten; 

Dat het niet verduidelijkt hoe het be
streden arrest zou vervallen zijn in een 
schending van de aangehaalde wetsbepa
lingen; dat de in de ontwikkeling vervatte 
vermelclingen niet kunnen in de plaats tre
den voor het in llet middel ontbrekende, 
lletwelk naar luicl van artikel 9 van de 

(1) Raadpl. verbr., 25 april 1958 (Bull. en 
PASIC,, 1958, I, 946)' 

(2) Verbr., 12 december 1935 (Bull, en PASIC., 
1936, I, 84), De ontwikkeling mag hetzij de 
aangehaalde grief toelichten, hetzij een reeds 
in het middel vermelde element preciseren (zie 
behalve verbr., 12 december 1935, verbr., 17 oc
tober 1940, AlT. T' e>·b,·., 1940, blz. 99). 

wet van 25 februari 1925 de nietigl!eic! met 
zich brengt ; 

Dat de exceptie van niet-ontvankelijk
lleid gegroncl is; 

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

8 januari 1959. - 1e kamer. - Voorzit
ter en verslaggeve·r, H. Wouters, eerste 
voorzitter. - Gelij7cl·widenrle conolu.sie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiters, HH. Van Leyn
seele en Demeur. 

2e KAMER. - 12 januari 1959 

1° O:M:KOPING. - VER!lEURDVERKLARING 
VAN DE DOOR DE OMGEKOCHTE ONTVANGEN 
SOM. - .ARTIKEL 253 VAN HE'l' STRAFWET
!lOEK NIET TOE!'ASSELIJIC. 

2° S'l'R.AF. - VER!lEURDVERKLARING. -
GEEN VASTSTELLING VAN DE DOOR DE WE'l' VER
EISTE VOORWAARDEN. - NIET GEMOTIVEERDE 
!lESLISSING. 

3° VERWIJZING N.A VERBREKING.
STRAFZAKEN. - GEDEELTELIJKE YER!lllEKING 
GES'rEUND OP DE ONMOGELIJKHEID O.I.I DE WET
TIGHEID VAN EEN YERBEURDVERKLARING NA 'l'E 
GAAN. - VER!lREKlNG MET YERWIJZING. 

1° Art-ilceZ .'253 va.n het Strafwetboelc, da.t 
de ve?·bewrrl·verklari·n[! van de doo1· cle 
omlcoper geleverrle za.lcen voo1·ziet, ·is 
n·iet toepassel-ijlc op (le som on~tvangen 
floor cle a.rnbtenawr we{fens O?n.lc01J'in{f 
veroorcleelrl, 

2° Is n·iet gemotiveenl rle besUss'ing cUe 
(le ve·rbettnlve?·Tclarin{f beveelt zonder 
het bestaa.n vast te stollen van de voor
waanlen waaraa.n (le 1.vet die straf on
cle·n.ver1Jt (3). 

3° Wamwe1· een {ferleelteUjke veJ'breTcinu 
1dtgespm Teen ·is omrlat het arrest het 
hot niet toelaa.t z·ijn oontrole 11-i.t te oe
tenen op de wett-i[Jheid van de verbmwd
·ve·J·lclwrinu -is e·r aanlei(l-i'l!{f tot ·ver1vij
.zin[J (4). 

(.JANflSEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestretleu 
arrest, op 26 juni 1958 gewezeu door het 
Hof van beroep te Luik; 

(3) Verbr., 29 september 1958 (Bull. en 
PASIC., 1959, I, 102). 

(4) Verbr., 19 september 1949 en 12 juni 1950 
(A1·r. Yerb1·., 1950, blz. 3 en 631); vergel. 
verbr., 27 mei 1957 (AT>'. Ye1·br., 1957, biz. 817) 

1 en 17 juni 1957 (Bull. en PAsrc., 1957, I, 1244). 
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Over het middel, ambtshalve afgelei<l 
uit de schending van de artikelen 42 en 
253 van het Strafwetboek, en 97 van de 
Gronclwet : 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
het beroepen vonnis bevestigt in zover het 
de aan eiser geleverde som van 60.000 fr. 
verbeurcl heeft verklaarcl en ze ter be
schikking heeft g·esteld van de gemeente 
Boorsem, waar het misdrijf wercl ge
pleegcl, met last ze aan de commissie van 
openbare onclerstand te overhancligen, val
gens de behoeften van die instelling; 

Overwegencle dat cle correctionele recht
bank znlks, bij toepassing van artikel 253 
van het Strafwetboek, had bevolen, claar 
ze de ten laste van aanlegger gelegde fei
ten omkoping van openbare ambtenaar, 
voorzien bij artikel 246 van het Strafwet
boek, had genoemcl; 

Doch overwegencle dat het hof van be
roep die feiten knevelarij heeft genoemd 
beteugelcl bij artikel 243 van het Straf
wetboek, en eiser uit clien hoofde heeft 
veroorcleeld; 

Overwegende dat artikel 253 van het 
Strafwetboek op dit laatste wanbedrijf 
niet toepasselijk is; dat het arrest overi
gens niet vaststelt dat de voorwaarden 
waaraan artikel 42 van het Strafwetboek 
de verbeurclverklaring onderwerpt, aan
wezig waren; 

Overwegende dat voor het overige de 
snbstantHne of . op straf van nietigheicl 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefcl en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om die redenen, Vel'breekt het bestre
den arrest, doch in zover het toepassing 
heeft geclaan van artikel 253 van het 
Strafwetboek; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst de aldns beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brnssel; 
laat de kosten ten laste van cle Staat. 

12 jannari 1959. - 26 kamer. - Voo1·
zitte·r, H. de Olippele, raaclsheer waarne
mencl voorzitter. - Verslaggever, H. De 
Bersaques. - GeUjkl·n-iflen(le conclus·ie. 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
aclvocaat-generaal. 

l" KAMER. - 15 jmmalli 1959 

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
AANLEG. - BURGERLIJKE ZAKEN. - 0NTEI
GENING T~N ALGE~IENEN NUTTE. - BESLUIT
WET VAN 3 FEBRITAR.I 1947. - PERKEN BIN
NEN DE WELKE DE VONNISSEN VAN DE VREDE
RECHTER VOOR GEEN BEROEP VATBAAR ZIJN. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. - BESLUI'l'WEl' VAN 3 FEBRUARI 
1947. - VREDERECHTER DIE WEIGERT, TEN 
VOORLOPIGEN TITEL, DE DOOR DE ONTEIGENAAE 
VERSCHULDIGDE VERG8EDING VAST TE STELLEN 
EN BESLIST DAT EE GEEN AANLEIDING BESTAAT 
NADERHAND TOT DE ON'IEIGENING OVER TE GAAN. 
- VONNIS VATBAAR VOOR HOGER BEROEP VOL
GENS DE GEWONE REGELEN. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - 0N'IEIGENING TEN 
ALGEMENEN NUTl'E. - BESLUITWET VAN 3 FE
BEUARI 1947. - AANVRAAG TOT VASTS'IELLING 
VAN DE VERGOEDING TEN VOORLOPIGEN TITEL. 
- BEDRAG VAN DE AANVEAAG. 

4° REOHTSVORDERING.- BunoERLI.JKE 
ZAKEN. - ]]IGENDOMSVORDERING. - BEGRIP. 

5° ON'l'EIGENING TEN ALGEJVIENEN 
NUT'l'E. - 0NTEIGENAAR DIE, DOOR FEITE
LIJKHEID, BEZIT NEEMT VAN HET ONTEIGEND 
GOED. - FEITELIJKHEID DIE NIET KAN. WOR
DEN GELIJKGESTELD MET DE INBEZITSTELLING 
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 8 DER BESLUITWET 
VAN 3 FEBRUARI 1947. 

1° Het vonnis vnn de vreflereohte1· flat, 
luiclens artilcel 5, clenle Ucl, van fle be
sluitwet van 3 [ebrua1·i 1947 bet1·ejfende 
(le 1·eohtspleging bij hoogflTingenae O?n
stan(ligheclen inzalce onteigening ten 
algemenen mttte, voo·1· geen be·roep vat
baa1' is, is het vonnis bij hetwellc ae 
1·echt"e·r, ten voorlopigen titel, het befl1·a,q 
V(tn (le cloo1· cle onteigenanr verschttl
cligcle ve1·goefling vaststelt (1). (Besluit
wet van 3 februari 1947, art. 3, 6 en 7.) 

2° Het ·uonnis bij hetwellc cle v·l'eclerech
ter, bij dewelke een aanvraag tot vast
stelling, ten voorlop·igen titel, van ae 
floor de onteigenaa1· verschttl(ligfle ve1·
,qoe(Ung nanh(tn[Jig wenl gemaakt, wei
gert flie vergoefl·ing te bepnlen en beslist 
flat er geen aanlei(Ung bestaat om late1· 
tot fle onte·igening ove1· te gaan, is vat
bnar voo1· hager bemep, o·ve1·eenkomstig 
ae gewone regelen betrejfencle ae beme
pen tegen cle von.nissen vwn fle vrede
reohters. 

3° TVannee1· (le m·eaereohter· geroezJen is 
om voo1·lopig, ove1·eenkomstir1 ae beslttit
wet van 3 febnwri 1947, ae doo1· fle ont
eigenaal· ve1·sohulcl-i,q(le ve1·goe(Ung vast 
te stellen, dnt deze l(tatste fle ve1·goecling 
heett ge1'a(t11Ul en clat fle onteigende zich 
tegen ae gehele e·is ve·l'zet, is het bed1·ag 
van ae vonle·Ping aa.t vwn fle floo1· ae 
onte·igenaa1· geraamae vergoe(lin[t. 

4o Is ,qeen C'igerl(lomsvonle·l'i-11[/ (lit . wil 
zeggen een vonler·ing (lie tot floel heett 
een eigen.(loms- of een ande·l' za.keUjk 

(1) Verbr., 22 februari 1951 (Arr. YeTbr., 
1951, blz. 352); BELVA, L'expTop1·iati.on pour 
cause d'utilite publique, ur 376. 
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;·echt van de aanlegger te v1'ijwaren (1), 
cle eis van de Staat ten eincle doo;· cle 
vreclerechter het becZ;·ag van cle aan cle 
onteigencle versclmlcligcle voorlopige ve;·
goecUng te zien vaststellen. (Wet van 
25 maart 1876, art. 5; besluitwet van 
3 februari 1947, art. 5.) 

5° De teitel'ijlclwicl bij clewellce cle onte·i
uenaar bezit neemt van een goecl alvo
rens clat cle j01·maliteiten werclen ver
mtlcl en clat cle cloo1· cle wet vereiste be
slissingen we1·cZen gewezen mag met geen 
bij artilcel 8 van cle besl~titwet voorz'iene 
inbezitstelling wo1·cZen gelijlcgestelcl. 

(VAN ZEEBROECK, 'l'. BELGISCRE STAAT, MINIS
TER VAN OPENBATIE \VERKEN EN VAN \YEDER~ 

oPnouw.) 
ARRES'l'. 

HlliT HOF ; - Gelet op het bestreden 
vomlis, op 3 februari 1958 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 5, 8 van de 
besluitwet van 3 februari 1947 betreffende 
de rechtspleging bij hoogdringende om
standigheden inzake onteigening ten al
gemenen nutte, 38 van de wet van 25 maart 
1876 op de bevoegdheid in burgerlijke za
ken, 5 van de wet van 17 april1835 op de 
onteigening, 11 en 97 van de Gronclwet, 
doordat het bestreden vonnis ontvankelijk 
verklaart het hoger beroep, door de Bel
giselle Staat ingestelcl tegen het vonnis 
a q·no hetwelk de door verweerder inge
stelde vordering tot onteigening volgens de 
i·echtspleging bij hoogclringende omstan
cligheden verwerpt, om de reden dat de 
besluitwet op de rechtspleging bij hoog
dringencle omstandigheden gezien haar 
uitzonderlijk en afwijkend karakter in 
een verengende zin moet begrepen worden 
en dat, onder meer, de regel van artikel 5 
enkel op cle voorlopige vergoecling betrek
king heeft en niet mag uitgebreicl worden 
tot de andere daden van de rechtspleging 
oij hoogdringencle omstandigheclen, clan 
wanneer de besluitwet van 3 februari 1947 
oij artikel 5 bepaalt clat tegen de uit
spraak die na de neerlegging van het ex
pertiseverslag door de vreclerechter gevel<l 
is - wat ten deze het geval is - geen be
roep kan worden ingesteld en dan wan
neer, aangezien het vonnis geen uitspraak 
geeft over een rechtsmiclclel van onbe
voegdheid of een tegenvordering of een 

(1) Over de eigendornsvordering, zie GAR

SONNET en CllzAR-Bnu, bd. I, ur 401; JliiOREL, 

Traite elementaire de proeedu>·e ci·vile, nr 59; 
Repert. prnt. dr. bel(fe, V 0 Exp>·op>·iati.on pou·r 
.cuuse d'utilitc publique, nrs 8 en 2H. 

vorclering tot Vl'lJWaring de ld 
de hoofdeis gestelde algernen: 1_1s 
een algemene marrier behoord t 
toegepast : e e 

Overwegencle dat zo naar 1 uid 
van artikel 5 van de besluitw Y an 
b:~:~mri 1947 betreffeude de ~_.!~11~~---u __ - ::: 
blJ ~oog~lringende omstancligbecle:~l~ _ 
ontmgenmg ten algemenen n1: tt l:Q_ ~ 
de uitspraak van de vreclm::~c~t « t: ~-----
beroep kan worden ingesteld e,~_. ;:s-_ 

1~aling, zoals uit het tweecle ed>i1e~~z~ ~ 
llcl van ~etzelfcle. !ll"tikel blijkt, -cl Y:t_ ~ 
het vonms waarbrJ de rechter h t GeJ ~ 
van cle uit hoofde van de onteige~ be~~ 
schuldigde vergoedingen voorl ~g· ~ 
paalt; 0 P:t_g 

Dat deze uitlegging door de art·~ 
l~d 1, en 7 van dezelfde besluitw \ ele,::.:~ 
tlgd worclt; e be'-~ 

. Overwegencle dat voormelcle be -
d1e van de algemene beginselen l>alt_~ 
aanleg afwijkt, op verengende 1!?Den~ - -~ 
uitgelegcl. en der~~lve niet kan~~~~ dt~-::::""" 
een vonms waarblJ, zoals ten de _en l'::: -
derech ter :veigert een vergoedin~\~e '~ ~---
len en besllst d~t er geen grouc1 is t . bel.,_ ___ _ 
dere rechtsplegmg na de onteig·e . ot '"~-::::: llll)g . - ---

Dat het miclclel naar recht faalt; ' 
Over. het tweede middel, afgeleid . 

schenclmg van de a1·tikelen 1 2 "' 11:!= ~·~ 
21, 22, 24, 2G, _21, 28, 29, 3o, 3:t, 33, ,_,3 o,. ~~ 
de. wet van 2u maart 1876 op de be~ "~t ~• 
heul, 4 en 5 van de besluitwet '\ °C~·<:..., -
bruari 1947 betreffencle de rechvtan. 3 l:'rc 
b .· 1 1 · c1 8l>le · ,-. -lJ ;oog~ rmgen e mnstancligheden i g1ll ""'~ 
onte1gemng ten algemenen nutte ,.. nzat~"' -
wet va,:t 17 april 1835 op de ou't~i~~a~ <:1;::;: -
11 en 91 van tle Grondwet cloordat lr liiQ.". -
streclen vonnis het boger' beroe~ 1 et b~ > 

Belgische Staat tegen het door d~ 0~1' <:l; 
rechter gewezen vonnis ingesteld '\ re·d\2-_ 
kelij~ verkla!lrt, hoewel het be,;il~~1;val1-
de e1s noch .m het exploot van rec1r ;!rt t: 
gang, noch m cle conclusies beO'ro hnll.
worclen was, om de reden dat nit heot ge_ 
slag van de cleskundige zon bliike t vel.·
verweerder een nota met tot rich? d~t t 
~tre~~encle feiten overhandig·cl heeft <moel.. 
m ~lJ (verweer.dcr) nannam dat de >v-aal.·. 
gemngsvergoeclmg die hij aanlegger 0 1IteL 
schuldigd was 1.182.911 frank bel's Yet·. 
<< dat eruit volgt dat cle hoo"'te ''ail 

1
1ell e4 

· · cl' "' ' c e ont e1genmgsvergoe mg waarover het a· ·• 

loopt c~ienvolgens bniten alle bet;~s~hi] 
ten mmste 1.182.911 frank is. d lstrnl?: 
waarcle van het geschil zoals zi! tet~t -de 
door de wet vastgestelcl is tot h~t b Zak<! 
van de aanleg, dus tenminste bewus~Dale11 
is en bijgcvolg hoger is clan de SOl~ SOltt 
2.000 frank tot welke de vrederecht Vall 
lnatste aanleg uitspraak doen dan ers in 
neer de wet van 25 maart 187G wett ':'~n
begrotingsgrondslageu bepaalt wa~~1Jke 
geen enkele ten deze toepasseliJ'k . van 

lS, Cll 
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~ntenis van die 
onden zal zijn 
literlijk in zijn 
zoniet het von

i'Ol'clen gewezen, 
de waarde van 

n, zelfs niet in 
,e rechtspleging, 
3t bedrag van de 
rvan belichaamcl 
de door de Staat, 
eningsvergoeding, 
het verschil tus-
aanspraken van 

trde van de eigen
t onroerend goecl : 

dat de waarde 
.e Staat, hier ver
erd in de door hem 
clagvaarding; 
dat het bestreden 

de· Staat bij de be
Its, overeenkomstig 
~t van 17 april 1835 
t heeft die neerge
m van de rechtsple
en dat de Staat in 
;ige onteigeningsver
:rank begrootte; 
blijken clat, in strijcl 
1derdeel van het mid
:ltaat, eiser v66r de 
begroot heeft op een 
~t bedrag in laatste 

, het tweecle onclerdeel 
aeer de vrederechter 
eeenkomstig de artike
sluitwet van 3 februari 
:igencle te betalen voor
e bepalen, en deze zicll 
verzet, het beclrag van 

~ {loor de onteigenencle 
;oeding is; 
1 niet kan ingewilligcl 

micldel, afgeleid nit de 
artikelen 1, 3, 5, 9 van 

aart 1876 op de bevoegd-
de besluitwet van 3 fe

effencle de rechtspleging 
.e omstancligheclen inzake 
:tlgemenen nutte, 11 en 97 
~t, doorclat het bestreden 
opnieuw naar de eerste 

, « opclat aldaar voorlopig 
spoed uitspraak zou wor

.;r het bedrag der vergoe
el nit hoofde van de ont
J.Ulclig·cl zijn, overeenkom
m 5 en volgencle van de be
februari 1947 )), dit wil zeg
litspraak worcle gedaan in
:ntlomsrecht betreffende de 
2elen, wanneer bet vonnis 

vaststelt dat een bezitsvordering nBilhF>:...., 
gig was tussen dezelfde partijen, ri&r ~;;~~~~~~~~~~~~ 
zelfde rechtbank van eerste aanleg 
Brussel, de Belgische Staat verreer 
zijm1e om reden van de geconslite~,~~~~~~~~;;=::::;::: 
feitelijkheid die hij begaan had, hetg;~ ~ .. ~ 

e
te 

hem, naar luid van artikel 5 vaucle ~~.;:r 
op de bevoegclbei{l, niet ontvhk~ ~~~ e 
maakte om een eigenclomsvorclerilg i · ~ €n 
stellen zolang de bezitsvorderingll'ie~ ~ ~ :S ~ 
eindigd en het gewezen vonnis lliet - ~ ~ 
nitvoer gelegc1 was : = e 

..,e-
Overwegende dat het middel g1~te1.1.~-.·~ ~er< 

op de stelling dat de eis, door 1le ~ ~ 
dat de vreclerechter overeenkOJmlig <:::~ ~ ~ ~ ~, 
tikelen 4 en 5 van de besluitwetvan ~ ~ ~ ts 
bruari 1947 bet bedrag van cle 11it .·~ ~ ~: 
van de onteigening te betalen rergC::::::::::--. ~ ~ /: 
voorlopig zou bepalen, een eigendo~ ,.;; ~:t'~ 
dering is; · ~,, ~ -~..:ti~ ~ 

Overwegende dat dergelijke ei~ ~ VOI~ 
vordering is welke tot doel hee~=::-"<!·'11!!··-~~~~.iii 
eigenclomsrecht of een anclet' z~~ ~een 
recht van de Staat te beschermen ;. ~ · ==~ ~ ee 

Dat het mid del naar recht ftlalt . . ~ ~lij~ 
Over het viet·de middel, afgelei{'? ~ 

schending van de artikelen 11 en --------_ 
de Gronclwet, 1101, 1134, 1319,1320 ~l.::t_:t t de 
Burgerlijk Wetboek, 1, 61, 77, 78, ~ c van 
van het Wetboek van burgerlijk~ ':::l_ q_~ bet 
vordering, 1, 4, 5, G, 7 en 8 vm d~ ~ "'lo:::t. 142 
wet van 3 februari 1947 betre~ ::e~.;hts-
rechtspleging bij hoogdringende ~~-=::.. ~ "h~~luit-
digheden inzake onteigening ter::::~ .. - 'l::l..q_e de 
nen nutte, en 5 van de wet VtLc:::::~ .... ,.------------- <J:t::l:::t.l:>tan-
1835 op de onteigening, doonlat ~· :t_~11S'eme· 
den vonnis, na erkend te hebbe~ - ~t .c april 
vaststaat en niet betwist is dat. b~stre-
(Belgische Staat) wederrecht~ <::< Clat het 
een feitelijkheid de hand geleg ~ ~~Pbellant 
het goecl van geintimeerdeu, nc:-...._ ·~ J}i d~m· 
instellen van de reclltsvorc1eri~---_. ~~ ll."E>ceft op 
eigening>>, verklaart «dat de~ -~=- "'6or het 
heicl onafhankelijk is van 1~ -~ =- 'tot ont. 
ningsrecht e.n de onteigening ~t :e~itelijk
en dat «de rechtbank enkel kc'--.__ ~i Ol:J.tei;,.e
dat er geen grond is tot ver~~~ ~t belet >> 
pleging en zulks slechts belt~~~ Vel:'h:Jaren 
wanneer zij beslif't dat de ~ ~:e~e rechts
die door de wet voorgeschr~ ~ ~:t' i:e doen 
tot cle onteigeniug te kome~ ---......~ ~~aliteiten 
matig vervulcl werd~n ll wat ~ . Ziju 

01
u 

zou wezen, aaugez1en cle e ~·~"E>c 4 let regel
verklaard heeft dat er geen_ ~~ ':t:'lf.l1 het geval 
verdere rechtspleging « we~- . ~0 e l'echter 
d~t geheel los staat va~ cl... ~ ~Xl:<l >vas tot 
gmg, te weten een onafha~ ~~- ':e;e een feit 
Hjkheid clie buiten ieder re--,._~ ~ ~el·~eehtsple
verband met de recht~pl...__ ~~t 1Jke feite
wercl l>, en cle rechtspleg1n_~ ~ ""'i e:u zoncler 
gende omstandigheclen toe~ bi ~g begaau 
conclusies van aanleggers ~:st .l hoogdriu-
dau wanneer clezen declen ~ -e b Zonc1er cle 
tikel 5 van de wet van 1_ ~~ell ehauaeien 
rechter voorschreef te v~ ~ -~ a c ~ll c1at ar~ 

~'hl~:Il 1835 de 
e:n c1at er 
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geen grond was tot verdere rechtspleging, 
naardien {le door de wet en de besluitwet 
van 3 februari 1947 voorgeschreven vor
men niet waren in acht genomen en, ge
zien de vastgestelde feitelijkheid, het niet 
meer konden worden, dan wanneer aan
legg·ers onder meer deden gelden dat de 
besluitwet « van 3 februari 1947 in arti
kel 1 eist dat de onmiddellijke inbezitne
ming onontbeerlijk is voor de uitvoering 
van de werken, in de artikelen 4 en 7 dat 
door een deskundige een plaatsbeschrij
ving wordt opgemaakt v66r elke inbezit
stelling ; da t deze deskundige zijn verslag 
binnen vijftien dagen neerlegt; in de ar
tikelen 6 en 8 dat de vergoedingen v66r 
de inbezitneming geconsigneerd worden 
om de onteigende ter hand gesteld te wor
den ll, en dan wanneer al deze formali
teiten niet kunnen vervuld worden wan
neer de onteigende partij door een feite
lijkheid reeds bet goed in bezit genomen 
en de werken uitgevoerd heeft : 

Overwegende, enerzij ds, da t het vonnis, 
door vast te stellen dat het geen inbezit
stelling van de Staat geldt, cloch een door 
hem wederrechtelijk begane en van het 
recht op de onteigening los staande feite
lijkhekl, op de in het micldel aangehaalde 
conclusies een passend antwoord verstrekt 
heeft; 

Overwegende, anderzijds, dat ongetwij
feld uit de artikelen 4, 6, 7 en 8 van de 
besluitwet van 3 februari 1947 blijkt dat 
een plaatsbeschrijving en een staat van 
beschrijving van het onroerend goed moe
ten worden opgemaakt en dat het door de 
vrederechter voorlopig vastgestelcl bedrag 
der vergoedingen ter Deposito- en Oonsi
gnatiekas moet worden gestmt, een en an
der v66r de inbezitstelling, omschreven 
in artikel 8 van dezelfde besluitwet, doch 
dat met de inbezitstelling, waardoor een 
welbepaalde rechtstoestand in het leven 
wordt geroepen niet valt gelijk te stellen 
een feitelijkheid die aanlegger tot het 
vaststellen van de vergoedingen begaan 
heeft; 

Dat het eerste onderdeel feitelijke 
grondslag mist en het tweede naar recht 
faalt; 

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

15 januari 1959. - 16 kamer. - Voor
zltte1· en ve·1·slaggeve1·, H. Bayot, raads
heer waarnemencl voorzitter. - Gelijkltd
dende concl·nsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Plelte·rs, 
HH. della Faille d'Huysse en Van Leyn
seele. 

VERBR., 1959. - 25 

1" KAlVIER. - 15 januari 1959 

SOHEJNKINGEJN EJN TEJSTAMEJNTEJN. -
SOHENKING VAN EEN SOM GELD. - HERROE
PING. - VEROORDELING VAN DE DONATARIS 
OM TERUG TE GEVEN OFWEL Die lliJ MIDDEL 
VAN DIE SOM AANGEKOOHTE ZAAK OFWEL EEN 
ilOM DIE DE GEGEVENE SOM NIET OVER
SOHRIJDT. - MIDDEL VAN VERBRE)UNG DOOR. 
DE DONATARIS HIERUIT AFGELEID DAT ENKEL 
DE GEGEVENE SOM DIEN1' TE WORDEN TERUG
GEGEVEN. - :MIDDEL ZONDER BELANG. 

TVannee1·, ten gevolge van de herroep·ing · 
van een schenlcing, de 1·echte·r de dona
ta1·is veroordeelt om hetz·ij de bij midde~ 
van de ueuevene sam aangelcochte zaalc 
hetzij een sam gelcl die de gegevene som 
11'iet ove1·sclwijdt terug te geven, is de 
donata1·is zonde1· belang om, tot staving 
van zijn voo1·zien·ing, te betve1·en dat de 
·rechter hem enlcel tot de tentuuave van 
de ge(Jevene sam vennocht te ve·ro01'de
len (1). 

(TOURTEAU, 'r. DUMILATRE.) 

ARREST, 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 januari 1958 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 894, 944, 947, 1096, 1170, 1179, 1183, 
2228 tot 2230, 2236 en 2279 van het Burger
lijk Wetboek, doordat het bestreden ar
rest aanlegster, de weduwe van Lempers, 
veroordeelt om a[m verweerster, diens al~ 
gemene legataris, de kasbons van 25.000 fr. 
van de Nationale maatschappij van Bel
giselle spoorwegen af te geven die op 23 ja
nuari 1950 door aanlegster in haar eigen 
naam gekocht werclen met een som van 
167.000 frank welke haar overhandigd 
werd door haar echtgenoot van wie zij 
contractueel van goederen gescheiclen was, 
en haar veroorcleelt om, bij niet-teruggave 
in de gestelde termijn, verweerster de te
genwaarde van bewuste effecten te beta
len, om de reclen dat « aangezien geinti
meercle (huidige aanlegster) de herkomst 
van cle gelden die voor het kopen van de 
litigieuze effecten gecliencl hebben niet be
twist, het bezit ervan als titel van eigen~ 

(1) Over de kwestie of de gifte in werkelijk' 
heid tot voorwerp heeft een sam geld of de bij 
middel van die sam aangekochte zaak, raadpl., 
enerzijds, Rev. c1·it. jw·isp1', belge, 1952, 
blz. 316 tot 321, alsmede Fr. verhl·., 10 october 
1955 (Dall., 1956, Sommaires, blz. 26) en, an
derzijds, LoussouARN (DALLoz, Repet·toire de 
droit civil, yo Donation, nr 550). 
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dom enkel zou kunnen ingeroepen worden 
ingeval wijlen Lempers de gelden ten be
lloeve van zijn echtgenote zou uit handen 
gegeven hebben met de wil ze haar als 
gift van hand tot hand over te dragen ... 
dat, aangenomen dat er geen anhnns clo
nancll aanwezig geweest is, het bezit van 
de effecten door geintimeerde slechts een 
bezit ter bede zou wezen en bijgevolg· voor 
haar niet zou kunnen gelden als titel van 
eigendom; hetzij op voet van artikel 2279 
van het Burgerlijk Wetboek ... hetzij op 
voet van het hnwelijkscontract; dat daar
entegeri, · indien er moest aangenomen 
worden dat er een gift van hand tot hand 
plaats gehad heeft, het door Lempers aan 
appellante gedane legaat >an de litigienze 
effecten als herroeping van clie gift zou 
gelden ll, omdat' « het nan appellante ge
dane. legaat van de effecten die gekocht 
werclen met de geintimeerde ter beschik
king gestelde gelden en waarvan Lempers 
in zijn testament verklaart dat zij hem 
thans. in eigendom toebehoren, onverenig
baar zou wezen met de gift van voormelde 
som ll, waaruit het arrest bcsluit, zonder 
te beslissen of de overhancliging van voor
melde som als gift van hand tot hand 
plaats gehad heeft, dan wel of zij om een 
andere reden geschieclcle, dat « de weige
ring van geintimeercle de litigieuze effec
ten ami appellante af te geven clerhalve in 
iecler geval als niet gerechtvaanligd voor
komt ll, 1° dan wanneer het bestreclen ar
rest, in zover het beslist dat, in de oncler
stelling dat de som van 167.000 frank aan
legster door lmar echtgenoot niet als gift 
v::m hand tot hand zou overhandigd ge
worden zijn, het door haar bezitten van 
l:le effecteil slechts een bezit ter bede zou 
wej~en : a) geen passend antwoord ver
strekt . op de conclusies waarbij aanleg
ster, niettegenstaande de herkomstvan de 
gelden die ·zij niet ontkende en afgezien 
van elke gift van hand tot hand, ener
zijds, betwistte dat die gelden haar door 
haar eclltg·enoot overhancligd werden met 
de last de litigieuze effecten voor hem te 
kopen en dat verweerster een krachtens 
·artikel1341 van het Burgerlijk Wetboek 
ontvankelijk bewijs leverde van deze en
kele titel van bezit ter becle die verweer
ster tot. staving van hriar vorclering tot 
teruggave aanvoerde, en, anderzijds, deed 
gelden dat zij (( zich tevens wil beroepen 
op artikel 2279 van het Burgerlijk Wet
boek, daar haiu; bezit voortdurend, onge
stoord, openbaar, niet dubbelzinnig en als 
eigenaar geweest is ll met aanduiding, 
voor iedere van deze kenmerken, van de 
bepaalde redenen clie het rechtvaardig
den; b) de reel en niet aancluidt waarom 
het bezit van de effecten slechts ter bede 
zou wezen in de onderstelling dat de som 
van 167.000 frank aanlegster om een an
dere reden clan als gift van hand tot hand 

zou overhandigd geworden ZIJn, en het 
niet mogelijk maakt de wettelijkheicl van 
zijn beslissing te toetsen daar het de 
juiste titel of titels andere dan een gift 
van hand tot hrmcl, niet opgeeft waaron
der de overhandiging van de som inder
claad zou plaats gehacl hebben, en waar
van de natuur van bezit ter becle zou kun
nen worden nagegaan, onder de menig
vulclige andere titels clan een gift van 
hand tot hand waaronder de overhandi
ging zou zijn kunnen geschieclen en waar
van de ene een titel van bezit ter bede, 
zoals de lastgeving, zouden kunnen ople
veren, en de andere, zoals de betaling of 
de lening, geen titel van die aard zouden 
hebben kunnen uitmaken, en doordat het 
arrest mitsclien niet met redenen omkleed 
is (schencling van artikel 97 van de Grond
wet en van cle artikelen 2228 tot 2230, 2236 
en 2279 van het Burgerlijk Wetboek); 
2° dan wanneer, in zover het de veroor
deling van aanlegster om de litigieuze 
effecten terug te geven, voor het geval dat 
de overhancliging van de som als gift van 
hand tot hand zou plaats gehad hebben, 
steunt op de reclen dat het aan verweer
;;ter gedane legaat van de effecten waar
van cle overledene in zijn testament ver
klaart Llat zij hem thans toebehoren, on
verenigbaar is met de scheilking van die 
som en de herroeping van die schenking 
van een som onder echtgenoten tot gevolg 
zou hebben, het bestreden arrest : n) niet 
met redenen omkleecl is, daar het geen 
passend antwoorcl geeft op het middel 
waarcloor aanlegster bij conclusies inriep 
dat de in het testament vermelde effecten 
die zijn welke aanlegster in haar bezit 
had (schencling van artikel 97 van de 
Grondwet) ; b) de wettelijke gevolgenmis
kent van de herroeping, door de schenker, 
van een schenking onder echtgenoten die, 
naar het vaststelt, ten deze een som geld 
tot voorwerp gehad heeft, door de begif
tigcle echtgenoot te veroordelen tot het. 
teruggeven, niet van clie som, doch van 
de door hem met die som gekochte goede
ren, wanneer clergelijke herroeping, die 
met terngwerkende kracht de ontbinding 
van de schenking teweegbrengt krachtens 
het intreden van een met die schenking 
wettelijk verbonden potestatieve ontbin
dende voorwaarcle, de begiftigcle enkel 
verplicht tot het teruggeven van wat hij 
ontvangen heeft, clit is ten deze een som 
gelds en niet de goecleren die hij met de 
gegeven som zou gekocht hebben (schen
ding van de artikelen 894, 944, 947, 1096, 
1170, 1179 en1183 van het Burgerlijk Wet
hoek) : 

Overwegende dat de rechter over de 
groncl die de feitelijke omstandigheden 
diende te beoordelen waarin aanlegster in 
het bezit van de litigieuze obligaties was 
gekomen, besluit dat het bezit van me-
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vrouw Lempers slechts een van de twee 
volgende oorsprongen heeft kunnen heb
ben : a) ofwel had aanlegster die effecten 
ter bede onder zich naardien het kopen 
ervan, op 2g januari 1950, plaats gehad 
heeft krachtens een door haar man gege
ven en voor zijn rekening uitgevoerde 
last; b) ofwel had Lempers haar een gift 
van hand tot hand gedaan ; 

W at de eerste twee onderdelen betreft : 
Overwegende, enerzijds, dat aanlegster 

v66r de rechter over de grond niet be
toogd heeft dat de effecten die zij onder 
haar had, gekocht werclen met andere 
gelden dan die welke haar door haar man 
overhandigd werclen, noch clat deze over
handiging de nakoming uitmaakte van een 
door haar man jegens haar of een derde 
aangegane verbintenis; dat het hof van 
beroep dus niet in een nadere behandeling 
van die pun ten behoefde te treden; 

Overwegende, anderzijcls, dat het ar
rest, door erop te wijzen dat, zo Lempers 
aanlegster geen gift van hand tot hand 
gedaan heeft, deze de obligaties slechts 
ter bede onder zich heeft kunnen hebben 
en zich dienvolgens niet op artikel 2279 
van het Burgerlijk Wetboek vermag te 
beroepen, op de conclusies, waarin dit ar
tikel ingeroepen is, een passend antwoord 
verstrekt heeft; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegencle dat het arrest aan de ver

klaring van aanlegster, dat het bewijs er
van niet geleverd is da t de effect en die 
zij onder zich heeft de in het testament 
van Lempers vermelde effecten zijn, de op 
de ·gezamenlijke elementen der zaak ge
steunde vaststelling tegenwerpt dat de 
vermaakte effecten « gekocht werden met 
de geintimeerde (hier aanlegster) ter be
schikking gestelde gelden ll ; 

Dat deze vaststelling een passend ant
woord op de conclusies uitmaakt; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat clit onderdeel van de 

voorziening aan het bestreden arrest niet 
verwijt aangenomen te hebben dat het tes
tament van Lempers, houdende beschik
king over de effecten die, volgens hem, 
van zijn patrimonium deel uitmaken, de 
herroeping van de door hem aan zijn echt
genote toegestane schenking impliceerde; 

Dat het enkel hierover klaagt dat de 
rechter over de grand aanlegster veroor
deeld heeft tot teruggave, niet van de ge
geven som gelds, maar van de effecten 
waarin bewuste som door aanlegster werd 
omgezet terwijl de herroeping van de 
schending van een som gelds toch slechts 
de teruggave van deze som tot gevolg kan 
hebben; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegster tot teruggave van de effecten 
veroordeelt, en, indien zij dit niet doet, 

tot teruggave van een som gelds die trou
wens lager is dan de haar gegeven som ; 

Dat aanlegster dus aan de veroordeling 
zal voldoen door betaling van die som 
gelds; 

Dat de eerste drie onderdelen van het 
middel feitelijke grondslag missen en dat 
het vierde onderdeel niet ontvankelijk is 
bij gebrek aan belang; 

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

15 januari 1959. - 1e kamer. - Voor
R!'itter en verslaggevcr, H. Bayot, raads
heer waarnemend voorzitter. - GeUjklui
dende concvusie, H. Raoul Hayoit de Tel'
micourt, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. Pil·son en VanRyn. 

l" KAMER. - 16 januari 1959 

1° KOSTEN. - BunoERLIJKE zAKEN. 
NIETIG DESKUNDIG VERSLAG. - NIETIGHEID 
DIE NIET BELET DAT PARTIJEN DE DESKUNDIGE 
MOETEN REZOLDIGEN WEGENS TUSSENKOMSTEN 
DIE EEN AKKOORD TUSSEN HEN TEWEEGGE
BBAOHT HEEFT, 

2° DEJSKUNDIG ONDEJRZOEJK. - Bun
GERLIJKE ZAKEN.- NIEriG DESKUNDIG VER
SLAG. - NIETIGHEID DIE NIET NOODZAKELIJK 
ELKE REZOLDIGING VAN DE DESKUNDIGE UIT
SLUI'l'. 

go l\1IDDEJLEJN VAN VEJRBREJKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - JliliDDEL AFGELEID 
UIT DE SOHENDING VAN DE BEWI.JSKRAOHT VAN 
DE AKTE DIE DE EIS VERMELDT. - VOORWERP 
VAN DE EIS ONVOLLEDIG DOOR DE REOHTER OM
SOHREVEN. - REOHTER DIE NIE'l'TEMIN OVE-R 
DE GEHELE EIS RESLIST HEEFT. - JliliDDEL 
VAN BELANG ONTRI.OOT. 

1o en 2o De omstand·ighe-id dat een des
lc1tnfli[J verslag n·ieUg is belet niet dat 
pa1·t·ijen een bezoldig·ing aftn de deslc1tn
d·ige lc1tnnen versch1tldigfl zijn ten ge
volge van t·ussenlcomsten van zijnent-
1vege fl-ie een alclcoonl t·nssen hen hebben 
teweeggebracht. 

go Is niet ontvanlcel-ijlc, bij gern·is aan be
lang, het rniddel h·ientit ajgeleid flat de 
1'eahte1·, doo1· het voo1·tve1·p van de eis 
onvollefUg te omsclwijven, de bew-ijs
lcmcht van fle alcte d·ie de eis verrneldt 
heeft geschonclen, clan wanneer de 1'ech
ter, sp-ijts fl-ie onvollefl-ige ornsclwijvi1i!J, 
de gehele eis heeft onfle1·zocht en erove1· 
beslist (1). 

(1) Raadpl. verbr., 12 mei 1949 (A1·r. T' e1'b1·., 
1949, blz. 313); 7 januari 1952 (ibid., 1952, 
blz. 208); 22 november 1957 (Bull. en PAsro:, 
1958, I, 305). 
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(SCHHEY, T. OATH\'.) 

AB.TIEST. 

HE'l' HOJ!' · - Gelet op lle.t bestreclen 
vonnis, op HJ october 1956 gewezen door 
de Recht bank van koophnmlel te Brussel; 

Over het eerste micldel, afgeleicl nit de 
scllencling van de artikelen 130 en 414 van 
het Wetboek van bnrgerlijke reclltsple
ging, 33 en 40 van de wet dtl. 1o juni 1935 
aangevuld door cle wet van 8 maart 1948, 
betreffende llet gebruik der talen in ge
reclltszaken, doorclat het bestreclen von
nis, na te llebben vastgesteld dat het des
kunclig verslag, dat op 15 februari 1956 
werd neergelegtl in uitvoering van de op
dracllt welke door het tussenvonnis del. 
1 juli 1953 aan de deskundige werd gege
ven, als nietig moest beschouwd worden, 
toch, ten belope van 3.000 frank, de kosten 
welke voortvloeien nit de tusseukomst van 
de deskuncUge ten laste van de annlegger 
heeft gelegc1, dan wanneer, daur het des
lmnclig versing nietig verklnnrd werd, ge
,;egde kosten niet kunnen beschouwd wor
den als uitgegeven kosten, in de zin van 
artikel 130 van het 'y etboek van burger
lijke rechtspleging, noch, nls zodnnig ten 
laste kunnen gelegcl worden van de nnn
legger, partij welke over de grond in het 
ongelijk werd gesteld : 

Overwegende dat, zo bet bestreden von
nis vnststelt dat het vcrslag, neergelegtl 
door de in zake anngestelcle deskunc1ige, 
nietig client verklnanl te worden, over
eenkomstig de nrtikelen 33 en 40 van de 
wet van 15 juni 193[;, het echter uitdruk
kelijk hierop wijst dat de deskunclige, ten 
gevolge van versclleiclene en herhnalde be
moeiingen, erin geslaagd is de partijen 
tot het sluiten van een overeenkomst te 
brengen, derwijze dat de rechtbank 
sleehts nog over de kosten van het geding 
moet uitsprank doen; 

Overwegende dat het vonnis verder be
slist dat de som van 4.500 frank als voor
schot door verweerder gestort, de bezol
diging nm de deskundige vertegenwoor
digt voor de << bemoeiingen >> welke aanlei
ding gaven tot de overeenkomst onder par
tijen en dnt het billijk blijkt de twee 
llerden ervan door aanlegger te doen clra
gen; 

Dnt aldus de som tot betnling waarvan 
aanlegger veroordeelcl werd, nocll geheel 
nocll gedeeltelijk de kosten uitmaakt van 
het nietig verklaard verslag, en dnt het 
middel, hetwelk op een onjuiste interpre~ 
tatie van het bestreclen vonnis steunt, 
feitelijke grondslng mist ; 

Over het tweecle midc1el, afgeleid nit de 
schencling van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreclen vonnis de re
denen niet annduidt waarom het nanleg-

ger tot de gerecbtelijke interesten op de 
som van 14.511 frank veroordeelt, dan 
wnnneer de annlegger, in conclusies, uit
drukkelijk deed gelden, clat hij niet kon 
gehouden worden tot het betalen van ge
zegde in teres ten om reel en dat hij, daar 
de verweerder bet nkkoord niet heeft uit
gevoerd dat tijclens de aanleg tussen par
tijen wercl gesloten, oordeelde de interes
ten niet verschuldigcl te zijn, vermits de 
vertraging in hun betaling, welke hem 
verweten was, gekompenseer<l was door 
de vertraging in de uitvoering der werken 
welke verweerder verweten was : 

Overwegende dat aanlegger bij conclu
sies deed gelclen dat cle vertraging in de 
uitvoering van de werken door de ver
weercler, enerzijcls, en in de beta ling door 
hemzelf van het saldo dat hij verschul
digd bleef, nnderzijcls, zich compenseer
den, en dnt hij bijgevolg zijn tegeneis 
hieromtrent verzankte tegen kwijtschel
ding van de interesten welke hij op de 
som van 14.511 frank zon verschuldigd 
zijn; 

Overwegencle dat het bestreden vonnis 
beslist dat aanlegger tot moratoire inte
resten client veroordeelcl te worden omdat 
llij slechts in de loop van het geding de 
door hem aan ve1·weerder verschuldigcle 
som heeft betaald; dat het aanleggers te
geneis afwijst omdat het bewijs van een 
schacle niet geleverd worclt; 

Dat het vonnis nlclus de reden aanduidt 
wnarom de door de aanlegger anngevoerde 
schuldvergelijking niet kan aangenomen 
worden; 

Dat bet middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over bet dcrcle middel, afgeleid uit de 
scllencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1134, 1135, 1317, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk vVetboek, doordnt 
bet bestretlen vonnis zegt dat annlegger 
een tegeneis heeft ingesteld strekkende tot 
de betaling van een som van 2.000 frank, 
nls schadeverg·oeding· weg·ens vertraging in 
de uitvoering van de werken door ver
weerder, en gezegde eis niet gegrond ver
klaart om de reclen clat niet zou bewezen 
zijn dat annlegger enig nadeel zou oncler
gaan hebben, dan wanneer : 1° aanlegger, 
bij conclusies, als schadevergoecling « een 
som van 2.000 frank zowel voor de vertra
ging in bet uitvoeren van de werken als 
voor llet beschadigen van een zoldering >l 
eiste, het bestreclen vonnis het geloof 
scbendencle dat client gehecht ann het ge
rechtelijk contract en aan gezegde concln
sies, door te beslissen dat gezegde som 
van 2.000 frnnk geeist was « nls schade
vergoeding voor de vertraging in het uit
voeren van de werken >> (schencling van de 
nrtikelen 1184, 1135, 1317, 1:l19, 1320 en 
1322 vanhet Burgerlijk Wetboek); 2° aan-
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legger, in conclusies, preciseerde dat ten 
belope van 1.000 frank, gezegde som ge
eist was als vergoeding voor de schade 
veroorzaakt door de uitvoering van de 
door verweerder gedane werken « voor het 
verven van een plafoncl dat door de lek
kage in de badkamer beschadigd werd )), 
en het bestreden vonnis de redenen niet 
aangeeft waarom het die .eis afwijst 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) : 

Overwegencle dat, naar luid van zijn 
conclusies, aanlegger op tegeneis de ver
oordeling vordercle van verweerder tot be
taling van de som van 2.000 frank als 
schadevergoeding zowel wegens de vertra
ging in het uitvoeren van de werken als 
wegens de aan cle zoldering veroorzaakte 
schade; 

Overwegende dat, inclien de rechter, in 
een der motieven van zijn beslissing, on
volledig het voorwerp van de tegeneis om
schrijft, hij nochtans wettelijk het afwij
zen van de gehele vrang rechtvaardigt 
door vast te stellen « tla t het bewijs niet 
wonlt gelevercl dnt eiser enige schade zou 
geleclen hebben )) ; 

Dat het middel, voor zoveel bet de 
sehencling inroept van de ann de conclu
sies verschulcligde bewijskracht, niet ont
vankelijk is bij gebreke van belang en, 
voor het overige, feitelijke gronclslag 
mist; 

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

16 jannnri 1959. - 1 6 knmer. - Voor
.zUter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Vm·slaruwver, H. Bayot. - Gel'ijlcl-lddenrle 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procnrenr-genernal. Pleite·r, 
H. Simont. 

1" KAMER.- 16 januari 1959 

l o MIDDELEN VAN VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN, - lVIIDDEL AFGELEID 
UIT DE BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE. -
TICKST VAN DIE AKTE NIET OVERGELEGD TOT 
STAVING VAN DE VOOR.ZIENING EN NOCH UIT DE 
VERJ'<ffiLDINGEN VAN DE BICSTREDICNE BESLISSING 

(1) Verbr., 7 februari 1957 (A·n·. T'm·br., 
1957, biz. 440); 2 december 1958 (ibid., 1959, 
biz. 281). 

(2) DE PAGE, bd. V, nr 350; verbr ., 7 fe
bruari 1846 (Bull. en PASIC., 1846, I, 157); 
Fr. verbr., 28 januari 1952 (Dallo.z, 1952, I, 
.321). 

(3) Verbr., 7 februari 1816 en Fr. yerbr., 

NOCH l~IT EEN STUK VAN DE PROCEDURE BLI,J ... 
KEi\'DIC, - :i\iiDDicL i\'IET ON'l'VANKICLI.JK. 

2° BEWJJS. - BEWIJSKRACH'r VAN DE AK
TEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - 00NCLU
SIES DIIC HE'l' BES'l'AAN VAN ICEN GICLDIGE OVER
ICICNKOMST AANVOEREN, - ARRICST DA'l' HET 
BES'l'AAN EN DE GELDIGHEID VAN DE OVEREEN
KOMS'l' VASTS'l'ELT DOOH HAAR SLECH'l'S HE'l' 
KARAK'fER VAN EEN VOORLOPIGE REGELING 
'l'OEKENT. - GEEN SCHENDING VAN DE BEWIJS
KRACH'l' VAN DE CONCLUSIES. 

3° LIJFRENTE. - 0NDERHOUDSCON'l'RAC'l', 
- 0NDERSCHEIDE1\E BI<:GRIPPEN. 

4° LIJFRENTE. - LI.JFRICNTE GICYICSTIGD 
ALS 'l'EGEN\VAARDE VAN DE VJCRKOOP VAN EEN 

GOED. - ARTIKEL 1978 VAN HET BURGER
LI.JK WETBOEK. - GEMIS AAN BE'l'ALING VAN 
DE RENTEN OAT DE BENEFICIARIS ERVAN NIET 
'_fOELAA'l' "'EDER IN RET BEZIT 1'E KO].IEN VAN 
HE'l' VERKOCIITE GOED. - BICPALING NIET 
TOEPASSELI.JK OP HICT ONDERHOUDSCON'l'RAC'l'. 

1° Is niet ontvanlceUjk het middel dat lla 
·rechter venvi.jt, in (le verkla1·ing va.n 
ee·n Mete, de bewijslcraaht eTvan te 
hebben gesahomlen, wanneer d·ie alote 
bij de voo1·zien·ing niet is gevoegd en 
flat noah de bestrellene besUssing noah 
een ande·re alcte van de p1·oce(l'!lre de 
termen e·r·van vermelflen (1). 

2° M·iskent niet (le bewijsJ.;racht va.n con
clusies IZ·ie het bestuan van een gelrUge 
overeenkomst aanvoeren, het arrest flat 
het besta({.n en de gehlighehl van een 
overeen komst ·vaststelt, doch haar het 
ka·mlcte1· van een voorlozl'ige re{!eUng 
tussen tJarUjen toekent . 

3° JJ:Iaa.lct een ourlerho·udscontmct nit en. 
{!een U:ifl'ente, bedoeld bij a·rtikel 1978 
·vwn het Bur[Je·rUjlc TVetboek, fle over
eenlcomst tvaa1·1J·ij een persoon een on
·roerencl fJOerl o·venlraa{!t aan een an(lere 
persoon, mUs verpUchtin[J, voor fleze 
Zaatste, hem ·inwoon, oppas en verz01'
[!in{! in [!eZe[Jcl [!Oe(l, le·venslan[J, te ver
schaffen (2). 

4° A1·tiJcel 1978 van hat Bnruerlijlc Wet
boelc, lwiflens hetwell.'e de wanbetaUn[J 
van de renten rle pm·soon ten voordele 
·vwn wien (le Ujjrente ,qevest-ig(l ·is niet 
toelaat de teru[J[Jave van het (loor hem 
afgestCtne uoe(l te vonle1·en, ·is niet toe
pa.sseUjlv op het onderho11dscontmct (3). 

28 januari 1952, in voorgaande noot vermeld; 
LAURENT, bd. XXVII, nr 263; CoLIN en CAPI

TAN1', bd. II, nr 1342; BAUDRY-LACANTINERIE, 

Gontrats alcatoires, ur 358; BEUDANT, bd. XIIbis, 
nr 823; KLUYSKENS, De contmcten, nr 497; 
Rcpert. prat. ,zr. belge, yo Rente viagin·e, 
nrs 173 en 174. Contra : DE PAGE, bd. V, 
nr 353; PLANIOL en RIPERT, bd. XI, nr 1247. 
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(VANDEKERKHOF, T. POORTERS.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreclen 
ari·est, op 11 januari 1958 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste midclel, afgeleid uit (le 
schending van de artikelen 1317, 1319, 
1320 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreclen arrest aan de akte van 
verkoop del. 6 maart 1952, verleclen door 
notaris Truyens, een toeclracht geeft die 
onverenigbaar is met de duidelijke tekst 
ervan, door aan te nemen dat deze akte 
noo{lzakelijk bedroeg dat eiser of een zij
ner familieleclen bij verweerder zou blij
ven inwonen, clan wanneer deze akte niet 
alleen zulks niet bepaalt maar voorziet 
dat « ingeval de koper aan deze (zijn) 
verplichtingen te kort komt en de verko
per het nodig en nuttig oordeelt de hier
boven aangehaalde zorgen van de koper 
niet meer te moeten aanvaarden, verplicht 
zich de koper aan de verkoper een dage
lijkse vergoecling te betalen zijn leven 
lang gedurencle, ten beclrage van 100 fr. 
en dit vanaf (le clag dat de verkoper bij 
de koper vertrekt en tot zijn sterfdag JJ, 

wat het inzicht, dat het arrest aan ver
weerder toeschrijft op groncl van de in
geroepen akte, volkomen tegenspreekt, zo
dat het geloof aan de akte van 6 maart 
1952 gehecht wercl geschonclen : 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
uit de akte van verkoop van 6 maart 1952 
heeft kunnen afieiden, zoncler de bewi.is
kracht ervan te schenclen, clat door zich 
ertoe te verbinden cc kost en inwoon te 
verschaffen in het verkochte huis in (le 
plaatsen naar keuze van cle verkoper JJ en 
« oppas en verzorging te verschaffen zo in 
gezonclheid als in ziekte JJ aanlegger erin 
toestemcle met zijn oom - hier verweer
der - in het aangekochte huis te blijven 
wonen of er een licl van zijn familie ter 
zijne beschikking te stellen of hem in elk 
geval in gezegcl huis niet alleen te laten; 

Dat het micldel feitelijke gronclslag 
mist; 

Over het tweecle micldel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 1134 en 1184 van het Burger
lijk Wetboek, cloordat de bestreden beslis
sing, als re<len tot verbreking van het ver
koopscontract tussen partijen gesloten op 
6 maart 1952 weerhoudt dat eiser het ver
kocht huis verliet om zich een under huis 
te bouwen, wat hem niet meer toeliet (le 
zorgen en de oppas die hij door dit con
tract aan verweerder had beloofd te ver
zekeren, en nochtans aanneemt dat ten 
tijde van die verlating er een nieuw con
tract tussen partijen op 23 december 1954 
voor de vreclerechter van Neerpelt tot 

stand kwam, contract waaraan eiser vol
daan heeft, zodat de aangeklaagcle beslis
sing tenslotte geen enkele gelclige reclen 
van verbreking van het contract van 
6 maart 1952 weerhoudt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) en derhalve 
ten onrechte cUt contract verbreekt (scherr
ding van artikel 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek), terwijl zij dan ook de bindende 
kracht van het akkoord van 23 december 
1954 miskent (schencling van artikel 1134) : 

Overwegencle dat het bestreclen arrest 
erop wijst dat geintimeercle, hier aanleg
ger, het bewijs niet levert van al de voor
waarclen van een overeenkomst die op 
23 december 1954 zou tot stand gekomen 
zijn; dat het weliswaar verklaart dat tus
sen partijen op 23 december 1954 voor de 
vrederechter te Neerpelt een overeenkomst 
tot stancl kwam tot betaling van een ver
vangencle rente van 230 frank per week, 
doch er aan toevoegt dat « clit slechts ge
beurd is in afwachting van een clefinitieve 
overeenkomst JJ, waarvan aanlegger zelfs 
niet beweert dat zij bestaat; 

Overwegencle dat de overeenkomst van 
23 december 1954, luidens het arrest, al
dus slechts een voorlopige regeling uit
maakte welke de oorspronkelijke over
eenkomst niet introk, zoclat het hof van 
beroep de verbreking van het contract van 
6 maart 1952 gelclig heeft kunnen uitspre
ken wegens tekortkoming door aanlegger 
aan de verplichtingen die er ten zijnen 
laste uit voortsproten; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het dercle miclclel, afgeleicl uit de 
schencling van cle artikelen 97 van de 
Gronclwet, 1134, 1319, 1320 en 1356 van het 
Burgerlijk Wetboek, cloorclat, bij motie
ven die tegenstrijclig zijn of minstens 
clubbelzinnig - wat met een gebrek aan 
motivering gelijkstaat -, het bestreclen 
arrest, enerzijds, het bestaan van het ak
koord van 23 <lecember 1954 v66r de vre
derechter tussen partijen gesloten schijnt 
a an te nemen en, anclerzij ds, het best a an 
en cle binclende kracht ervan in twijfel 
trekt of loochent (schending van arti
kel 97 van de Gronclwet), terwijl het ten 
andere, in dit laatste geval, het geloof 
miskent dat gehecht is aan de tweecle 
conclusies van verweerder die bekende dat 
er wel een gelclige overeenkomst voor de 
vrederechter was ontstaan, maar enkel 
van tijdelijke aard (schencling van de ar
tikelen 1319, 1320 en 1356 van het Burger
lijk Wetboek), en tenslotte het bestaan 
van een overeenkomst, die door verweer
cler was erkend, doet afhangen van het 
registreren van een alde of van het bij
brengen van het schriftelijk bewijs be
treffencle bepalingen die verweerder niet 
inriep (schending van cle artikelen 1134, 
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1319, 1320 en 1356 van bet Burgerlijk 
Wetboek) : 

Overwegende dat bet arrest de in het 
midclel opgeworpen stri.idigheicl of dub
belzinnigheid niet be vat; dat het uitclruk
kelijk bet bestaan van een overeenkomst 
tnssen partijen op 23 december 1954 voor 
de vrederechter te Neerpelt aanneemt, 
doch er een interpretatie van geeft, die 
afwijkt van degene door aanlegger voor
gehouden; dat deze laatste niet ontvan
kelijk is om te verklaren dat die inter
pretatie de bewijskracht schenclt van een 
akte die hij niet overlegt en waarvan 
noch het arrest noch een ander stuk van 
de procedure de termen weergeeft; 

Overwegende, tenslotte, dat het arrest 
de bewijskracht van. de conclusies van 
verweerder niet geschonden heeft, waar 
het, overeenkomstig die conclusies, van 
oordeel is dat de overeenkomst van 23 de
cember 1954 geldig was, doch slechts bet 
karakter vertooncle van een voorlopige 
regeling; 

Dat geen van de onderdelen van bet 
middel kan aangenomen worden; 

Ovei· het vierde middel, afgeleW uit de 
schending van de artikelen 1134, 1964, 
1968 en 1978 van het Burgerlijk W etboek, 
doordat het bestreden arrest de overeen
komst van 6 maart 1952 tussen partijen 
gesloten verbreekt, alhoewel clit contract 
een onderhoudsconti-act uitmaakte en, 
derhalve, niet voor verbreking vatbaar 
was, clestemin daar die overeenkomst een 
beding bevatte dat voorzag clat de ver
koper (hiel' verweerder) gerechtigd zou 
zijn, ingeval de koper ann zijn verplich
ting·eil tekortkwam, een dagelijkse vel;
goeding van 100 frank te eisen : 

Overwegencle dat het op 6 maart 1952 
gesloten contract .door de partijen ver
koop gekwalificeercl wercl << mits de som 
van 200.000 frank )) en niet beding dat (( in 
betaling van deze koopsom de koper zich 
verplicht de verkoper, zijn leven lang, 
kost en inwoon, vuur en licht te verschaf
fen in het verkochte huis in de plaatsen 
naur keuze van de verkoper ll en « oppas 
en verzorging te verschaffen zo in ge
~onclheid als in ziekte ll ; 

Overwegende dat bet hof van beroep 
wettelijk de verbreking van de overeen
komst, die een onderlloudscontract uit
mnakt, wegens tekortkomingen van nnn
legg·er ann zi.in verpliclltingen lleeft kun
nen uitspreken en de toepassing van ar
tikel 1978 van llet Burgerlijk Wetboek 
uitsluiten; 
, Overwegende dnt laatstvermelde bepa
ling, die de wanbetaling van de renten 
betreft ingeval van lijfrente een uitzon
deringsbepaling uitmaakt, die afwijkt 
van de regel van artikel 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek; dat zij dienvolgens 

van strikte interpretatie is en niet van 
toepassing wanneer de voor een vervreemd 
goed bedongen tegenprestatie niet in de 
betaling van renten bestaat doch in de 
prestaties van zorgen van inwoon en van 
goederen in natura; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Overwegende dat zo, in onderhavig ge
val, de overeenkomst de mogelijkheid 
voorziet van omzetting van de prestatie 
van de koper in de betaling van een da
gelijkse vergoeding van 100 frank zulks 
nochtans slechts voorzien werd « {ngeval 
de koper ami zijn verplichtingen tekort 
komt en de verkoper het noclig en nuttig 
oordeelt de hierboven aangehai:tlde zorgen 
van de koper niet meer te moeten nan
vaurden ll; 

Dat deze clausule het mogelijk beroep 
van verweerder op de toepassing van ar
tikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek 
bijgevolg niet uitsloot; 

Overwegende dat het tweede onderdeel 
van het middel feitelijke grondslag mist; 

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

16 janunri 1959. - 16 kmner. - Voo1'
zUter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Ve·rsUtggever, H. Rutsaert. - Gelijlclni
dende eoncl·u.s-ie, H. Raoul Hayoit de Ter• 
micourt, procureur-generanl. - Pleite1·8. 
HH. Van Leynseele en De Bruyn. · · 

1" KAMER. - 16 januari 1959 

1° BFJROEP. - BURGERLI.JKE ZAKEN; -
FJERSTE RECHTER DIE DE VOHDERING ONTVAN" 
KELT.JK HEEF'l' VEllKLAAHD EN EEN 'GE'rUIGEN..: 
VEHHOOR HEIGFT BEVOLEN: '- BEROEP 'VAN 

VER"TEERDER TEGEN BEIDE DISPOSI'l'IEVEN. -
VERWEERDER DIE IN HOGER' BEHOEP ·TOT DE 
NIET-GIWRONDHEID VAN DE EIS CONCLUD:EERT; 
- RECHTER IN BEROEP DIE BESLIST ·DAT :Eli 
GEEN AANLEIDING IS TOT GETUIGENVERIIOOR 
OMDA'l' DE EIS GEGROND IS; - RECHTER. IN 
BEROEP DIE ZI.JN MACH'l'EN 'NIET TE BUITEN 
GAA1\ 

2° HANDEL-H.ANDELA.AR. ~· FAKTUUR~ 
- 0PGEMAAKT NA HET ONTSTAAN VAN· BE~ 
TWISTINGEN TUSSEN PARTIJEN. - 01ISTANDiG
HEID DIE NIET VOLSTAA'l' OM TE BEWIJZEN 
DAT DE PRIJS VAN DE KOOPWAREN NIE'i' 'YER~ 
SCHULDrGD IS. 

1 o Wannee1·, in btwgerlijlce of handelsza
lcen, de ee1·ste 1'echte1' een e·is ontvanlce
lijlc heeft verlcla.anl en een. getttigen'VC'I'• 
hoor heeft bevolen en dat. (le 'VC1'Weer
(/,er, zonde'l.· voo1·behotul, tegen de twee 
(Uspositieven hoge1· bemep instelt, . en 
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tot de niet gegrondheicl van de e·is con
cludee1·t, gnnt cle rechte1· ·in bemep zijn 
machten ·wiet te b·witen door te beslissen 
dnt de eis ge,qroncl ·is en clat er, de1·
halve, geen nnnle-icUng is om tot een ge
tttigenve·rhoo1· over te gawn. 

2° Van de enkele omstancl'igheid clat een 
factm·e, betreffende een lcoopwaar, 
slechts otJgemnakt ·is geweest naclctt be
tw·istingen tttssen pn1·Ujen z·ijn ontstaan, 
mng niet wettig ctfgele·icl worclen clat de 
prijs vcm cUe lcootnvctar niet verschul
digcl is cloo1· de pnrUj ann clewellce de 
falct-!Ht1' gezonclen is geweest. 

(SCHOOLMEESTERS-LEEMANS, T. VALERY.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 februari 1958 gewezen door 
het Hof van beroep te Bn1ssel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1582, 1583, 
158!l, 15!l1, 1592 van het Burgerlijk Wet
boek, !l7 van de Grondwet, doordat, naar 
luid van het bestreden arrest, de rech
ters over de grond, die door het exploot 
van rechtsingang verzocht waren uit
spraak te doen over het door verweerders 
aangevoerde bestaan van een verkoop
contract over een oogst van ongeveer 
2 hectaren witte bonen, zonder te betwisten 
dat het contract, waarvan het bestaan 
door aanlegger betwist was, in de stelling 
van verweerders slechts een verkoopcon
tract kon wezen, doch nalatencl het uit
drukkelijk deze benaming te geven, be
slist hebben dat aanlegger de contractuele 
verbintenis aangegaan had de oogst af te 
nemen en hem te betalen, hem veroor
deeld hebben om verweerders een som van 
20.000 frank te betalen als schadevergoe
ding uit hoofde van het ew aequo et bono 
geraamd nadeel dat voortgevloeid is uit 
zijn weigering voormelde oogst af te ne
men, doch niet vastgesteld hebben dat par
tijen omtrent de prijs van deze oogst 
overeengekomen waren of de prijs door 
een derde scheidsrechterlijk hadden laten 
bepalen, en geen antwoord verstrekt heb
ben op aanleggers conclusies in zover zij 
het sluiten van een verkoopcontract be
twistten en betoogden « dat niet gezegd 
was dat aanlegger zich ertoe verbonclen 
had de oogst van verweerders voor een 
bepaalde prijs te kopen ll, eerste onder
deel, dan wanneer de verkoop een over
eenkomst is waardoor de ene zich ver
bindt om een zaak te leveren en cle andere 
om claarvoor de prijs te betalen, en de 
prijs van de verkoop moet bepaalcl zijn 
en door partijen moet worden vastge
stelcl, clan wanneer, bij ontstentenis van 
het bewijs van een akkoord tussen par-

tijen omtrent de pnJS, het bestreclen ar
rest dus de eis van verweerclers, die uit
sluitencl op een verkoopcontract gesteund 
was, niet heeft kunnen inwilligen; tweede 
ondercleel, clan wanneer elk vonnis, om 
wettelijk met redenen omkleed te wezen, 
de middelen en excepties client te beant
woorden welke in de door partijen regel
matig neergelegcle conclusies ingeroepen 
zijn; derde onclerdeel, dan wanneer het 
bestreden arrest althans het punt in het 
onzekere gelaten heeft of het becloelcl 
heeft te beslissen dat partijen al clan niet 
een verkoopcontract haclclen gesloten, of 
het becloelcl heeft te beslissen clat al clan 
niet omtrent een prijs overeengekomen 
was, {lan wel of het bedoelcl heeft naar 
recht te beslissen dat, zelfs bij ontsten
tenis van een akkoord omtrent de prijs 
van cle zaak, partijen op gelclige wijze 
aangegaan hadden hetzij een verkoop, 
hetzij een contract van een andere, door 
het arrest niet vercluidelijkte aard, het
welk aanlegger gelclig verplichtte tot het 
betalen aan verweerders van een be
paalde of een onbepaalde som, als tegen
waarde van de zaak tot het in ontvangst 
nemen waarvan hij zich verbond, dan 
wanneer de clubbelzinnigheicl van de mo
tivering het hof van cassatie geen moge
lijkheid biedt om de clraagwijdte en de 
juridische grondslag van het arrest te be
palen, noch bijgevolg de wettelijkheid er
van na te gaan, en dan wanneer zij ge
lijkstaat met het ontbreken van de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste mo
tivering; vierde onderdeel, dan wanneer 
het tegenstrijclig was te beslissen, ener
zijcls, clat geen enkel element het bepalen 
van de waarcle van de beweerdelijke ver
kochte oogst mogelijk maakte, en, ander
zijds, dat aanlegger de contractuele ver
bintenis aangegaan had tot het betalen 
van die waarde, welke het arrest ew aeqtto 
et bono op 20.000 frank vaststelt, dan 
wanneer deze tegenstrijdigheid in de re
denen gelijkstaat met het ontbreken van 
de door artikel 97 van de Grondwet ver
eiste redenen : 

Aangaande het eerste onderdeel : 
Overwegende clat, in strijcl met het in 

het middel verklaarde, de door verweer
ders gedane dagvaarcling niet op het be
staan van een verkoopcontract gesteund 
was; clat in die clagvaarding enkel erop 
gewezen werd dat aanlegger « geheel de 
oogst moest kopen en hem betalen onder 
aftrek van de door hem geclane levering 
van zaaigoed ll ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
de clraagwijdte van de door aanlegger 
aangegane verbintenis onderzoekend, vast
stelt clat hij « na hun het noclige zaaigoed 
geleverd te hebben, door verweerders 
2 hectaren en 20 aren witte bonen heeft 



-393-

laten planten, met de stellige belofte dat 
hij ze ten gepasten tij de en zelf zou ko
men oogsten )) ; 

Dat het niet behoefde te wijzen op de 
vervulling van de voorwaarden voor een 
voltrokken verkoop waarvan geen van 
partijen beweerde dat hij bestaan had; 

Aangaande de laatste drie onderdelen : 
Overwegende dat het arrest om de hier

boven opgegeven reden niet behoefde in 
te gaan op conclusies waarbij het bestaan 
van een verkoopcontract betwist werd; 

Overwegende dat het arrest zonder dub
belzinnigheid beslist dat aanlegger stellig 
beloofd had de oogst te komen doen en 
dat de niet nakoming van deze belofte 
voor hem de verplichting met zich brengt 
de door verweerders geleden schade te 
vergoeden ; 

Overwegende einclelijk clat het arrest 
niet zegt dat « geen enkel element )) het 
bepalen van de waarde van de « ver
kochte )) oogst mogelijk maakt, doch dat, 
bij gebreke « aan nanwkeurige elementen 
betreffende de waarcle van de oogst ll, de 
raming van de door verweerclers geleden 
schade slechts em aequ,o et bono kan ge
schieden; 

Dat geen van de onclerclelen van het 
mkldel kan ingewilligd worden; 

Over het dercle midclel, afgeleicl nit de 
schencling van de artikelen 6, 1134, 1319, 
1320, 1322, van het Bnrgerlijk Wetboek, 
464 van het Wetboek van bnrgerlijke 
rechtsvordering, 97 van de Grondwet en 
van de bewijskracht van het gerechtelijk 
contract, van de akte van hoger beroep 
en van de conclnsies van partijen v66r 
het hof van beroep, cloorclat het hof van 
beroep, waarbij enkel het hoger beroep 
aanhangig was, door aanlegger ingesteld 
tegen het vonnis a quo hetwelk op 11 juni 
1957 gewezen werd door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Charleroi, in han
delszaken uitspraak cloende, en hetwelk 
beslist had dat « het niet voldoende voor
gelicht was nopens de handelskwaliteit 
van de litigienze oogst en bijgevolg ver
weerders ertoe gemachtigd had door alle 
rechtsmiddelen het bewijs van de uitmun
tende kwaliteit van die oogst te leveren >l, 

daar het bestreden arrest beslist heeft dat 
er geen gronden aanwezig waren om dit 
bewijs door getnigen toe te staan en aan
legger tot het betalen van schadevergoe
ding aan verweerders veroordeeld heeft 
omdat hij het bewijs van de slechte kwa
liteit van voormelde oogst niet leverde, 
dan wanneer het tot het wezen van het 
hoger beroep behoort dat, aangezien door 
het hoger beroep bij de rechter in beroep 
slechts de grieven van de beroeper aan
hangig worden gemaakt, deze rechter zijn 
toestand niet mag verzwaren, dan wan
neer de rechters over de grond niet ver-

mogen van ambtswege een aan de open
bare orde vreemd' middel op te werpen 
waarvan de partijen afgezien hebben, clan 
wanneer, bij niet-instelling van een tegen
beroep ten aanzien van de bewijslast van 
de goede of slechte kwaliteit van de ver
kochte zaak en met het oog op de wijzi
ging van het beroepen vonnis in zover het 
een onderzoeksmaatregel toegelaten had, 
het arrest dus bewust vonnis in dit op
zicht niet wettelijk heeft l,nmnen te niet 
doen : 

Overwegende dat het beroepen vonnis, 
na de hoofcleis en de tegeneis ontvanke
lijk verklaard te hebben, vooraleer over 
de grond der zaak nitspraak te doen een 
enqui'lte gelast heeft ; 

Overwegencle clat aanlegger, die zonder 
voorbehond hoger beroep ingesteld had, 
v66r het hof van beroep geconclucleerd 
heeft << tot ontzegging aan beroepenen 
(hier verweerders) van hun eis )), en dien
volgens tot vernietiging, onder meer, van 
het dispositief waarbij een enqni'lte gelast 
is; 

Overwegencle dat het hof van beroep, 
door dit dispositief te vernietigen en door 
te beslissen, zelfs om een door aanlegger 
niet voorgestelde reclen, dat er geen gron
den waren om voormelde enqnete te doen, 
de grenzen van zijn bevoegdheden niet te 
bliiten gegaan is ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schencling van de artikelen 6, 1134, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
van de bewijskracht van het tussen par
tijen gesloten gerechtelijk contract, van 
het exploot van rechtsingang van 25 mei 
1956, van de cloor partijen v66r het Hof 
van beroep te Brussel genomen concln
sies, en van artikel 97 van de Grondwet, 
doorclat het bestreclen arrest aanlegger 
zijn tegeneis tot betaling van een som van 
5.146 frank, het bedrag van het door hem 
aan verweerders geleverd zaaigoed voor 
witte bonen, ontzegcl heeft, en het beclrag 
van de schadevergoecling waartoe het 
aanlegger veroordeeld heeft, vastgesteld 
heeft zonder rekening ermede te honden 
dat bewuste som van 5.146 frank in min
dering moest komen van de door aanlegger 
eventneel aan verweerders versclmldigcle 
sommen, hiertoe, hierop stennend dat de 
levering van voormeld zaaigoed in de ver
bintenissen van partijen begrepen was en 
dat de daa1·toe betrekkelijke faktnnr vas 
na de tnssen hen gerezen geschillen op
gemaakt werd, dan wanneer verweerders 
naar lnid van het exploot van rechtsin
gang uitdrnkkelijk erkend hadden dat 
aanlegger het recht had van zijn betaling 
voor het kopen van de litigieuze oogst het 
!Jedrag van de levering van zaaigoed die 
hij aan verweerclers geclaan had, af te 
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trekken, dan wanneer verweerclers in hun 
conclnsies in hager beroep hun verbintenis 
meergemelde levering van zaaigoed te be
talen noch wat haar beginsel, noch wat 
haar bedrag betrof, betwist hadden, chm 
wanneer de rechters over de groncl mits
<lien door de eisen en verweren der par
tijen gebonden waren en de tegeneis niet 
konclen verwerpen onder ambtshalve in
roeping van miclclelen die niet van open
bare orde waren en waarvan verweerders 
afgezien hadden, dan wanneer althans het 
arrest het punt in het onzekere gelaten 
heeft of het bedoelcl heeft te beslissen dat 
aanlegger zich ertoe verbonden had het 
kwestieuze zaaigoed kosteloos te leveren, 
ofwel of het becloeld heeft te beslissen 
dat hij zich ertoe verbonden had het te
gen betaling van een bepaalde som te 
verkopen, cloch dat hij het recht om deze 
betaling te eisen verbeurd zou hebben 
door het niet nakomen van zijn eigen 
contractuele verbintenissen, ofwel nog of 
het becloeld heeft te beslissen clat het, bij 
het ei:v aeqno et bono ramen op 20.000 fr. 
van het door verweerclers geleden nadeel, 
rekening gehouden heeft met het voordeel 
clat verweerders eruit getrokken hebben 
dat zij outlast werden van hun verbinte
nis de prijs van het beclrag van het gele
verd zaaigoecl te betalen, dan wanneer de 
dubbelzinnigheid van de motivering van 
het arrest bet hof van cassatie dus geen 
mogelijkheid biedt zijn toezicht op de 
wettelijkheicl van de bestreclen beslissing 
nit te oefenen, en gelijkstaat met het ont
breken van de door artikel 97 van de 
Grondwet geeiste reclenen : 

Overwegencle dat verwcerders in hun 
exploot van rechtsingang aanleggers recht 
erkennen om van de sommen clie hij had 
dienen te betalen inclien hij zijn verbin
tenis nageleefcl had, de prijs van het 
door hem gelevercle zaaigoed af te trek
ken; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanleggers tegeneis verwerpt ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grand deze verwerping rechtvaarcligt door 
de reden dat de verplichting het zaaigoed 
te leveren van aanleggers verbintenissen 
deel uitmaakte; 

Dat echter bet arrest in bet midden laat 
of bij het ramen van de aan verweerders 
toegekende schaclevergoecling rekening ge
houden is met de betaling, door aanleg
ger, van de prijs van het zaaigoed; 

Overwegencle dat het arrest evenmin 
zijn dispositief rechtvaardigt wanneer 
het het feit laat gelden dat de faktuur 
betreffencle het zaaigoed pas na de tnssen 
partijen gerezen geschillen opgemaakt 
werd; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om clie redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel in zover daarbij 
over de tegeneis en over de kosten uit
spraak gedaan is ; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigcle beslissing; veroordeelt aanlegger 
tot clrie viercle en verweerders tot een 
viercle cler kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Luik. 

16 januari 1959. - 1" kamer. - Voor
zitte,r en verslaggeve'r, H. Wouters, eerste 
voorzitter. - Gel'ijklniclencle concz,usie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Ple-iters, HR. Struye en 
DeBruyn. 

2e KAMER. - 19 januari 1959 

MILITIE. - UITSTEL EN AANWIJZING VOOR 
HET SPECIAAL CONTINGENT WEGENS :KOSTWIN-, 
NERSCHAP. - DIENSTPLICIITIGE DIE DE JliJ 
ARTI:KEL 10, PARAGRAAF 1, 1°, VAN DE SAMEN
GESCHA:KELDE WETTEN VOORZIENE VOORW AAR
DEN NIET VERVULT. - ZAA:K DOOR DE JIIILI
TIERAAD NAAR DE HOGle MILITIERAAD NIET 
VERWEZEN UIT IIOOFDE VAN JJIJZONDERE OM:
STANDIGIIEDEN. - HOGE M:ILITHJRAAD ZONDER 
BEVOEGDIIEID OM OVER DIE OMSTANDIGIIEDEN 
TE BESLISSEN. 

Wanneer cle miUtieraacl, vaststellencle clat 
een 11:itstel of een aanwijzing voo1· het 
specictal contingent ann een clienstpUch
Uge wegens lcostwinne1·schap niet lean 
1vonlen ve,rleencl onulctt cle b'ij art,ilcel10, 
)Jaragmaf 1, 1°, cler samengesclwlcelcle 
wetten vo01·z,iene voorwannlen niet zijn 
ve1·vnlcl, cle aanV1·ang heett af_qewezen 
zoncler cle zanle wegens bijzonclere om
stnncl'igheclen clie voor cle inwilliging e1·
vnn tJleUen, naa'r cle hoge miUtieraad 
te ve,rwijzen is cleze 1·aacl zonde1· macht 
om ove-r het bestaan van zullce omstnn
cl'ighedcn te beslissen (1). (Wetten be
treffende de militie saniengeschakeld op 
2 september 1957, art. 28, par. 4, 30 en 
37, par. 3.) 

(DENIS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 

(1) Verbr., 13 mei 1~24 (Bull. en PAsrc., 1924, 
I, 335); 13 october 1958, snp1'a, blz. 127. 
Verge1. verbr., 8 december 1952, (A1·r. Verb1·., 
1953, blz. 209) en 10 januari 1958 (Bull. en 
P ASIC., 1958, I, 61)5) . 
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beslissing, op 17 september 1958 gewezen 
door de hoge militieraad; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 28, paragraaf 4, 30 
en 37, paragraaf 3, van de dienstplicht
wetten, gecoordineerd bij het koninklijk 
besluit van 2 september 1957, doordat de 
hoge militieraad waarbij het boger be
roep tegen de beslissing van de militie
raad aanhangig was door welke aanlegger 
het voordeel van het buitengewoon uit
stel van artikel 11, paragraaf 1, van voor
melde gecoordineerde wetten geweigerd 
werd zonder uitspraak te doen over de 
in artikel 28, paragraaf 4, voorziene spe
ciale omstandig·heden, de bestreden be
slissing bevestigcl heeft om de reden dat 
blijkens voormeld artikel 28, paragraaf 4, 
aileen de militieraad bevoegd is om te 
oordelen of de zaak naar de hoge militie
raad behoort te WOl'{len verwezen en dat 
deze raad zich derhalve niet vermag in de 
plaats te stellen van de militieraad ten 
aanzien van een prerogatief dat de wet 
deze raad stellig heeft verleend : 

Overwegende dat de bestreden beslis" 
sing in feite vaststelt dat aanlegger niet 
verkeert in de voorwaarden voor het in
komen vereist door artikel 10, para
graaf 1, 1 o, van de gecoordineerde dienst
plichtwetten naar hetwelk artikel 11, pa
ragraaf 1, verwijst; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 28, paragraaf 4, van die wetten, inclien 
uitstel of aanwijzing voor het speciaal 
contingent wegens kostwinnerschap niet 
kan worden verleend omdat de in arti
kel 10, paragraaf 1, 1 o, vermelde voor
waarden niet zijn vervuld, hoewel er spe
ciale omstandigheclen zijn die voor inwil
liging van de aanvraag pleiten, de raad, 
mits dit met eenparigheid van stemmen 
geschiedt, het geval naar de hoge militie
raad verwijst; 

Overwegende dat uit de bestreden be
slissing blijkt dat de militieraad geen ge
bruik gemaakt heeft van het hem aldus 
verleend vermogen; 

Dat de hoge militieraad, door in deze 
omstandigheden te beslissen dat hij geen 
macht had om uitspraak te doen over de 
~Jpeciale omstandigheden welke, volgens 
de dienstplichtige, de aanvraag zouden 
rechtvaardigen, verre van de in het mid
del aangeduide wetsbepalingen te scherr
den, deze juist toegepast heeft; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

19 januari 1959. - 26 kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Sohier, voorzitter. - verslag
geve1·, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
GeUjlcl·widende conclu,sie, H. Paul JVIa
haux, advocaat-generaal. 

26 KAMER.- 19 januari 1959 

1° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
MILITIE. - l\1IDDEL DAT ENKEL DE BETEKE
NING VAN DE. BESTREDENE BESLISSING BETREFT. 
- NIET-ONTVANKELI.JKHEID. 

2° l\1IDDELEN VAN VERBREKING. -
l\i[ILITIE. - lVIIDDEL OP DE SCHENDING VAN 
HET GEZAG VAN RET GEWIJSDE GESTEUND. -
GEEN VERMELDING VAN DE GESCHONDENE WETS
BEPALING. - l\i[IDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

3° lVIILITIE. - HOGE MILITIERAAD. - PRo
CEDURE. - 0NDERZOEK E"' KEURING DOOR 
EEN GENEESHEER-DESKUNDIGE. - FACULTA
TIEVE ONDERZOEKSMAATREGELEN. 

4° MILITIE. - HOGE MIL!TIERAAD. - PRo
CEDURE. - 0NDERZOEK EN REURING DOOR 
EEN GENEESHEER-DESKUNDIGE. - l\1AATREGE
LEN NIET TOEPASSELIJK IN GEVAL VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID VAN DE EIS. 

1 o Is niet ontvanlcelijlc, tot staving van 
de voo1·z·iening gedcht tegen een beslis
sing van cle hoge militiemad het middel 
dat enlcel de betelcening va1t de best!'e
dene · beslissing bet1·ett (1). 

2° Is niet ontvanlcel'ijlc, tot staving van 
een voo1·ziening gericht tegen de beslis
sing van de ho.qe militiemad, het mid
clel dat cle beslissing verwijt de 1·egel 
van het gezag van het gewi.fsde te heb
ben mislcend, zonder cle wetsbepaling 
lz.ie ald·us zou gesahonden zijn te vermel
den (2). 

3° ArtUcel 37, para,qmaf 2, van de samen
geschalcelde wetten bet!'etfende de mili
Ue beperlct Z'ich ertoe de hoge militie-
1'aad toe te laten een onderzoelc of een 
lce1trin,q cloo1· een geneeshee1·-deslcm1dige 
te bevelen, zoncle1· he1n te verpUchten 
zu.llcs te doen. 

4° A1·tilcel 37, parag1·aat 2, van cle samen
gesahalcelcle wetten bet1·ettencle cle mili
tie, dat cle ho,qe mUitieraad toelaat ze
lcere onderzoelcsmaat1·egelen te bevele·1t 
is niet toepasselijlc wanneer de eis niet 
ontvanlceUjlc is. 

(BAAR.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 30 october 1958 gewezen door 
de hoge militieraacl; 

Over het eerste micldel, afgeleid uit de 
schending van artikel 37, paragraaf 4, 

(1) Verbr., 14 januari 1957 (Arr; Yerbr., 
1957, blz. 337). 

(2) Verbr., 8 juli 1957 (Bull. en PASIC.; 1957, 
I, 1332, en .noot 2). 
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van de op 2 september 1957 gecoorc1ineerde 
dienstplichtwetten, {loordat de bestreden 
beslissing niet binnen de bij deze wets
bepaling gestelde termijn genotificeerd 
werd: 

Overwegende dat de door het middel 
Yoorgestelde grief aan de bestreden be
slissing vreemd is ; 

Dat het middel derhnlve niet ontvanke
lijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
scllending van artikel 17, paragraaf 2 
van de gecoordineenle wetten, cloorclat d~ 
bestreden beslissing de regel van het ge
zag van het gewijscle miskend heeft door 
deze regel in te roepen om de aanvraag 
af te wijzen, dan wanneer deze aanvraag 
niet op dezelfcle juridische oorzaak rustte 
als de tevoren berechte : 

Overwegencle clat de door aanlegger 
aangeduide wetsbepaling vreemd is aan 
de regel waarvan de schending aangevoercl 
worclt; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Over het derde middel, afgeleicl uit de 

schending van artikel 37, paragraaf 2 
van voormelcle dienstplichtwetten, door~ 
dat de hoge militieraad geen omlerzoek of 
geen keuring door een geneesheer-deskun
dige gelast heeft : 

Overwegende dat de wetsbepaling waar
van de schending in llet middel aange
voerd wordt, en die trouwens de hoge mi
litieraad enkel machtigt tot het gelasten 
van de daarin aangeduide onderzoeks
maatregelen, zonder dit tot een verplich
ting voor die raad te maken, niet toepas
selijk is wanneer de aanvraag niet ont
vankelijk is; 

Dat het midclel naar recht faalt; 
Overwegende dat, aangezien zij enkel 

van feitelijke aard zijn, de andere in de 
voorziening voorgebrachte beschouwingen 
geen middelen tot cassatie uitmaken; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

19 januari 1959. - 2• kamer. - Voor. 
zittc'l·, H. Sohier, voorzitter. - Vcrslag
gevc'l·, H. Polet. - GeUjkl·niclencle condn
sie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

(1) Verbr., 22 mei en 17 juli 1922 (Hull. en 
PASIC., 1922, I, 320 en 403); 22 october 1939 
(ibid., 1939, I, 434). Raadpl. insgelijks verbr., 
19 maart 1928 (ibid., 1928, I, 114, en de con
clusies van het openbaar ministerie) ; 7 juli 
1949 (Arr. Yerbr., 1949, blz. 463) en noot in 
Bttll. en PAsrc., 1949, I, 534; 20 april 1950 (A1'1'. 
Yerb1·., 1950, blz. 517); 21 december 1956 (A·n. 
Ve1•b1·., 1957, blz. 279, alsook Hull. en PASIC., 

2" KAMER. - 19 januari 1959 

1° WETTEN EN BESLUITEN. - Ko
NINKLIJK BESLUIT REGELMATIG GENOMEN BIN
NEN DE PERKEN VAN EEN \VET VAN BEPAALDE 
liiAOHTEN. - BESLUIT DAT KRACHT YAN WET 
BEZIT. 

2° UI'.l'VOERENDE MACHT. - UITVOF.
RING DER WETTEN. - UITGESTREKTHEID VAN 
DE l\IAOIITEN VAN DE KONING. - BIJZONDEHE 
PERKEN. 

3° WID'.l''l'EN EN BESLUITEN. - BESLUIT 
WETTIG GENOl\IEN IN UITVOERING VAN EEN WET 
DIE AAN DE KONING BEPAALDE l\fAOHTEN TOE
KENT. - BESLUIT WAARVAN EEN GEWOON BE
SLUIT NIET llfAG AFWIJKEN. 

4° EETW AREN EN KOOPW AREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN). -
VERKOOP l\IE'l' PREl\IIEN. - KONINKLlJK BE" 
SLUIT VAN 26 FEBRUARI 1935. - BESLUIT 
ZONDER WETTIGE GRONDSLAG. 

5° VERWIJZING NA VERBREKING.
STRAFZAKEN. - VEHOORDELING. - FElT D,\T 
GEEN MISDRIJ~' KAN UITMAKEN. - VERllRE
KING ZONDER VERWIJZING. 

1 o Een lwn·inkUjle besl·wit, tvett'ig genomen 
binnen de pc1·Jcen van een wet clie aan 
rle Koning bepaalcle 1n(tehten ve1·leent 
hecft lwacht van wet (1). 

2° Inrlien hct aan rle u'itvoe·rende macht 
toebehoort tdt het beginsel van cle wet 
en haar algemene economic cle ,qevolg
trekkinuen at te leiclen wellee claantU 
nat·wurUjlc voortvloe·ien volgens cle geest 
(lie a.an het antwerp van cle wet ten 
grondslag la.g en de doeleinclen (Uc zij 
nastreett mag ze n·iettmnin cle clra(tg
w·ij(ltc van cle wet noch ttitb'l'ciclen noah 
bepc'I·Jecn (2). t'Vamwe1· cle wetuever ttit
cl'l'ttlckeUjk de perleen van (lc 1'cglernen
tai·re ma.cht van de Kon·ing heeft aan
geclt/.'icZ mag hij rUe tJc·rken n·iet te bniten 
gaan. (Gronclwet, art. 67.) 

3° Een gewoon lcon·inkUjlc besl·wit, al tvas 
het vem'l·clencn(l, mag niet afwijken 'Van 
een koninleUjk besl·wit regeltn(tt-if! gena
men ·in tt:i.tvocl"ing van een wet clie bc
pa(tlcle mach ten verleent (3). (Grondwet, 
art. 67.) 

4° Het Jcon·inlcUjle besltt·it van 26 fcbrua1'i 
1935, cle ttitvowr·ing 1·egelencle van arU
leel 3 van het lconinlcUj lc beslttit nr 61 

1957, I, 430, met de conclusies van het open
baar ministerie) . 

(2) Verbr., 18 november 1924 (Bttll. en 
PAsrc., 1925, I, 25). Raadpl. verbr., 4 juli 1949 
en 20 april 1950, alsmede de conclusies en noten 
vermeld in vorige noot; 19 april 1956 (An·. 
YeTbT., 1956, blz. 685). 

(3) Verbr., 21 december 1956 (A1·r. Ye1·br., 
1957, blz. 279, alsook Bull. en PAsrc., 1957, I, 
430). 
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van 13 jannari 1935, hondemle bepe1'
king en reglementering van cle verlcoop 
met premiCn vinclt geen gronclslag noch 
in het principe van cUt laatste lconink
Ujlc besltl'it noch ·in de bcpalingen crvan. 

5° TVamueer, in strnf.~aken, het hof een 
beslissing van veroo)'(leling verb1·eelct 
omclnt het bewe.~en verklaarcl feU geen 
misclrijf lean uUmaken, wonlt cle ve1'
brelcin,q z:oncler venvijzing witgesp1'0-
7cen (1). 

(PIAGET.) 

ARREST. 

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

Over llet enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 97, 107 van 
de Grondwet, 2, 3, 4 en 5 van het konink
lijk besluit nr 61 van 13 januari 1935, 
houdende beperking en reglementering 
van de verkoop met premHln, doordat het 
bestreden arrest aanlegger veroordeeld 
heeft ter zake van het aangeboden heb
ben aan de kopers van zijn producten, 
van een premie voorgesteld door zegels, 
coupons of penningtekens, zonder de toe
lating hiertoe bekomen te hebben nadat 
de aanvraag werd gedaan in de bij arti
kel 2 van het koninklijk besluit nr 138 van 
26 februari 1936 voorgeschreven vormen, 
dan wanneer de in het koninklijk besluit 
van 26 februari 1935 vervatte bepalingen 
niet met de wetten overeenkomen en der
halve door de hoven en rechtbanken niet 
mogen toegepast worden : 

Overwegende dat de feiten welke tot de 
veroordeling van aanlegger geleid hebben 
omschreven zijn in de artikelen 1 en 2 
van het koninklijk besluit van 26 februari 
1935 waarbij de tenuitvoerlegging wordt 
geregeld van artikel 3 van het koninklijk 
besluit van 13 januari 1935 houdende be
perking en reglementering van de verkoop 
met premHln; 

Overwegemle dat het besluit van 13 ja
nuari 193;3 gesteund is op de wet van 
31 juli 1934, verlengd en aangevuld door 
de wet van 7 december van lletzelfde jaar, 
waarbij aan de Koning bepaalde macllten 
worden toegekend met llet oog op het eco
nomiscll en financieel herstel en de ver
mindering van de open bare lasten; dat, 
aangezien het regelmatig genomen gewor
den is krachtens een wet tot toekenning 
van bijzondere macllten en volgens de. bij 
deze wet voorgeschreven vormen, dit ko-

(1) Verbr., 17 mei 1954 (A1T. Ve,·br., 1954, 
blz. 600); vergel. verbr., 23 juni 1958 (A1·r. 
Verbr., 1958, blz. 858). 

ninklijk besluit dezeifde kracht heeft aJs 
een wet; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 107 van de Grondwet, de hoven en 
rechtbanken de algemene provinciale en 
plaatselijke besluiten sl~chts toepasseri 
voor zover zij met de wetten overeenko
men; 

Overwegende dat het aan de uitvoerende 
macht toebehoort uit het beginsel van de 
wet en haar algemene economic de ge
volgtrekkingen af te leiden welke daaruit 
natuurlijk voortvloeien volgens de geest 
die aan het ontwerpen van de wet ten 
grondslag lag en de doeleinden die zij na
streeft, doch dat de uitvoerende macllt 
de draagwijdte der wet noch vermag uit 
te breiden noch te beperken en dat de 
Koning, in de gevallen waarin de wetgec 
ver de grenzen van zijn verordende macht 
uitdrukkelijk bepaalt, deze grenzen niet 
mag te buiten gaan; 

Overwegende dat artikel 1 van het ko
ninklijk besluit van 13 januari 1935 de 
verkoop met premien verbiedt; dat arti
kel 2 van het besluit, van deze regel af
wijkend, zekere categorieen verkopen 
welke dit voordeel met zicll brengen toe
laat, docll dat artikel 3 de Koning de 
macllt verleent om van deze afwijking 
uit te sluiten : 1 o de verkoop van de 
koopwaren van allereerste noodzakelijk
heid erbij bepaald, 2° de verkoop van de 
koopwaren voor dewelke de afschaffing 
gerechtvaardigd is in het belang van .de 
betrokken nijverheid; 

Overwegende dat artikel 1 van het ko
ninklijk besluit van 26 februari 1935 het 
aanbieclen van premHln voorgesteld door 
zegels, coupons of penningtekens enkel 
toelaat op voorwaarcle dat dit aanbod 
door de :Minister van economische zaken 
voor elk afzonderlijk geval toegela:ten 
werd; clat artikel 2 van het besluit al 
deg-enen, die premien wensen aan te bie
den overeenkomstig de bepalingen van ar
tikel 2 van het koninklijk besluit van 
13 januari 1935, ertoe verplicht dit aan te 
vragen; 

Overwegentle dat het koninklijk besluit 
van 2G februari 1935 noch in llet beginsel 
van het koninklijk besluit van 13 januari 
1935, noch in de bepalingen van dit besluit 
een wettelijke grondslag vindt ; 

Overwegencle dat de bij het koninklijk 
besluit van 13 januari 1935 ingevoerde 
verboclsbepalingen een algemeen karakter 
vertonen; dat de regelen waarcloor aan 
het bestuur het recht verleend is om in 
bijzondere gevallen verkopen, toegelaten 
door artikel 2 van het orgnniek besluit te 
verbieden, niet met de algemene economie 
van voormeld besluit overeenkomen; 

Overwegencle dat de bepalingen van dit 
bcsluit de Koning geen macht toekennen 
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om ieder aanbod van prenuen, welke de 
te koop geboden producten ook wezen, 
van een voorafgaande toelating afhanke
lijk te stellen ; 

Overwegende dat, daar de in de artike
len 1 en 2 van het besluit van 26 februari 
1935 vervatte regelen niet met het orga
niek besluit overeenkomen, het arrest, 
door ze toe te passen, artikel 107 van de 
Grondwet schenclt; 

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; zegt 
dat er geen termen zijn tot verwijzing. 

19 januari 1959. - 2° kamer. - Voo1·· 
zitte1', H. Sohier, voorzitter. --Ve1'slag
gever, H. Polet. - GelijlcltlirZencle concltt
sie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
- Pleite·r, H. Gregoire. 

2" KAMER. - 19 jmrmari 1'959 

VALSHEID TN GESCHRIF'J'EN EN GE
BRUIK ERV AN. - GETUIGSOHRIFT DAT 
BEVESTIGT DAT DE TITULARIS ZEKERE NOR
MALE STUDIEN HEEFT GEDAAN. - 1\1ISDRIJF 
VALLENDE ONDER TOEPASSING VAN ARTIKEL 196 
VAN RET STRAFWE'l'BOEK EN NIET VAN ARTI
KEL 48 DER SAMENGESOHAKELDE WETTEN 01' 
RET TOEKENNEN VAN DE AOADEMISOHE GRADEN. 

H et opstellen van een gettt·igsclwift het
wellc op valsf3 wijze bevesUgt clat cle 

- titttla1·is zelce1·e 1w1·mctle stttclU:in heett 
geclaan valt oncler toepnssing van a1·ti
lcel 196 van het Stmtwetboelc en niet 
oncle1' toe]Htssing vnn artilcel 48 cle1· 
wetten op het toelcennen vnn cle acacle
m:ische g1·nclen, snmengeschnlcelcl op 
31 clecembe1· 19ft9, en vnn cwtilcel 205 van 
het Strnfwetboelv wna·rnnar clie laatste 
bepnling verwijst (1). 

(AREND.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 juni 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het middel, afgeleicl uit de scherr
ding van de artikelen 196, 197, 205, 207 

(1) Nopens de toepassing van artikel 196 van 
hBt Strafwetboek op de valse getuigschriften 
en attesten die de bij artikeien 203 en voigende 
voorziene voorwaarden niet vervullen, raadpl. 
verbr., 13 maart 1939 (A1·r. Yerb1·., 1939, 

van het Strafwetboek, 48 van de wetten 
op het toekennen van de acaclemische gra
den en het programma van de universi
taire examens, gecoordineerd bij het be
sluit van de Regent van 31 december 1949, 
doorclat het bestreden arrest aanlegger 
nit hoofcle van het gebruiken van een 
vals stuk in private geschriften, bij toe
passing van de artikelen 196 en 197 van 
het Slrafwetboek, tot een maancl gevan
genis en 26 frank geldboete veroorcleelt, 
dan wanneer het gebruiken van een ge
tuigschrift, waarcloor valselijk bevestigcl 
wordt dat de houcler ervan zekere nor
male studH!n gedaan heeft, onder de toe
passing van artikel 48 van voormelcle 
wetten en van de artikelen 205 en 207 van 
het Strafwetboek valt, en daarop lichtere 
straffen gesteld zijn : 

Overwegende dat de bepalingen van ar
tikel 48 van bovengemelcle gecoorclineerde 
wetten enkel doelen op de diploma's en 
getuigschriften van het hoger onclerwijs 
waarbij het behalen van een acaclemische 
graad of het slagen in een gedeeltelijk 
examen, overeenkomstig de artikelen 37, 
41, 46, 47 bevestigcl is, alsmede op de ge
tuigschriften van eigenlijke micldelbare 
stuc1Hln die overeenkomstig de artikelen 5 
tot 7 van dezelfcle wetten afgeleverd wer
den; 

Dat cleze bepalingen niet toepasselijk 
zijn op de getuigchriften van normale 
stuclH!n, welke aan het voorwerp van deze 
wetgeving vreemcl zijn ; 

Dat het mid del naar recht faalt; 
En overwegencle clat de substantie!e of 

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

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

19 januari 1959. - 26 kamer. - Voor
Z'itte1·, H. Sohier, voorzitter. - Verslag
geve1·, H. Vroonen. - Gelijlcluiclencle con
clusie, H. Paul Mahaux, aclvocaat-gene
raal. 

2" KAMER. - 19 januari 1959 

ONTUCHT EN PROSTITUTIE. - OPEN
BARE AANZETTING TOT ONTUCHT. - JVliSDRIJF 
DAT NIET NODDZAKELIJK EEN ELEMENT VAN 
VEILHEID I:MPLICEERT. 

blz. 88), 30 september 1940 (ibid., 1940, blz. 89), 
22 maart 1954 (ibid., 19M, blz. 501), 9 mei 1955 
(ibid., 1955, blz. 748). 5 mei 1958 (ibid., 1958, 
biz. 698) en 15 september 1958 (ibid., 1959, 
biz. 36). 
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Het misdl'ijf van openba1·e aanzetUng tot 
ontuaht lean bestaan afge.'l:ien van eUce 
veilheid. (Strafwetboek, art. 380q'lwter, 
wet van 21 augustus 1948, art. 3.) 

(TREDEZ.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 juni 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleicl uit de schen
ding van artikel 380quate·r van het Straf
wetboek, doordat het bestreclen arrest 
aanlegger veroordeelt op het getuigenis 
van een derde met wie hij eenvouclig ge
praat had over cc zich te vermaken als 
jong·ens en meisjeR ll, dan wanneer de ver
oordeling op geen enkel ander element 
rust, en doordat het arrest de telustleg
ging van openbare aanzetting tot ontucht 
alB bewezen aanziet, zonder rekening te 
houden met het element van veilheid het
welk alleen een veroordeling kan reeht
vaardigen, dan wanneer deze voorwaarde 
ten deze niet vervukl is : 

Overwegencle clat het arrest de beslis
sing tot sclmldigverklaring steunt op de 
in feite soevereine beoordeling << clat cle 
uitlatingen van beklaagde en de opdrin
gerigheid waarmee hij V. gevolgd en hem 
voorgestelcl heeft samen een glas te gaan 
clrinken . . . geen twijfel laten bestaan no
pens cle werkelijkheid van de aanzettin
gen tot ontucht welke tot V. zijn ge
richt ll; 

Dat het eerste ondercleel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Overwegencle dat de aanzetting tot on
tucht kan bestaan buiten elke veilheid; 

Dat het tweecle onclerdeel van het mid
del naar recht faalt; 

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

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

19 januari 1959. - 26 kamer. - Voo1·
zitte·r, H. Sohier, voorzitter. - Verslag
.r1eve1·, H. Vroonen. - Gelijklwiflenfle aon
alns·ie, H. Paul Mahaux, ac1vocaat-gene
raal. 

2" KAMER. - 19 januari 1959 

1° LANDWETBOEK.- 'I'ELASTLEGGING VAN 
TOitEIGENING VAN EEN S'l'UK VAN DE BREEDTE 
VAN EEN OPENBARE WEG. - VERDACHTE DIE 
ELK ONROEREND ZAKELI,JK RI~OITT VAN DE AD-

2° PREJUDICIELE VR.AAG. - TELAST
LEGGING VAN 1'0Ei1~IGENING VAN EEN STUK VAN 
EEN OPEXBARE WEG. - VERDACH'l'E DIE ELK 
ONROEREND ZAKELI,JIC RECHT VAN DE ADMI

NISTRA'l'IE OP DE AARDEBAAN VAN DIE WEll 
BE'l'WIS'l'. - PRE.JUDICIELE VRAAG DEliO

RENDE 1'0'1' DE BEVOEGDHEID VAN DE BURGER
LlJKE REOHTER. - VoonwAARDE. · 

1° Wnnneer de venlaahte, ve1·volgcl 1tit· 
hooffle van toeeigening vam een stuk van 
cle breeclte vnn een openbare weg, ellc' 
onroerencl .'l:alceliilc 1·eaht vnn cZe· admi
ni.stmUe op de cia1·flebann vcm clie weg 
7Jetwist mng de st·rat1·eahter o·rer cz.ie be-. 
twistinrJ niet beslissen (1). (Landwetc 
boek, art. 88, 9", wet van 17 april 1878, 
art. 17 en 18.) 

2" Wnnnee1· cle ve1Ylaahte, vervolgd udt 
hoofcle vnn toeeigening van een stul!; 
um cle breedte van de anrclelJaan. VCL1~ 
een open bare tveg l!ewee1·t de valle ·eigen
clom. vnn de annleba.an vnn cl'ie· ·wey te 
bezitten en bettv·ist flat cle nflm:in·ist1·at·ir; 
elk onroerenfl. zalcez.ijlc reaht op die aa1·"· 
clebnnn mng lnten gelclen, moet cle straf~ 
reahter, l!ij wie cUe prejndicWle vraag 
nwnhnnrJig wordt yemnakt, het.'lfij .de emc,. 
aeptie ·venverpen ind·ien het bz.iikt !lat 
.~e steunt noah 011 een scl1,i,inba:re tUel. 
noah op p1·eciese teUen van bezit, hetz'if 
cle emcetJUe nnn·vaa.nlen en pa1·tijen nr.iar. 
de bnrr1e1'z.i:ike reahte1· venv·i:izen, hijzelf 
mn!f o·~·er de lJet·w·isting n·iet besz.is-
8en (2). (Wet Ytm 17 a11ril 1878, art. 17, 
en 18.) · 

(HALUT.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 juni 1958 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Hechtbank 
te Verviers; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1317 tot 1320 
van het Burgerlijk Wetboek en 17 van de 
wet van 17 april 1878, doorclat het bestre
den vonnis verklaart, enerzijds, « dat cle 
eigenc1omsvraag die beklaagde opwerpt, 
zonder trouwens enig bewijskrachtig shtk 
bij te brengen, clus niet prejudicieel is ll, 
en anderzijds, « dat het voor dit proces· 
onverschillig is of de huiclige aardebaan· 
van de weg precies die is welke nit de 
atlas van de buurtwegen blijkt; dat het 
volstaat vast te stellen dat het een in de 
atlas voorkomende open bare weg · geldt, 
dat deze weg inderdaacl over gans zijn 
bre8c1te openbaar ls, dat hij sinds langer 

MINIS'l'RA'l'IE OP DE RIOH'l'ING VAN DIE WEll (l) en (2) Zie de conclusies van bet openbaar 
BETWIS'l'. - J'l1:ACH'l' VAN DE S'l'RAFRECHTER. ministerie in Bull. en PASIC., 1959, I, 500. 
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dun dertig jaar zo is en dat beklaagde 
zich ee.n stuk van zijn breedte toegeeigend 
heeft ll, dan wanneer de strafrechter niet 
bevoegd was om uitspraak te doen over 
de prejudiciele vraag, opgeworpen door 
aanlegger die zich op voet van schijnbare 
titels op zijn onroerend eigendomsrecht 
beriep, en dan wanneer die rechter be
voegd was, noch om over de bewijswaarde 
van de door aanlegger overgelegde titels 
te oordelen, noch om over de onroerende 
rechten van de gemeente La Reid op het 
litigieuze terrein uitspraak te doen : 

Overwegende dat aanlegger vervolgd 
werd ter zake van, met overtreding van 
artikel 88, 9°, van het Landwetboek, op 
het grondgebied van de gemeente La Reid, 
een baan of een openbare weg, ten deze, 
de weg nr 114, hoe dan ook beschadigd of 
geschonden te hebben, of zich een stuk 
van de breedte ervan toegeeigend te heb
ben; 

Dat hem inderdaad aangewreven was 
een omheining of een afsluiting aange
bracht te hebben waardoor de breedte van 
die weg verminderd werd ; 

Overwegende dat aanlegger deed gelden 
dat bedoelde werken aangebracht waren 
geworden op een terrein dat hem in eigen
dom toebehoorde en dat, zo bewust terrein 
thans in de aarclebaan van de weg begre
pen was ing·evolge een wijziging van het 
aanvankelijk trace van de weg, de ge
meente La Reid evenwel op dat perceel 
noch een eigendomsrecht, noch een open
bare erfdienstbaarheid van overgang ver
worven had, de bezitsvoorwaarden die 
wettelijk vereist zijn voor de dertigjarige 
verj aring niet verenigcl zijnde ; 

Dat hij zich zodoende beriep op een vol
leclig en onbeperkt eigendomsrecht en de 
gemeentc elk onroerend zakelijk recht op 
het litigienze stuk van de aardebaan c1e 
weg ontzegde; 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn stelling benevens de akte van 
aankoop van het perceel en het nittreksel 
uit het kadastraal plan waarnaar in die 
akte verwezen is, een uittreksel nit de 
atlas van de gemeentewegen aanvoerde; 

Dat hij deze akten als schijnbare titels 
deed gel den; 

Overwegende dat de rechtbank, waarbij 
deze prejndiciele exceptie aanhangig was, 
naar lnid van artikel 17 van de wet van 
17 april 1878, hetzij de exceptie diende te 
verwerpen indien haar bleek dat zij niet 
gesteund was op een schijnbare titel of op 
bepaalde feiten van bezit die van zulke 
aard waren dat zij aan het feit waarop 
de vervolging berustte alle karakter van 
misdrijf ontnamen, hetzij de exceptie 
diende aan te nemen en partijen naar de 
'burgerlijke rechter te verwijzen; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, in plaats van dit te doen, de berech-

ting van de prejudiciele vraag aan zich 
gehouclen heeft; 

Dat het vonnis, zonder trouwens aan
leggers stelling tegen te spreken, verklaart 
« dat het voo1· cUt proces onverschillig is 
of de huidige aardebaan van de weg pre
cies die is welke nit de atlas van de bnurt
wegen blijkt; dat het volstaat vast te 
stellen dat het een in de atlas voorko
mende openbare weg geldt, dat deze weg 
inderdaad over gans zijn breedte open
baar is, dat hij sinds langer dan dertig 
jaar zo is ll; 

Dat het vonnis mitsdien over een ge
schil over onroerende zakelijke rechten, 
dat ernstig voorkomt, nitspraak doet door 
te steunen op een dertigjarig bezit waar
van het de waarde niet vermocht te be
oordelen; 

Overwegende weliswaar dat het vonnis 
inciclenteel eraan toevoegt dat aanlegger 
<< geei1 enkel bewijskrachtig stuk Jl bij
brengt, doch dat deze beoorcleling kenne
lijk slaat op de werkelijke kracht van de 
overgelegde titels en niet op hun schijn
bare kracht; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die recfenen, en zonder dat de an

dere middelen behoeven te worden oncler
zocht, verbreekt het bestreden vonnis; be
veelt dat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
vernietigcle beslissing; laat de kosten de 
Staat ten laste; verwijst de zaak naar de 
Oorrectionele Rechtbank te Luik, nit
spraak {loende in hoger beroep. 

19 januari 1959. - 2° kamer. - Voor
zitte·r, H. Sohier, voorzitter. - Versla.q
gever, H. Vroonen. - GeUjkl1t:iclende con
clHsfe, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. 

26 KAMER. - 19 jannari 1959 

BEDREIGINGEN. - B~;DREIGING VAN AAN
SLAG OP PERSONEN OF E!GENDOMMEN. - BE
DREIGING DOOR GEBAREN. - MISDADIG IN
ZICH'l'. - BEGJUP. 

Het rn'isdculig ·in.<:,icht vereist voo1· het be
staan van het 1n'isd,rijf van bed·re,iging 
door gebM·en van een aansla,g op de pe1·
sonen of op de e·igendornrnen, stn~fbaa1· 
met cloollstn~f of llwanga1·beirl, bestaat 
in het inz·icht om gevoelens van sch:rfk 
teweeg te b·rengen in hoofcle van lle pe1·
soon clie becl,reigll wo1·llt (1). (Artikel 329 
van het Strafwetboek.) 

(1) Repert. pmt. d1·. belge, yo. 11! enaces, 
urs 15 en 215; NYPELS en SERVAIS, bd. II, 
blz. 358, ur 2, en blz. 362, ur 5. 
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(GERARD.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 jnni 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 329 van het Strafwetboek, doordat 
het bestreclen arrest aanlegger veroor
deeld heeft nit hoofcle van het bedreigen 
van Malengrean door gebaren of zinne
beelclen met een met doodstraf of clwang
arbeid strafbare aanslag op zijn persoon 
of zijn eigendommen, zonder aanleggers 
conclusies te beantwoorden waarin deze 
deed gelclen dat het hem ten laste gelegde 
wanbeclrijf het strafbaar oogmerk bij hem 
onderstelcle en zich beperkend tot de vast
stelling « dat Malengrean zich ten volle 
rekenschap gegeven heeft van de ernst 
der bedreiging welke het gebaar van be
klaagde voor hem opleverde; dat zijn 
reacties de schrik die hij gevoeld heeft 
dnidelijk aantonen >>, dan wanneer deze 
vaststellingen van de rechters over de 
groncl enkel op de reacties van lVIalen
grean betrekking hebben, en niet op de 
oogmerken van aanlegger, en dienvolgens 
niet als een antwoord op diens conclnsies 
vallen aan te zien; dan wanneer geen en
kele van de vaststellingen van de rech
ters over de grond tot doel hebben te be
wijzen dat het gebaar van aanlegger in 
zijn eigen geclachte een beclreiging nit
maakte, en dan wanneer dit ontbreken 
van een antwoord en van genoegzame 
vaststellingen ten aanzien van het inten
tioneel element van het in artikel 329 van 
het Strafwetboek omschreven wanbeclrijf 
een gebrek aan motivering en bijgevolg 
een schending van artikel 97 van de 
Grondwet nitmaakt : 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
vaststelt « dat het feit het tweecle schot 
in de richting van Malengrean afgevnnrd 
te hebben aan de telastlegging ten grand
slag ligt JJ; dat het vervolgens, na als be
ginsel vooropgesteld te hebben dat « het 
strafbaar oogmerk bestaat in het oog
merk een indrnk van schrik teweeg te 
brengen bij degene tot wie de bedreiging 
gericht is >>, erop wijst dat « lVIalengreau 
zich ten volle rekenschap gegeven heeft 
van de ernst der beclreiging welke het ge
baar van beklaagcle voor hem opleverde; 
dat zijn reacties de schrik die hij gevoeld 
heeft -{lnidelijk aantonen >>; 

(1) De Wegcode van 10 december 1958 !weft 
het begrip van hoofdweg afgeschaft en de be
tekenis van het teken ur 2 gewijzigd. 

Nopens de draagwijdte van het teken nr la 
bij afwezigheid van het teken ur 2 op de gena-

VERBR., 1959, - 26 

Overwege~de dat de-,.ze redenen niet en
kel de reaches van lVI~lengrean aangeven, 
doch tevens vaststert en dat aanlegO'er 
door het tweede scho t af te vnren ''hef 
oog~~:k geha~. heeft Malengreau e{·g te 
bedre1,e~ en biJ hem o pzettelijk gevoelens 
van schl'lk teweeggebr .:1cht heeft ; 

Dat .het arrest n~ itsdien aanleggers 
conchlsies op passend~ wijze beantwoordt 
en het bestaan yan h et intentioneel ele
ment rechtvaardigt; 

Dat het midclel naa1.~ recht faalt. 
En ov:rwegenc~e ~at de snbstantiele of 

op strar van mehgh~id voorgeschreven 
rec~ts:ormen werden l:::lageleefcl en dat de 
besl!ssmg overeenkom~ tig de wet is . 

. Om die reclenen, v~ l'werpt de vo~rzie
mng; veroorcleelt aanl~gger tot de kosten. 

.19 jannar~ 1?59. - :<• kamer. ~ Voor
zttte1·, H. Soh1er, voo:t;·zitter. _ Verslag
fJCVC_1', H. Vroonen. - <GeUjlclttidende con
~l1t8te, H. ~a1:l Maha ux, advocaat-gene
raal. - Plettm, H. B::tyart. 

2" KAMER.- 19 januari 1959 

1° VERKEER. - Hiih:{ARCHIE DER WEGEN. 
- vVEGOODE VAN 8 APRIL 1954, ARTI
KEL 16-2-b. - WEG VooRZIEN MET RET TE
KEN N" 2. - HOOFDWE~1. - VOORWAARDEN. 

2° VERKEER. - VoonRANGEN. - WEo
CODE, ARTIKELEN 15 EN 16. _ BESTUURDER 
JUJDENDE OP EEN WEG Y()QRZIEN lliE"r TIET TE
KEN N" 2. - ANDERE lll!:STUURDER KOllfENDE 
VAN REOHTS UIT EEN WEQ NIET VOORZlEN MET 
HET TEKEN N" 1a. ~ l:JJERSTE BESTUURDER 
DIE DE VOORRANG liiOET VERLENEN. 

3° ~ERKEER. --:::- W!!:ocooE VAN 8 APRIL 
19t>4, ARTIKEL 9o. - VVEG VOORZIEN MET 
HET TEKEN N" 2. - <\NDERE WEGEN NIET 
VOORZIEN MET HET TEl:\:EN N" 1a. _ BE
STUURDEH RIJDENDE OP DE EERSTE WEG DIE 
DE AI<"WEZIGHEID VAN Hl!;l' TEKEN OP DE GENA
DERDE WEG NIET KENT. -~ GROND VAN REOHT
VAARDIGING. 

1o Tijclcns clc toepassiny '/HM! ctrti7cel16-2-b 
van cle TVeocorle.q;an 8 april1954, 1oa1·en 
cle toeucn v?orzwn met het telcen w 2, 
dat een lv'l''l/iiSJJ11nt aanczuirlcle waarop de 
,qevolgc~~ wcrJ cen hoofclweg is, slechts 
we1'!celtJ lc hoofrlweu,en otJ het genade1·de 
lM'tttS:f!mtt ten opzwhte van de wegen 
V001'Zten met het telcen nr ta (1). 

derde weg, raadpl., wat de voorrang betreft, 
verbr., 20. october 1958 (8ttp1·a, biz. 149) en, 
wat het mhalen betreft, verbr ., 28 januari 
1957 (Bull. en PAsrc., 1957, I, 616). 
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2° De best·wurde·r 1'i:idencle op een toeg 
1Joon;ien met het teken n'' 2 -is ve1·pUaht 
lloo1·gang te ve1·lenen aan lle bestn11nle1· 
ll'ie van reahts komt uit een met het te
ken n•· 1a ·wiet voorziene weg (1). (Weg
coc1e van 8 april 1954, art. 15 en 16.) 

3° De besttwnler (Ue op ee1t met het te
lcen w 2 voorz·iene weg 1·ijclt, zonae·1' ant 
cle ancle·re wegen (Ue op het lvr·wisptmt 
tdtlopen met het teken n'' 1a voorzien 
zijn geweest, 11UL[J ecn gron(l van 1'Caht
vua1·fl·iging inroepen hul'ien hij de afwe
ziglwicl vun hct teken 1P' 1a op ae genu
denle weg n iet kencle (2). CW egcode van 
8 april 1954, art. 95.) 

(CHETIAIN, T. FASANOTTI.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op llet bestreden 
vmmis, op 30 juni 1958 in hoger beroep 
gewezen cloor de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

I. In zover c1e voorziening gericllt is te
gen de beslissing gewezen over de tegen 
aanlegger ingestelde publieke vordering· : 

Over llet middel, afgeleid nit cle scllen
cling van de artikelen 16, en inzonclerlleicl 
16-2-b, 95 en 122 van het koninklijk be
slnit van 8 april 1954, llonclemle Algemeen 
Reglement op de verkeerspolitie, 418 en 
420 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 
van het Bnrgerlijk Wetboek, 3 en 4 van 
de wet van17 april1878, de voorafg·aande 
titel inhondencle van llet Wetboek van 
reclltspleg·ing in strafzaken, 97 van de 
Grondwet, doordat de bestreden beslis
sing, onder wijziging van llet vonnis a 
q1to, aanlegger nit hoofcle van onvrijwil
lige slagen en verwonclingen en van ver
sclleidene overtreclingen van voormeld ko
ninklijk beslnit van 8 april 1954 veroor
deelt tot een gelclboete van 400 frank met 
een jaar schorsing, tot een schaclevergoe
tling ten belope van 5.050 frank jegens 
verweerder en tot de op cle pnblieke vor
dering en de bnrgerlijke vordering geval
len kosten, om de reden dat, daar de cloor 
aanlegger gevolg·cle weg van het teken 
nr 2 voorzien was, deze weg slecllts een 
voorrangsweg was ten opzichte van c1e 
van een teken nr 1(~ voorziene wegen en 
dat aangezien clit teken niet aangebracht 
is ~P de weg cUe verweerc1er bereecl, arm
legger de uit het teken nr 2 voortvloeiencle 
verkeersvoorrang niet genoot, maar inte
gendeel de doorg·ang moest vrijlaten voor 

(1) en (2) Raadpl. verbr., 8 en 22• februari 
1954, redenen (Bull. en PAsrc., 1954, I, 505 en 
551) en verbr., 31 october 1955 (An'. Verbr., 
1956, blz. 150). 

verweerder die van rechts kwam, dan 
wanneer llet teken nr 2, hetwelk een 
krnispunt aankondigt waar de gevolgde 
weg hoofdweg is, ingeval het teken naar 
de vorm regelmatig en voldoende zicht
baar is, aan de weggebrniker clie op der
gelijke weg rijclt het voordeel van de 
voorrang toekent, afgezien van de aan
wezigheicl van het teken nr lu op de an
dere wegen, waaruit volgt dat de rechters 
over de grond, door het tegendeel te be
slissen, de in het midclel aangeduide wets
bepalingen geschonden hebben : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
om ten laste van aanlegg·er cle overtredin
gen van cle artikelen 418 en 420 van llet 
Strafwetboek, 12, 16-3 en 26-1 van het ko
ninklijk besluit van 8 april 1954, houdende· 
Algemeen Reglement op de politie van het 
wegverkeer, bewezen te verklaren, na 
vastgestelcl te hebben dat de door aanleg
ger gevolgde weg van het teken nr 2 voor
zien was, hierop steunt dat « krachtens 
artikel 16-2-b, Cllerain slechts voorrang 
genoot ten opzicllte van wegen die van llet 
teken nr 1n voorzien waren; dat de door 
Fasanotti gevolgcle weg niet van dit teken 
voorzien was; dat Cherain dns ten op
zichte van Fasanotti g·een verkeersvoor
rang· g·enoot, maar hem integendeel de 
cloorgang vrij moest laten, vermits cleze 
van recllts kwam uitgereden )) ; 

Overwegende dat volgens artikel 16-2-b 
van het Algemeen Reglement, de wegen 
voorzien van het teken nr 2, tot aandui
cling van een kruispunt waarop cle g·e
volgde weg een hoofdweg is, op het gena
clerd kruispunt inclerclaad slechts hoofd
wegen zijn ten opzicllte van cle wegen 
voorzien van llet teken nr 1a ; 

Dat het teken nr 2 op zichzelf aan de 
claarvan voorziene weg geen karakter van 
hoofdweg verleent en geen uitzonclering 
invoert op de regel van artikel 15 van de 
Wegcode; 

Overwegende, gewis, clat de gebruiker 
van cle weg die voorzien is van dit teken, 
zoncler dat de voorschriften van artikel 95 
van cleze code in acht zijn genomen, zich 
eventueel vermag te beroepen op een 
groncl van rechtvaarclig·ing die hierop ge
steund is da t hij geen kennis droeg van 
het ontbreken van het teken nr 1a op de 
genaclerde weg ; 

Overwegencle echter clat het vonnis, het
welk vaststelt clat Cllerain van deze bij
zonderheid niet onkundig had kunnen 
wezen, clergelijke rechtvaarcliging uit
sluit; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat cle substantiele of 

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

II. In zover cle voorziening gericht is 
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tegen de beslissing gewezen over de pu
blieke vordering tegen verweerder inge
stelcl : 

Overwegende dat aanlegger geen hoe
danigheid !weft om zich te voorzien tegen 
deze jegens een medebeklaagde gewezen 
beslissing ; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen gewezen, enerzijds, 
over de burgerlijke vordering van aan
legger teg·en verweerder, en, anderzijcls, 
over de burgerlijke vorclering van laatst
genoemcle tegen eerstgenoemcle : 

Overwegencle dat aanlegger geen bij
zonder miclclel doet gelclen ; 

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

19 januari 1959. - 2• kamer. - Voo1·
zitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslag
gever, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
GelijJcljticlende conclusie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Simont. 

2" KAMER. - 20 januari 1959 

1o VOORZIEJNING IN VEJRBREKING. 
- REORTSTREEKSE BELASTINGEN. - TER
MIJN VOOR RET NEEBLEGGEN DOOR VEBWEER
DER VAN DE STUKKEN EN MEMOBIE VAN ANT

WOOED. 

2° VOORZIENING IN VEJRBREKING. 
- REOHTSTREEKSE BELASTINGEN. - TER
MIJN VOOR RET NEERLEGGEN VAN DE STUKKEN 
EN VAN DE MEMORIE VAN ANTWOORD. - VASTE 
'l'EBMIJN YAN OPENBARE ORDE. - GEEN YER
LEl\'GING \VEGENS AFSTAND ZELit'S BUI'l'EN BEL
GIE. 

3D VOORZIENING IN VEJRBREKING. 
- HEOHTSTREEKSE BELASTINGEN. - l\1EMO
RIE VAN ANTWOORD. - NEEBLEGGING TEB 
GBH'FIE NA HET VEBSTRIJKEN VAN DE DOOR 
DE WET VOOBZlENE TERMIJN. - HET ROF 
SLAAT ER GEEN AORT OP. 

4D INKOMSTENBEJLASTINGEJN. - SPE
CIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORT
VLOEIENDE UIT LEVERINGEN AAN DE VIJAND. -

BELASTING SLAANDE OP LEVERINGEN GEDAAN 
AAN DUITSE PRIVATE ORGANISl\iENJ IN HET BE
ZETTE GEiliED GEVESTIGD. - AARD EN GE
BTIUIK DEB GELEVERDE KOOPWAREN ZONDER 
BELANG BEHALVE DOOR DE \VET VOORZIENE UIT

ZONDERINGEN. 

(1) Zie noot 1 in Bull. en PAsrc., 1959, I, 507. 
(2) Vergel., in burgerlijke zaken, de artike

len 3 en 16 van de wet van 25 februari 192·5. 
(3). Nopens het regime v66r de wet 

23 juli 1953, zie verbr., 22 october 1934 (B-ull. 

1D De te1·mijn van Vee1·tig vdje dagen, 
b-innen dewellce de ve1·weerde1· op cle 
rwijfie van het Hot van ve1·brelcinq de 
stulclcen en memo1·ies clie hij oo1·deelt 
tot antwoo1·d nee1· te moeten leggen, be
gint te lopen vnnat cle lcennisgev'ing van 
het neerle,qgen van de stulclcen ter gl"if
fie van het hot, bij een doo1· de gr·ijfier 
te1· post aan,qetelcena sclwijven en ve1·
wezenz.ij let doo1· aa,nbiecl'ing van dat 
schrijven ter woon11laats vnn cle ver
weenle1' (1). (Wet van 23 juli 1953 ar
tikel1, artikel 14 van de wet van 6' sep
tember 1895 vervang-ende.) 

2D De vaste te1·mijn vwn openbare ot·de, 
voo1·zien b-ij artilcel J. 4 derde lid van de 
wet van 6 septembe1· ]895 zoals 'het ver
vangen we1·d door artilcel 1 van de ~vet 
van 23 j7tli 1953 is, bij ontstentenis van 
wettelij!ce bepaling, niet vatlJaa1· voor 
verlengtng wegens atstand, zelts voo1· 
de personen die 'in Belgii:! noah woon
noch verbUjtplaats hebben (2). 

3D Inzalce 1'echtstre(37c8e belnstingen slaat 
het hof ,r;een acht op een memo1·ie van 
antwoorcl ter g1'ijfie nee1·gelegd na het 
verst1··ijlcen van cle tenn·ijn vastgesteld, 
op strat vnn torcl7l8ie, bij a1·tilcel 14, 
denle Ud, van de Wet van 6 septembe1· 
1895, zoals het vervangen werd bij arti
lcel 1 vnn cle wet van 23 jttli 1953 (3). 

4D Behalve de H:i.tzonde1·ingen voo1·zien b'ij 
a1·tilcel 1, pamgmat 2, de1·de lid, van cle 
wet van 15 october 1945 aangemtld doo1· 
artikel 4 van de wet vnn 19 maart 1953, 
zijn aan de spec'iale belasting op de 1vin
sten voortvloe'iende tt-it leverijtgen aan 
de v·ijancl onclerwo1·pen, deze gedaan 
aan Djtitse 1J1''iVctte 01'(Janismen, ge-ves
tigcl in het bezette Uebied, wellce oolc de 
aa1·cl weze van de ueleve1·de lcoopwa1·en 
en het gebnf.ilc flat daa1·van 1verd ge
maalct, 

(BELGISCHE STAA'l', :h{INlHTER VAN FINANCIEN, 
'l'. SAMSON.) 

ABRES•r, 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 januari 1938 gewezen door 
bet Hof van beroep te Brussel; · 

Betreffende de memorie van antwoord : 
Overwegende clat een memorie van ant

woord ten name van verweercler neerge
legd wercl op 24 juli 1958, dit is meer dan 
veertig vrije dagen na 12 mei 1958, de dag 
van de kennisgeving aan verweercler te 

en PAsrc., 1935, I, 24) en 25 februari 1936 
(ibid., 1936, I, 164). Vergel., in burgerlijke 
zaken, verbr., 11 juli 1957 (Arr. Verb1·., 1957, 
biz, 972). 
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Amsterdam, bij een op 8 mei 1958 door de 
grtffier van het hof ter post aangetekend 
sehrijven, van de nederlegging van de 
stukken ter griJffie ; 

Overwegemle dat de vaste en van open
bare orde zijnde termijn, bepaald bij ar
tikel14, lid 3, van de wet van (i september 
1895, zoals het door artikel 1 van de wet 
van 23 juli 1953 vervangen is, bij gebreke 
van een wetsbepaling, niet verlengd kan 
worden weg·ens de afstand hetzij in Belgie 
of buiten Belgie; 

Overwegende clat, aangezien verweer
ders memorie niet binnen bewnste ter
mijn neergelegd werd, het hof daarop 
geen ncht vermag te slnan; 

Over het midc1el, nfgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 en 112 van cle 
Grondwet, 1 van de wet van 15 octoller 
1945 tot invoering van een speciale belns
ting op de winsten voortvloeiencl nit 
leveringen en vrestnties aan de vijancl, 
doordat het hof van beroep verklaart dat 
leveringen, gednan aan private organis
men, clie als tussenpersoon optraden en 
in bezette landen gevestigd waren, en 
waarvan de activiteit beperkt was tot 
het in ontvangst nemen, het groeperen en 
het doorzenden van de goederen naar 
burg·erlijke met Belgie geallieerde en ten 
dele tot arbeid in 's vijands belang ge
dwongen bevolkingen, niet als levering·en 
aan de vijand in de zin van de wet van 
15 october 1945 zijn ann te zien, dan 
wanneer artikel 1 van de wet van 
15 october 1945 als leveringen nan de 
vijancl beschouwt alle leveringen en pres
taties, van welke aard ook, verstrekt aan 
vijanclelijke of in 's vijands tlienst 
staande organismen en natuurlijke of 
rechtspersonen, alsmede aan de door de 
vijand gemamla teercle of ovgeyorderde 
natuurlijke of rechtspersonen : 

Overwegende dat uit de vermelc1ingen 
van het arrest blijkt dat aanlegger van 
zijn werkgever De Broe commissielonen 
ontvangen heeft op de winsten welke 
tleze behaald hacl uit leveringen gedaan 
aan in bezette landen gevestigde private 
Duitse organismen, onder meer aan de 
firma Dehages te Hamburg, de goec1eren 
bestemd zijnde voor burgerlijke, met 
Belgie geallieerde bevolkingen; 
Overwegende dat het bestreden arrest, om 
te beslissen dat cUe leveringen niet 'val
len aan te zien als « leveringen ann de 
vijand Jl in de zin van artikel 1, para
graaf 1, van de wet van 15 october 1945, 
llierop steunt dat het te ver zou gaan 
als vijand van de Staat te beschouwen 
vrivate organismen die in een bezet land 
gevestigd zijn en waarvan de activiteit 
beperkt was tot het in ontvangst nemen 
van goederen zonder militair of para-mi
litair karakter, welke bij weten van de 
leverancier bestemd waren voor burger-

lijke met BelgU\ geallieenle en ten dele 
tot arbeid in 's vijands belang gedwon
gen bevolkingen; 

Overwegende dat het arrest nit cleze 
omstandigheden niet wettelijk heeft kun
nen afleiden dat de kwestieuze leveringen 
niet bedoeld wnren in artikel 1, para
graaf 1, van de wet van 15 october 1945; 
da t immers : 1 o private organismen, 
zelfs in een bezet land gevestigd, ingeval 
zij Duitse organismen zijn, vijandelijke 
organismen zijn in de zin van de wet 
tot invoering van de specinle belnsting ; 
2° behoudens de in artikel 1 van de wet 
van 15 october 1943 omschreven uitzonde
ringen, waarvan het arrest het bestaan 
ten deze niet vaststelt, de aard van de 
geleverde goederen onverschillig is ten 
aanzien van het versehuldigd zijn van 
tle speciale belasting; 3° het gebruik dat 
het vijandelijk organisme van de daaraan 
geleverde goederen gemaakt heeft niets 
afdoet aan de toepassing van de speciale 
llelasting; 4° het enkel feit clat bedoelcl 
organisme zich erbij bepaalde de daaraan 
geleverde goederen in ontvangst te ne
men om ze naar onderdanen van geal
liem·de landen door te zenden, zonder 
da t er vastg-esteld is dnt die g-oederen 
door de leverancier rechtstreeks aan die 
onderdanen verkocht g-eworden waren, 
niet uitsluit dat de leveringen aan de 
vijand gedaan werclen; 

Waaruit volg-t dat het bestreden arrest 
zijn beslissing niet wettelijk g·erechtvaar
digcl lleeft; 

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

den arrest; beveelt dat melding van on
derhavig 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 Luik. 

20 januari 1959. - 2" kamer. - Voat·
;;ritter, H. Gil·oul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Belpaire. 
- Geli,ikl'lliidende concl1tsie, H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Leynseele, de Longueville en Locht. 

2° KAMER. - 20 januari 1959 

1° VFJNNOOTSCHAPPEN. - NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP. - VERHOGING VAN HET MAAT
SCHAPPELIJK KAPlTAAL. - 'J'OEKENNING VAN 
EEN VOORKEURREOHT YOOR DE INSOHRI.JVING 
AAN DE HOUDERS VAN BESTAAl\'DE MAATSOHAP
PELIJKE AANDELEN. - VOORKEURRECHT DAT 
GEEN VRUCHT DOOH EEN INTEGREREND DEE!, 
VAN HET MAATSCHAPPELIJK AANDEEL VERTE-
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GENWOORDIGT. - YOOHKEURREOHT DAT NIET 
UP ZIOH ZELF EN NOODZAKELIJKERWIJZE EEN 
MEERWAARDE VAN HET AANDEEL HIPLIOEER'l'. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE-
DRIJFSRELASTING. N AAMLOZE VENNOOT-
SOHAP DIE IN HAAR PORTEFEUILLE AANDKLICN 
VAN EEN ANDERE NAAMLOZE VKNNOOTSOHAP BE
ZIT. - VERHOGING VAN HKT JIIAATSOHAPPE
LIJK KAPITAAL VAN DIE LAA'rSTE VENNOOT
SCHAP l.IET TOEKENNING VAN EEN VOORKEUR
REOHT VOOR HKT INSOHRI.JVEN AAN DE HOU
DERS VAN BESTAANDE AANDELEN. - YERKOOP 
DOOR DE EERS'l'E VENNOOTSOHAP VAN DE VOOll
KEURRECHTEN BETREF'FENDE DIE AANDELEN. -
YOORTBRENGSEL VAN DIE VERKOOP RELASTBAAit 
ENKEL JN DE MATE WAARIN HE'!' EEN VER
MEERDERING VAN DE IN HEl' BEDRIJF GE8TO
KEN AO'l'IYA VER'l'EGENWOORDIG'l', VOOlt'l'
VLOKIENDE UI'l' DE VERWEZENLI,JK'l'E JIIEER
WAARDE VAN HE'!' DEKL VAN DIE 'l'I'l'ELS DAT 
VERKOOHT IS GEWEEST EN WAARVAN DEZE 
LAATSTE ALDUS RKROOFD WORDEN. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
DRIJFSBELASTING. NAAMLOZE VKNNOO'l'
SOHAP DIE IN HAAR POR'l'EFEUILLE AANDELEN 
VAN EEN ANDERE NAAMLOZE VENNOOTSOHAP BE
ZIT. - YERHOGING VAN HE'!' MAATSOHAPPE
LIJK KAPI'I'AAL VAN DIE LAA'l'STE VENNOOT
SOHAP MET TOEKKNNING VAN EEN YOORKEUR
REOHT VOOR HE'!' INSOHRI.JVEN AAN DE HOU
DERS VAN DE BESTAANDE AANDELEN. - YER
KOOP, DOOR DE EERSTE VENNOO'l'SOHAP VAN DE 
VOORKEURREOHTEN BE'l'REFFENDE DIE TITELS. 
- VERKOOPPRI.TS ALS INKOMS'l' GEBOEKT. -
SOHA'l''I'ING IN DE VORIGE BALANS VAN DE GE
HELE TITELS. - TITELS DIE IN DE BALANS 
VAN HET DlENST,JAAR VERMELD STAAN EX
VOORKEURREOH'l'. VERMINDERING GE
RECHTVAARDIGD TEN BELOPE VAN DE WAARDE 
DIE IN DE VORIGE SOHA'l''l'ING DE VERKOOH'l'E 
VOORKEURREOHTEN MET BETREKKING TOT DE 
GEHELE 'l'ITELS VERTEGENWOORDIGDE. 

1° In gcval van t>erhoain,q van het maat
schapzJeU;ik lca,pitaal vctn een naamloze 
vennootsclwp, met toelcenning vun een 
voorlceu1·recht voo1' het ·insch'l'ij·ven van 
de houde1·s vun de bestuunde aandelen, 
verte,qentvoonligt dut voo1'7ce1wrecht geen 
vr·ncht vun het mcwtschappeUjk aandeel 
doch een intep1'e1·end cleel e1·vun, cUt wil 
zeggen een lcupitaal en impUceeTt niet 
011 zich zelf en noodznlcelijlcenvijze een 
meerwaanle vun dU aandeel. 

2° Wanneer een ncwmloze vennootschap, 
die in haa1· po·rtejettille titels van een 
undere nuumloze vennootschap bezU, die 
besUst heejt hau·r maatschuppelijlc lcapi
tua,l te verhogen do01· aun de ho·nders 
van de bestaunde awnclelen een voo1·
lceurrecht voo1· het insclwij-ven toe te 
lcennen, cUe 1·echtcn verlcoopt, is het 
voo1·tb1'engsel vun die ve1·lcoop belust
baa'l', niet voor zijn oeheel, doch slechts 
in de mate waaTin het een venneerde-

ring ·van de in het bedrijf oestolcen ac
ti·vu ve1·tepenwoorcligt, voo1·tlcomende 
van een venvezenUjlcte meenvaarde van 
het cleel de1· aanclelen dat ve1·1cocht is 
rteweest en waa.r·van rleze laatste ald·us 
beroofd z·ijn. (Samengeordende wetten 
betreffende de inkomstenbela stingen, ar
tikel 27, par. 1.) 

go lVanneer een naamloz·e vennootschap, 
clie ·in haa,r porteje-n-ille aunclelen van 
een wnclere ·naarnloze vennootschatJ be
zit, (lie besUst heejt luut1' maatschappe
lijk lcapita.al te verlwgcn en, voot· het 
·insclwijven, een voorlwu·rrecht toe te 
lcennen aan cle hou.ders van cle bestaun
rle aanflelen, die rechten verlcoopt en de 
ZJ1'ijs van cUe ve·rlcoop als inlwmst boelct, 
1s ze gerechtigd, bij het .opstellen van 
cle balans waarin 110[! enlcel tUels waa1·
van de ·voorlcewrrechten ·verlcocht we1·
flen voo·rlcomen, de sam tot dewellce de 
r1eh ele titels in de vo'l'ige ba,lans 1.ve1·
den gescha.t te vermimleren, ten belope 
van fle waa1·de, dewellce in cUe vor·iae 
schntt-i-ll[!, fle voo1·ketwrechten met be
t'l'elclcing tot de _qehelc titels Ve1'tegen-
1VOOI'Cz.igfle. 

(N. V. (( USINES GILSON ll, 
'1'. REWISOHE STAAT, UINISTEH VAN FINANCIEN.) 

ARRES1'. 

HET HOF; - Gelet op het arrest dat 
in deze zaak door het hof op 27 novem
ber 1956 (1) gewezen werd; 

Gelet op het bestreden arrest, op 22 ja
nuari 1958 gewezen door het Hof van 
beroep te Luik, uitspraak doende op ver
wijzing; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Gromlwet, 25, en inzonderheid 25, para
graaf 1, 26, 27 en inzonderheid 27, para
grafen 1, 2 en 2bis, 35 en inzonderheid 35, 
paragraaf 1, 55 van de wetten op de in
komstenbelastingen, samengeschakeld bij 
besluit van 31 juli 194g, en, voor zoveel 
als nodig, van dezelfde bepalingen samen
geschakeld bij besluit van de Regent van 
15 januari 1948, 17 van het Wetboek van 
koophanclel, 41 en 77 van de samenge
schakelcle wetten op de handelsvennoot
schappen (titel IX van boek I van het 
Wetboek van koophanclel), doorclat het 
bestreclen arrest beslist heeft dat de ver
koop bij open bare inschrijving, op 31 mci 
1946, van 236.250 nieuwe maatschappe
lijke aauclelen van de <c U sines metallur
giques dn Hainant JJ, gepaard met de toe
kenning van een voorkeurrecht van in
schrijving aan de houders van de 
g15.000 bestaande maatschappelijke aan
delen, aan de oude maatschappelijke aan-

(1) Arr. T'e,-b,·., 1957, blz. 206. 



-406-

delen die aanlegster in haar bezit had, 
afgezien van de meerwaarde die zij zon
der bewust recht hadden kunnen verkrij
gen, een bijzondere meerwaarde gegeven 
had die aanlegster in de balans van 
30 juni 1946 niet geboekt had doch die 
zij daclelijk daarna, op 18 juli 1946, 
tegeldegemaakt had, en die de fiscus 
dm·halve terecht integraal aan de belas
ting had onderworpen bij toepassing van 
artikel 27, paragraaf 1, van de samen
geschakelde wetten, dan wanneer een 
voorkeurrecht van inschrijving geen 
meerwaarde van het maatschappelijk 
aandeel, doch een uitvloeisel of een deel 
ervan uitmaakt, zodat bij afzonderlijke 
vervreemcling van het recht van inschrij
ving, alleen de proportioneel met dit 
recht verbonden meerwaarde moet aange
slagen wortlen, terwijl de beleggings- of 
boekwaarde vrijgesteld moet worden, en 
zulks zelfs indien er bleek dat het maat
schappelijk aandeel zonder het inschrij
vingsrecht een hogere beurswaarde of 
intrinsieke waarde zou behouden dan de 
inventariswaarde : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in hoofdzaak vaststelt dat aanlegster, 
een naamloze vennootschap, op 30 juni 
1946 in haar portefeuille 50.000 maat
schaJ)pelijke aandelen van de « U sines 
metallurgiques du Hainaut ll JJezat, dat 
naar aanleiding van een op 31 mei 1946 
door die vennootschan besliste kapitaals
verhoging, met een voorkeurrecht van 
inschrijving voor de houders van de be
staande maatschappelijke aandelen, aan
legster voor nieuwe effecten ingeschreven 
heeft door middel van 5.000 van haar 
aandelen en op 18 juli 1946 de overblij
vende 45.000 rechten voor een netto-be
drag van 4.334.909 frank verkocht heeft, 
dat deze ontvangst in de boekhouding 
opgetekend werd, doch in de rekeningen 
verevend wercl door een gelijkwaardige 
vermindering van de waarde van de 
effecten der << Usines metallurgiques du 
Hainaut ll waarvan het inschrijvings
recht verkocht wetd; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat de administratie de kwestieuze aan
slagen, namelijk die welke op het op 
30 juni 1947 afgesloten boekjaar betrek
king hebben, gevestigd heeft met opne
ming in de belastbare grondslag· van 
meergemelde ontvang·st van 4.33!.!J09 fr., 
zonder correlatief enige vermindering van 
de waarde van de portefeuille in aan
merking te nemen; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om te lJeslissen dat de som van 
4.334.909 frank belastbaar is krachtens 
artikel 27, paragraaf 1, van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, hierop steunt dat de ver
koop bij openbare inschrijving op 31 mei 
1946, van 236.250 nieuwe aandelen van de 

« Usines metallurgiques du Hainaut ll, ge
paard met de toekenning van een voor
keurrecht van inschrijving nan de hou
ders van de bestaande maatschappelijke 
aandelen, aan de oude maatschappelijke 
aamlelen die aanlegster in haar bezit had, 
afgezien van de meerwaarde die zij zon
der bewust recht hadden kunnen ver
krijgen, een bijzomlere meerwaarde ge
geven had die aanlegster in de balans 
van 30 juni 1946 niet geboekt had doch 
die zij dadelijk daarna, op 18 juli 1946, 
tegeldegemaakt had, en die de fiscus der
halve terecht aan de belasting had onder
worpen bij toepassing van artikel 27, 
paragraaf 1, van voormelde samengescha
kelde wetten; 

Overwegende, enerzijds, dat een voor
keurrecht voor de inschrijving geen 
vrucht van het maatschappellijk aandeel 
vertegenwoordigt, doch een integrerend 
deel ervan, clit wil zeggen een kapitaal; 

Dat, aangezien het geen uitwendig ele
ment is dat zich bij het maatschappelijk 
aandeel voegt, het niet op zichzelf, en 
derhalve noodzakelijkerwijze een meer
waarde van het aandeel impliceert; 

Dat het bestreden arrest dienvolgens 
niet wettelijk heeft kunnen beslissen dat 
de toekenning van een voorkeurrecht voor 
de inschrijving op zichzelf, afgezien van 
alle andere omstandigheden, aan de oude 
maatschappelijke aandelen die aanlegster 
in haar bezit had, een bij.zondere meer
waarde verleencl had; 

Overwegende, anderzijds, dat voormeld 
artikel 27, paragraaf 1, in zover het de 
vermeerderingen van belegde activa die 
nit vcrwezenlijkte meerwaarden voort
vloeien vermelut, als een belastbare 
winst van het beurijf niet de integrale 
waarde van tegeldemaking van de belegde 
activa beschouwt, doch enkel de ver
meerdering ervan, clit wil zeggen de 
meerwaanle van die activa welke door 
de tegeldemaking ervan blijkt; 

Dat derhalve, in zover het die bepaling 
toe past, het bestreden arrest niet wette
lijk heeft kunnen beslissen da t de inte
grale waarde van de belegde activa 
welke tegeldegemaakt werden, dit is ten 
deze de totale verkoopprijs van de in
schrijvingsrechten, belastbaar was ; 

Overwegende eindelijk, wat de in de 
rckeningen of inventarissen van aanleg
ster uitgeurnkte schattingen betreft, dat 
het arrest vergeefs beslist dat een her
waardering van de effecten die ex recht 
van inschrijving in de portefeuille geble
ven zijn niet gewettigd is ; 

Dat het immers gold, niet tot een her
waardering over te gaan, doch enkel voor 
<le effecten waarvan het voorkeurrecht in 
cle loop van het boekjaar vervreemd werd 
voor een prijs welke voor dit boekjaar 
als ontvangst geboekt werd, te weten of, 
ten einde een dubbele boeking van de 
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walu·de van die inschrijvingsrechten te 
voorkomen, van de in de vorige balans 
voor de gehele effecten opgetekende 
waarde niet behoorde te worden afgetrok
ken, hetzij de verkoopprijs van die 
inschrijvingsrechten, zoals aanlegster ge
daan had, hetzij veeleer, vermits het een 
waardering voor de boekhoucling betrof, 
de waarcle welke, in deze waardering, de 
tegeldegemaakte inschrijvingsrecll ten in 
verhoucling tot de gehele effecten voor
stelden, zoals het door aanlegster in haar 
conclusies subsidiair voorgedragen stelsel 
impliceerde; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
de in het middel aangeduide wetsbepalin
gen geschonden heeft; 

Dat het mid del mitsclien gegrond is; 
Om die rellenen, verbreekt het bestre

den arrest, behalve in zover het de excep
tie van forclusie verwerpt; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder tot de kosten; ve1;wijst de 
aluds beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Gent. 

20 januari 1959. - 26 kamer. - Voor
zUter en ve1·slaggever, H. Giroul, raads
heer waarnememl voorzitter. - Gel-ijlc
l·uidende oonolu.sie, H. Delange. - Plei
ters, HH. de Mey en Fally. 

26 KAMER. - 20 januari 1959 

VERWI.JZING NA VERBREKING. 
RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. - J\IIACHTEN 
VAN DE REOHTER VAN VERWIJZING. - VER
JlREKING VAN EEN ARREST DAT DE EXCEPTIE 
VAN FOROLUSIE DOOR DE BELASTINGSCHULDIGE 
OPGEWORPEN VERWORPEN HAD. - VER!lRE
KING UITGEBREID TOT DE DISPOSITIEVEN VAN 
HET ARREST DIE DE ONTVANKELIJKHEID VAN 
DIE EXCEPTIE EN DE JUISTHEID VAN DE AAN
GIFTE VAN. DE BELASTINGSCHULDIGE AANGENO
~IEN HADDEN. - VERBROKEN ARREST DAT 
NIET BESLIST HAD OVER DE VRAAG OF DE AAN
GIF'l'E BINNEN DE 'VETTELIJKE 'l'ERMT,JN INGE
DIEND WAS GEWEEST EN, ZO ZULKS HET GEVAL 
NIET ·wAS, OF DE AANSLAG BINNEN DE BUITEN
GEWONE TERMIJN VEHMOCH'r INGEKOHIERD TE 
WORDEN. - GEEN GEWI.TSDE OVER DIE PUN
TEN. - VRAAG ONDEHWORPEN AAN DE RECH
TEH VAN VERWIJZING BIJ DEWELKE DE EX
CEPTIE VAN FORCLUSIE OPNIEUW AANHANGIG 
WORDT GEMAAK'l'. - RECHTER VAN VEHWIJ
ZING DIE ERVAN KENNIS :hfAG NE:MEN. 

Wannee1·, inzake rechtst1·eelcse belasUn
gen, het ar·rest vctn een hot van bemep 
ve1·Molcen is geweest in zover het de 
doo1· de belasUngsohuldige opgewm·pene 

ewoeptie van forolusie venvorpen hacl en 
dat de ve1·brelcing ·nUgebreid is geweest 
tot de dispositieven van hot a1-rest d·ie 
de ontvnnlcelijlcheid vnn de ewoeptie en 
cle lztistheid vcm de aangifte van cle be
lastingsohttl(lige aangenomen hadden, 
mag het hot van venv·ijzing awn het
wellce de exceptio van fm·clusie opnietttv 
oncle·nvorpen wonlt niet ~veige1·en lcen
nis te nomen van de v1·agen of de aan
{fijte van de belasUn{fsolw.ldi{fe aan de 
bevoegde oontrolettr ove1·hancU{fd was 
geweest binnen de b·ij a1·tilcel 54, tJara
g1·aat 1, van (le samen{feschalcelcle ~vet
ten betrejfende cle ·inlcomstenbelctsUn{fen 
voom'iene tenn·ijn en, zo niet, of cle acl
m·vnist·mtie, om clie reclen, [!Olcl-i,q cle aan
sla[f mooht vesU{fen binnen de b·witenrJe
gewone tennijn voorzien bij Mtilcel 7 4 
vwn gezegcle wetten, aaa1· clie vra{fen 
niet 01J{!Olost zijn {fe-weest door de 
verb1·olcen beslissin{f, cletvellce cUenaan
{faancle geen kraoltt van {fetvijsde be
zat (1). 

(BELGISCHE STAAT} nUNIHTER VAN FINANCIEN, 
T. CONGOLESE VENNOOTSCHAP OJ' AANDELEN MET 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « COMPAGNIE 
FINANCI:ERE AFRIOAINE )),) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het arrest, op 
18 mei 1956 (2) door het hof gewezen; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
4 maart HJ58 gewezen door het Hof van 
lleroep te Gent, uitspruak doende op ver
wijzing; 

Over llet middel, afgeleid uit de sehen
ding van de artikelen 97 van de Gron(l
wet, en 66, 67 en 74, lid 1, van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakelu 
bij het !Jesluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, doordat, na vastgesteld te 
llebben llat de administratie voor cle 
ecrste maal voor het hof de te late in
diening van de aangifte opwerpt tot 
rechtvaarcliging van haar recht om de 
aanslag in cle buitengewone termijn van 
drie jaar op het kohier te brengen, het 
arrest beslist dat deze vraag voor het 
hof niet kan worden aanhangig gemaakt, 
omclat : zijn beoordelingsmacht beperkt 
wordt door het dispositief, toegelicht 
door de redenen, van het cassatie arrest 
waarbij het geschil naar het hof verwe
zen worclt; waar dit arrest bij lletzelve 
een betwisting aanhangig maakt omtrent 
de weerslag die, onller het regime van 
voormeld artikel 74, de ontoereikendheid 

(1) Raadpl. verbr., 11 maart 1926 (Bull. en 
PAsrc., 1926, I, 288); 24 december 1928 (ibicl., 
1929, I, 47) ; 26 juni 1930 (ibicl., 1930, I, 257). 

(2) Arr. Vet·b1·., 1956, blz. 789. 
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van de aangifte ten aanzien van een be
paald punt kan hebben op het belasten 
van andere, daarin juist vermelde ele
menten, geen der partijen vermag de be
twisting uit te breiden of ze te wijzigen 
door inroeping van argumenten die met 
llet geschil, zoals het in het verwijzend 
arrest omschreven is, in een verband van 
ondeelbaarlleid of afhankelijkheicl staan; 
bet clispositief van clit arrest verduide
lijkte dat enkel « de tussen partijen be
twiste vragen betreffende het te laat ves
tigen van de aanslag Jl aan het hof op 
verwijzing voorgelegd werden en het te 
laat indienen van de aangifte geen << tus
sen partijen v66r het hof van beroep 
te Brussel betwiste vraag JJ was, dit punt 
impliciet en definitief berecht zijnde, dan 
wanneer door bet ingaan van de buiten
gewone termijn tot aanslag cUe voort
vloeit nit het niet indienen van een regel
matige aangifte binnen de termijn van 
artikel 54, paragraaf 1, van voormelde 
wetten, de administratie een recht ver
krijgt waarvan zij niet kan afzien; dit 
middel mitsdien te allen tijde in de loop 
van de procedure mag opgeworpen wor
den en het hof van beroep zich dienvol
gens bevoegd had dienen te verklaren om 
bet te onderzoeken, en dit des te meer 
daar het geheel bleef in het raam van de 
aan dit hof voorgelegde betwisting, te 
weten het te laat vestigen van de aan
slag, en dan wanneer er tegenstrijdigheid 
beerst tussen, enerzijds, de verklaring dat 
bet een punt geldt hetwelk voor de eerste 
maal v66r het hof op verwijzing opge
worpen wordt, en, anderzijds, de beslis
sing volgens welke hetzelfde punt door 
. de eerste rechter over de grond impliciet 
en definitief zou berecht geworden zijn : 

Overwegende dat het arrest van het 
hof van 18 mei 1956 het alstoen aangeval
len arrest verl.J1·oken heeft in zover daar
l.Jij uitspraak ge<laan werd over de tus
sen partijen betwiste vragen ten aanzien 
nm het te laat vestigen van de aanslag in 
de mobilH~nbelasting, de beclrijfsbelasting 
en de na tionale crisis bela sting, welke in 
1952 bevestigd werd bij navordering van 
rechten over het dienstjaar 1949 en ten 
aanzien van de kosten; dat het in zijn 
redenen verduidelijkt dat de verbreking 
ook sloeg op de dispositieven van het 
IJestreden arrest nopens de ontvankelijk
heid van de exceptie van forclusie en de 
juistheid van de aangifte van aanlegster 
en de bijlagen ervan over het dienstjaar 
1949 wa t de reeds aangeslagen inkomsten 
IJetreft; 

Overwegende dat het verbroken arrest 
geen uitspraak gedaan had over de vraag 
of bewuste aangifte van verweerster aan 
de bevoegde controleur overhandigd ge
worden was in de termijn, bepaald bij 
artikel 54, paragraaf 1, van de samen
geschakelde wetten betreffende de in-

komstenbelastingen, en of, in ontkennend 
geval, de administratie op deze grond de 
aanslag op geldige wijze had kunnen ves
tigen in de bij artikel 74 van dezelfde 
wetten buitengewone termijnen; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat, 
aangezien deze twee vragen door de ver
broken beslissing niet beslecht werden, 
er in dit opzicht in strijd met wat het 
l.Jestreden arrest beslist geen gewijsde 
bestond; 

Dat eruit volgt dat, tegenover de 
exceptie van forclusie die door verweer
ster opgeworpen en hierop gesteund is 
dat de aangifte in ue ·belasting volledig 
en juist was, aanlegger zich mocht be
roepen op de bepaling van artikel 74 van 
de samengeschakelde wetten waarbij aan 
de administratie een buitengewone ter
mijn verleend is voor het op het kohler 
brengen van de aanslag, ingeval van te 
laat indienen van de aangifte; 

D at het micldel mitsdien gegrond is ; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den arrest, behalve in zover het de aan
gifte van verweerster over het dienstjaar 
1949 ten aanzien van de reeds belaste in
komsten als juist aanziet ; beveelt cla t 
melding van onderllavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerster tot de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

20 januari 1959. - 2° kamer. - Voor
zittet·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslagoeve1·, H. Vroonen. 
- Gelijkln·idende conclusie, H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Leynseele et Feye. 

VERENIGDE KAMERS. 

21 januari 1959 

1° VERBREKING. - VERENIGDE KAMERS. 
- MILITIEZAAK. - BEVOEGDHEID. 

2° MILITIE. - UrTSTEL EN AANWIJZING 
VOOR HET SPECIAAL CONTINGENT. - KOST
WINNER. - IN AANMERKING TE li'EMEN IN
KOli!STEN, - INVALIDITEITSVERGOEDINGEN AAN 
DE VADER VAN DE DIENSTPLICHTIGE GESTORT. 
- IN R.EKENING TE BRENGEN BEDRAG. 

1 o Valt oncle·r de bevoc,qclheicl van de ver
enigde lcamers van hct hot het onfle1'
zock van een voo·rziewing (Je1"icht tegcn 
een besUssing gewezen floo1· de hoge mi
litiemad, op veTW'ijz,ing na vcrbTeking, 
wannem· clie besUss·ing niet vm·en·igbaaT 
is met het an·est van ve1·breking en clat 
ze doo1' hetzelfde miclclel als dit het-
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welke doo·r het hof aangenomen is go
weest, wordt bestreden (1). (Wet van 
7 juli 1865, art. 1.) 

2° De in acht te nemen inkomsten om vast 
te stellen of de dienstpUchUge een ttit
stel of ee1~ aanwijzing voor het speciaal 
cont·ingent als 7costw,inne1' mag belcomen 
begrijpen nameUjlc de vergoe(lingen toe
gens invaUdUe'it aan de vader gestort, 
met tlien ve,rstande dat ze enlcel ·in relce
n·ing wo1·den gebracht voor het netto-be
(lrag, na aftrelc van de efjectieve of fm·
faitni1·e becll'ijfslasten (2). (Dienstplicht
wetten gecoordineerd op 2 september 
1957, art. 10, par. 1, 1°, en 13, 4°.) 

(DE RIJST.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 6 juni 1958 door de hoge 
militieraad gewezen; 

Gelet op het arrest door het hof op 
13 januari 1958 gewezen, waarbij de be
slissing van de hoge militieraad dd. 
3 juli 1957 verbroken werd en de zaak 
verwezen naar de hoge militieraad and(;rs 
samengesteld; 

Gezien het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 10, para
graaf 2, 1 o, van de wet van 15 juni 1951, 
25, paragraaf 1, 2a, 26, paragraaf 1, 29, 
paragrafen 1, 3 en 4 der samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, gewijzigd door de wet van 
8 maart 1951, 1157 en 1158 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat de bestreden 
beslissing geweigerd heeft aanlegger als 
de onmisbare steun van het gezin te be
schouwen, omdat de gezamenlijke inkom
sten der ouders het wettelijk vastgesteld 
maximum van 30.000 frank overschrijden 
gezien de jaarlijkse invaliditeitsvergoe
ding, evenals de jaarlijkse vergoecling 
van de Nationale federatie der vermink
ten, als netto-inkomsten moeten aange
zien worden die niet, zoals de bedrijfs
inkomsten, vatbaar zijn voor aftrekking 
der bedrijfslasten om het bedrijfsinko
men te bepalen, hetwelk in aanmerking 
dient genomen te worden ten opzichte 
van de toepassing van artikel 10, para
graaf 2, 1 o, van de wet van 15 juni 
1951 op de dienstplicht, dan wanneer, bij 

(1) Verbr., 15 maart 1939 (Arr. Ye.·b1'., 1939, 
blz. 95). Raadpl., inzake rechtstreekse belas
tingen, verbr., 9 februari 1950 (ibid., 1950, 
blz. 372), in burgerlijke zaken, verbr., 16 fe
bruari 1955 (ibid., 1955, blz. 497), in strafzaken, 
verbr., 27 november 1957 (A'/"1", Ye1·br., 1958, 
blz. 190). 

(2) Raadpl., benevens het arrest gewezen op 

toepassing van de vermelde artikelen 25, 
26 en 29 der samengeschakelcle wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, het 
inkomen van de onders van de tlienst
plichtige, namelijk de invaliditeitsver
goeding en de vergoeding van de Natio
nale federatie der verminkten, als be
drijfsinkomsten moeten aangezien wor
den, vrij van bedrijfsbelasting maar vat
baar voor aftrek der bedrijfslasten, on
der meer voor forfaitaire aftrek van 
25 t. h., zodat het gezamenlijk bedrijfsin
komen der ouders 33.723 frank en het 
netto bedrijfsinkomen 25.292 fr. 25 be
draagt : 

Betreffende het aanhangig maken bij 
de verenigde kamers : 

Overwegende dat de hoge militieraad 
beslist dat de invaliditeitsvergoeding door 
de neutrale ziekenbond « De Eenheid >> en 
de vergoeding door de Nationale federa
tie der verminkten aan de ouders van 
aanlegger uitgekeerd in de categorie 
vallen van de niet bedrijfsma tig verkre
gen inkomsten en bijgevolg de bij de 
artikelen 26, paragraaf 1, en 29, para
graaf 3, van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen voor
ziene aftrekkingen en onder meer de 
forfaitaire aftrekking van 25 t. h. niet 
mogen genieten ; 

Overwegende dat die beslissing onver
enigbaar is met het arrest van verwijzing 
dat de beslissing van de hoge militieraad 
dd. 3 juli 1957 verbreekt om de reden 
dat de hierhoven bepaalde vergoedingen 
als bedrijfsinkomsten clienen beschouwd 
te worden en derhalve, ingevolge de arti
kelen 26, paragraaf 1, en 29, paragraaf 3, 
van de aangehaalde wetten, in de daarin 
bepaalde voorwaarden slechts als « netto » 
aangezien worden na aftrek van de be· 
drijfslasten, welke bij gebrek aan bewijs
krachtige gegevens op 25 t. h. van de 
bezoldigingen bepaald worden; 

Dat het middel hetzelfde is als het mid
del dat aangevoerd werd en door het ar
rest van 13 januari 1958 aangenomen 
werd; 

Dat, derhalve, het onderzoek van de 
voorziening tot de verenigde kamers be· 
hoort overeenkomstig artikel 1 van de 
wet van 7 juli 1865 ; 

Over het middel : 
Overwegende dat, volgens artikel 10, 

paragraaf 1, 1°, van de bij koninklijk 
besluit del. 2 september 1957 gecoordi-

13 januari 1958 (A>"1'. Ye1·br., 1958, blz. 277); 
verbr., 20 , april 1953 (Arr. Ye>·br., 1953, 
blz. 565) ; 14 februari en 7 maart 1955 (ibid., 
1955, blz. 488 en 572); 4 april 1955 (Bull. en 
PAsrc., 1955, I, 872); 7 mei 1956 (Ar1·. Ve>·b>·., 
1956, blz. 739); 18 maart 1957 (ibid., 1957, 
blz. 592). 
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neerde c1ienstpliclltwetten, de gezamen
lijke inkomsten van de door de wet be
tloelde familieleclen van de c1ienstplich
tige niet enkel de bedrijfsinkomsten die 
in de bedrijfsbelasting belastbaar 'zijn, 
omvatten, clocll ook aile andere netto-in
komsten ongeacllt de bron in dier voege 
(lat << netto ll client verstaan in de bete
kenis die dat woord heeft in de wetten op 
de inkomstenbelastingen; dat laatstge
noemde inkomsten onder meer de inkom
sten bevatten me in de bedrijfsbelasting 
niet belastbaar zijn, clocll netto-inkomsten 
in de betekenis van die wetten uitmaken; 

Overwegende dat luidens artikel 2H, 
paragraaf 4, der samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
gcwijzigd door artikel 13 van de wet van 
S maart 1951, de pensioencn, rcnten en 
yergoec1ingen verleend kraclltens de wct
geving betreffende het toekennen van lmlp 
ingeval van vroegtijc1ige invaliditeit, de 
pensioenen aan de slaelltoffers van werk
ongeyallen en aan congenitale Yermink
ten cvenals cle vergoeding toegekend 
krachtens de wetgeYing betreffende ver
:r.ekering wegens ziekte of inyaliditeit, de 
yergocding wegenR arbeidsongevallen, of 
11ie door beroepsziektcn veroorzaakt zijn, 
alsook de pensioenen, renten en vergoc
(lingen door de erkendc mutualiteitsvcr
enigingen toegekend aan de Vl'ije ver
zekerden als verzekering ingeval van 
:r.iekte of invalic1iteit of als herstel nm 
schade wegens arbeidsongevallen aan niet
loontrekkencle arbeiders verleencl, belas
tingvrijdom genieten wat de bedrijfsbe
lasting betreft; dat alc1us, laatsgenoemde 
wetsbepaling de gelllmiddelen, waarmede 
de bestreden heslissing rekening heeft ge
llonden, als beclrijfsinkomsten bedoeld hij 
paragraaf 1 hescllouwt clnt, door zekere 
inkomsten die wettelijk bedrijfsinkom
sten zijn van hedrljfsbclasting vrij te 
stellen, artikel 29, ·paragraaf 4 hun llet 
karakter van lleclrijfsinkomsten niet ont
neemt; 

Overwegendc dat, ingcvolge de artike
lcn 26, paragraaf 1, en 29, paragraaf 3, 
_nm de meergenoemdc wetten, de in de 
llaarin bepaalde voorwaarden bedoelde 
inkomsten slechts als « netto ll bescllouwd 
worden na aftrek van de bedrijfslasten 
welke, bij gebrek aan bewijskraclltige ge
g'cvens, op 25 t. ll. van de bezol<ligingen 
bepaald worden; 

Dat llet midclel gegrond is; 
Om <lie redenen, verbreekt de ]Jestreden 

bcslissing; beveelt dat melding van:- on
llerbavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigcle -beslissing ; 
verwijst de zaak naar de hoge militie
.raacl, anc1ers samengesteld, die, krach
tens artikel 53, paragraaf 2 van de clienst
pliclltwetten, gecoordineenl bij konink-

lijk besluit van 2 september 1957, zich zal 
voegen naar de beslissing van llet hof 
van cassatie inzake llet betwiste recllts
punt uitgebracllt. 

21 januari 1959. - Verenigcle kamers. -
Voorzitte1·. H .. 'Wouters, eerste voorzitter. 
- Fe·rslaggever, H. Delahaye, - GeUjlc
luiclencle _concl·usie, H. Mabaux, advocaat
generaal. 

1" KAMER. - 22 januari 1959 

1° INKOMS'l'ENBELASTINGEN. - BE
DRIJFSBELAS'l'ING. - "VERKENDE VENNOOT VAN 
EEN I'ERSONEL\'VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID. - BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
D.RIJFSnELASTING. - BEZOLDIGING TOEGEKEND 

.. AAN DE VENNOO'l' VAN EEN PERSONENVENNOOT
SCHAP :!.lET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
YOOR DE DOOR HEN UITGEOEFENDE ~'UNCTIES. 

- "VINST VOORTKO~IENDE VAN DE PERSOON
LIJKE ARBEID VAN DE VENNOOT OF BEZOLDI
GING DOOR EEN DEHDE BETAALD. - KWESTIE 
WAAHVAN DE OPLOSSING VAN FlciTELI.JKE ELE
}.fENTEN AFHANGT, DIE DOOR DE FEITENRECIITEit 
SOE\'EREIN BEOORDEELD WORDEN, 

1° Is een ~verlce}l(le vennoot ,in een perso
nenvennootschap met beperkte aansp1·a
kelijkheitl en ·wonlt gel-ijkgestelcl met 
een explo-itnnt voor . de toepass·ing 1.1an 
cle becl1"i:ifsbelastin.IJ, hlj cl-ie to-nelsen in 
een ·uennootschap belegt en er een effec" 
tie·re en ·ra.ste acti·uite-it uitoefent ten 
eincle een /,;ap-itaal clat gecleeltel-ijlo, het 
zijne is 1;r-uchtbawr te malcen, cUe ac" 
t·iv-iteit moet n-iet nooclzalceUjk cle acwd 
·pertonen vwn een behee1· of vcm een be
sht'l/1' in de enge zin van cl-ie te,rmen (1). 
(Samengescbakelde wetten hetreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 23, par, 1 
27, par. 2, 1°, en 35, par. 4.) ' 

2° De ozJlossing vwn cle lcwest-ie of, ·in een 
pe-rsonenvennootschap met bepe·rkte awn
sp1"Ctkelijlchcicl, een vennoot, in cle zin 
vwn cle wet, ctl clan niet cle hoeclwruigheicl 
van we·rkencle vennoot vertoont en of de 
IJezolcUging cUe hent weuens cle t·nncUes 
die hij in cle vennootschctp 11itoetent als 
winston voo1·tlwmencle van zijn tJe1·soo1!
Ujke a·rbeicl at als bezolcl-igiurJ cloor een 
clenle betcwlcl moet wo1·clen bescho1twcl, 
hctn[Jt at van te-itel-i:ilce elementen cUe cle 
feitewrechter soeve1·cin beoonleelt (2). 
(Samengeschakelcle wetten betreffencle 
de i)lkomstenbelastingen, art. 25, 'par. 1, 
1° en 2°, en 35, pnr. 4.) 

(1) en (2) Raaclpl. verbr., 11 ju'ni en 2 juli 
1957. (A1"!". Yerb,r., 1957, blz. 851 en 936). 
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(SAVELKOUL, T. BELGISCHE STAAT, 
]l;flNISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 april 1958 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 25, paragraaf 1, 1° en 2°, van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, eerste onder
dee!, doordat het bestreden arrest ver
klaart clat al wie, vennoot zijncle in een 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid, deze zijn clrnkke clage
lijkse en regelmatige meclewerking ver
leent en zich door zijn arbeicl erop toelegt 
het maatschappelijk kapitaal waarin hij 
cleel heeft winsten te cloen opleveren, als 
een werkencl vennoot moet worden aange
zien, welke zijn plaats in de hierarchie 
van de vennootschap ook zij, clan wan
neer een werkend vennoot cliegene is die, 
na in een onderneming gelclen belegd te 
hebben, in het clagelijks beheer ervan 
een werkzaam aancleel neemt door een 
vaste en werkelijke activiteit erin nit te 
oefenen ten eincle een kapitaal clat ten 
dele zijn eigenclom is winsten te cloen op
leveren, tweecle onderdeel, cloorclat het be
streden arrest, na vastgestelcl te hebben 
clat aanlegger in de vennootschap waarin 
hij gelden belegd heeft regelmatige be
roepsbezigheclen uitoefent als kapitein op 
de sleepboten van deze vennootschap, bier
nit afleidt clat de administratie te recht 
aanlegger beschouwd heeft als een wer
kend vennoot in de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid « Recta ll, 
dan wanneer het nalaat, enerzijds, te on
derzoeken of de uitgeoefende bezigheid 
in het raam van het dagelijks beheer van 
de vennootschap viel, wat aanlegger in 
zijn conclusies betwistte, en, anderzijds, 
te bepalen of de aldus uitgeoefencle acti
viteit het toekennen van een bezolcliging 
beoogde of tot doel had het belegd ka
pitaal winsten te doen opleveren : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat door te zeggen, zoals 

het bestreden arrest doet : « al wie, ven
noot zijnde in een personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid, deze 
zijn drukke, algemene en regelmatige me
clewerking verleent, zich door zijn arbeid 
erop toelegt het maatschappelijk kapitaal 
waarin hij deel heeft winsten te doen 
opleveren, als een werkend vennoot moet 
worden aangezien, welke zijn plaats in 
de hierarchie van de vennootschap ook 
zij ll, het arrest van de werkende vennoot 
in clergelijke vennootschap een de:finitie 
verstrekt die juist overeenstemt met de 
zin van dit begrip in de samengescha-

kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen; 

Dat toch, benevens het karakter dat de 
werkende en de niet werkende vennoot 
in dergelijk vennootschap gcmeen hebben, 
te weten de deelneming in het maatschap
pelijk kapitaal, daarin gereleveerd is wat 
het speci:fieke verschil tnssen de eerste en 
de tweecle oplevert : de werkelijke en 
vaste activiteit welke de eerste in de 
vennootschap heeft ten einde een kapi
taal dat ten dele zijn eigendom is win
sten te do en opleveren; 

Dat, wanneer zij dit cloel beoogt, deze 
werkelijke activiteit mag, doch niet nood
zakelijk behoeft de aard te hebben van 
een beheer of een clirectie in de enge 
zin van deze termen; 

Dat clit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Over het tweecle ondercleel : 
Overwegende, enerzijds, dat, aangezien 

het aan de stelling van aanlegger de hier 
te voren weergegeven cle:finitie van de 
werkende vennoot in een personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid tegengeworpen had, het hof van be
roep niet behoefde te onderzoeken of de 
door aanlegger in de vennootschap « Re
morquage Recta ll uitgeoefende functies 
een deelneming aan het beheer of het 
algemeen bestuur van de onderneming 
behelsden; 

Overwegende, anderzijds, dat aanleg
ger, om te betogen dat zijn activiteit in 
de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid « Remorquage Recta ll 
niet tot doel had het belegcl kapitaal 
winsten te doen opleveren, verscheidene 
beschouwingen deed gelden welke het ar
rest passend beantwoordt door te zeggen 
« dat het niet clienend is dat de verzoeker 
na zijn afdanking geen bezolcliging of 
geen aandeel in de winst meer getrokken 
heeft, clat het eveneens onverschillig is 
dat hij ten gevolge van de verzwakking 
van de activiteit der vennootschap nader
hand afgedankt is, dat het deelnemen aan 
een persoonlijke concurrerende exploita
tie de hoedanigheid van wer:kend vennoot 
in de personenvennootschau met beperkte 
aansprakelijkheid Recta niet uitsluit, 
dat het tevens van belang ontbloot is dat 
verzoeker voor de maatschappelijke ze
kerheid bijdragen gestort heeft en ook 
dat hij voor zekere dienstjaren door de 
administratie als loontrekkende zou zijn 
beschonwr1 ll; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door d~.argumenten te verwerpen die aan
legg;er imiep ten betoge dat zijn activiteit 
niet tot doel had het maatschappelijk 
kapitaal winsten te doen opleveren, doch 
enkel door een derde betaalde bezoldi
gingen te verdienen, en door erop te wij
zen dat · « aanlegger in de vennootschap 
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waarin hij gelden belegd heeft regelma
tige beroepsbezigheden uitoefent als kapi
tein op een van de sleepboten van de't~e 
vennootschap JJ, impliciet doch zeker be
slist heeft, en zulks door een soevereine 
lJeoordeling van de feiten, dat de werke
lijke en vaste activiteit van aanlegger 
ertoe strekte het maatschappelijk kapi
taal dat ten dele zijn eigenclom was win
sten te cloen opleveren ; 

Dat cUt onclerdeel van het milldel fei
telijke grondslag mist; 

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

22 januari 195!}. - 1e kamer. - TT001"
:::itter, H. Bayot, raadsheer waarnemencl 
yoorzitter. - TTerslaggeve·r, H. i\ioriame. 
- Gelijlcl·widenlle ooncl·nsie, H. Delange, 
ndvocaat-generaal. ~ Pleiters, HH. Bom·s 
en Van Leynseele. 

l" KAMER. - 23 januari 1959 

A:i\iBTIDNAAR. AMBTENAAR VAN DE 
STAAT. - STATUUT. - VRIJE HUISVESTING. 

Opllat een age11t ·van lle Staat, nameUjk 
een postontvanger, cle v·rije huisvesting 
zo·n genie ten, wonlt niet enlcel vereist 
flat hij verplioht zo·n zijn een bepaalde 
woni·ng te bet·relclcen omdat h'i;i, we gens 
:djn ftwoUes, bUjvenrl op de plaats van 
Z'ijn werlc moot zi:ill, lloch ·insgeUjlcs flnt 
die tnncties te cl'ien einlle bepctalrl zijn 
geweest cloor een lcon·inlcUjlc besl·wit (1). 
(Kon. besl. van 30 november 1950, art. 2 
en 3.) 

(S'l'ABEL, 1'. BELGISCHE STAAT, 
~IINISTETI. YAN VERKEEUS,VEZEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, gewezen op 15 maart 1957 door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over de twee middelen samen, het 
eerste afgeleid uit de schending van de 
artikelen 2, 3, 7 en ~ van het koninklijk 
besluit van 30 november 1950 betreffende 
de hnisvesting van sommige categorii!n van 
het door de Staat bezolcligd personeel, !}2 
en 97 der Grondwet, doordat het bestre
<len arrest de eis tot ternggave der inhou
<lingen op de wedcle verricht door ver
wecrcler op grond van artikel 2 van voor
noemd besluit afwijst, om reden << dat in 
de stelling van appellant - hier aanleg-

(1) Zie noot in Bull. en PAsrc., 1959, I, 520. 

ger -, waar vaststaat dat de bewoning 
van het postgebonw voor bedoelcl perso
neelslicl verplichtend is, deze omstandig
heicl volstaat om hem, ter uitsluiting van 
de toe passing van artikel 2, het rccht tot 
het betwist genot te verlenen, terwijl dit 
laatste artikel aileen van toepassing is 
jegens dezc personeelsleden waarvan het 
verplichtend betrekken van het gebouw 
nog niet statutair bepaald is; dat deze 
stelling im1ruist tegen de duiclelijke bepa
ling van artikel 3, lid 2, van het konink
lijk besluit; flat immers in dit artikel 
niet aileen het nooclzakelijk bepalen cler 
functies wordt voorgeschreven, maar te
vens worden opgelegd de bepalingen en 
onderscheiden tussen deze verschillende 
functies, en daarenboven de voorlegging 
cler voorstellen door de bevoegde minister 
nan de minister tot wiens bevoegdheicl het 
algemeen bestuur behoort; dat deze «be
paling omstancUg en algemeen is en de 
beperkencle verklaring van appellant niet 
toelaa t Jl, clan wanneer : 1 o eiser, zoals 
hij het in zijn conclusies staande hieltl 
en trouwens door het bestreden arrest 
erkeml wordt, krachtens het koninklijk 
besluit van 15 november 1877 tot inrichting 
van het bestuur cler posterijen, statutair 
verplicht is het postgebouw te bewonen, 
en gelast is met de controle en de be
waking van hct postgebouw na de nor
male diensturen; 2° de maandelijkse in
houding· gedaan op de wedde van eiser 
krachtens artikel 2 van het koninklijk be
sluit van 30 november 1950 enkel toege
la ten is ten overstaan van de personeels
leden die een huisvesting bewonen waar
van het bestuur hun het vrij gebruik ver
leent ten eincle hun toe te laten hun taak 
gemakkelijker te vervullen; dat derge
lijke inhouding klaarblijkelijk niet van 
toepassing is 011 personeelsleden die door 
een in een koninklijk besluit vervat sta
tunt, verplicht worden de kwcstieuze 
lmisvesting te bewonen; 3° het feit dat 
door yerweerder nagelaten worclt, inge
volge artikel 3 van het voormeld besluit, 
de functies aan te duiclen voor dewelke 
de personeelsleden blijvend een bepaalde 
woning dienen te betrekken, niets kan af
Lloen a an het feit da t de personcelsleclen, 
die statutair verplicht zijn een woning te 
betrekken, deze geenszins in de door ar
tikel 2 voormelcl voorziene voorwaarclen 
betrekken, cloordat hct bestl·eden arrest, 
de wettelijkheid cler gedane afhoucUngen 
bevestigeml ondanks het feit dat eiser 
geenszins het vrij gebruik heeft van een 
woning om zijn taak gemakkelijker te 
vervullen, maar wel statutair verplicht is 
er te wonen, alzo de in het middel inge
mepen beschikkingen geschonden heeft : 
het tweecle afgeleicl nit de schencling van 
de artikelen 2, 3, 7 en 8 van het ko
ninklijk besluit van 30 november 1950 be
treffencle de huisvesting van sommige 
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eategoril~n van bet ctoor de Staat bezol
digd personeel, 92 en 97 der Grondwet, 
doordat het bestreden arrest de eis tot 
teruggave der inhoudingen op de wedde 
verricht door verweerder op grond van 
artikel 2 van voornoemd besluit afwijst, 
om reden dat «in de stelling van appel
lant - hier aanlegger -, waar vaststaat 
dat de bewoning van het postgebouw 
voor bedoelU personeelslid verplichtend 
is, cleze omstandigheid volstaat om hem, 
ter uitsluiting van de toepassing van ar
tikel 2, het recht tot het betwiste genot 
te verlenen, terwijl dit laatste artikel 
alleen van toepassing is jegens deze per
soneelsleden waarvan het verplichtend 
betrekken van het gebouw nog niet sta
tutair bepaald is; dat deze stelling in
druist tegen de duidelijke bepaling van 
artikel 3 lid 2 van het koninklijk besluit; 
da t immers in clit artikel niet alleen het 
noodzakelijk bepalen der functies wordt 
voorgeschreven, maar tevens wo~·den op
gelegd de bepalingen en onderscheiden 
tussen deze verschillende functies en 
daarenboven de voorlegging der voorstel
len door de bevoegcle minister aan de 
minister, tot wiens bevoegdheid het al
gemeen bestuur behoort; dat deze bepa
ling omstandig en algemeen is en de be
perkende verklaring van appellant niet 
toelaat ll, dan wanneer : 1 o eiser, zoals 
hij het in zijn conclusies staande llield en 
trouwens door het bestreden arrest er
kend wordt, krachtens het koninklijk be
slnit van 15 november 1877 tot inrichting 
van het bestuur der posterijen, statutair 
verplicht is het postgebouw te bewonen, 
en gelast is met de controle en de be
waking van het postgebouw na de nor
male cliensturen; zo deze vaststelling 
volstaat om aan eiser het voordeel der 
vrije inwoning te verzekeren krachtens 
artikel 3 van het koninklijk besluit van 
30 november 1950 betreffende de huisves
ting van sonunige categorien van het 
door de Staat bezolcligd personeel, daar 
eiser verplicht is een bepaalde woning te 
betrekken omdat hij wegens zijn fnncties 
!Jlijvend op de plaats van het werk moet 
zijn; 3° het feit dat door de uitvoerende 
macht geen uitvoering wordt gegeven aan 
de bepalingen van artikel 3, alinea 2, be
treffende de nauwkeurige aanduiding der 
functies, waaraan benevens hnisvesting 
ook vuur en licht verbonden zijn, geens
zins afbreuk doet aan de toepassing op 
eiser van artikel 3, alinea 1, voormeld 
betreffende het genot van vrije inwoning, 
zodat het bestreden arrest alzo de in het 
middel aangehaalde beschikkingen ge
schonden heeft : 

Overwegencle dat het artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 30 november 1950 
beschikt dat : cc vrije woning genieten cle 
personeelsleden die verplicht zijn een be-

paalde woning te betrekken omdat zij, 
wegens hun functies, blijvend op de 
plaats van hun werk moeten zijn en dat 
de Koning, voor elk ministerie, de in het 
vorig lid bedoelde functies bepaalt ll ; 

Overwegende cla t, om te weigeren die 
hepaling op aanlegger toe te passen, het 
bestreden arrest er op wijst clat de in 
het tweede lid voorziene voorwaarde, het
zij de bepaling door de Koning van de 
functies welke de blijvende aanwezigheid 
op de plaats van het werk vereisen, ten 
deze, niet vervuld is; 

Overwegende dat aanlegger voorhoudt 
dat dergelijk koninklijk besluit niet nodig 
is, wat de postontvanger betreft, omdat 
het koninklijk besluit van 15 november 
1877 tot inrichting van het beheer van 
posterijen, hen de verplichting oplegt het 
gebouw cler posterijen te hewonen en clc 
bewaking over clit gebouw, na de normalc 
cliensturen te verzekeren · 
Overweg~nde dat, in strbd met aanleg

gers bewering, geen bepaling van het ko
ninklijk besluit van 15 november 1877 de 
vostontvanger een blijvende aanwezigheid 
op de plaats van zijn werk oplegt; 

Overwegende clat uit de tweede en vol
gende leclen van gczegd artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 30 november 1950 
hlijkt dat een nieuw koninklijk besluit 
noodzakelijk is om llet statnut. betref
femle de vrije lmisvesting van 'sommigc 
ambtenaren, ten uitvoer te leggen, ver
mits het door dit koninklijk besluit is 
dat namelijk de functics zullen bcpaaltl 
worden waaraan, bencvens lluisvesting, 
ook verwarming en verlichting verhonden 
zijn; 

Dat, bij gebrek aan dcrgelijk koninklijk 
besluit, llet artikel 3 niet kan worden 
toegepast, zoda t het regime, voorzien bij 
artikel 10 van llet koninklijk besluit van 
20 juni 194G zoals hernomen in artikel 2 
van het koninklijk besluit van 30 novem
ber 1950, in voege blijft; 

Da t beide midclclen dus ongegToncl zijn; 
Om die reclenen, vcrwerpt de voorzie

ning; veroordcelt aanlegger tot de kosten. 

23 januari l9G9. - 1° lmmer. - Foo,r
dtter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. ~ Ferslarmever, H. De 
Dersaques. - Gelijklu.idencle eonclu.sie, 
H. :Mahaux, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Ryn en Van Leynscele. 

1" KAMER. - 23 januari 1959 

1° KINDERBIJSLAGEN. - PERSOON DIE 
'l'ERZELFDERTI.JD DE FUNC'l'IES VAN DEZOLDIGDE 
BEDIENDE EN CQ].Il\IISSARIS VAN EEN ZELFDE 
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NAAMLOZE VENNOOTSCHAP UITOEFENT, - EEN
ZELFDE BEROEPSBEDRI.JVIGHEID. - BEPALIN
GEN VAN DE OP 19 DECEUBER 1939 SAMENGE
SCHAKELDE WETTEN ENKEL TOE2ASSELIJK. 

2° KINDFJRI3I.TSIJAGEN. - ORGANIEK 
KONINKLI.JK BESLUIT VAN 22 DECE~IBER 11J38, 
AR'l'IKEL 25. - YENNO'l'EN-ZAAKVOERDERS IN 
EEN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERK'l'E 
AANSPRAKELIJKHEID. GELIJKSTELLING 
MET PERSONEN DIE EEN BEROEP UITOEFENEN. 
- ZELFS INGEV AL DE LASTGEVING KOSTELOOB 

IS. - WETTIGHEID. 

1° De rechter clie, gelet op cle ornstancl-ig
heclen eigen awn de zaak, vaststelt clat 
cle tmwties van be.<:olcUgcle becliencle en 
van cornrn·isscwis van een naarnloze ven
nootschap, clo01· clezelfcle persoon 11itge
oefencl, in feUe een enlcel be1'0epsbed1·-ij
vio he·icl1titmalcen, leiclt h'ien1U wettio at 
flat enlcel toepasselijk z·ijn de bepaUnoen 
van cle 1vetten betreffende cle gezinstoe
lct,r;en sarnengeschctkelcl op 19 december 
1939 (1) (2). (Kon. besl. van 22 december 
11l38, art. 362; kon. besl. van 7 september 
1946, art. 33.) 

2o Art'ilcel 25 van het lconinlclijlc besl·wit 
van 22 cleoember 1938, orgcmielc van de 
wet vctn 10 :i1t.n·i 1937 elM de 7cincle1·bij
slctoen 1t-itb1·eiclt tot de we1·kuevers en tot 
rle niet-loontrelckenclen, stelt wetUo 
gelijlc, voo1· rle toepnssing van die wet, 
de vennoten-zctalcvoerders van een per
sonenvennootsclwp rnet beperlcte ctctn
spmk;elijlcheicl nwt personen clie een be
roep 1titoejenen, zelfs inclien h1m lastge
ving J.;osteloos is (3). (Wet van 10 juni 
1937, art. 1 en 9.) 

(ONDERLINGE HULPKAS 
VOOR KINDERTOESLAGEN, T. COOLS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 29 april 1957 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Dendermonde ; 

Over het eerste miclclel, afgeleicl uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, 2, 5 en 9 van de wet van 
10. juni 1937 waarbij de kinderbijslagen 
tot de -vverkgevers en de niet-loontrek
kenden worden uitgebreid, 23, alinea 5, en 
362 (besluit van de Regent van 7 septem
ber 1946, artikel 33) van het organiek ko
ninklijk besluit van 22 december 1938, 

(1) Verbr., 25 januari 1951 (A7'1', Ve1'b1·., 
1951, blz. 284) en 21 april 1955 (Bull. en PAsrc., 
1955, I, 904). Raadpl. verbr., •1 december 1958 
(snpi·a, blz. 285). 

(2) ·Artikel 362 va1i het koninklijk besluit van 
22 december 1938, aangevuld door artikel 33 

voorzien door genoemde wet, doordat het 
bestreden vonnis, hoewel het vaststelt dat 
verweerder gedurencle de periode 1951 tot 
1955 « terzelfclertijcl een loontrekkende be
diende en commissaris in de naamloze 
vennootschap Manilla was ll, niettemin 
beslist heeft dat hij aan eiseres noch 
de bijdragen onder het stelsel der kinder
bijslagen voor niet-loontrekkenden noch 
de erbij horende accessoria verschuldigd 
was, om de reden dat, «in de reg·el )), 
de door een en zelfde persoon uitgeoe
fencle functies van bediencle-bureelhoofd 
e~ van commissaris ener maatschappij, in 
fe1te slechts een zelfde beroepsbedrijvi"'
heid uitmaken, en dat terzake geen enk~l 
element aanwezig is om de toepasselijk
heicl van cleze << regel ll op onderhavig 
geval in twijfel te trekken en ... dat het 
billijk voorkomt dat verweerder ook 
slechts tot een enkele bijdrage zou ver
plicht worden, clan wanneer, inclien, welis
waar cle identiteit in de uitgeoefende be
roepsbedrijvigheid, die de toepasselijkheid 
van artikel 362 van het organiek konink
lijk besluit met zich meclebrengt op feite
lijke criteria berust en bijgevolg op soe
vereine wijze door de feitenrechter wordt 
beoordeeld, hoger vermelde motieven, die 
geen enkele aanduiding bevatten van 
enige maatstaf die zou toelaten te oorde
len dat verweercler als bediende-bureel
hoofd en commissaris in dezelfde naam
loze vennootschap in feite een zelfc1e be
roepsbeclrijvigheid zou uitoefenen, en die, 
om alc1us te beslissen, zich uitsluitend 
houden bij een absolute << regel )), waar
van het algemeen karakter niet anclers 
wordt gerechtvaardigd, evenals bij de 
« billijkheicl ll, niet ten genoege van 
rechte het dispositief van het vonnis 
rechtvaardigen en bijgevolg een scherr
cling inhouden van de in het middel 
beoogde wetsbepalingen : 

Overwegende clat het bestreden vonnis 
vaststel t cla t, « in de regel ll, cle door een 
zelfde persoon uitgeoefende functies van 
bediende-bureelhoofcl en van commissaris 
ener maatschappij in feite slechts een 
zelfde beroepsbeclrijvigheid uitmaken, clat 
terzake g·een enkel element aanwezig is 
om de toepasselijkheicl van cleze « regel ll 
op onderhnvig geval te betwijfelen; 

Overwegencle dat uit deze bewoorclingen 
blijkt dat de rechter over de grond de 
feitelijke omstandig·heden, eigen aan de 
bij hem aanhangig gemaakte zaak, in 
aanmerking heeft genomen om er soeve-

van bet besluit van de Regent van 7 septem
ber 1946, is afgeschaft geweest door artike] 24 
van het koninldijk besluit van 24 juli 1956. 

(3) Verbr., 18 april 1958, drie arresten (A7T. 
Yerbr., 1958, blz. 629, 631 en 634, en de noten 
onder de eerste van die arresten). 
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rein nit af te leiden dat artikel 362 
van het koninklijk organiek besluit van 
22 december 1938, aangevuld door arti
kel 33 van het besluit van de Regent van 
7 september 1946, diende te worden toege
past; 

Overwegende dat de beweegreden die 
op de billijkheid steunt overbodig is, zo
dat, in zover het middel deze beweegreden 
bedoelt, het bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
-de schending van de artikelen 1, 2, 5 en 
9 der wet van 10 juni 1937 waarbij de kin
derbijslagen tot de werkgevers en de 
niet-loontrekkenden worden uitgebreid, 
25, a, van het organiek koninklijk be
.sluit van 22 december 1938 voorzien door 
,genoemde wet, 129 der samengeordende 
wetten belreffende de hanc1elsvennoot
schappen en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis, hoewel het vast
·stelt dat verweerder zaakvoerder was 
van de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid cc Intermaas ll, 
door hervorming van het vonnis a q·zw, 
deze heeft vrijgesteld van iedere verplich
ting tot het stelsel der kinder bij slag en 
voor onafhankelijke arbeiders bij te dra
gen en, bijgevolg, de bijdragen en de er 
bijhorende accessoria die door eiseres van 
hem werden geeist, te betalen, om de 
redenen « dat artikel 1 van de wet van 
10 juni 1937 de personen, bekleed met een 
mandaat van beheerder, niet als dusdanig 
onderwerpt aan de bepalingeri van be
doelde wet, ter oorzake van deze functie 
of van dit mimdaat ov zichzelf ll, en dat, 
bij gebreke voor eiseres te bewijzen dat 
verweerder, door llaadwerkelijk en op 
voortdurende wijze zijn functies van 
.zaakvoerder nit te oefenen, een « beroep ll 
in de zin van een winstgevende bedrijvig
heid uitoefende, deze laatste niet binnen 
het toepassingsgebied van a1·tikel 25 van 
het organiek koninklijk besluit kon val
len, op straf dit laatste buiten de door 
artikel 1 der wet toegelaten grenzen nit 
te breiden, dan wanneer de wet van 
10 juni 1937 een kaderwet is, die het be
:ginsel der onderwerping van de werkge
vers en niet-loontrekkenden vastlegt en 
de Koning belast met de bijzonder .com
plexe taak het stelsel der kinderbijsla
gen dat zij instelt, te organiseren; dat 
zij hem tot dat doel uitgebreide machten 
heeft toevertrouwd, en meer be11aald om 
het toepassingsgebied van de wet cc voor 
het overige ll te preciseren (artikel 1, 
laatste alinea), het is te zeggen, de 
draagwijdte te bepalen van de woorden 
« person en cUe een beroep · ui toefenen zon
.der gebonden te zijn door een contract 
van dienstverhuring ll (artikel 1, alinea 2, 

a), de juiste grens af te bakenen met het 
toepassingsgebied der wet van 4 augustus 
1930 houdende veralgemening der kinder
bijslagen ten gunste der loontrekkenden, 
met dien verstande dat, wat de onaflmn
kelijke arbeider betreft, de nieuwe wet 
van 10 juni 1937 een absoluut algemene 
draagwijdte heeft en alle personen beoogt 
cUe, zonder loontrekkenden of werkgevers 
te zijn, « welkdanig ll beroep uitoefenen, 
en da t .zij a an de Koning toeliet gelijk
stellingen evenals, in voorkomend geval, 
uitzonderingen of ma tigingen in te voe
ren; waaruit volgt dat de Koning, door 
de vennoten-zaakvoerders van een perso
nenvennootschap met beperkte aansprake
lijkheid met onafhankelijke arbeiders ge
lijk te stellen en door de uitoefening ~ 
al of niet ten kostelozen titel - van hun 
mandaten tot welkdanig beroep dat ge
noemcle gelijkstelling reclltvaardigde te 
maken, de uitgebreide macllten die hem 
door de wet werden toevertrouwd,· · niet 
heeft overschreden, dan ivanneer llet be
streclen vonnis, door zijn dispositief tegen 
aldus door de kaderwet toegelaten gelijk
stellingen te motiveren en door van eiseres 
het bewijs te vergen van, door genoemde 
wet, vo01' de onderwerping der zaakvoer
ders-vennoten van een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkhei~ n,an 
het stelsel der kinderbijslagen voor· niet
loontrekkenden 1liet beoogcle voorwaarden, 
het bestreden vonnis de in llet middel be
oogde wetsbepalingen gesch01iden heeft : 

Overwegem1e dat het bestreden vonnis 
beslist dat hct artikel 25, a, van het or
ganiek koninklijk besluit van 22 december 
1938 niet toepasselijk is omdnt het de ter
men van artikel 1 der wet van 10 juni 
1937 miskent, hetwelk enkel toetan,t de 
kimlerllijslngen nit te breiden tot de 
« personen die een beroep uitoefenen of 
hebben uitgeoefend zoilder door ; een 
dienstcontract te zijn gebonden lJ, terwijl 
de flmcties van zankvoerder welke ver
ween1er in de pcrsonenvennootschap met 
bepe'rkte nnnsprakelijkheid « Intermaas •ll 
vervult, bij gebrek ann winstgevende be
·.clrijvigheid, niet als een beroep · kurinen 
beschonwd worden; 

Overwegende dat nit de memorie van 
toelichting en de andere voorbereidende 
werkzaamheden van de wet van 10 juni 
1937 volgt dat het organiek koninklijk be
sluit, dat, luidens nrtikel 1 dezer wet, het 
toepassingsgebied ervnn overigens nauw
keurig omschrijven zal, namelijk de bete
kenis vnn de termen « personen die een 
beroep uitoefenen of llebben nitgeoefend 
zonder door een dienstcontract te . zijn 
gebonden ll bepalen en de nodige gelijk
stellingen vaststellen zal; 

Dnt dienvolgens de term « beroep ll van 
artikel 1 der wet van 10 juni 1937 niet 
op beperkende wijze client verklaard te 
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wor<len. vermits de wetgever aan de Ko
ning machtiging heeft verleend om niet 
enkel de betekenis van dat woord te be
palen, doch ook om gelijkstellingen i~ te 
voeren tussen de door de wet voorzwne 
bedrijvigheden en andere gelijkaardige 
bedrijvigheden, llie erin niet vermeld 
worden; 

Overwegende dat naar luill van het ver
slag aan de Koning hetwelk het beslnit 
van 22 december 1938 voorafgaat, bet 
kosteloos karakter van de lastgeving van 
beheerder die lastgeving niet aan de toe
passing der wet van 10 juni 1937 onttrekt ; 

Dat het middel derhalve gegrond is; 
Om die redenen, verl)l'eekt bet bestre

den vonnis in zover het beslist heeft dat 
verweerder niet onder toepassing viel van 
artikel 25, litt. a, van bet koninklijk 
organiek besluit van 22 december 1~38; 
verwerpt de voorziening voor het over1ge; 
beveelt dat melding van onderhavig ar
rest zal worden gemaakt o:p de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt ieder partij tot de helft der 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Gent, wijzende in hager beroep. 

23 jannari 1959. - 1• kamer. - Voor
zitter, H. Vanclermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslagge,ver, 
H. De Bersaques. - Gelijkl,uidende con
cl1tsie, H. Mahanx, advocaat-generaal. 
Pleiters, H. Van Ryn. 

2" KAMER. - 26 januari 1959 

MISDRIJF. - GROND VAN RECHTVAARDIGING. 
- WETTIGE VERDEDIGING. - 0GENBLIKKE
L!JKE NOODZAKEL!JKHEID. - BEGRIP. 

Voor de toe1)(tss,ing vctn ari'ikel 416 '/Xtn het 
Stmfwetboek ·is er ogenblikkelijlce nood
zakelijlche·icl van venlecliging wanneer 
cle aanval nalcencl is zonclm· clat het 
nooclzalcelijlc 'i,s dat h-i) verwezenlijkt 
zo1t z·ijn (1). 

(PROCUREUR GENERAAL TE GENT, T. ANICA,) 

ARREST. 

HE'I' HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest; op 27 juni 1958 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

(1) NYPELS en SERVAIS, Code penal, art. 416, 
ur 7. 

Over het eerste rniddel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 41() van het Wetboek van 
strafrecht, doordat het bestreden anest 
aangenomen he eft da t bet door verweer
der gepleegd misclrijf gerechtvaardigd is 
door de ogenblikkelijke noodzakelijkheid 
van de wettige zelfvenlediging, dan wan~ 
neer de in bet arrest tot staving van de 
beslissing aangehaalde en beschreven fei
telijke omstancligheden, de bij de wet 
vereiste hoofdbestandclelen · voor het be
staan van deze grond van rechtvaardiging 
niet doen blijken en clienvolgens de ge
troffen beslissing niet wettigen, aangezien 
het arrest geen enkele omstandigheid 
aangeeft die de mate raakt waarin ver
weerder zich verdecligd heeft en aldus 
niet toelaat na te gaan of er verhouc1ing 
bestaat tussen een beweerde aanval en 
bet afslaan ervan alsmede of verweerder 
daartoe gedwongen was .de hem verweten 
claad te stellen : 

Overwegende da t het arrest er namelijk 
op wijst dat verweerder « terecht heeft 
geoordeeld dat Verbilt een daad zou ge
stelc1 hebben die voor hem de ogenbli]rke
lijke noodzakelijkheid maakte, om zich 
te verdecligen, van v·66r de dief op te 
treden en van naar hem te schieten ll; 

Dat het aldus vaststelt, en dat de ver
decligingsdaad, erin bestaande te schieten, 
gesteld door verweerder, die vervolgd was 
niet wegens verschoonde doodslag doch 
wegens verschoonde slagen of verwondin
gen die ofschoon ze de clood veroorzaakt 
hadden nochtans zonder het oogmerk om 
de dood te veroorzaken toegebracht wer
den, naar de mening van het hof van 
beroep in verhouding stond met de aan
val, en dat naar deze mening verweerder 
gedwongen was de hem verweten daad 
te stellen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van dezelfde wetsbepalingen, 
cloordat bet bestreclen arrest principieel 
verklaart heeft, om zijn dispositief te 
rechtvaardigen dat bet recht van zelfver
decliging clikwijls clenkbeelclig en ijclel zon 
zijn inclien men steeds de aanval moest 
afwachten vooraleer zelf op te treden en 
·in casu dan ook enkel vaststelcle dat ver
weerder een nakend gevaar mocht « vre
zen ll en oordelen dat bet slachtoft'er een 
daad « zou Jl stellen, clie voor hem 
de ogenblikkelijke noodzakelijkheid nit
maakte, om zich te verdecligen v66r (clit 
wil zeggen vroeger clan) de dief op te 
treclen ll, clan wanneer zelfverclediging een 
werkelijke actnele aanslag veronclerstelt 
cUe een ernstig gevaar oplevert voor bet 
leven van de persoon van de aangeval
lene : 
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Overwegende dat naar de zin van ar
tikel 416 van het Wetboek van strafrecht, 
er ogenblikkelijke noodzakelijkheid van 
de verdediging is wanneer de aanval na
kend is zonder dat het noodzakelijk zij 
dat hij verwezenlijkt is; 

Overwegende anderzijds door te rele
veren dat verweerder kon veronderstellen, 
« de dief hem geseind geweest zijnde als 
een gevaarlijke persoon, dat hij naar een 
wapen greep ll het arrest vaststelt dat het 
gevaar ernstig was ; 

Dat het midclel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het der<le middel, afgeleid uit de 
schending van dezelfde wetsbepali~.g~n, 
doordat het bestreden arrest een stnJdlg
heid ·bevat nopens het hoofdzakelijk feit 
te weten in welke gemoedstoestand ver
weerder gehandeld heeft aangezien aan de 
ene kant in de motivering vermeld wordt 
« dat voor de dader geen mogelijkheid 
bestond om veel na te denken en alles 
te overwegen om met volle kennis van za
ken een beslissing te treffen ll en van de 
andere kant niettemin in het dispositief 
de gestelde daad als gerechtvaardigd be
schouwd wordt, dan wanneer in geval van 
de wettige zelfverdediging de dueler moet 
verondersteld worden gehandeld te heb
ben met koelbloedigheid en beschikt te 
hebben zowel over de volleclige vrijheid 
om met overleg te handelen als over de 
voldoende geestkracht om alle gevolgen 
van de daad waaraan hij zich overlevert 
te kunnen inzien : 

Overwegende dat door vast te stel~~n 
dat cc dit alles zich op zeer korte hJd 
afspeelde en dat voor de beklaagde geen 
mogelijkheid bestond veel na te denken 
en alles te overwegen vooraleer met valle 
kennis van zaken een beslissing te tref
fen ll en cc dat een seconde bedenking voor 
hem noocllottig kon wezen ll, het arrest 
zich ertoe beperkt er nadruk op te leggen 
hoe nakend het gevaar was; 

Dat het middel op een verkeerde uitleg
ging van het arrest steunt en derhalve 
feitelijke grondslag mist; 

En overwegende dat de snbstantH\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; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

26 januari 1\l5\l. - ze kamer. - Voor
zltte1·, H. de Clipuele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Ne
veu. - GeUjlcl-u,idende conclnsie, H. De
pelchin, advocaat-generaal. 

VERBR., 1959. - 27 

2" KAMER. - 26 januari 1959 

VERKEER. - PRIORlTEITEN. - WEGCODE. 
VAN 8 APRIL 1954, ARTIKEL 17. - ACHTER~ 
UITRI,JDEN. - l\iANCEUVRE. 

De feitenrechter mao wettio beslissen dat 
het achter·uitrij den een manmttvre ttit
maalct d·ie van cleze aaTd is dat ze de 
normale oany der wnclere bestu.tt1'deTs 
lean hinderen, in de zin van a1·tilcel 1"1 
van de 11'eycode, zoals dit opyestelcl was 
voor het lconinlcUjlc besl·uit van 4 juni 
1958. 

(VAN DE WALLE, T. LAMARCHE 
EN N. V. MANILLA.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 7 juni 1!J5S door het 
Hof van beroep te Gent; 

I. In zover de voorziening gericht iS 
tegen de beslissing gewezen over de pu
blieke vordering : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 17 van koni.tiklijk besluit van 
8 april1954 houdende Algemeen Reglement 
op de politie van het wegverkeer, 418 en 
420 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest, om eiser te veroordelen 
tot een geldboete en tot de betaling aan 
de burgerlijke partij Lamarche van een 
schadevergoeding van 86.107 frank en tot 
de kosten, en om het hof van beroep on
bevoegd te verklaren om kennis te nemen 
van de burgerlijke vordering van eiser te
gen tweede en derde verweerders, beslist 
dat de schuld van de aanrijding te vin
<len is in het gemis aan vooruitzicht en 
voorzorg van eiser die de onvoorzichtig
heid beging een honderdtal meters te wil
len achteruitrijden, dat met derwijze te 
werk te gaan hij een manamvre uitvoerde 
waardoor de normale gang van de andere 
weggebruikers kon belet of gehinderd 
worden en zich schuldig heeft gemaakt 
aan het feit ander litt. a van de telast
legging, te weten een overtreding van ar
tikel17 van de Wegcode, welke het arrest 
weerhoudt als enig bestanddeel van het 
gemis aan vooruitzicht of voorzorg van 
de betichting van onvrijwillige verwon
dingen, dan wanneer ~ eerste onderdeel 
- het bestaan van een manamvre val
gens artikel 17. van bovenvermeld konink
lijk besluit van 8 april 1954, eist een 
beweging van aard de normale gang van 
het wegverkeer te hinderen, wat een ze
kere verandering impliceert van de ge7 
volgde richting, en dus niet toepasselijk 
is op het enig feit van een achteruitrij-
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ding zonder zulke verandering, noch op 
een wagen clie, zoals het bestreden arrest 
het bestutigt, stilstaamle was, en dan 
wanneer - tweede ondenleel - het be
streden arrest geen gepast antwoord 
heeft gegeven op de door eiser regelma
tig genomen conchmies waarcloor hij be
weerde « dat artikel 17 (van de vYegcocle) 
''eronclerstelt zijdelings rijbewegingen en 
J;tiet voorwaartse of achterwaartse bewe
gingen en tla t claarenboven artikel 17 zon
der toe passing is op stilstaancle wa
g·ens )) : 

Over het eerste omlenleel : 
Overwegende clat zo de bij artikel 17 

van clc 'Wegcocle voorziene manamvre een 
zekere verandering van de gevolgde rieh
ting impliceert, die voorwaanle te dezen 
vervuld is, vermits het arrest vaststelt 
dat de auto van aanlegger na te hebben 
stilgestaan achteruit reed; 

·Dat uit de termen · van die bepaling 
volgt dat ze niet noodznkelijk een zijcle
lingse beweging bedoel t, clnar, onder de 
mnnceuvres welke de normale gang cler 
andere bestuurclers kan hinderen, ze het 
terug nnnzetten, na stilstancl, yoorziet; 

Overwegende tlat artikel 17 nm de 
'Yegcotle toepasselijk is zollra de tloor de 
bestuurcler van een rijtuig uitgevoerde 
manceuvre voor gevolg heeft de normale 
gang van clc andere weggebruikers te hln
cleren, zomler tla t bovenclien vereist 
worclt dat, op het ogenl>lik zelf van de 
c1oor clie manc.euvre veroorzaakte aanrij
cling·, het rijtuig nog in beweging zou 
zijn; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende clat de rechter op het 

eerste· voorgelegcl verweermiddel op ge
paste wijze heeft geantwoord door te ver
klaren da t op een baan met druk en snel 
Yerkeer « elk ll achteruitrijclen een almor
male en gcwaagtle beweging is, waaraan 
de andere weggebruikers zich niet moe
ten verwachten; 

Overwegende voor het overige dat het 
ai:rest vaststelt dat het ongeval te wij
ten ·is· aan een manc.euvre clie ann het 
si.lstaan van de wagen van aanlegger 
voorafging, dat het hof van beroep cler
halve niet verpli.cht was de aanvoering te 
beantwoorclen waarbij aanlegger beweer
de llat artikel 17 niet toepasselijk is op 
stilstaamle wagens; · 

Dat het micltlel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegemle dat de snbstantHHe of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet J.s; 

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

Over llet twecde mitllle1, afgeleicl uit de 

sch~nding van de artikelen 2G van het 
komnklijk beslnit van 8 april 1954 hou
llende algemeen reglement op tle politic 
van het wegverkeer, 41.8 en 420 van het 
Strafwetboek, 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk -wetboek, en 97 van tle Grand
wet, doortlat het bestreden arrest om te 
beslissen dat betichte Lamarche zich niet 
:;:chulclig had gemaakt aan de feiten A 
en B van tle telast1egging en het hof van 
beroep onbevoegd te verklaren om te 
kennen van tle burgerlijke eis van eiser 
tegen hem en de vennootschap Manilla 
beslist « dat immers op een baan met 
druk en snel verkeer elk achteruitrijden 
en abnormale en gewaagde beweging is. 
":aaraan de andere weggcbruikers zich 
met moeten verwachten ll, dat niet bewe
zen is dat verweercler Lamarche onacht
zaam is geweest en clat voor hem de wa
gen van eiser een onvoorzienbare hinder
nis was, clan wanneer - eerste onder
tleel - de absolute en algemene verkla
ring uitgesproken in rechte << clat inuners 
op een baan met clruk en snel verkeer 
elk achteruitrijden een abnormale en ge
waagcle l>eweging is waaraan de andere 
weggebruikers zicll niet moeten verwach
ten ll nit .geen enkele wettelijke bepaling 
voortvloe1t en tegenstrijclig is met de 
wet, en dan wanneer - tweede onderdeel 
- .. het bestreden arrest op geen gepaste 
Wl,]ze de conclusies beantwoordt waar
door. ~iser beweerde da t gnus het ongeval 
te WlJten was aan de verstrooidlleid van 
verweerder Lamarche, die de wagen van 
eiser nit het oog verloren had en uit de 
verklaring van getuige Fas~eur deed 
vloeien dat zu1ks niet uit ·te leggen was 
door het feit dat Lamarche in zijn ach
teruitkijkspiegel zou gekeken 'hebben 
maar wel door llet feit clat zijn aandacht 
een zekere tijtl zijclelings getroffcn wertl 
door een omgekantelde wagcn : 

Over het eerste ondenleel : 
Overwegende dat, om te beslissen tlat 

aanlegger alleen voor het ongeval verant
woorclelijk is, llet arrest niet enkel steunt 
Ol} de beschouwing clat <c elk achteruitrij
~len een ahnormale en gewaagtle beweging 
1s, waaraan de andere weggebruikers zich 
niet moeten verwachten ll doch inso·e
lijks op de omstancligheclen' dat aanleg;er 
een verwarring in lloofde van aan1ego·er 
heeft gesticht door tle witte achterlichten 
van zijn rijtuig ann te steken, da t c< ;in 
oasn Lamarche denken moest cla t de voor 
hem vanaf een aanzienlijke afstand 
zichtbare wagen van tweede verdachte -
llier aanlegger - zich in vooruitwaarts
rijdentle beweging beyond ll, « a1smede op 
de overweging dat tle schuld van de aan
rijcling uitsluitcnd te vinden is in het 
gemis aan vooruitzicht en voorzorg van 
Ya_n de \Valle, die ver van zijn wagen 
lnuten de rijweg te v1natHen, hetzij ov (}e 
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dam·toe aangelegde parkeerplaatsen, het
zij op de graskant, de onvoorzichtigheid 
beging een honderdtal meters te willen 
achteruit rijden >>; 

Dat het onderdeel, bij gemis aan be
lang, niet ontvankelijk is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het arrest het ver

weermiddel op gepaste wijze heeft beant
woord door vast te stellen dat cc niet be
wezen is dat Lamarche onachtzaam is 
geweest >>; 

Dat cUt onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

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

26 januari 1959. - 2~ lmmer. - VOOI"
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ferslaggever, H. De 
Bersaques. - Gelijlcluidende concl7tsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Ple·i
ters, HH. Pirson en Simont. 

2" KAMER. - 26 januari 1959 

GEWIJSDE. - GEZAG VAN GEWIJSDE. 
MILITIE. - BESLISSING VAN EEN MILITIE

RAAD DIE EEN YRAAG TOT Un'STEL YERWERPT, 
GESTEUND OP DE REDEN DAT DE DIENSTPLICH
TIGE KOS'l'WINNER IS. - BESLISSING DIE NIET 
MAG INGEROEPEN WORDEN TEGEN EEN LATERE 
VRAAG OP DEZELFDE GROND GESTEUND, MAAR 
DIE STREKT TOT AANWIJZING YOOR HET SPE

CIAAL CONTINGENT. 

Wanneer een miliUeraad een vraag tot 
ttitstel gestewnd op het feU dat de 
d·ienstpUcht-ige lwstw·inner -is van een 
de1· famiUeleden vermeld ·in artUcel 10, 
pamgmaf 1, 1°, cle·r samengeonlende 
clienstplichtwetten afgewezen heett mag 
die besUss·ing n·iet ·inge1'0epen wonlen te
flCn een latere door cle cUenstplichtige 
in,qestelde vraafl, st1-elclcencle, om clezelf
de reclen, tot aanwijz·ing voor het spe
ciaal cont-ingent, b·ij toepassing van ar
tUcel 13, paragrnnf 1, 4o, vnn cleze wet
ten (1). 

(DEVAERE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 29 october 195S door de 
hoge militieraad gewezen; 

(1) .Raadpl. verbr., 28 februari 1958 (Bull. 
en PASIC., 1958, ·r, 689). 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 10, para
graaf 1, 1°, en 13, paragraaf 1, 4°, van de 
gecoordineerde dienstplichtwetten, door
dat de bestreden beslissing het beroep 
door aanlegger ingesteld tegen de beslis
sing van de militieraacl in zover cleze be
slissing zijn aanvraag om uitstel gegrond 
op artikel 10, paragraaf 1, 1 o, verworpen 
heeft, zonder belang verklaart om reclen 
dat clezelfde beslissing zijn aanvraag in
ge~illigd heeft in zover ze steuncle op 
art1kel 10, paragraaf 1, so, dan wanneer 
aanlegger er wel degelijk een actueel be
lang bij had zijn aanvraag om uitstel ook 
te zien onderzoeken in zover zij gesteund 
was op artikel 10, paragraaf 1, 1o, en 
haar te horen inwilligen aangezien zulke 
inwilliging hem in het stellige vooruit
zicht zou plaatsen, t·ebus sic stantib7ts, 
zijn uiteindelijke aanwijzing voor het 
speciaal contigent ingevolge het artikel13, 
paragraaf 1, 4°, te bekomen : 

Overwegende dat de militieraad aan 
aanlegger uitstel verleend heeft op grand 
van artikel 10, paragraaf 1, so, van de 
dienstplichtwetten en zijn aanvraag ver
worpen heeft in zover deze gesteund was 
op artikel 10, paragraaf 1, 1°; dat die 
verwerping steunt op de reden dat aan
legger cc niet als de kostwinner ·van het 
gezin kan worden aangezien gelet op het 
feit dat zijn moeder hertrouwd is op 
10 juli 1\J5G en dat hij evenmin als de 
kostwinner van zijn zusters kan worden 
aangezien, daar het geen verweesde zus
ters zijn wijl hun hertrouwde moeder nog 
in leven is >>; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing het beroep door aanlegger ingesteld 
tegen deze beslissing in zover zij zijn aan
vraag verworpen had, zonder belang ver
klaart om de reden dat aanlegger uitstel 
heeft bekomen op grand van artikel 10, 
paragraaf 1, so, van de dienstplichtwet
ten; 

Ovcrwegende clat het middel veronder
stelt dat ingeval aanlegger later zijn aan
wijzing voor het speciaal contingent zou 
aanvragen op de voet van artikel 13, pa
ragraaf 1, 4 o, van de gecoordineerde wet
ten, het gezag van het door de militieraad 
gewijsde omtrent de niet-vervulling van 
het vereiste bepaald door artikel 10, pa
ragraaf 1, 1°, aan deze aanvraag zou 
kunnen tegengeworpen worden; 

Overwegende echter dat, daar een la
tere aanvraag om aanwijzing voor het 
speciaal contingent noodzakelijk een 
voorwerp, verschillend van clit van de 
aanvraag om uitstcl, zou hebben, de 
voorwaarden vereist opdat het gezag van 
het · gewijsde zou kunnen tegengesteld 
worden niet voorhanden zouden zijn; 

Dat het middel derhalve niet kan a:an
genomen worden;· 
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Grondwet en 37, paragraaf 4, li<l1, van de 
. bij koninklijk besluit van 2 september 
1957 gecoordineercle flienstplichtwetten, 
cloor<lat de hoge militieraad het beroep 

. zonder · belang verklaart zoncler die be
slissing anclers te motiveren clan door Cle 
letterlijke herhaling van het dispositief, 
minstens zonder te zeggen waarin het 
gemis aan belang bestaat en waaruit clit 
gemis blijkt : 

Overwegencle clat de bestreclen beslis
sing, door erop te wijzen dat aanlegger 
uitstel bekomen heeft op grond van ar
tikel 10, paragraaf 1, so, van de gecoor
clineerde clienstpliclltwetten, duiclelijk de 
reden bepaalt waarom de hoge militieraad 
oorcleelt dat hij er geen belang bij heeft 
om de l!ervorming van de beslissing van 
de militieraad te bekomen in zover deze 
beslissing zijn aanvraag om nitstel ge

. grond ov artikel 10, paragraaf l, 1 o, ver
worpen heeft ; 

Dat hct micldel feitelijke gronclslag 
mist; 

Oyer het clerde miclclel, afgeleid nit de 
schencling van artikel 10, paragraaf l, 

·1 o, van de gecoorclineercle aienstplicht
wetten, cloorclat de bestreden beslissing 
deze wctsbepaling zoncler meer niet toe
past : 

Overwegende dat vermits de bestreden 
·beslissing zich er toe beperkt het beroep 
· zoncler belang te verklaren de wetsbepa
ling in het middel aangednid vreemd is 
aan de voorgebrachte grief; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning. 

26 januari 1959. - zc kamer. - Voo1·
zltter, H. de Olippele, raaclsheer wanrne
mend voorzitter. - Verslaggcver, H. Ne
veu. - GeUj lcl1tiflencle conclns·ie, H. De
.pelcllin, advocaat-generaal. · 

2" KAMER. - 27 januari 1959 

.INKOl\iS'l'ENBELASTINGEN. BE-
.DRIJFSLASTEN. - NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP 
DIE UITGA VEN HEEFT . GEDAAN TEN EINDE EEN 
OIJLIGATAIRE LENING UIT TE GEVEN. - LENING 

. DIE NIE'r IS GESOHIED. - HOF VAN ,IJEROEP 
DAT UI'f DEZE. ENIGE OMSTANDIGREID AFLEIDT 
DAT DIE UITGAVE NIET AFTREKBAAR IS VAN DE 
llRUTO BELASTBARE INKOMSTEN. - 0NWET

TIGHEID. 

Van de enige omstfr/1 cl·igheifl rlftt een obU
gataire lening, fUe een naamloz·e ven~ 
nootschap zinnens was 11it te geven, niet 
venoezenUflct ·is geweest, kan nict wet
tig afgeleicl 1oonzen dat cle n-itgave ge
<laan ten e1ncle clie lening te belcomen 

,qeen u.itgave -in cle zin ·van a·rt-ilcel 26 
van de samen geschalcelcle ·1vetten u.it
maalut, fl-ie att·relcbaar ·is 'L'a.-n de bruto 
belastba1·e in lcomsten . 

(N. V. (( ETABLISSEMENTS DEPLA-YANTHUYNEN >>, 
T. TIELOISCHE STAAT, 1\fiNISTEil YA~ FINANCii£N.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet on het bestreden 
arrest op 26 november 1907 door bet Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, afgelcicl nit de schen
<ling van de artikelen 97 en 1.10 van de 
Grondwet, 26, meer bepaalcl paragraaf 1, 
alinea 1, van de samengeschnkelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
2 en 6 van de wetten betreffencle de na
tionale crisisbelasting, samengeschakeld 
door llet beshtit van de Regent del. 1G ja
nuari 1948, 1.134 tot 1136, 1320 en 1322 van 
llet Bnrgerlijk Wetboek, doorclat het be
streden arrest alhoewel het vaststelt dat 
een som van 75.000 frank uitgekeerd werd 
aan de firma Fiducif met het oog op de 
uitgifte van een obligataire lening ter 
gelegenheid van de stichting van aanleg
gende vennootschap, deze nitgave noch
tans beschouwt als niet gedaan zijnde 
met het oog op llet behalen of behouden 
van bedrijfswinsten omc1at gezegde obli
ga taire ui tgifte niet werd verwezenlijkt; 
clan wanneer het bestreden arrest op strij
clige gronclen steun t aangezien bet zelf 
vaststelt enerzijcls dat die som wercl uit
gekeercl met het oog op de uitgifte van 
een obligataire lening, dus met het oog 
om bedrijfsinkomsten te verwerven of te 
behouclen, die uitga ve niet een eventuele 
ubligatie-uitgifte betreffencl doch een 
<< pour ln somme globale et forfaitaire de 
75.000 francs sans ancun recours ni im
prevu » gecontracteerde obligatie-uitgiftc 
zoals aangevoenl in de door aanlegster 
voor het hof·van beroen genomen conclu
sies en niet ontkend door het bestrec1en 
arrest en, anderzijds, dat de crecliteurs
rekeningen cler aancleelhouders . bij de 
sticllting nagenoeg twee en half miljoen 
frank sclmldvorderingen bezaten welke 
creclietsalclo's zonder a pr·Iori een fictieve 
bewerking nit te maken, in obligaties 
mochten worden omgezet, elke schatplich
tige immers vrij zijncle zijn rekeningen 
op te maken en zijn zaak in te richten 
op de op fiscaal gebied voorcleligste wijze, 
zonder noodzakelijk van bedrog verdacht 
te moe ten worden (schencling van arti
kel 97 van de Grondwet), en clan wanneer 
llet bestreden arrest nlclus tevens de be
wijskracht van de vel'bintenissen schendt, 
bepaalclelijk van het contract met Fiducif 
waardoor aanlegster verplicht was die 
75.000 frank te betalen zelfs inclien zij 
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naderhand eenzijdig van die ohligatie-uit
gifte afzag (schending van de artike
len 1134 tot 1136, 1320 en 1322 van het 
Durgerlijk Wetboek), en dan wanneer ar
'tikel 26, paragraaf 1, alinea 1, van· de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen voor de aftrekbaar
heid van de bedrijfsuitgaven vereist dat, 
op het ogenblik van de uitgave, het doel 
bestaat bedrijfsinkomsten te verwerven of 
te behouden nergens als voorwaarde stelt 
!lat de hewerking waartoe de uitgave 
wordt gedaan zelve wordt verwezenlijkt, 
het verzaken a an de o bliga taire Iening 
ten deze vervangen door de rekeningen 
t1er aandeclhouders, een na volgend feit 
.uitmakend dat niet van aard is een voor
afgaanc1 feit, bestaande in de uitgave 
verricht met het doel voorgeschreven door 
gezegd artikel 26, ongedaan te maken 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 26 voornoemd) : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
·vaststelt dat aanlegster een som van 
75.000 frank betaald heeft aan een zekere 
:firma Fiducif met het oog op de uitgifte 
van een obligataii·e lening; 

Overwegende dat luidens artikel 26, pa
ragraaf 1, aftrekbaar zijn de bedrijfsuit
.gaven welke gedurende de belastbare tijd 
werden gedaan om de inkomsten te ver
krijgen en te behouden; 

Overwegende dat de rechter de uitgave 
van 75.000 frank als bedrijfslast verwerpt 
om de enige reden dat zij niet gedaan 
werd om de bedrijfswinsten te behalen 
of te behouden « vermits die uitgifte (van 
een obligataire lening) niet verwezenlijkt 
-is geweest ll ; 

Overwegende dat uit de enkele vaststel
ling dat de obligataire lening niet werd 
verwezenlijkt niet volgt dat die uitgave, 
gedaan om de lening te verrichten, de 
·voorwaarden niet vervulde welke door ar
tikel 26, paragraaf 1, der samengescha
kelde wetten bepaald worden, om als be
urijfsuitgaven te worden afgetrokken; 

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

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

27 januari 1959. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. De
lahaye. Gelijlclttidende concl·usie, 
H. Dumon, advocaat-g·eneraal. - Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 27 januari 1959 

1° INKOMSTEJNBEJLASTINGEN. - WrJ
ZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE VAN EEN AAN· 
GIFTE. - RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG. - ZELFDE FEI'r REEDS DOOR DE A.DMI
NISTRATIE INGEROEPEN OM DE AANGIFTE VOOR 
EEN ANDER DIENSTJAAR TE WIJZIGEN. ~ANT
WOORD AAN DIT BERICHT VAN WIJZIGING BE
'rREFFENDE DI'r ANDERE DIENSTJAAR DAT, TEN 
TlTEL VAN FEITELIJ:K VERMOEDEN MAG WEER
IIOUDEN \'{ORDEN TEN EINDE DE \VIJZIGING TE 
GRONDEN. 

2° INKOM:S'l'ENDELASTINGEN. - AAN
SLAG EN INKOHIERING. - GEMEICNSCHAPPE
LIJK BEDRIJF, - BEDRIJF ZONDER FAMILIE
HOOFD OF BESTUURDER. - AANSLAG GEYES
T!GD OP DE GEZAMENLI.JKE BELAS'l'BARE IN
KOMSTEN TEN LASTE VAN IEDER DER E:X:l'LOI
TANTEN. 

3° INKOJYISTEJNBELASTINGEN. - RA-
11HNG VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. - VER
GELIJ:KING liiET DE NORMALE. INKOMSTEN VAN 
GELIJKSOORTIGE BEDRIJYEN EN NIET MET DEZE 
VAN BEDRIJVEN .DIE IN IDENTIEKE OMSTANDIG
HEDEN WORDEN. GEEXPLOITEERD. 

1° Wannee1· de admin·istraUe rle q.angifte 
11wn een belasU.ngplichtige heett ge·wij
zigd mag ze tot stav·ing van cUe wijzi
rJing en als feUeUjlc vermoeden wem·
hoH.den het antwoorcl clat gegeven is ge
wccst (l001' clie belasUngtJUchUge op het 
bericht van wi.jz·ig·ing bet1·ettende · een 
ancler flienstjarw en clat hetzel.fcle feit 
betrof als clit hetwell.; cle aclminist·ratie 
·irl'l'oept om haar ~vijziging te !'echtvaar
cUgen. (Samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. :55, 
par. 1.) 

2o TVannee1· geen enlcel van cliegencn cUe 
een. gemeenschappeUjk becl·rljf exploite
·ren famUiehoofcl of best·wwrcler cwvan is, 
tvOJ'flt de aansla.g gevesfoi{ffl op cle gcza
menUjl.;e belnstbare inlcomsten op naam 
van 1ecle1' cler mecleiiigenacws (1). (Ko
ninklijk besluit van 22 september 1937, 
art. 38 en 40.) 

3° A:rUkel 28 cler samengeschalcelcle wet
ten bet1·ettencle cle inlcomstenbelasUngen 
voorziet de ve1·geUjlc·ing met cle nonnale 
inlcomsten van r~elijlcsoorUge beclrijven 
en niet met cleze van bed1"ijven die in 
Identielce omstaml·i{fheclen 1V01'den {feiix
ploitee1'd (2). 

(1) Raadpl. verbr., 12 februari 1957 (A1'1'. 
Yerb1·., 1957, blz. 460); 29 april 1958 (Bull. en 
PASIC., 1958, I, 960). 

(2) Verbr., 30 april 1957 (Arr. Yerbr., 1957, 
.blz. 719); raadpl. verbr., 2 december 1958 en 
13 januari 1959 (Bull. en PASIC., 1959, I, 331 en 
475). 
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(A. EN G. VANDEMEULEBROUCKE, 
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 februari 1955 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317 tot 1324 en 1351 van het 
Burgerlijk Wetboek, 27, paragraaf 3, 61, 
paragraaf 3, 53 en 55, 31, vooral paragra
fen 1 en 2, der wetten op de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 2 
en 6 van de wetten op de nationale crisis
belasting samengeschakeld bij besluit van 
de Regent van 16 januari 1948, doordat, 
eerste onderdeel, het bestreden arrest ver
klaart « ... dat rekwestranten te vergeefs 
opwerpen dat ze geen gemeenschappelijk 
bedrijf uitbaten; dat vooraf client aange
stipt te worden dat ze in een antwoord 
op een bericht van wijziging (st. 60) er
kennen dat de samenvoeging der inkom
sten gegrond is ll, wanneer, a) genoemd 
bericht van wijziging en het antwoord 
daarop, slechts het dienstjaar 1948 be
treffen, en niet dienstjaar 1947, voor 
welk c1ienstjaar dezelfde betwisting werd 
opgeworpen, zodat deze vaststelling, de 
deductie als zouden aanleggers bekend 
hebben voor dienstjaar 1947, dat het be
drijf gemeenschappelijk zou zijn geweest, 
niet rechtvaardigt (schending van arti
kel 97 der Grontlwet), b) aanleggers af
zonderlijk hebben aangegeven voor dienst
jaar 1948, en in genoemd antwoord op het 
bericht nr 279 verklaren dat ze zich nood
gedwongen moeten neerleggen bij de on
verzettelijkheid van de controleur, zodat 
hieruit geen bekentenis nopens de toepas
selijkheid van artikel 27, paragraaf 3, der 
samengeschakelde wetten kan worden af
geleid en het bestreden arrest een inter
pretatie hulcligt strijdig met het stuk 60 
van het dossier van het hof van beroep 
(schending van de artikelen 1317 tot 1324 
van het Burgerlijk Wetboek), subsidiair
lijk, o) het akkoord op het bericht nr 279 
- q·nocl non - niet belet dat aanleggers 
bezwaar inclienen en de font in cUt ak
koord bewijzen welk bewijs ze in beslui
ten aanvoerden en waarop de bestreden 
beslissing niet antwoordt, zodat deze 
vaststelling op zich zelf onvoldoende is 
om de deductie strekkemle tot de toepas
selijkheid van artikel 27, 11aragraaf 3, 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen te recht
vaarcligen (schending van artikel 97 van 
de Groridwet) en anderzijds het arrest 
ten onrechte voorhoudt dat aanleggers 
dom' dit « akkoord ll zouden gebonden zijn 
(schending van artikel 61, paragraaf 3, 

der samengeschakelde wetten) en niet 
vaststelt dat aanleggers, na bezwaar, de 
fouten in cUt akkoord niet zouden bewe
zen hebben; doordat, tweede onderdeel, 
het bestreden arrest om tot het besluit 
te komen « ... dat rekwestranten te ver
geefs opwerpen dat ze geen gemeenschap
pelijk bedrijf uitbaten ll als motivering 
aanvoert « dat daarenboven bij het na
zicht van de stukken door het beheer 
overgelegd ten genoege van rechte blijkt 
dat ze samen aankopen deden, die op hun 
beicler namen gefactureerd werden en dat 
de publiciteitsberichten opgesteld werden 
op naam van de Gebroeders Vandemeule
broucke (st. 82) ll, dan wanneer arti
kel 27, paragraaf 3, der samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lasting niet toepasselijk is wanneer de 
winsten en verliezen in hun totaliteit en 
materieel worden gedeeld, hetgeen de be
sluiten en het verhaal van aanleggers 
juist aanvoerden, zodat enerzijds de ge
dane vaststellingen de deductie welke 
strekt tot het toepasselijk verklaren van 
artikel 27, paragraaf 3, niet rechtvaardi
gen (schending van artikel 97 der Grand
wet) en anderzijds de nit de vaststelling 
gehaalde deductie laat blijken van een 
verkeerd begrip der wet (schending van 
artikel 27, paragraaf 3, der samengescha
kelde wetten) in zoverre deze bepaalt dat 
deze tekst slechts toepasselijk is wanneer 
winsten en verliezen in feite niet worden 
gesplitst : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de feitenrechter ver

mocht te steunen, als feitelijk vermoeden, 
op de aangifte welke door de belasting
schuldigen gedaan is ten antwoord op het 
bericht van wijziging betreffende een vol
gend dienstj aar ; 

Overwegende dat het arrest, door te 
verklaren dat de belastingschuldigen in 
dit antwoord « erkenden dat de samen
voeging der inkomsten gegrond is l>, hoe
wei zij daarin letterlijk geschreven had
den : « op gedane vaststellingen : split
sing van winsten - daarmede .moeten wij 
gedwongen instemmen ll, de bewijskracht 
van dit stuk niet miskencl heeft; 

Overwegende dat het arrest op de ver
klaring van aanleggers clat zij, door 
zich akkoord te verklaren, een vergissing 
begaan hadclen, geantwoord heeft waar 
het zegt clat het bewezen is dat zij een 
gemeenschappelijk bedrijf exploiteerclen; 

Overwegende dat het arrest, in strijcl 
met wat in het onclercleel van het middel 
aangevoerd worclt, aanleggers het recht 
om het bewijs van een vergissing te leve
ren niet ontzegt; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest 
niet enkel op de in dit onderdeel bec1oelc1e 
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reden steunt om eruit af te leiden dat 
artikel 27, paragraaf 3, van de samenge
schakelde wetten toe1msselijk was, doch 
dat het insgelijks stennt ol) de reden 
waartegen het eerste onclerdeel gericht 
is; 

Overwegende, anderzijds, dat het ar
rest, in strijd met wat het tweecle onder
dee! verklaart, in feite niet vaststelt of de 
inkomsten of de verliezen al dan niet ten 
<1eze gesplitst werclen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schencling van de artikelen 97, 110, 112 
der Grondwet, 1317 tot 1324 van het Bur
gerlijk Wetboek, 27, paragraaf 3, 31, voor
al paragraaf 2, en 54, paragraaf 1 ali
nea 1, der wetten op ·de inkomstenbelas~ 
tingen, samengeschakeld bij beslnit van 
de Regent van 15 januari 1948, 38, ali
nea 1, en 40 van het koninklijk besluit 
van 22 september 1937 en 1202 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest verklaart : « dat het beheer 
aldus een juiste toepassing deed van ar
tikel 27, paragraaf 3, der samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen en dat, vermits geen van de ge
hroeders de hocclanigheitl van hoofd aan
pam, de aanslagen in de bedrijfs- en 
~risisbelasting terecht Ol) beillen gevestigd 
wen1en JJ, en aldns beicle aanleggers 
Jwofdelijk aansvrakelijk stelt voor het to
taal bedrap; van de aanslag, dan wanneer, 
eerste onderdeel, artikel 31, paragraaf 2, 
der samengeschakelde wetten welke van 
ppcnbare orde is, uiWrukkelijk voor
sehrijft, in geval van gemeenschav de 
aanslag · te vestigen in hoofde van het 
familiehoofcl, of van de llestuunler der 
inaatschappij, vereniging of gemeenschap, 
en lle fiscale wet geen onclerscheid maakt 
tussen << gemeenschappen JJ waar al clan 
niet een hoofcl wordt aangecluid; tweede 
onderdeel, de artikelen 38 en 40 van het 
koninklijk beslnit van 22 september 1937 
voorschrijven in te kohieren in hoofde 
,;an de betrokkene belastingplichtige en 
dit voor zijn deel; clerde onclerdeel, en 
wanneer de hoofclelijkheicl nooit wordt 
vermoed, artikel 1202 van het Burgerlijk 
vVetboek) en in de fiscale wetten niet is 
i·oorzien : 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegende dat indien artikel 31, pa

ragraaf 2, van de samengeschakelde wet
ten voorschrijft dat in geval van gemeen
schappelijk bedrijf de belasting door het 
familiehoofd· of door de bestuurder van 
<le maatschappij, vereniging of gemeen
schap verschuldigcl is, deze bepaling 
slechts toepasselijk is wanneer een cler 
exploitanten de hoeclanigheid van fami
liehoofcl heeft of wanneer hij de functies 
van bestuurder van het bedrijf uitoefent; 
' 

dat indien geen onder hen die hoedanig
lleid bezit of deze functies waarneemt de 
belasting verschulcligd is door de nat~ur
lijke personen die in Belgie de belastbare 
inkomsten genieten; 

Over het tweede en het dercle onder
dee! : 

Overwegende dat zowel nit artikel 27 
paragraaf 3, als nit de leden 1 en 2 va~ 
artikel 31 van de samengeschakelde wet
ten blijkt dat op de inkomsten van het 
gemeenschappelijk beclrijf een enkele aan
slag moet gevestigd worden; 

Overwegencle, enerzijds, clat artikel 31, 
paragraaf 2, bepaalt dat, inclien de mede
eigenaars een familiehoofd of een be
stuurder hebben, voormelde aanslag ten 
laste van cleze client gevestigd te worden; 

Overwegencle, anclerzijds, llat, "'anneer 
er gcen familiehoofcl of bestuurcler is 
aangezien paragraaf 1 van artikel 31 be~ 
paalt dat «de feitelijke vereniginge11. of 
gemeenschappen Jl (die geen rechtspel'
soonlijkheid bezitten) de belasting ver
schnltligd zijn, daaruit client te worden 
afgeleicl, daar artikel 27, paragraaf' _3 
elke splitsing van de winsten verbiedt; 
clat de aanslag voor het geheel door ie
dere van de medeeigenaars verschnldigcl 
is; 

Overwegende dat, elk clezer mecleeige
naars aldus de gehele aanslag versclml~ 
digd zijnde, de aanslag op de gezamen
lijke belastbare inkomsten van het be
drijf wettelijk en overeenkomstig cie be
palingen van de artikelen 38 en 40 van 
het koninklijk besluit van 22 september 
1937 ten laste van iecler der aanleggers 
gevestigd werd, naardien dezen, lnidicms 
evengenoemde artikelen, de « betrokken 
schatplichtigen Jl zijn; 

Dat het micldel naar recht fault; 
Over het derde middel, afgeleid uit. de 

schemling van de artikelen n7, 110 en 112 
van de Grondwet, 1317 tot en met 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 55 en 74 van de 
wetten op de inkomstenbehtstingen, samen
geschakeld bij Regentsbesluit van 15 ja
nnari 1948, 2 en 6 der wetten op de natio
nale crisisbelasting, smnengeschakeld bij 
Regentsbesluit van 16 januari 1948, en 2, 
alinea 3, der wet van 15 mei 1846 op de 
rijkscomptabiliteit, gewijzigd door artikel.5 
der wet van 9 april 1935, welke werd gewij
zigd door artikel 2 cler wet van 26 maart 
1948, doordat het bestreden arrest vel'
klaart « ... dat het beheer gerechtigd was 
toepassing te doen van artikel 74, para
graaf 2, cler samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen voor de 
vestiging van de. aanslagen in 1950 , als 
na vorderingen over de dienst,iaren 1947 en 
1948, daar het, de juistheid der aangiften 
niet erkennencle, de belastbare grondsla
gen opclreef : dat deze opdrijving niet te 
wijten was a an een vergissing ·van de 
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taxatieambtenaar, maar wel ·a an het feit 
dat requestranten in hun oorspronkelijke 
aangiften niet de noclige ·en vereiste ele
menten verschaften die toelieten de aan
r;;lag wettelijk en juist te vestigen ll ; dan 
wanneer aanleggers in besluiten in ver
band · met dienstjaar 1947 en inzake be
drijfsbelasting opwerpen dat, indien het 
belastbaar bedrag minstens werd terug
gebracht tot 76.83± (namelijk de samen
telling der individuele aangifte van 
Georges ten belope van 37.957 en deze van 
Albert ten bel ope van 38.877 frank), zoals 
door de heer dirccteur in zijn brief del. 
15 januari 195± voorgesteld, - in het dis
positief van het bestreden arrest, wordt 
het belastbaar bedrag nog lager gesteld, 
zodat de bier weerhouden rekening a for
tiori toepasselijk is - bet alsdan zou 
blijken dat « de opdrijving van bet be
lastbaar inkomen ll louter door samen
voeging der beide individuele aangiften 
van aanleggers werd bekomen, die na sa
menvoeging ruimschoots voldoende en 
zelfs te hoog waren, en aldus louter om
wille van de splitsing werclen « opgeclre
ven ll of beter samengevoegcl, en clat dan 
de vraag, of artikel 74 der samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen al dan niet toepasselijk was, 
binnen de aldus beperkte en omschreven 
feiten moest worden beoordeeld, en clat 
clan wel bepaald moest worden onclerzocht 
of de administratie, met het oog op de sa
menvoeging, al dan niet over de nocUge ele
menten beschikte, indien bet althans niet 
ging om een verschil van appreciatie no
pens feiten en recht, zonder dat er sprake 
kon zijn van onvolledige of onjniste aan
gifte in de zin van artikel 74 der samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, a) zoclat het bestreden 
arrest geen adequaat antwoord heeft ver
strekt op de opwerping van aanleggers, 
in besluiten weerhouden, vooral waar 
werd gewezen op de oorzaak van de « op
drijving ll namelijk door samenvoeging en 
niet door verbetering van een berekening 
welke tot een te laag inkomen leidde, 
aldus artikel S7 van de Grondwet heeft 
geschonden; b) ofwel de besluiten ver
keerd heeft begrepen, en alclus de bewijs
kracht der stukken heeft geschonden (ar
tikelen 1317 tot 1322 i.nbegrepen van het 
Burgerlijk Wetboek); a) en tevens nog
maals artikel S7 der Grondwet heeft ge
schonden, door, voor de gemaakte deduc
ties; geen feitelijke constataties aan te 
voeren hetgeen de controle van uw hof 
uitsluii:, en hetgeen het arrest toeliet, de 
opwerpingen van aanleggers te ontgaan 
en toch een sluitende redenering te hou
den, echter zonder met de feiten rekening 
te houclen : 

Overwegende clat aanleggers in hun.con
clusies .deden gelden dat de voor elk hun
ner ingediende aangiften juist en volledig 

waren, zoals de directeur in ZIJn brief 
van 15 januari 1954 zelf erkende, en dat, 
ten aanzien van de niet-splitsing van de 
winsten van aanleggers, welke beslist is 
door de administratie die oordeelde dat 
er een gemeensclla ppelijk bedrijf geex
ploiteerd werd, de taxerencle ambtenaar 
alle nodige elementen Yoor deze wijziging 
in die afzonderlijke aangiften vond, zodat 
artikel 74 van de samengeschakelde wet
ten ten deze niet toepasselijk was; 

Overwegende dat het arrest hierop ant
woordt dat « het beheer gerechtigd was 
toepassing te doen van artikel 74, para
graaf 2, der samengeschakelde wetten ... , 
daar het, de juistheid der aangiften niet 
erkennende, de belastbare grondslagen op
dreef; dat deze opdrijving niet te wijten 
was aan een vergissing van de taxatie
ambtenaar, maar wel aan het feit dat 
requestranten in hun oorspronkelijke aan
giften niet de nodige en vereiste elemen" 
ten verschaften die toelieten de aanslag 
wettelijk en juist te vestigen ll ; 

Overwegende dat bet arrest aldus een 
passend antwoord op de .conclusies ver
strekt heeft zonder de bewijskracht ervan 
te schenden; 

Dat bet middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317 tot 1324 van het Burger
lijk Wetboek, 26 en 27 van de wetten 
op de inkomstenbelastingen, samengescha~ 
keld bij Regentsbesluit van 15 januari 
1948, doordat het bestreden arrest niet 
antwoordt op de opwerping geformuleerd 
in de besluiten van aanleggers voor 
dienstj aar 1948, volgens d ewelke de be
lastbare beclrijfswinst van dientsjaar 1948 
moest verminderd met 16.428 fr. 50, om
dat de belastbare meerwaarcle gereali
seerd op de verkoop van een auto in 
1947, te hoog werd vastgesteld, dan wan
neer artikel 97 van de Grondwet voor
schrijft de besluiten te beantwoorden : 

Overwegende dat aanleggers in hun con
clusies voor bet hof van beroep hadden 
doen gelden. dat de bedrijfswinsten van 
het dienstjaar 1948 met 16.428 fr. 50 cHen
den verminderd, daar de meerwaarde 
voortkomencle uit de verkoop van een 
auto in 1947, door de administratie te 
hoog vastgesteld wercl; 

Overwegende dat het arrest, door op 
deze eis geen antwoord te verstrekken, 
artikel 97 van de Gronclwet geschonden 
lleeft; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de. 
schending van de artikelen 97, 110 en 112 
van de Grondwet, 1317 tot 1324 ·van het 
Burgerlijk Wetboek, 28, 55, 65 en 66 van 
de wetten op de inkomstenbelastingen,. 
samengeschakeld bij Regentsbesluit van 
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15 januari 1948, doordat, eerste onder
·deel, bet besh;eden arrest niet antwoordt 
of minstens geen ade.quaat antwoord ver
strekt, waar aanleggers in hun besluiten 
opwerpen dat de administratie bet bewijs 
niet heeft geleverd van de juistheid van 
het in de plaats van het aangiftecijfer 
gestelcl inkomen, daar zij claartoe de ge
Jijksoortigheid moet bewijzen, dewelke zij 
niet kan bewijzen bij gebrek aan karak
teristieken bij de vergelijkingspunten, 
hetgeen de vergelijking onmogelijk maakt, 
vooral waar aanleggers juist wezen on het 
feit clat ze hogere clan normale kosten 
haclden, omwille van het feit clat ze bui
ten de kom van het dorp woonclen, geen 
winkel badclen, op een afgelegen . wijk 
woonclen, op een kleine gemeente (630 in
woners) en verder slechts beginnelingen 
waren, zoncler diploma, zonder prospec
teurs en boerezonen op een kleine boeve 
(zie besluiten bl. 2 onder B) en alclus 
bun klanten zelf moesten gaan opzoeken, 
en onervaren waren, wat hogere kosten 
meebrengt, clan wanneer artikel 97 van 
de Grondwet voorschrijft OlJ de besluiten 
te antwoorden; doordat, tweede onder
deel, het bestreden arrest onder 5°, niet 
onderzocht of de aangerekende lonen steu
nen op voldoende gedetailleerde vergelij
kingspunten, clan wanneer de besluiten 
opwerpen dat « de administratie niet de 
onjuistheid der aangifte heeft bewezen )) 
en de gelijksoortigheid niet heeft bewe
zen (zie II), en wanneer de vergelijkings
punten (st. 42 en 43) ofwel geen eigen 
loon opgeven, ofwel niet toelaten te be
palen clat het eigen loon 22 frank per 
uur bedraagt, zodat het bestreden arrest 
artikel 97 der Grondwet heeft geschonden, 
wegens het niet antwoorden op de beslui
ten, ofwel artikelen 1317 tot 1324 van het 
Burgerlijk Wetboek wegens het aanne
men van een interpretatie welke met de 
stukken onverenigbaar is; cloordat, derde 
onclerdeel, het bestreclen arrest verklaart 
« cla t cleze vergelijkingstypes wel deze 
zijn van belastingschulcligen die benevens 
hun beroep van electrieker, nog een win
kel uitbaatten, maar dat zo requestranten 
in 1946 en 1947 geen winkel hadden, het 
toch niet geloochend worclt dat ze de 
koopwaren aankochten, die ze nooclzake
lijk aan de klienten voortverkochten )), 
dan wanneer aanleggers in hun besluiten 
de nadruk legden op het feit clat ze geen 
winkel hadden, om a an te. ton en da t ze 
meer kosten moesten maken, daar ze zelf 
de klanten moesten gaan opzoeken, zoclat 
het arrest de besluiten verkeercl heeft 
begrepen en het geloof aan de stnkken 
verschuldigcl heeft geschonclen (artike
len 1317 tot 1324 van het Burg·erlijk Wet
boek); cloordat, viercle onclerdeel, het be
·Streclen arrest erkent clat de vergelijking 
niet opgaat en verklaart « dat Albert 
Vandemeulebroucke op einde 1946, ten ge-

volge van een.heelkunclige bewerking, ge
durende drie maanclen werkonbekwaam 
geweest is; dat dientengevolge de belast
bare gronclslag voor het dienstjaar 19'47, 
post eigen lonen, moet vermindercl wor
.den met 75 dagen x 22 frank x 8 uur = 
13.200 frank )) dan wanneer het feit . dat 
de vergelijking niet opgaat, nocidzakelijk 
moet meebrengen dat de taxatie wegyalt 
wegens gebrek aan bewijs, vereh;t bij ar
tikel 55 van de samengeschakelde wetten 
- de gelijksoortigheid vereist bij arti
kel 28 van de . samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen niet 
voorhanden zijnde - en · het hof geen 
nieuwe berekening in de plaats ·van de 
berekening der aclministratie kan stellen, 
clit buiten zijn bevoegclheid gaancle (arti
kelen 65 en 66 der samengeschakelde wet
ten); doordat, vijfde onderdeel, het be
streden arrest n!et antwoordt op c~e be
sluiten van aanleggers, waar gezegd 
worclt dat <<met inachtneming ... ·van de 
omzet )) (artikel 28 van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen) het blijkt dat de vergelijkings
punten niet doeltreffend zijn, · en de 
onjuistheid der aangifte niet bewijzen, 
dan wanneer artikel 97 der Grondwet 
voorschrijft op de besluiten te antwoor
clen : 

Over het eerste, het derde en het vij'fde 
onclerdeel : 

Overwegencle dat artikel 28 van ·de sa
mengeschakelcle wetten de vergelijking 
voorziet met de inkomsten van gelijksoor
tige bedrijven, maar niet met de inkom
sten van bedrijven die in identieke om
stancligheclen geexploiteerd worden; 

Overwegende dat het arrest het bestaan 
van karakteristieken welke de vergelij
king mogelijk maken gereleveerd heeft; 
clat het vaststelt clat de vergelijking door 
de aclministratie gedaan werd « tussen 
vergelijkingstypes ... gekozen in nabijge
legen gemeenten, ter uitzondering van 
steden, en dat deze allen wijzen op een 
winstmarge van 30 t. h., dezelfcle als deze 
toegepast op requestranten; .. . clat deze 
vergelijkingspunten wel deze zijn van be
lastingschuldigen die benevens hun beroep 
van electrieker nog een winkel uitbaatten, 
maar dat zo requestranten in 1946 en 1947 
geen. winkel haclclen, het toch niet geloo
chencl worclt dat ze koopwaren aankoch
ten die ze noodzakelijk aan klienten 
voortverkochten )) ; 

Overwegende dat de feitenrechter aldus 
soeverein geoordeeld heeft clat de door de 
administratie gekozen vergelijkingspun
ten oordeelkunclig vastgestelcl werclen; 

.Dat hij er toe niet gehouclen was aile 
argumenten van aanleggers . dienaan
gaande nader te beantwoorden; 
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Over bet tweede onderdeel : 
Overweg·ende dat de feitenre.cbter in het 

deel van bet arrest waartegen dit onder
deel van het micldel onkomt, niet onder
zoekt of de door de administratie gedane 
vergelijking al clan niet opging; cla t het 
zicb ertoe beperkt te onderzoeken of het 
aantal werkdagen van een van aanleg
gers, zoals het door cle aclministratie vast
gestelcl was, om vervolgens claarop een 
door de vergelijking opgeleverde winst
coefficient toe te Dassen, al dan niet met 
de werkelijkheicl strookt; 

Dat, aangezien de recbter voorclien, 
zoals uit het antwoorcl op het eerste on
clercleel blijkt, regelmatig geantwoord had 
op de conclusies waarbij aangevoerd werd 
dat de vergelijking niet opging, hij op 
dit punt niet meer hoefde terug te ko
men; 

Over het vierde onderdeel : 
Overwegende dat, in strijd met hetgeen 

het middel aanvoert, bet bestreden arrest 
niet erkent dat de vergelijking niet op
gaat; dat het zich er toe beperkt, zonder 
dergelijke deductie uitdrukkelijk of im
pliciet te doen, een aftrek, wegens de 
speciale omstancligbeden voortkomencle 
uit de gezonclsheidstoestand van Albert 
Vandemeulebroucke in 1946, uit de be
lastbare gronclslag voor het dienstjaar 1948 
toe te slaan ; . 

Overwegende dat geen onderdeel van 
bet middel kan aangenomen worden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest naar slechts in zover het de 
belastbare gronclslag van de aanslag over 
dienstjaar 1948 bepaalt zonder rekening 
te houclen met de betwisting over de som 
van 16.428 fr. 50, en in zover het over 
de kosten jegens aanleggers uitspraak ge
daan beeft; verwerDt de voorziening voor 
het overige; beveelt clat melding van on
clerhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gecleeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt aanleggers tot de 
vier vijfclen en verweercler tot het over
blijvencl vijfcle der kosten; verwijst de 
alzo beperkte zaak nanr het Hof van be
roep te Brussel. 

27 januari 1959. - zo kamer. - ·voo·r
zitter, H. de Clippele, raaclsheer waar~e
mend voorzitter. ~ VerslagrJever, H. Grl
met. - Gez.ijlcl·uiclende concZ.tbsie, H. Du
man, aclvocan t-genernal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

2" KAMEfl. - 27 januari 1959 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. - RE
CLAliiATIE. TWEE ACHTEREENVOLGENDE 
AANSLAGEN DIE EEN BELAS'l'BAAR GEHEEL UIT-

~fAKEN 'l'EX LASTE VAN T\VEE Ol\:TIERSCHEIDEN 
BELASTINGPLICHTIGEN. - TERMIJN Ol\f TEGEN 
DE TWEEDE TE RECLAl\fEREN ZICH UITBREI
DENDE TOT DE RECLAMATIE TEGEN DE EERSTE. 

zo INKOMSTENBELASTINGEN. - RE
CLAliiATIE. - AANSLAG IN DE EXTRABELASTING 
GEVESTIGD TEN LASTE VAN EEN RELASTING
PLICHTIGE DIE ZIJN EXPLOITATIE AFGESTAAN 
HEE~-T TIJDENS DE BELASTBARE PERIODE EN 
TEN LASTE VAN DEZE DIE ZE OVERGENOMEN 
HEEFT. - DIRECTEUR DER BELASTINGEN DIE, 
OP RECLAMA'riE, AAN DEZE TWEEDE RELASTING
PLICHTIGE EEN PROVISIE TOT INSTANDHOUDING 
DER STOCKS GEWEIGERD HEEFT. - HOF VAN 
BEROEP DAT BESLIST DAT DE EERSTE BELAS
TINGPLICHTIGE, SEDERT RET OGENBLIK DA'r 
HIJ DIE WEIGERING VERNOl\IEN HEEFT, OVER 
EEN SUPPLEMENTAIRE TERJ\fl,JN RESCHIKTE OAf 
ZELF DIE PROVISIE TOT INSTANDHOUDING DER 
STOCKS TE VRAGEN. - ONWE'l'TIGHEID. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. - RE
CLAMATIE. - BELASTlNGPLICHTIGE DIE. TEN 
GEVOLGE V!\N OVERMACHT ZICH IN DE ONMO
GELIJKHEI-D HEE~-T REVO~(DEN OAf BINNEN DE 

TERMIJN VAN ARTIKEL 61, PARAGRAAF 3, DER 
SAMENGESCHAKELDE WETTEN EEN RECLAl\IATIE 
BIJ DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN IN TE 
DIENEN. - BELASTINGPLICHTIGE DIE OVER 
EEN SUPPLEMENTAIRE TERliHJN RESCHIKT. 

10 In het buitengewoon geval waa-rin twee 
achtereenvolgencle a.ansla.gen, zelfs ten 
la.ste van on(le-rsclwiilen belastingpz.ichti.
gen gevesUgcl, ten ge·volrJe van de wee·r
slag van de ene 011 cle a.nclere, een enlcel 
belastba.a.·r geheel 1titma.ken, is de wet
telijlce termijn orn tegen cle tweecle een 
reclarnaUe ·in te dienen 1titgebre·icl tot cle 
1·eclama.t·ie tegen cle ee1·ste (1). 

2o Vctn de enl,~ele omsta.ncU{!lWden cla.t 
twee na.nsla.gen in cle emtra.belasting ge
vestigcl zijn geweest, cle ene ten laste 
vnn een bela.stingpl-ichtige cUe z·ijn em
plo-it(ttie aan een anclere, tijclens de be
lastba1·e tJe·l·iode, heett ove1·geclrngen, cle 
andere ten laste van cleze cUe ze ove1·ge
nomen heeft, en clat de provi~ie vo~1· in
sta.nclhoH.cl·ing der stocks gewewe·rd ~s ge
~veest, op ·reclarnat-ie in{!ecliencl cl?or cle 
tweecle bela.sUngpUchtige, volgt met clat 
cle eerste belast·ingzJUcht-i{le b1t-iten de 
termijn voomien bij wrUkel 61, PM'a.
rrra.af 3, cle1· sarnenr,eschalcel.c~e wetten 
over een supplernenta.·i1·e te1'1nt)n zo·u be
schilcken orn te zijnen voo·rclele een pro
vis·ie voo1· instanclho·tuUng der stoclcs te 
vragen, te1·rnijn die aa.nva.ng zo1t nernen 
cle clag waarop hij ve·rnomen heeft clat 

(1) Verbr., 10 juni 1958 (A1'1'. Vm·.~·r., 1~58, 
blz. 816); « Les reclamations m~ mahere d 1m
pots sur les revenus », rede mtgesproken ~er 
plech(ige zitting van het Hof van verbrekmg 
op 1 september 1958, blz. 31. 
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de p1'0visie geweigenZ is geweest aan de 
andere belastingpUehtige. 

3° Wannee1· een belastingplichtige, ten ge
volge van ove1·macht, zich in de onmo
geli{kheid heett bevonden, binnen de bij 
a·rtUcel 61, paragmat 3, aer samenge
schalcelrle wetten voo1·ziene termijn een 
betwisting in te dienen b·ij de rUrecte1w 
der belastingen, beschilct hij ove1· een 
su.pplementai1·e tennij11 om rUe betw·is
tiu g op te werpen (1) (2). (Impliciete so
lutie.) 

(llELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. VAN LAERlri.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 april 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 61, paragraaf 3, 65, 66 en 
67 van de samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, 6, pa
ragraaf 3, 8, paragraaf 2, 19 van de wet 
van 16 october 1945 tot invoering van een 
extrabelasting op de in oorlogstijd be
haal<le exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, doordat het bestreden arrest 
de door de directeur der belastingen inge
roepen laattijdigheid van de aanspraak 
van verweerder in ver band met het toe
kennen van de provisie tot instandhou
ding der stocks niet weerhoudt, om de 
reden dat de betwiste aanslag in nauw 
verband staat met tleze gevestigd op 
naam van de naamloze vennootschap 
« Etablissements Van Laere ll, die van 
1 januari 19'±1 af de handelszaak van ver
weercler heeft voortgezet, zoclat deze 
laatste de aanspraak in kwestie slechts 
heeft kunnen maken wanneer hij geweten 
heeft clat de vennootschap de provisie 
niet had bekomen, en zonder meer be
veelt dat het in de extrabelasting be
lastbaar excedent met 223.489 frank, het
zij het beclrag cler provisie, client vermin
dercl te worden, dan wanneer de vraag 
tot het bekomen van een provisie tot 
instanclhouding· der stocks na het ver
strijken van de reclama tietermijn voor
zien bij artikel 61, paragraaf 3, der sa
mengeschakelde wetten (4 juli 1950) 
ingediencl werd, aangezien zij niet ge
formuleerd wercl in het bezwaarschrift 
van verweerder del. 17 januari 1950 tegen 
de aanslag in de extrabelasting op naam 
van venyeerder clienstjaar 1940, Zele, ar
tikel 7601, cloch pas in een schrijven van 

(1) en (2) Zie noten in Hull. en PAsrc., 1959, 
I, 544. 

9 september 1953 gerich t tot de met het 
onderzoek van die reclamatie gelaste in
specteur, en dienvolgens laattijclig is, dan 
wanneer, zoals terzake, noch clubbele be
lasting, noch stoffelijke misslag bestaat 
en trouwens niet aangevoerd worden kan 
buiten de gevallen voorzien bij artikel 61, 
paragraaf 3, laatste alinea, en artikel 74, 
dercle alinea, cler meergemeltle belasting
wetten, terzake niet toepasselijk daar het 
om verschillende belastingplichtigen gaat, 
de reclamatietermijn slechts kan verlengd 
worden, indien volclaan is aan de vol
gende voorwaarden : 1 o het moet gaan 
om een uitzonderingsgeval waarin een 
eerste en een latere aanslag wegens de 
weerslag van de ene op de andere een 
geheel vormen; 2° de reclamatie moet al
leszins ingecliend zijn binnen de termijn 
gesteld voor de laatst gevestigde aanslag : 

Overwegende clat het bestreden arrest, 
na vastgestelcl te hebben dat de directeur 
cler belastingen geweigercl had de betwis
ting nopens de provisie tot instandhou
ding cler stocks te onclerzoeken wegens 
haar laattijdigheid, niettemin beslist dat 
deze betwisting ontvankelijk en gegrond 
is; 

Overwegencle clat het zijn clispositief 
nopens de ontvankelijkheicl steunt op de 
enige reden clat « de betwiste aanslagen 
in nauw verband staan met deze geves
tigd op naam van de naamloze vennoot
schap cc Etablissements Yan Laere ll, die 
van af 1 januari 1941 de hanclelszaak 
van requestrant heeft voortgezet; dat. niet 
worclt betwist clat aan deze naamloze 
vennootschap geen provisie toegekend is 
geweest, dat requestrant alclus die aan
spraak slechts heeft kunne:ll maken wan
neer hij geweten heeft clat de naamloze 
vennootschap de provisie niet had beko
men, zodat die aanspraak niet laattijdig 
mag worden genoemd )) ; 

Overwegende weliswaar, da:t in het bui
tengewoon geval waarin twee achtereen
volgende aanslagen, op hetzelfde inkomen 
gevestigd, wegens de invloed van de ene 
op de andere een belastbaar geheel uitma
ken, tegen ieder van die aanslagen een 
reclama tie mag worden ingecliencl binnen 
de door de wet gestelde termijn om tegen 
de tweede aanslag te reclameren zoncler 
dat die omstancligheicl, behoudens geval 
van overmacht, tegen de eerste aanslag 
cen langere termijn .opent dan clegene 
die bepaalcl is voor de nieuwe aanslag ; 

Maar overwegende dat het bestreden 
arrest zijn dispositief niet wettelijk ge
rechtvaardigcl heeft door slechts te wij
zen enerzijds op de omstandigheid dat 
de cc betwiste aanslagcn in nauw verband 
staan met deze gevestigd op naam van 
cle naamloze vennootschap cc Etablisse
ments Van Laere ll, en anderzijcls op de 
omstandigheid dat verweercler zijn recla-
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matie slechts heeft kunnen indienen wan
neer hij geweten heeft dat de Imam
loze vennootschap « Etablissements Van 
Laere ll de provisie niet had bekomen, 
zonder vast te stellen dat verweerder 
zich, ingevolge overmacht, in de onmoge
lijkheid heeft bevonden zijn aanspraak 
betreffende de provisie tot instandhou
cling der stocks binnen de wettelijke ter
mijn voor te brengen; 

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

den arrest in zover het beslist dat het be
lastbaar excedent in de extrabelasting 
met 223.489 frank, wegens provisie tot 
instandhouc1ing van de stocks, zal vermin
derd worden; zegt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroorcleelt verweercler tot de 
kosten; verwijst de alclus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

27 januari 1959. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggeve·r, H. Dela
haye. - Gel'ijkltvidende conclt~s:ie, H. Du
mon, aclvocaat-generaal. Ple#e·r, 
H. Van Leynseele. 

le KAlVIER. - 29 januari 1959 

10 WETTEN EN BESLUITEN. - NIET 
BEKENDGEl<L\AKT KONINKLIJK BESLUIT. 
GEEN NIETIGHEID. 

2° LEGER. - REGLEMENT TOT REGELING VAN 
DE RECRTEN VAN DE m"FIOIEREN EN MILlTAIREN 
GEVOEGD BIJ HE'J' KONINKLIJK BESLUIT VAN 
25 JUNI 19g1. - ARTIKEL 294. - DRAAG
WIJDTE. 

go LEGER. - REGLEMENT TOT REGELING VAN 
DE RECRTEN VAN DE OFFICIEREN EN MILITAIREN 
GEVOEGD Jli,J RET KONINKLIJK BESLUIT VAN 
25 JUNI 19g1. - REGLEMENT EN BESLUIT IN 
RET (( STAATSBLAD ll NIET BEKENDGEMAAKT. -
ADMINISTRATIE DIE RET VOORDEEL ERVAN 
GELDIG AAN DE BELANGHEBBENDE HEEFT TOEGE
KEND: - .GEVOLG. 

40 LEGER. ·~ vVEDUWE VAN EEN OFFICIER, 
DIE EEN PENSIOEN GENIET LUIDENS RET BE
SLUIT VAN DE SECRETARISSEN-GENERAAL VAN 
2 SEPTEMBER 1940. - PENSIOEN DAT RET 
RECHT OP DE WEDDE VAN DE ECHTGENOOT, IN 
DE VOORWAARDEN BEPAALD BIJ AR'l'IKEL 294 
VAN RET REGLEMENT GEVOEGD BIJ RET KO
NINKLI,JK BESLUIT VAN 25 JUNI 19g1 NIET 
UITSLUIT. 

5° LEGER. - ARTIKELEN 294 EN 29G VAN 
RET REGLEMENT DAT DE RECHTEN VAN DE OF
iflCIEREN EN MILITAIREN BEPAAL'l', GEVOEGD 
BIJ IIET KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 JUNI 
19g1.- JBEPALINGEN.NIET AFGESCHAFT DOOR 

RET BESLUIT VAN 29 J\fAART 1941 VAN DE SE
CRETARIS-GENERAAL VAN HE'!' MINISTERIE 
Y AN FINANCIEN. 

1o Jiet gem-is aan belcendmaking in het 
Staatsblad van een lconinlcUjk besltl.U is 
zonder invloecl op z·ijn gelcligheid (1). 

2" Artlkel 294 van het 1·eglement clat ae 
1·echten van cle ojficieren en van cle mi
Utairen van lagere rang bepaalt, ge
voegcl bij het lconinlcl!ijk beslt~U van 
25 jnni 1931, volgens hetwelk de tveaae 
van cle bezolcligcle mU#ai·ren gesne·uvelcl 
of overleclen ten gevolge van lcwetstwen 
oprteloJJen door het jeit van cle v(iande
Ujkheclen aan de wecl·uwe en de kincle
ren behouclen wonlt totdat het leger op
n·ie·nw op vreclesvoet tV01'Clt gestelcl, is 
geen pens·ioen of ve1·goeding te htmnen 
voor·dele; zijn en·ige cl1·nagwijclte is het 
ogenblik te bepalen tot hetwellc ae 
weclrle vwn clie mUUai1·en cl·ient te 1001'
clen betaalcl. 

go Alhoewel het ·reglement clat cle rechten 
van ae ojfieieren en mUitwir·en van la
f!C1'e 1·ang bepaalt en het lconinlcUjlc be
slttit van 25 j1tni 1931 flat het goeclge
lce·zwcl heejt in het Staatsblad niet be
kenclgemanlct zijn [!eweest, heejt cle c~d
ministmUe gelclig het voonleel van clie 
bepalingen aan cle belanghebbende lcttn
nen toelcennen, cloo·r toepassing ervan te 
malcen zoncle1· cle 1·echten van de cle1·clen 
te sahaclen; naclat ze aldt~s toepassing 
ervan heett gemaalct mag cle aclminis
t?·atie ae belanghebbenclen van ae 1·eah
ten a·ie ze hen heett toegekena niet 
meer be·roven (2). 

4o De wecl,nwe vnn een ojfic·ie1· clie, ltticlens 
het beslttit van 2 september 1940 q;an cle 
searetarissen-generaal van cle M'iniste-
1'·ies va.n fi.na.ncien en openbare gezoncl
heicl, een pensioen geniet 'is, tvegens clit 
felt, niet ber·oofcl van het 1·echt op de 
weclcle van haa1· echtgenoot, zoals ze 
vastgestelcl is geweest door ar·tUcel 294. 
van het reglement gevoegcl bij het lco
n,inlcUjlc beslttit van 25 j·uni 1931. 

5° De Ml'ikelen 294 en 296 vnn het regle
ment, clat cle reahten van cle ojfic·ier·en 
en rnilitair·en van lctgere rang bepanlt; 
gevoegcl bij het lconinklijk beslttit van 
25 jttni 1931, z·ijn niet ajgeschaft geweest 
cloo1· het beslttit van cle see1·etaris-gene
r·aal van het Ministerie van finane'i!Jn 
van 29 man1·t 1941,' clat cle reahten van 
ae ojfiaieren, bezolcligde ber·oepsrnilitai-

(1) Verbr., 31 october 1921 (Bull. en PAsro., 
1!)22, I, 41) : 25 januari 1926 (ibid., 1926, I, 
195); 20 october 1958 (sup1YL, blz. 145 eu de no
ten 1 en 2 onder ditzelfde arrest in Bull. en 
PASIO., 1959, I, 172). 

(2) Verbr;, 5 januari 1956 (A1·r. Yerbr., 1956, 
blz. 339, en de noot). 
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1·en en werklieden en van h~tn rechtheb
benden vaststelt (1). 

(BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING, 
T. DENIS, WEDUWE PHILIPPART.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 maart 1957 gewezen dOOl' 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat nit de stukken waar
op het hof vermag acht te slaan blijkt 
dat de vorclering, ingestelcl door verweer
ster, de wecluwe van een beroepsotfficier 
die in de loop van de campagne van 1940 
sneuvelde, ertoe strekt betaling te beko
men van onclerscheiden sommen welke 
haar zouden verschuldigd wezen krachtens 
een koninklijk besluit van 25 juni 1931 en 
van artikel 294 van het bij clit besluit ge
voegcl reglement ; 

Dat cleze vordering door de rechter over 
de groncl ingewilligd wercl ; 

Gelet op het eerste en het tweede mid
del, het eerste, afgeleicl nit de schending 
van de artikelen 97, 107 en 129 van de 
Grondwet, 5 en 6 van de wet van 18 april 
1898 betreffende het gebruik van de 
Vlaamse taal in de o:f!icH\le bekendmakin
gen, en 1 van de wet van 3 augustus 1924 
tot wijziging van artikel 6 van voormelde 
wet van 18 april 1898, cloordat het bestre
den arrest aanlegger veroordeelt tot be
taling van de som van 388.162 fr. 29, onder 
aftrekking enkel van de voorschotten die 
hij bewijzen zal gedaan te hebben ter nit
voering van het besluit van de secretaris
generaal van het Ministerie van financHln 
van 19 maart 1941, en met uitsluiting van 
de sommen die verweerster betaald wer
clen als het weduwepensioen bij het be
sluit van 2 september 1940 bepaalcl, en 
deze veroordeling steunt op de beweerde 
binclencle kracht van het koninklijk be
sluit van 25 juni 1931 en van het daarbij
gevoegd reglement, waarvan verweerster 
artikel 294 inroept, cloorda t het beslist 
clat in de zin van de wet van 18 april1898 
(artikelen 5 en 6), het koninklijk besluit 
van 25 juni 1931 betreffende de leden van 
het leger en de gendarmerie de algemeen
heid der burgers niet aanbelangt, dat de 
bekendmaking door de algemene legeror
clers, herhaalcl in de dagelijkse regiments
orders, een feitelijke bekendheicl zou tot 
stand brengen clie met een indivicluele ken
nisgeving zou gelijkstuan, en dat trou
wens van het betwist koninklijk besluit 
in verscheidene latere documenten en be-

(1) Verbr., 5 november 1954 (An·. Ye1•b1:., 
1955, blz. 136). 

sluiten melding zou zrJn gemaakt, clan 
wanneer het koninklijk besluit van 25 juni 
1931 en het daarbijgevoegd reglement be
treffende de wedden, soldijen en oncler
scheiden vergoeclingen, alsmede de rech
ten van het personeel van het leger en de 
gendarmerie, de toelagen en prestaties in 
geld en in natura, van welk reglement 
artikel 294 zegt clat << de weclcle worclt be
houden tot en met de maancl waarin het 
leger op vredesvoet gezet worclt, · voor de 
weduwen en kincleren van de bezoldigcle 
militairen, gesneuveld of ovei:leden ten ge
volge van kwetsuren voortspruitencl uit 
de vijanclelijkheden ll, niet in het Stctats~ 
blcul bekenclgemaakt zijn geworclen, al 
ware het in uittreksels, en clerhalve geen 
binclende kracht hebben, dan wanneer, in 
cle zin van artikel 6 van de wet vari 
18 april 1898, de algemeenheicl der bur
gers bij het koninklijk besluit van 25· juni 
1931 en het claarbijgevoegcl reglement, tot 
regeling van de rechten van de leclen van 
het leger en de gendarmerie en van hun 
rechthebbenden, belang heeft, clan wan
neer de bekenclmaking door de algemene 
legerorclers en de clagelijkse regimentsor•~ 
clers, aangenomen clat zij plaats gehad 
heeft wat het betwist koninklijk besluit 
aangaat (hetgeen het hof van beroep niet 
vaststelt), niet kan voorzien in het ont
breken van een bekenclmaldng door het 
Staatsblad, clan vooral wauneer het ar
rest er niet op wijst dat de bekenclma
kingen die het voldoende acht 's Konings 
handtekening zouden omvat hebben, dan 
wanneer daarin evenmin kunnen voorzien 
de vermelclingen van het koninklijk be
sluit van 25 juni 1931, hetzij in een ver
slag aan de raacl der ministers, hetzij in 
de besluiten waarin daarnaar verwezen of 
waarbij het gewijzigcl is; het tweede, 
afgeleicl nit de schending van de artike
len 97, 107 en 114 van de Gronclwet, door
dat het bestreclen arrest aanlegger ver
oordeelt tot betaling aan verweerster van 
de weclcle van haar overleden echtgenoot 
tot met de dug clat het leger opnieuw op 
vreclesvoet gezet wordt, daartoe de arti~ 
kelen 294 en 295 van het bij het koninklijk 
besluit van 25 juni 1931 gevoegd reglement 
bewerende toe te passen, clan wanneer 
deze bepalingen, die op de rechthebbenclen 
van de !eden van het leger betrekking 
hebben, en niet op de leclen zelf van het 
leger, niet nit kracht van enige wet ge
nomen werclen : 

Over het tweecle midclel : 
Overwegende dat de aangeduicle bepa

ling van het bij het koninklijk besluit 
van 25 juni 1931 gevoegd reglement niet 
tot doel heeft een pensioen of een gratifi
catie ten behoeve van de wecluwen van 
gesneuvelde · o:f!icieren in te voeren;. 

Dat , haar enkele. draagwijclte is het 
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tijdstip te bepalen tot .op hetwelk de 
wedde van de o:fficier die gesneuveld of 
ten gevolge van uit de vijandelijkheden 
voortspruitende kwetsuren overleden is, 
moet uitbetaald worden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de niet-bekendmaking 

in het Staatsblacl het koninklijk besluit 
van 25 juni 1931 en het daarbij goedge
keurcl reglement niet ongeldig maakt; 

Overwegende dat het bestuur op geldige 
wijze de belanghebbenden het voordeel 
van dat reglement heeft kunnen toeken
nen door het toe te passen op voorwaarde 
dat deze toepassing de rechten van de 
derden niet gekrenkt heeft ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst, 
zonder in clit opzicht aangevallen te zijn, 
dat de Staat het besluit en het reglement 
voormeld altijd voor geldig heeft gehou
den; dat zijn afficieren-betaalmeesters op 
de bepalingen van het reglement gesteund 
hebben om vele jaren lang hun betaalsta
ten op te maken ; 

Overwegencle, anderzijds, dat, zoals het 
arrest vaststelt, in verscheidene wettek
sten of reglementaire teksten uitdrukke
lijk verwezen is naar het koninklijk be
sluit en het reglement van 25 juni 1931; 
dat zulks onder meer het geval is met het 
besluit van 29 maart 1941 van de secreta
tis-generaal van het Ministerie van finan
cien, met de besluiten vnn de Regent van 
23 januari 1945 en 15 februari 1946, met 
de koninklijke bcsluiten van 8 november 
1950 en 9 april 1952 die alle impliceren, 
:riiet enkel dat de Staat het bestaan en de 
geldigheid van het gecritiseerd reglement 
erkend heeft, doch tevens dat hij hct be
schouwd heeft als rechten verlenend aan 
.Ufegenen waarop het betrekking heeft ; 

Overwegende dat er niet aangevoerd is 
·dat de Staat daardoor rechten van derden 
zou gekrenkt hebben; 

Overwegende dat geen enkele wetsbepa
ling aanlegger toestaat de belanghebben
den de rechten te ontnemen die hij hun 
op gelclige wijze toegekend heeft; 

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

schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 3 van het besluit van de secre
tarissen-generaal van 23 juli 1940 lletref
fende de voorschotten op wedden en lonen 
aan de beroepsmilitairen en ermede ge
lijkgestelden, alsook aan hun gezinnen, 7 
van het besluit van de secretarissen-gene
raal van 2 september 1940 betreffende de 
uit de o01·log van 1940 voortvloeiende mi
litaire pensioenen en toelagen, 2, para
graaf 2, van het besluit van de secretaris
generaal van het Ministerie van financH~n 
van 29 maart 1941 tot regeling van de 

rechten der o:fficieren, bezoldigde beroeps
militairen, loontrekkende werklieclen en 
hun rechthebbenden, die alle voor tijde
lijk geldig gehouden zijn door artikel 3 
van de besluitwet van 5 mei 1944, 1 van 
de wet van 10 november 1953 betreffende 
het prijsgeven door de Staat van sommige 
schuldvorderingen ontstaan wegens om
standigheden in verband met de oorlog, 
1, laatste lid, 21 en 56 van de wet op de 
vergoedingspensioenen van 26 augustus 
1947, doordat het bestreden arrest, hoe
wel vaststellend dat verweerster een pen
sioen geniet krachtens het besluit van 
2 september 1940, beslist dat zij bovendien 
recht heeft op de wedde, vermeerderd met 
de kinderbijslagen, die haar man op de 
datum van zijn overlijden veruiende, 
welke wedde zij behouden heeft tot het 
einde van de maand tijdens welke het 
leger opnieuw op vredesvoet gezet werd, 
en dat de Staat van die wedde enkel de 
voorschotten mag aftrekken die hij toe
gestaan heeft bij toepassing van het be
sluit van de secretaris-generaal van het 
Ministerie van financHln van 29 maart 
1941, dnn wanneer de alclus door het be
streden arrest besliste samenvoeging de 
beginselen schendt welke gegeven zijn in 
de door dit middel opgesomde wettelijke 
en reglementaire bepalingen; naar luid 
van artikel 7 van het besluit van 2 sep
tember 1940, al de ter voldoening aan dit 
besluit verleende pensioenen en toelagen 
een forfaitaire schadevergoeding zijn en 
alle andere schadeloosstelling wegens het
zelfde schadelijk feit uitsluiten; naar luid 
van artikel 2, paragraaf 2, van het besluit 
van 29 maart 1941, het beclrag van de aan 
de weduwen van de overleden officieren 
uitbetaalde voorschotten op wedden moet 
worden afgehouden van de achterstallige 
bedragen van de overlevingsrente, en, 
naar luid van artikel 1, laatste lid, van 
de wet op de vergoedingspensioenen van 
26 augustus 1947, al de krachtens deze 
wet verleende pensioenen en toelagen een 
forfaitaire vergoecling zijn waarcloor de 
toekenning van om 't even welke andere 
vergoeding voor hetzelfcle schaclelijk feit 
uitgesloten wordt, dan wanneer, in strijd 
met wat het bestreden arrest zegt, niet 
alleen de << pensioenen )) in de enge en 
technische betekenis onder het bij het be
sluit van 2 september 1940 bepaalcl for
faitair karakter vallen, maar wel de ge
zamenlijke pensioenen en toelagen die de 
militairen en hun rechthebbenden moeten 
worden toegekend wegens feiten die zich 
na 9 mei 1940 voorgedaan hebben, dan 
wanneer eindelijk, het bestreden arrest 
als vaststaand aanneemt dat verweerster 
het bij het besluit van 2 september 1940 
bepaald pensioen geniet, dan wanneer 
noch dit besluit, noch een van de daarop 
gevolgde besluiten voorschrijven dat, aan 
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de weduwen van ufficieren, dezer weclcle 
zal worden uitgekeerd tot met de dag dat 
het leger opnieuw op vredesvoet wordt 
gezet, en dan wam1eer, ingeval deze 
wedde krachtens het koninklijk besluit 
van 1931 (aangenomen dat <lit geldig zij) 
aan verweerster toegekend zou worden, 
<lit een schadeloosstelling zou opleveren 
voor hetzelfde schadelijk feit als datgene 
dat het recht op pensioen heeft doen ont
staan, hetgeen de in het micldel ingeroe
pen teksten verbieclen : 

Overwegende dat, in zover het schen
dirig doet gelden van de artikelen 3 van 
het besluit van 23 juli 1940, 21 tot 56 van 
de wet van 26 augustus 1947 en 1 van de 
wet van 10 mei 1953, het middel, daar het , 
niet aanduidt waarin deze wetsbepalingen 
zouden geschonden zijri geworden, niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat, naar luid van :nti
kel 7 van het besluit van de secretarissen
generaal van 2 september 1940 beh·effende 
de militaire pensioenen en toelagen, als 
van artikel 1, laatste lid, van de wet van 
26 augustus 1947, de pensioenen en toela
gen, krachtens voormelde wetsbepalingen 
verleend, een forfaitaire vergoeding zijn 
waardoor de toekenning van om 't even 
welke andere vergoeding voor hetzelfde 
schadelijk feit uitgesloten wordt; 

Overwegende, enerzijds, dat artikel 1 
van de wet van 26 augustus 1947 op deze 
zaak niet toepasselijk is, naardien het 
pensioen dat verweerster geniet haar toe
gekend is, zoals het arrest vaststelt, 
krachtens het besluit van 2 september 
1940, en niet ter voldoening aan voormelde 
wet; 

Overwegende, anderzijds, dat artikel 7 
van het besluit van de secretarissen-ge
neraal slech ts het gelijktij cUg genie ten 
verbiedt van een pensioen of toelage die 
krachtens dit artikel verleend zijn, en van 
elke andere « schacleloosstelling betref
fende dezelfde schacle ll ; 

Overwegende in dit opzicht, dat, zoals 
in het antwoord op het tweede middel ge
zegd is, de bepaling van artikel 294 van 
het reglement van 1931 geen vergoedend 
karakter heeft en niet tot cloel heeft een 
cc schacleloosstelling wegens een schadelijk 
feit ll te verlenen; 

<;>verwegencle tenslotte dat artikel 2, pa
ragraaf 2, van het besluit van de secre
taris-generaal van het :M:inisterie van 
financien van 29 maart 1941 bepaalt dat 
het bedrag van de voorschotten op wed
den of lonen, uitbetaald aan de weduwen 
of rechthebbenclen van de personen die 
het opsomt, desvoorkomend cc afgehouden ll 
wordt van de achterstallige bedragen van 
de overlevingsrente en, eventueel, van het 
krachtens het besluit van 2 september 
1940 toegestane pensioen ; 

Overwegencle dat het arrest geen uit
spraak gegeven heeft en niet behoefde te 
geven over de bij het hof van beroep niet 
aangebracht punt, cloch enkel over het 
recht van verweerster op toepassing van 
artikel 294 van het reglement; 

Dat het micldel naar recht fault; 

Over het viercle micldel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, 7, 8, 9, 10, 11 en 17 van het 
koninklijk besluit nr 254 van 12 maart 
1936, genomen krachtens de wetten van 
31 juli en 7 december 1934, 15 en 30 maart 
1935, waarbij aan de Koning bepaalde 
machten worden toegekend met het oog op 
het economisch en financieel llerstel en de 
verminclering van de openbare lasten, en 
onder meer krachtens artikel 2 van laatst
genoemde wet, 6 van het besluit van de 
secretarissen-generaal van 2 september 
1940 betreffende de militaire pensioenen 
en toelagen, 2, paragrafen 1 en 2, en van 
de artikelen 19 en 27 van het besluit van 
29 maart 1941 van de secretaris-generaal 
van het Ministerie van financien tot .re
geling van de rechten cler o:fficieren, be
zoldigde beroepsmilitairen, loontrekkende 
werklieclen en hun rechthebbenden, even
gemelcle besluiten van de secretarissen-ge
neraal voor tijclelijk geldig gehouclen 
zijnde door artikel 3 van de besluitwet 
van 5 mei 1944, cloonlat het bestreden ar
rest het miclclel verworpen heeft clat door 
aanlegger hieruit afgeleicl is clat de arti
kelen 294 en 296 van het bij het koninklijk 
besluit van 25 juni 1931 gevoegd reglement 
ingetrokken werclen door het besluit van 
29 maart 1941 van de secretaris-generaal 
van het Ministerie van financien, dan 
wanneer artikel 27 van genoemd besluit 
van 29 maart 1941 tot regeling van de 
rechten van de o:fficieren... en hun recht
hebbenclen, beslist clat cc aile vroegere of 
met de bepalingen van dit besluit strij
clige schikkingen worden ingetrokken ll, 
clan wanneer, naar luid van artikel 19 
van voormeld besluit, de weclclen der ge
sneuvelde militairen of van degenen die 
overleclen zijn ten gevolge van nit hoofde 
van de vijandelijkheden opgelopen kwet" 
suren, aan de rechthebbenclen mogen uit
betaald worden voor de aan de 30" juni 
1940 voorafgegane peri ode; clan wanneer, 
naar luicl van paragraaf 1 van artikel 2 
van hetzelfde besluit, de echtgenoten van 
de ufficieren, afwezig om om 't even welke 
reden, op verzoek een van de weclde van 
de betrokkene af te rekenen maanclelijkse 
toelage kunnen krijgen, dan wanneer, 
naar h1id van paragraaf 2 van hetzelfde 
artikel 2, cc onvermindercl de in onder
staancl artikel 19 vermelde bepalingen ll, 
het bedrag van de voorschotten op wed
den of lonen van de overleden o:fficieren 
desvoorkomend afgehouden wordt van de 
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.acbterstallige bedragen van de overle
vingsrente; en, indien bet totaal beclrag 
van cle voorscbotten boger is dan bet be
drag van het verscbuldig-cle acbterstallige 
deel van bet pensioen, bet overscbot aan 
de bet1·okkenen toekomt, dan wanneer dit 
stelsel strijdig was met datgene dat ge
organiseercl werd bij de artikelen 294 en 
.296 van bet bij bet koninklijk besluit van 
25 juni 1931 gevoegcl reglement dat door 
verweerster ingeroepen werd en clat het 
gelijktijdig genieten van bet pensioen en 
de weclde tot met het opnieuw op vredes
voet brengen van het leger zou toestaan, 
dan wanneer het stelsel van evengemelde 

. artikelen 294 en 296 dienvolgens ingetrok
ken was door de werking van artikel 27 
. van bet beslnit van 29 maart 1941 : 

Overwegende dat de artikelen 1, 2 en 8 
van bet besluit van 29 maart 1941 onder 
meer ten behoeve van de beroepso:fficieren 
'en hun recbthebbenclen een voorlopig stel
sel van maanclelijkse voorscbotten, forfai
tair berekend wegens de moeilijkheclen 
die het juist berekenen van hun vordering 
bood, invoer{len; 

Dat het alclus ingevoerde voorlopige re
gime niet tot gevolg gebacl heeft bet vo
rige regime, ingevoercl door bet koninklijk 
besluit van 25 juni 1931 en bet daarbijge
voegd reglement, te vervangen en bijge
volg in te trekken; dat de in trekking van 
evengenoemde teksten niet geschiecl is 
·door artikel 27 van het besluit van 
29 maart 1941, hetwelk enkel de met de 
bepalingen van clit besluit strijclige schik
kingen bedoelt; 

Dat artikel 19 van hetzelfde besluit van 
29 maart 1941· geen andere draagwijdte 
beeft dan de integrale betaling, in plaats 
van de vereffening bij wege van voor
sclwt, van de wedde en de vergoeclingen 
die in zekere omstandigheden voor de 
maand juni 1940 verscbulcligcl zijn, moge
lijk te maken ; 
· Overwegencle dat artikel 19 enkel op de 
weclde van cle gesneuvelcle of ten gevolge 
van· oorlogsverwondingen overleclen o:fficie
r'Em datgene toegepast heeft wat artikel 7 
aan de levende militairen verleent · 
· Dat het midclel naar recbt faalt;' 

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

29 januari 1959. - 16 kamer. - Voo1'
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Bayot. - Gelijklttiflen
de conclttsie, H. Roger Janssens de Bist
boven, eerste aclvocaat-generaal. - Plei
te?'S, HH. cle Harven en Van Ryn. 

l 6 . KAMER. - 30 januari 1959 

1° RECHTERLIJKEJ INRICHTING. 
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - HOF VAN BEROEP BIJGE
STAAN DOOR EEN PERSOON AANGESTELD ALS 
GRIFFIER, - V ASTSTELLING VAN DE DOOR DIE 
PERSOON AFGELEGDE EED. - VASTSTELLING DIE 
KAN BLIJKEN OFWEL UIT DE VERMELDINGEN 
VAN RET ARREST OFWEL UIT DEZE VAN RET 
ZI'l'TINGSBLAD OF VAN ZIJN BIJLAGEN, 

2° MIDDELEN VAN VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - l\iiDDEL AFGELEID 
UIT DE OMSTANDIGREID DAT RET NIET VAST
STAAT OAT DE AANGESTELDE GRIFFIER DE AAN 
DE PUBLIEKE Ail-IBTENAREN OPGELEGDE EED 
HEEFT AFGELEGD. - AANLEGGER DIE BIJ DE 
VOORZIENING RET ZITTINGSBLAD NIET HEEFT 
GEVOEGD. - NIET ONTYANKELIJK MIDDEL. 

1° De termen van fle eecl cloo1· de per soon 
aangestelfl als g1··ijJier doo1· het hof van 
beroe1), zetelencle in bu1'gerz.ijlce zaken, 
moeten niet nooflzal;,elijlo vast{!estelfl 
worden floor het a'/''/'est zelf, ze mo,qen 
blijloen ttit het Z'itt·ing8blad of 11.it een 
bijlage van dat blad (1). 

2° Mag niet ontvangen wonlen, in b-twge1·
Ujlce zalcen, het miflflel aj{!eleid nit de 
omstwnfligheicl clat niet vastgestelfl 1om·d 
flat een pe1·soon, als griffier aan{!estelfl, 
fle aan de openba1'C ctmbtena1·en op[!e
ler;fle eed heett afgelegd, wannee1· ener
zijfls, cle bestreclen besUss·inu fle te1·men 
van flie eefl niet vaststelt en, anfle1·zi,icls, 
aanlegge1· bij z·ijn voo1·z·iening een ttit
[!ifte van het zUtingsblcul niet heett ue
voegfl (2). 

(N. V. HERBOSCH, T. N. y, SAFAR.) 

ARREST. 

HE'.r HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 april 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over bet middel, afgeleicl nit cle schen
ding van de artikelen 82 (gewijzigd door 
artikel 3 van de wet van17 augustus 1903), 
158, 159 en 207 cler wet van 18 juni 1869 
op de rechterlijke inrichting, 138, 470 en 
10±0 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, 36 van bet keizerlijk de
creet van 30 maart 1808 betreffencle de 
tncht der hoven en rechtbanken en 97 van 

(1) Zie verbr., 30 januari 1959 (Bull. en 
PASIC., 1959, I, 550) en noot in Bull. en PASIC., 

1959, I, 549. 
(2) Raadpl. verbr., 28 januari 1958 (Arr. 

T'eTbr., 1958, blz. 348) ; 28 october en 9 decem
ber 1958 (ibiil., 1959, blz. 178 en 313). 
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de Grondwet, doordat het bestreden arrest 
het vonnis van de Rechtbank van !wop
handel te Antwerpen bevestigt, dat de 
eis van eiseres, strekkencle tot betaling 
van overligclagen, verworpen had, dan 
wanneer het bestreden arrest de aanwe
zigheid, als lid van de zetel ter zitting 
waarop het arrest nitgespro)l:en werd, 
vaststelt van een heer Blockerije « Belg, 
meer clan 21 jaar oncl, aangestelcl als 
'clienstcloende griffier in plaatsvervanging 
van de hoofclgriffiei· en griffiers wettig be
let, die den eecl door de wet voorgeschre
ven heeft afgelegd >>, en dan wanneer, bij 
gebrek aan vaststelling dat de heer Bloc
kerije de aan de openbare ambtenaars 
door de wet opgelegde eed voorafgaande
lijk afgelegd heeft, deze melding niet toe-
1aat na te gaan of de heer Blockerije 
de door artikel 207 der wet del. 18 juni 
]_869 op de rechterlijke inrichting voor
geschrevcn voorwaarden vervulde om als 
dienstdoende griffier geldig te mogen wor
den aangesteld, zodat het bestreden ar
rest nietig is bij gebreke van voldoende 
vaststelling dat de burgerlijke kamer van 
het hof van beroep, - die zonder de 
Tegelmatige aanwezigheid van een grif
fier of van een als dienstdoende griffier 
wettig aangestelde persoon niet mag ze
telen -, op bovenvermelde terechtzitting 
regelmatig samengesteld was : 

Overwegende dat de regelmatigheid van 
de eedaflegging van een als dienstdoende 
_griffier aang·estelde persoon niet enkel nit 
•de vermeldingen van het vonnis of van 
het arrest blijken kan, doch ook nog en 
vooral nit de vermeldingen van de zitting
bladen en dezer bijlagen; 

Dat, waar aanlegster in gebreke is ge
bleven een uitgifte van het zittingblad 
·over te leggen, het middel niet kan aan
genomen worden ; 

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

30 januari 1959. - 1• kamer. ~ Voo1·
zitte1· en verslaggeve1·, H. Vandermersch, 
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
.lijlcluidende oonolu.sie, H. Hayoit de Ter
micourt, procurenr-generaal. - Pleiters, 
HH. Van Ryn en Simont. 

l e KAMER. - 30 januari 1959 

ARBEIDSONGEVALLEN. - SAMENGEOR
DENDE. WE'l'TEN BETREFFENDE DE VERGOEDING 
VAN DE SCHADE VOORTSPRUITENDE UI'l' DE AR
BEIDSONGEVALLEN, ARTIKEL 6, LID 3. - VER
DIENSTE VAN DE ARBEIDER. - BEGRIP. 
UITKERING WEGENS- WERKLOOSHEID. 

VERBR., 1959. - 28 

In artilcel 6, de1·de Ud, van de sarnenaeo1·
dencle wetten betreffende de ver,qoeding 
van de sohade voortspruitende ttU de 
arbeiclsongevallen beg1·ijpen de termen 
« verd·ienste van de arbeider >> hot ue
heel der winston die de b1·oodwinning 
van de arbeider ttitmalcen en namelijlo 
de werlvloosheidsttitlceringen, d·ie hij 
als onvrijwilUge we1·1oloze, overeenlcom
st-ig het besluit van de Regent van 
26 mei 1945, heeft ontvangen. 

(VENNOO'l'SCHAP NAAR ENGELS RECHT 
EAGLE STAR INSURANCE, 'l'. NOTEBAERT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 juli 1957 gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Doornik, 
in hager beroep uitspraak doende; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1, 2, zoals het 
gewijzigd werd door artikel 1 van de 
wet van 10 juli 1951, 6, lid 3, der wetten 
betreffende de vergoeding van de schade 
voortspruitende nit de arbeidsongevallen, 
samengeschakeld door het koninldijk be
sluit van 28 september 1931, 1, 3°, en 75, 
lid 4, van het organiek beslnit van de 
Regent dc1. 26 mei 1945 betreffende de in
richting van het Voorlopig steunfonds 
voor onvrijwillige werklozen, respectieve
lijk door artikel 2 van het koninklijk be
sluit van 13 december 1951 en door arti
kel 1 van het koninklijk besluit van 
22 juni 1951 gewijzigd, doordat het bestre
den vonnis, bij bevestiging van het von
nis a quo beslist, dat de werkloosheids
vergoedingen door verweerder ontvangen 
in het loon dienen begrepen dat tot grand
slag moet genomen worden voor het bepa
len van de vergoeding die hem toekomt 
wegens het arbeidsongeval waarvan hij 
het slachtoffer is geweest, om de redenen 
dat in artikel 6, lid 3, der sumengescha
kelde wetten op de materie het woord 
« verdienste » dat tegenover het woord 
<< loon >> gesteld is elke baat of winst be
doelt en dat de werkloosheidsvergoeding 
als een verdienste rnoet beschonwd wor
den, deze vergoeding wel een normale 
verdienste nitmakende voor de onvrijwil
lige werklozen die ze aileen ontvangen bij 
toepassing van het besluit van de-Regent 
van 26 mei 1945, naar luicl waarvan « met 
nrl1eidsdagen worden gelijkgesteld, ·de da
gen vergoed bij toepassing van de wets
en reglementsbepalingen inzake ... verzeke
ring tegen werkloosheid », dan wanneer 
het verschil dat arti)>:el 6, lid 3, tussen 
de woorden « loon >> en « verdienste » 
maakt enkel hierin bestaat dat het 
« loon » verschaft wordt door het in de 
banden van een arbeidscontract verricht 
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werk, terwijl de « verdienste ll het voor
deel vertegenwoordigd van alle bedrijvig
heid buiten dergelijk contract uitgeoe
fend; cla t het begri p << verdienste ll in alle 
geval, niet kan nitgebreicl worden tot ver
goedingen wclke juist toegekend zijn bij 
gebrek ann elke bedrijvigheid en dan 
wanneer de reglementaire bepalingen in 
zake werkloosheicl uitgevaardigd niet voor 
gevolg knnnen gehad hebben de wetsbe
valingen te wijzigen welke de vergoeding 
van de arbeidsongevallen beheersen : 

Overwegemle dat nit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat vcr
weercler het slachtoffer is geweest van 
een arbeidsongcvrtl, wnnneer hij ten 
clienste van de verzekercle van aanlegster 
in een <1orsonderneming stond waarvan 
de gewone werktijd minder dan een jaar 
clnnrt; 

Overwegende dat, naar lnid van arti
kel 6, lid 3, der wetten door het konink
lijk besluit van 28 september 1931 samen
geschakeld, de berekening van de aan ver
weerder verschuldigde vergoeding moet 
geschieden gelet zowel op het loon toege
kend voor de werktijd als op de ver
clienste van de arbeider gedurende het 
overige gedeelte van het jaar; 

Overwegende dat verweercler staande 
gehouden heeft da t er · aanleiding bestond 
als << verdienste gednrende het overige ge
deelte van het jaar ll te beschouwen, 
d.w.z. voor het tijdperk ge<1nrem1e het
welk hij niet ten clienste stond van de 
verzekerde van aanlegster, cle nitkerin
gen cUe hij als onvrijwillige werkloze bij 
toepassing van het beslnit van de Regent 
del. 26 mei 1945 getrokken had; dat het 
bestreden vonnis deze aanspraak ingewil
ligd heeft; 

Overwegende dat het woord « verdien
ste ll, vermeld in artikel 6, lid 3, der wet
ten bij het koninklijk beslnit van 28 sep
tember 1931 samengeschakeld, in een brede 
betekenis dient genomen te worden, dat 
die « verdienste ll het geheel cler winsten 
inhomlt welke de hroodwinning van de 
arbeider uitmaken; 

Overweg·encle dat die winsten, welis
waar, in de meeste gevallen, voortsprni
ten nit de werkelijke uitoefening van een 
arbeid; maar dat de bij het beslnit van 
de Regent dc1. 26 mei 1945 voorziene 
werkloosheillsnitkeringen ook winsten 
zijn die de broodwinning van de arbeider 
uitmaken, vermits, toegestaan aan arbei
ders clie tot werken geschikt zijn en we
gens die hoeclanigheid, cUt wil zeggen nit 
hoofde van hun werkvermogen, zij zich in 
de plants stellen van de winsten die voort
vloeien nit de werkelijke uitoefening 
van een arbeicl - winsten waarvan die 
arbeiders onafhankelijk van hun wil be
roofd zijn ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schencling van leden 3 en 9 van arti
kel 6 der wetten betreffende de vergoe
cling van de schacle voortspruitende nit de 
arbeidsongevallen, samengeschakeld bij 
het koninldijk besluit van 28 september 
1931, zoals lid 9 gewijzigd werd door ar
tikel 8, paragraaf 1, cler wet van 10 juli 
1951, doonlat het bestrec1en vonnis beslist, 
hij bevestiging van het vonnis a q·no, dat 
lle werkloosheidsvcrgoec1ingen door de 
verweerder getrokken in het loon dienen 
begrepen dat tot grondslag moet genomen 
worden voor het bepalen van de vergoe
ding die hem toekomt wegens een arbeids
ongeval, om de redenen dat « voor de 
ondernemingen waarin zonder onderbre
king wordt gewerkt, de wetgever met de 
werkloosheidsdagen rekening houclt en 
deze bij het basisloon voegt tegen het be
clrag van het dagloon ll en << dat het vol
strekt onwaarschijnlijk schijnt dat de 
wetgever dergelijk voorcleel zou gegeven 
hebben aan de werklozen van de oncler
nemingen waarin zonder onderbreking 
wordt gewerkt en een kleiner voordeel 
zou geweigerd hebben aan de werklozen 
van de seizoenbeclrijven ll, dan wanneer 
cle leden 3 en 9 van artikel 6 der samen
geschakelde wetten betreffende de ver
goeding van de scha<1e voortsprnitende 
uit de arbeiclsongevallen onderscheiclen
lijke categorieen arbeiders en onclernemin
gen bedoelen, wier vergoeding beheerst 
worclt door verschillcnde en strakke stel
sels, die zich tegen elke analogische toe
passing van de ene op de andere ver
zetten, en dan wanneer in de ondernemin
gen waarin niet zonder onclerbreking 
worclt gewerkt - :>;oals ten cleze - er 
geen rekening kan gehonden worden, 
voor het bepalen van het basisloon, van 
de dagen die verloren zijn ten gevolge 
van werldoosheid in een andere onderne
ming· clan die van de gerechtigde : 

Overwegende llat <le vaststellingen van 
het bestreden vonnis, in het antwoorcl 011 
het ecrste micldel hernomen, wettelijk het 
dispositief van het vonnis rechtvaarcligen; 
clat het tweecle micldel chis slechts over
boclige motieven bestrijdt en, bijgevolg,. 
bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
is; 

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

30 januari 1959. ~ 1° kamer. - Voor
z'itte,r, H. Vandermersch, raaclsheer waar
nemencl voorzitter. TT erslaggever. 
H. Bayot. - Gelijlcl·nidende concl·nsie; 
H. Hayoit de Termicourt, procurenr-gene
raal. Pleiters, HH. Veldekens en Van 
Ryn. 
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2e KAMER. - 2 fehruari 1959 

VERKEER. - LINKS INHALEN VAN EEN BE
STUURDER DIE ZIJN VOORNEMEN HEEFT LATEN 
KENNEN LIN:KS AF TE SLAAN EN DIE IN HET 
MIDDEN VAN DE RIJBAAN REED. - 0VERTRE
DING VAN ARTIKEL 21, TWEEDE LID, VAN DE 
WEGCODE VAN 8 APRIL 1954. 

De reohte1· die vaststelt clat een bestlHW
der die, tijdig, zijn voonwmen heett la
ten kennen l·inlcs at te slaan, in het mid
den van de baan 1·eed, en op z·ijn reoh
te1· kant een voldoende 1'~timte liet on~ 
hem in te halen, besUst wettig dat hij 
niet Unlcs mocht ingehaald wonlen (1). 

(BARTAL, T. «UNION NATIONALE 
DES MUTUALITES SOCIALISTES ll.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 october 1958 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele 
Rechtbank te Luik ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de tegen 
aanlegger ingestelde pnblieke vordering : 

Over het middel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 21 en 25, inzonder
heid, 2-b, van het koninklijk beslnit van 
8 april 1954 houdende Algemeen Regle
ment op de politie van het wegverkeer, 
97 van de Grondwet, doordat het bestre
den vonnis beslist heeft dat aanlegger 
« het niet mocht ondernemen lungs de 
linkerkant het v6ertnig in te hulen dat 
bestnnrd werd door tweede verweenler, 
die zijn voornemen om naar links af te 
slaan kenbaar had gemaakt, in het mid
den van de rijbaan reed en rechts van 
zich voldoende plaatsrnimte liet om het 
inhalen mogelijk te maken, en enkel op 
deze beschouwing gesteund heeft de ver
oordeling van aanlegger nit hoofde van 
« alle te .zijnen laste als bewezen aange
ziene inbreuken op de politie van het 
wegverkeer ll, de vrijspraak van tweecle 
yerweerder van de telastleggingen waar
yoor deze terechtstond, de veroordeling 
van aanlegger tot verscheidene vergoe
dingen aan de burgerlijke partijen en de 
onbevoegdverklaring van de rechter over 
de grond om over aanleggers burgerlijke 
Yordering tegen tweede en derde ver
weerder uitspraak te doen, dan wanneer 
de weggebruiker die naar links wil af
slaan de verplichting heeft niet enkel 
vooraf zijn voornemen kenbaar te ma-

(1) Arg. verbr., 5 novBmber 1956 en 4 fe
bruari 1957, redenen (Arr. Yerb1·., 1957, blz. 152 
en 424). 

ke~, overeenkomstig de bepalingen van 
artlkel 44, doch ook zich naar links te 
begeven, dan wanneer het bestreden von
nis niet vastgesteld heeft dat tweede 
v~rweercler de tweecle van deze verplich
tmgen nagekomen >vas, het integendeel 
vaststelt dat tweede verweerder op het 
ogenblik van het litigieuze ongeval in het 
midden van de rijbaan reed en het boven
dien beslist clat het van belang ontbloot 
was te onderzoeken of tweede verweer
der, vooraleer in het midden van de rij
baan te rijden, meer rechts gereden hacl, 
dan wanneer het bestreden vonnis mi ts
dien aanlegger veroordeeld heeft in weer
wil van het ontbreken van een der ele
menten die de wet eist voor het bestaan 
van de te zijnen laste als bewezen aan"'e
ziene overtrecling, en de beslissing van het 
vonnis, in dit opzicht, evenals de beslis
singen over de andere punten die het ge
volg ervan zijn, dus niet wettelijk met 
redenen omkleed is : 

Overwegende dat het in het middel 
aangeduid artikel 25-1 bepaalt dat elke 
bestnnrder die naar links wil afslaan 
vooraf zijn voornemen moet kenbaar ma
ken overeenkomstig het bepaalde in arti
kel 44; dat hij zich naar links moet be
geven zomler echter de normale gang van 
het tegemoetkomend verkeer te beletten 
of te hinderen en vervolgens de ma
namvre met matige snelheid moet uitvoe
ren; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat nit de verklaring van getuige Pel
laers blijkt : enerzijds, dat Roy zijn 
linker knipperlichten tijdig aangestoken 
had en in het midden van de 7 meters 
brede rijbaan reed; anderzijds, dat hij 
Techts van zich genoeg plaatsruimte liet 
zodat zelfs een personenautomolJile hem 
kon voorbijrijden; dat het eruit besluit 
dat Bartal, die per motorrijwiel reed het 
inhalen langs de linkerkant niet n{ocht 
ondernemen; 

Overwegende dat de vaststelling dat 
Roy, die zijn Yoornemen om naar links 
af te slaan, kenbaar gemaakt had, in het 
midden van de rijbaan reed, impliceert 
dat hij zich naar links begeven had; 

:Oat het micldel feitelijke grondslag 
m1st; 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vorderingen welke ingesteld zijn 
tegen aanlegger door verweerders « Union 
nationale des mutnalites socialistes ll en 
Lambert en door aanlegger tegen ver
.weerclers Roy en Lambert : 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder middel doet gelden; 
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III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over c1e tegen 
aanlegger door verweerder Maczkovjak 
ingestelcle burgerlijke vordering : 

Overwegende dat de rechtbank zich er
toe beperkt heeft verweerder provisioneel 
een som toe te kennen en een onderzoeks
maa tregel te gelasten ; da t voorziening 
tegen deze voorbereiaende of tot onder
zoek strekkende beslissing, waarbij niet 
over een betwisting omtrent de bevoegd
heid uitspraak gedaan is, pas openstaat 
na de beslissing over de gronc1; dat c1e 
voorziening derhalve niet ontvankelijk is; 

Om die rec1enen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

2 februari 1959. - 26 kamer. - Voor
zittet·, H. Sohier, voorzitter. - Versla,q
gwver, H. Vroonen. - Gelijlclu,iclende con
clnsie, H. Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. ~ Pleiters, HH. Struye 
en Demeur. 

2° KAMER. ~ 2 fehruari 1959 

VOOHZIENING IN VERBREKING. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH TE VOORZIEN. 
BESLISSING VAN DE GEMENGDE RAAD VAN BE
ROEP VAN DE 0RDE DER DIERENARTSEN. -
VOOTIZIENING VAN DE KLAGER. - NIET-ONT
VANI<ELIJKHEID. 

De vooTziening in vet'bt·eldng tegen de be
slissingen van cle gemengde t·acul van de 
Ot·cle van cle cliet·enwrtsen ·is niet toege
laten ann cle lclageTs. (Wet van 19 de
cember 1950, art. 12.) 

(ROSAUX, T. ORDE DER DIERENARTSEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 23 october 1958 gewezen door 
de gemengde raad van beroep met het 
Frans als voertaal van de Orde der c1ie
renartsen; 

Overwegende c1at bij cleze beslissing ge
wijzigc1 is een beslissing van de geweste
lijke raacl met het Frans als voertaal van 
voormelde Orde, gewezen in znke de die
renarts Gerard op klacht van aanlegger, 
cUe insg·elijks dierenarts is ; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 12, lkl 2, van de wet van 19 december 
1950, tot instelling van de Orde der die
renartsen, de eindbeslissingen door de ge-

, meilgcle raad van beroep gewezen, door de 
verschijnende partij wegens overtreding 
van de wet of verzuim c1er wezensvormen 
of der vormen die· op straffe van nietig-

heid voorgeschreven ZlJn bij het hof van 
cassatie aangebracht kunnen worden; 

Overwegende dat de « verschijnende 
partij ll de dierenarts is tegen wie de 
tnchtvordering gericht is, zoals trouwens 
uit de bewoorclingen van nrtikel 15, lid 2, 
van dezelfde wet af te leiclen valt; 

Overwegende voorzeker, c1at artikel 17, 
lid1, van voormelde wet het instellen van 
hoger beroep door de partijen tegen alle 
beslissingen van de gewestelijke raad der 
Orde toestaat, doch dat dergelijke bepa
ling niet herhaald is ten aanzien .van de 
.voorziening in cassatie tegen de beslissin
gen van de gemengde raad van beroep; 

Dat eruit .volgt dat, daar aanlegger, in 
zijn hoedanigheid van klnger, geen ver
schijnende partij was in de zin van arti
kel 12 van voormelde wet, hij door dit ar
tikel niet begrepen is onder de personen 
die zich in cassatie vermogen te voorzien; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

2 februari 1959. - 2° kamer. - Voot·
zitte·r, H. Sohier, voorzitter. - Verslng
rJevet·, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Gel'ijlcltticlencle conclnsie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, eerste advocaat-gene
raal. 

26 KAMER. ~ 2 februari l 959 

1° INKONISTENBELASTINGEN. - RA
MING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. - BE
TWISTING NOPENS DE OPRECHTHEID VAN DE 
AAN DE ADMINISTRATIE TEGENGESTELDE AKTEN. 
- RECHT VAN DE AD:I'.fiNISTRATIE OM DOOR 
ALLE RECHTSMIDDELEN HET VERDICHT KARAK
TER VAN DIE AKTEN TE JlEWIJZEN. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. - Mo
BILIENilELASTING. - BELASTING VERSCHUL
DIGD OP DE OPBRENGSTEN VAN VERHURING VAN 
VERPACHTING EN CONCESSIE VAN ALLE ROE

RENDE GOEDEREN. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. - Mo
IliLIENBELASTING. - SOLVENTlE VAN DE STEL
LER VAN ZEKERHEID.- WAARBORG DIE GEEN 
ROERF,ND KAPITAAL UI'l'MAAKT.- BORGTOCHT 
DlE AAN DE JIWBILIENBELASTING NIET ONDER

HEVIG IS. 

1o De arlm·in,istrat-ie mar!, cloo1· alle t•echts
miclclelen, het vercl·icht lcctntlcte-r van cle 
haa-r tegengestelde alcten bewfjzen (1). 

(1) Verbr., 28 febTuari en 8 mei 1956 (A1-r. 
Ve1·b1'., 1956, biz. 526 en 755); 29 november 
1956, twee arTesten (ibid., 1957, biz. 213 en 
217); 12 november 1957 (ibid., 1958, biz. 135); 
Taadpleeg verbT., 13 mei 1958· (ibid., 1958,. 
blz. 733). 
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2° De mobf!JienbelasUng is verschulcligd, 
lnidens artilcel 14, pamumat 1, .qo, 
V'ie1·de Ud, van de samengeschalcelde 
wetten bet1·ettende de inlcomstenbelastin
,qen op de opbrengsten van ve1·htwing, 
verpachting en concessie van alle 1'0e
rende goederen. 

3° De pe1·soonlijlce zelcerheicl cUe de sol
venUe van de steller vcm zelcerhe'id ttit
maalct is geen merend lcapitaal. Ze is, 
de1·halve, aan cle mobUiiJnbelasUng niet 
onde1·worpen. 

(WELLENS, WEDUWE SCHOLART, 
T. BELGISCHE STAAT, UINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 januari 11J58 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 2, van de samengeschakelde 
wetten op de handelsvennootschappen, 
1319, 1320 en 1321 van het Durgerlijk 
Wetboek, eerste onderdeel, doordat het 
bestreden arrest beslist dat de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid de eigenares was van het mate
rieel dat wijlen Alfred Scholart in on
verdeeldheid met twee andere personen 
gekocht heeft, dan wanneer de inkoop
factnren ten name van <<Alfred Scholart 
en medebelanghebbenden ll opgemaakt 
werden en er nit de boekingsbescheiden 
van de vennootschap blijkt dat deze aan 
de vennoten sommen voorgeschoten heeft 
om het materieel te kopen en dat de nan 
wijlen Scholart voorgeschoten sommen 
na zijn overlijden aan die vennootschap 
terugbetaald werden, en dan wanneer nit 
de financiele middelen waarvan wijlen 
Scholart en medebelanghebbende gebruik 
gemaakt hebben blijkt dat zij het mate
rieel regelmatig gekocht hebben; tweede 
onderdeel, doordat het arrest weigert de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid en de vennoten als onder
scheiden personen aan te zien, dan wan
neer dergelijke vennootschap krachtens 
artikel 2 van de samengeschakelde wet
ten op de handelsvennootschappen een 
rechtspersoonlijkheid uitmaakt, onder
scheiden van die der vennoten, en een 
afzonderlijk, ten deze gei:dentificeerd pa
trimonium bezit; derde onderdeel, door
dat de administratie der belastingen be
weert dat het materieel niet aan Alfred 
Sclwlart en andere eigenaars in onver
deeldheid toebehoorde, dan wanneer de 
bestnren der registratie en der douanen, 
door ten bezware van de drie eigenaars 
in onverdeeldheid taxes en rechten te in
nen, erkend hebben dat dezen de hoeda-

nigheid van eigenaar llezitten; dat er 
mitsdien een tegenstrijdigheid aanwezig 
is die met het ontbreken van redenen 
gelijkstaat; vierde onderdeel, doordat het 
bestreden arrest verklaart : « dat ver
zoekster nalaat verrichtingen die zo dub
belzinnig zijn te verklaren door enige 
reden van economische of persoonlijke 
aard; dat daarentegen erop moet worden 
gewezen dat Scholart, wiens hoedanigheid 
van vennoot niet wordt betwist, door zich 
fictief een deel van het medeeigendom in 
dat materieel toe te kemwn, mocht hopen 
het belastingsregime voor zekere sommen 
die hem gestort werden te zijnen per
soonlijken voorc1ele te wijzigen )}, dan 
wanneer deze redenen v66r het hof niet 
besproken werden en er aangetoond is 
dat de belastinglast zwaarder zou ge
weest zijn indien de vennootschap, in 
plaats van het materieel te huren, het ge
kocht had, en dan wanneer in de op een 
onderstelling gesteunde reden dubbelzin
nigheid schuilt : 

'Over het eerste onderdeel : 

Overwegende enerzijds, dat de akten 
waarvan de bewijskracht, volgens het 
middel, door het arrest zou zijn geschon
den, niet bij de voorziening werden ge
voegd; 

Overwegende, anderzijds, dat de admi
nistratie ontvankelijk is om door alle 
rechtsmiddelen het verdicht karakter van 
de haar tegengeworpen akten te bewijzen; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan ingewilligd worden; , 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

aan de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid noch de rechts
persoonlijkheid, noch het recht op een 
patrimonium, onderscheiden van dat der 
vennoten, ontzegt, doch beslist dat het 
in het middel bedoeld materieel nooit het 
eigendom geweest is van wijlen Alfred 
Scholart; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat de in het middel op
geworpen niet-overeenstemming tussen de 
beoordelingen, enerzijds, van de adminis
tratie der belastingen, en anderzijds, van 
de besturen der registratie en der doua
nen, in het bestreden arrest niet voor
komt; 

Dat immers, al laat het hof zi.in be
slissing hierop rusten dat het materieel 
niet toebehoorde, onder meer aan Alfred 
Scholart maar aan cle vennootschap, het 
nergens erop wijst dat de bestnren cler 
registratie en der donanen op de kopen 
ten bezware van genoemde Scholart rech
ten geheven hebben; 
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Dat dienvolgens het middel, in zover 
het de aanwezigheid van een tegenstrij
digheid in de redenen van het arrest aan
voert, feitelijke grondslag mist ; 

Over het vierde onderdeel : 
Overwegencle, enerzijcls, clat het hof 

niet vermag de feitelijke beschouwingen 
te onclerzoeken die in het mic1c1el tegen 
de beoorcleling van de rechter over de 
grond voorgebracht zijn; 

Dat het middel in dit opzicht niet ont
vankelijk is; 

Overwegende, ander.zijds, dat in de re
tlen van het arrest die door het middel 
gecritiseercl wordt generlei dubbelzinnig
heicl schuilt; 

Dat het middel in clit opzicht feitelijke 
gronclslag mist ; 

Over het tweede midclel, afgeleid uit 
de schending van artikel 14, paragraaf 1, 
'1°, lid 4, van cle samengeschakelcle wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
doordat het bestreclen arrest aan de be
<lrijfsbclasting ten bezware van aanleg
ster onderworpen heeft de retributie 
welke voor de ann de bank gegeven 
lwofdelijke zekerheid geind werd op de 
kredieten toegestaan aan de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid waarvan wijlen Alfred Scholart deel 
uitmaakte, clan wanneer deze retributie 
een inkomen is van het roerencl kapitaal 
dat opgeleverd wordt door de solventie 
van de stellers van zckerheid : 

Overwegende dat een mobilienbelasting 
slechts verschulcligcl is, kraclltens arti
kel 14, paragraaf 1, 4°, lid 4, van de sa
mengescllakelde wetten, op de opbreng
sten van verlluring, verpachting, gebruik 
en concessie van alle roerende goederen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in feite vaststelt dat de borgstelling ter 
bank niet tot enige verstrekking van ka
pitalen als zekerheid geleid heeft; 

Da t het middel, zonder zulks te betwis
ten, beweert dat de solventie van de stel
ler van zekerheill op zichzelf een kapi
taal uitmaakt; 

Overwegende dat deze bewering juri
discll niet gegrond is; dat wanneer, zoals 
ten deze, de steller van zekerlleid zich 
ertoe beperkt als borgtocllt zijn solventie 
te verschaffen, dit wil zeggen een per
soonlijke zekerheid, er geen roerencl ka
pitaal als zekerheid gegeven wordt; 

Dat llet middel, lletwelk op een ver
keerde juridische opvatting rust, naar 
recllt faalt; 

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

2 februari 1959. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadslleer waarnemend 
voorzitter. - Ye·rslaggeve1·, H. Vroonen. 
- Gelijlcl·uiclenfle conolus·ie, H. Ganshof 

van der Meerscll; advocaat-generaal. 
Pleiter·, H. Van Leynseele, 

26 KAMER. - 3 fehruari 1959 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
DRIJFSBELASTING. - RAMING VAN DE BELAST
BARE GRONDSLAG DOOR VERGELIJKING MET DE 
NORMALE BRUTO- Gn' HALFBRUTO-INKm£BTEN 
VAN EEN SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGE. 
- WET'l'IGHEID. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
DRIJFSBELASTING. - RAMING VAN DE BELAST
BARE GRONDSLAG DOOR VERGELIJKING MET DE 
NORMALE INKOMSTEN VAN SOORTGELIJKE BE
LASTINGPLICHTIGEN. - GEEN VERPLICHTING 
OM TE VERGELIJKEN MET EEN BELASTINGPLICH
TIGE WIENS ACTIVI'l'EIT UITGEOEFEND WERD 
GEDURENDE GANS DE LOOP VAN DE PERIODE TIJ
DENS DEWELKE DE BELASTBARE INKOMSTEN 
BEHAALD ZIJN GEWEEST. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
DRIJFSBELASTING. - RAMING VAN DE BELAST
BARE GRONDSLAG DOOR VERGELIJKING MET DE 
NORMALE INKOMSTEN VAN SOORTGELIJKE BE
LASTINGPLJCHTIGEN. - ELEMENTEN OP DE
WELKE DE SOORTGELIJKHEID GEGROND IS, -
SOE\'EREINE BEOORDELING VAN DE FEITEN
RECHTER. 

4° INKOJ\IISTENBELASTINGEN. - BE
DRIJFSBELASTING. - BEDRJ,H'SUITGAVEN. -
0VEIWRACHTTAXE. - AFTREKBARE BEDRIJFS

UITGAYE. 

1 o DooJ' te besch'iklcen (lat bij gebJ'elc aan 
oew'ijslc·raohtige gegevens, de oelastoaTe 
winsten of oaten voo1· ·iefler oelasting
plichtitJe worden oepanlcl, tJelet op de 
·winsten en oaten van soortgelijlce oelas
tinypliohtigen, sl·u:it nTtilcel 28 cle1· sa
mengeschalceldc ·wetten betrejfemle de 
·inlcomstenocln8ti.ngen, 't'e1'1·e van te e·isen 
flat het be(J;raq cler inlwmsten :zo·n ·WOT

clen bepanlcl .;net het ooy op he't netto
be(z.rny cler 1nlcmnsten vnn sooTtgelijlce 
lJelasti.nupUchUyen, ae 1·amin[1 van de 
oelasto(we inlcomsten floor ve·rgelijlcing 
met cle 1wnto- of halflirnto-inlwmsten 
van soortgelijlce lielastingpliohti[len niet 
~t'it (1). 

2° N och 11.it artilcel 28 vcm cle sarnenge
schalcelcle wetten lietrejfemle de inlcom
sten belasti.ngen noch ~tit eniye andere 
tvetsbepaUng oUjlct flat de soortgelijlce 
belnstingpliohUge sleohts cleze mag zijn 
wiens oefloelfle acUviteit ~titgeoefenfl 
wenl yeflltrencle pans cle loop van cle tJe-

(1) Verbr., 11 april 1957 (Bull. en PAsrc., 
1957, I, 986); 29 mei 1958 (A'IT. Verb·r., 1958, 
blz. 774). 
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1'iode tijdens dewellce de belastbare win
sten behaald Z'ijn getveest. 

3° De feitenrechter beoo1·deelt soeve1·e,in 
de gepasthehl en de bewijskracht van de 
elementen op (lewellce gestetmd is de 
soo1·tgeUjkheid van de emploitatie van 
een belasUngplichtige met deze (lie als 
vergelijlcingspwtt voo1· (le ran11ing van 
de belastbare inlcomsten gekozen is ge
weest (1). (Artikel 28 der samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten-
belastingen.) , 

4° De overdmchttame maalct P'l"incipfeel 
een be(lrijfsnitgave ten einde inlcom
sten te verlcrij gen ttit en 'is dtts aftrelc
baa1' van het br·lttobedrag van deze 
laatsten (2). (Artikel 26, paragraaf 1, 
van de samengeschakelde wetten betref
femle de inkomstenbelastingen.) 

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

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 28 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij het besluit van de Re
gent van 15 januari 1948, doordat het 
bestreden arrest als beginsel vooropstelt 
dat « de administratie vrijelijk volgens 
de methode die haar het best geschikt 
schijnt de vergelijkingsfactor(en) of -cri
terium(s) kiest, dat zij de vergelijking 
even goed op de bruto- als op de netto
winst mag la ten slaan en da t niets haar 
bijgevolg ertoe verplicht de eind- of glo
bule resultaten van de vergeleken bedrij
ven tegenover elkaar te stellen )), en uit
gaande van dit beginsel de argumentatie 
van aanlegger in cassatie afwijst die 
hierop gesteund is dat de in beschouwing 
genomen vergelijkingspunten, zowel voor 
de groot- als voor de kleinhandel welke 
verzoeker dreef, niet pasten, daar zij en
kel op het brutowinstpercentage sloegen, 
afgezren van het eindresultaat en van 
andere beoordelingselementen, dan wan
neer artikel 28 van de samengeschakelde 
wetten voorziet in het bepalen van de 
belastbare winsten of baten naar de nor
male winsten of baten van soortgelijke 
belastingplichtigen, dit wil zeggen in het 
bepalen van de netto belastbare inkom-

(1) Verbr., 18 november 1958 (supra, 
biz. 239) ; 2 december 1958 en 13 januari 1959, 
twee an·esten (B1tll. en PAsrc., 1959, I, 331, 475 
en 477). 

(2) Verbr., 22 mei 1956 (An·. T'e1•br., 1956, 
biz. 796). 

sten van de betrokken belastingplichtiO'e 
door vergelijking met fie inkomsten v:n 
dezelfde aard, dus de netto-inkomsten 
van . soortgelijke belastingplichtigen, 
naardren het woord « winsten ll in een 
zelfde zin niet met twee verschillemle bc
~ekenissen mag begrepen worden, en er 
m geen enkele wetsbetmling overigens een 
omschrijving van het begrip « bruto
winst ll gegeven is : 

Overwegende dat artikel 28 van de sa
mengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, door te bepalen 
dat, bij gebrek aan bewijskrachtige gege
vens, de belastbare winsten of baten voor 
elke belastingplichtige bepaald worden 
naar de normale winsten of baten van 
soortgelijke belastingplichtigen, niet eist 
dat het nettobedrag van de inkomsten 
bepaald zou worden door verwijzing naar 
het nettobedrag van de inkomsten van 
soortgelijke belastingplichtigen · dat dit 
artikel immers gebiedt rekening te hou
den, naar gelang van het geval, met con
crete en bekende elementen, ten einde cle 
~oor de wet ingevoerde wijze van bepa
hng van de belastbare winst aan te pas
sen aan de bijzonderheden van het geval; 
dat aldus de bepaling van de belastbare 
winsten cloor vergelijking met de bruto
of halfbrutowinsten van een soortgelijke 
belastingplichtige niet uitgesloten is· 

Waaruit volgt dat het middel r:aar 
recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
cle schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 28, 55 en 62 van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij het besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, 1315, 1349 en 
1353 van het Durgerlijk Wetboek, eerste 
onderdeel, doordat het bestreden arrest 
geen antwoord verstrekt op het argument 
van aanlegge1' dat hierop gesteund is dat 
de administratie, zowel wat de groat
handel van aanlegger in cassatie als wat 
zijn kleinhandel betreft, het op haar 
rustencl bewijs dat de door de beweerde 
soortgelijke belastingplichtigen behaalde 
brutowinsten « normale ll winsten zijn 
niet levert, en hierop dat integendeel nit 
de elementen van het dossier blijkt dat de 
door aanlegger aangegeven winsten hoger 
zijn dan de normale brutowinsten, door 
de soortgelijke belastingplichtigen in ge
lijkaardige exploitatie-omstancligheden be
haald, of daarop antwoordt op een dub
belzinnige wijze wat met het' ontbreken 
van antwoord gelijkstaat, door de ver
klaring dat « wanneer, .zoals ten cleze het 
geval is, de procedure van artikel 28 van 
de samengeschakelde wetten correct toe
gepast werd, het ter zake niets afdoeJ: 
dat andere vergelijkingen voor de betrok
ken belastingplichtige voordeliger zijn of 
dat een tegenover elkaar stellen met rle 
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winsten van de vroegere of latere dienst
jaren voor hem gunstiger is)), welke_ be
schouwing niet toelaat in te zien of het 
bestreden arrest de argumentatie van 
aanlegger in cassatie afwijst omdat ten 
deze de door de in . aanmerking genomen 
vergelijkingspunten behaalde brutowin
sten aileen als normaal vail en te beschou
wen, terwijl de nit de andere, voor aan
legger in cassa tie gunstige vergelijkings
punten blijkende winsten abnormaal zou
den zijn, ofwel omdat de rechters in ho
ger beroep van mening zijn dat, ingeval 
de administra tie een enkel vergelijkings
punt voortbrengt dat als passencl kan 
aangezien worden, aile andere vergelij
kingspunten en beoorclelingselementen 
zonder vercler onclerzoek of onderscheid 
krachtens de wet ter zijde dienen ge
schoven te worden; tweecle onderdeel, 
doordat in de onclerstelling dat het be
streclen arrest een passend, zij het dan 
impliciet antwoord verstrekt heeft op de 
conclusies van aanlegger in cassatie, het 
cvenwel niet zoncler schencling van arti
kel 23 van de samengeschakelde wetten 
als beginsel heeft kunnen vooropsteilen 
dat « wanneer de in dit artikel omschre
ven procedure correct toegepast werd, 
het ter zake niets afdoet da t andere, voor 
de betrokken belastingplichtige voordeli
gere vergelijkingspunfen of beoordelings
elementen in het dossier voorkomen ll; 
dan wanneer artikel 28 van de samenge
schakelcle wetten benaalt dat met de door 
soortgelijke belastingplichtigen gemaakte 
winsten slechts rekening mag gehouden 
worden voor zoveel cleze winsten « nor
maal ll bevonden worden en er acht ge
slagen wordt op aile dienencle beoorcle
lingselementen, en clan wanneer het dus 
niet volstaat dat enige soortgelijke be
lastingplichtige een zekere winst aan
of toegegeven zou hebben opclat de aclmi
nistratie ipso facto het recht zou heb
hen stelselmatig aile andere vergelijkings
pnnten of beoordelingselementen bniten 
beschouwing te laten wanneer deze voor 
de belastingplichtige gunstig zijn, wat 
insgelijks verboden is op het gebiecl van 
het feitelijke vermoeden, door de artike
len 55 en 62 van de samengeschakelcle 
wetten en door de artikelen 1315, 1349 en 
1353 van het Bmgerlijk Wetboek : 

Over beide onderdelen samen : 

Overwegende clat de rechter, die onder 
meer vaststelt « clat de administratie het 
best passencle vergelijkingspunt gezocht 
heeft en dat een onrechtstreekse clemon
stra tie, geclaan a an de hand van zekere, 
door de belastingschuldige zelf bijge
brachte cijfers, de besluiten staaft die 
voortvloeien uit de toepassing van de 
ter zake overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 28 van de samengeschakelde 
wetten gevolgde procedure ll, om te be-

sluiten dat ten deze <<de procedure van 
artikel 28 van de samengeschakelde wet
ten correct tciegepast .werd ll, zonder club
belzinnigheid aanneemt clat de winsten 
of baten van de soortgelijke belasting
plichtige, naar welke aanlegger belast
bare winsten of baten bepaalcl werden, 
normale winsten of baten zijn, en de 
verwerping van aanleggers stelling recht
vaardigt volgens welke de administra tie 
het bewijs van het normaal karakter 
van de in aanmerking genomen winsten 
niet zou geleverd hebben ; 

Overwegende dat, zo het arrest boven
dien verklaart dat « het ter zake niets 
afdoet dat andere vergelijkingen voor de 
betrokken belastingplichtige voordeliger 
zijn of dat een tegenover elkaar steilen 
met de winsten van de vroegere of latere 
clienstjaren voor hem gunstiger is ll, het 
daarvoor bevestigt dat de vermoedens die 
aanlegger inroept en die niet onder ar
tikel 28 vallen de belastingschuldige niet 
in de mogelijkheicl steilen de uitslagen 
van een wettelijke toepassing van die be
paling te betwisten, wanneer de belas
tingschuldige in gebreke blijft de bewijs
krachtige elementen ten blijke van zijn 
belastbare winsten of ba ten bij te bren
gen en evenmin het bewijs van de aan
wezigheid van een overbelasting levert; 

Vvaarnit volgt dat geen van de onderde
len van het micldel kan ingewilligcl wor
den; 

Over het derde miclclel, afgeleicl nit de 
schending van artikel 28 van de samen
geschakelcle wetten betreffencle de inkom
stenbelastingen, samengeschakeld bij het 
besluit van de Regent van 10 jannari 1948, 
doordat het bestreden arrest zowel voor 
de groot- als voor de kleinhandel beslist 
dat de omstandigheid dat, in tegenstel
ling met de soortgelijke belastingplich
tige aanlegger zijn boeken op een andere 
datl~m clan genoemde belastingplichtige 
afsluit de vergelijking niet in de weg kan 
staan ingeval de:w plaats heeft, zoals ten 
deze geschiedt, over het zo nabij moge
lijk gelegen tijdvak, clan wanneer aileen 
de over hetzelfde tijdvak gemaakte ver
gelijking geldig is : 

Overwegende dat noch uit artikel 28, 
noch nit enige andere wetsbepaling blijkt 
dat de soortgelijke belastingplichtige en
kel diegene kan zijn wiens in aanmerking 
genomen beclrijfsactiviteit uitgeoefend 
wercl geclurende geheel de periode tijdens 
welke de bclastingschnlclige de belastbare 
winsten of baten behaalcl heeft; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond soeverein het afcloencl karakter en 
de bewijswaarde beoordeelt van de ele
menten waarop de soortgelijkheid van 
het bedrijf van een belastingplichtige met 
datgene dat voor het ramen van de be-
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lastbare grondslag als vergelijkingspunt 
werd gekozen, gesteund is ; · 

Dat het bestreden arrest niitsdien wet
telijk heeft ku:tmen· beslissen « dat de om
standigheid dat verzoeker, in tegenstel
ling tot zijn concurrenten, zijn boeken op 
een andere datum dan deze:il afslnit, de 
vergelijking niet in de weg kan staan Jl ; 

Dat het mid del naar recht faalt; -
Over het vierde mi<ldel, .afgeleid nit de 

schending van de artikelen 1315, 1317 tot 
1322, 1349, 1350, 1352 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre" 
den arrest vaststelt dat aanlegger in cas
sa tie, na een belastbare winst van 
113.1J50 frank aangegeven te hebben, in 
Je loop van het onderzoek van de recla
matie toegaf dat dit cijfer op 280.260 fr. 
zou mogen ·gebracht worden, en ernit af
leidt dat aanlegger zodoende de onjuist
heid van zijn aangifte zon bekeild heb
ben, zonder tegelijkertijd vast te stellen 
dat zijn voorstel enkel als voorstel voor 
een minnelijke regeling gedaan werd en 
onverminderd zijn rechten bij niet~in
stemming aldns de bewijskracht schen
dend van de brief die op 6 december 
11J55 door aanlegger ann de bevoegde in
spectenr (stuk rv; 15, van het dossier 
der administratie) gericht werd en waar
op het · arrest steunt om zijn dispositief 
te rechtvaardigen, en aan bewnste brief 
een draagwijdte toeschrijvend die met de 
bewoordingen ervan onverenigbaar is : 

Overwegende dat het arrest zich erbij 
bepaalt vast te stellen « dat verzoeker, 
na een belastbare winst van 113:950 fr. 
aangegeven te hebben; in de loop van 
het onderzoek van de reclamatie toegaf 
dat dit cijfer op 280.260 frank mocht ge
bracht worden; dat hij desondanks be
sloot tot vernietiging van de aanslag in 
zover deze 136.071 franlr te boven gaat Jl; 

Dat het arrest aan de hand van deze 
vaststelling tot geen enkele gevolgtrek
king komt en niet ernit afieidt dat aan
legger zodoende de onjuistheid van zijn 
aangifte zou bekend hebben; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het vijfde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1315, 1317 tot 
1322, 1349, 1350, 1352 en 1353 van het Bur
gerlijk Wetboek, en 28 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij het beslnit van de 
Regent van 15 januari 1948, doordat : 
1° het bestreden arrest vaststelt dat de 
verg·elijkiilgskaart - stuk 1/17 - bewijst 
dat de voor de groothandel als vergelij
kinspunt dienende belastingschuldige in 
Jezelfde streek een koophandel drijft die 
geheel dezelfde is, dan wanneer nit dit 
stnk geenszins blijkt da t de zetel · van de 
zaken van bewnste belastingschuldige in 
dezelfde streek gelegen is, zoals .aanleg-

ger · bij conclusies heeft d6en gel den, en· 
het besti'eden arrest mitsLlien aan deze 
vergelijking·skaart een <lraagwijdte toege
kend heeft die met de termen · ervan on
verenigbaar is ; 2° het bestreden arrest 
een belastingplichtige als soortgelijk be
schouwt van wie niets bewijst dat hij 
zijn be<lrijfsactiviteit in dezelfde streek 
zou hebben uitgeoefend (artikel 28 van 
de samengeschakelde wetten) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegen<le dat de rechter over de 

grond, die aanneemt dat· de vergelijkings
lmart door de taxerende ambtenaar in 
de grenzen van zijn bevoegdheid opge
maakt werd, nit deze omstandigheid, nit 
de voorwaarden waaronder die kaart op 
de debatten overgelegd is en nit de ver~ 
meldingen die erop voorkomen en die een 
genoegzame aan<lniding van de soortge
lijke belastingplichtige opleveren, .. · ]leeft 
knnnen afleiden dat dit document << be
wijst dat de voor de vergelijking dienen
de belastingschnldige ... in dezelfde streek Jl 
de activiteit ·nitoefent die de winsten of 
baten opgebracht heeft naar welke aan
leggers belastbare winsten of baten be
paald werden; 

Dat hij voor het overige daardoor niet 
verklaart · dat het aldus aangeduid stuk 
op expliciete wijze de plaats vermeldt 
waar de zetel van de zaken van de soort
gelijke belastingschuldige gelegen is; 

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

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

vaststelt dat de belastingschuldige, wiens 
inkomsten de administratie met die van 
aanleggers bedrijf vergeleken heeft, zijn 
bedrijfsactiviteit uitgeoefend heeft in de
zelfde streek als die waarin bewust be
drijf gelegen is; 

Dat deze vaststelling· tot de soevereine 
beoordelingsbevoegdheid van de rechter 
over de grond behoort; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
ontvankelijk is; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, <loordat het bestreden arrest aanleg
gers eis, da t bij de algemene onkosten 
zou gevoegd worden een som van 
47.450 frank die hij als overdrachtstaxe 
betaald heeft, afwijst door de enkele ver
klaring dat bij de in aanmerking gena
men brutowinstmarges daarmede reeds 
rekening zou gehouden zijn, dan wanneer 
aanlegger bij conclusies betoogde dat uit 
geen enkel in het dossier voorkomend 
element bleek dat bij de vaststelling van 
de door de administratie in aanmerking 
genomen brutowinstmarges rekening ge
honden werd met de overdrachtstaxe, dan 
wanneer het hof van beroep niet aange-
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duid heeft op welke elementen het steunt 
om te verklaren clat bij bewnste winst
marges rekening errneue gehouden werd 
en dan wanneer niets in het arrest het 
mogelijk maakt zulks te ontdekken : 

Overwegende dat de overdra.chtstaxe 
die in beginsel een bedrijfsui tga ve ui t: 
rnaakt, gedaan ten eincle inkornsten te 
verkrijgen, van het brutobedrag der in
komsten mag afgetrokken worden; 

Overwegende dat aanlegger bij conclu
sies heeft do en geld en da t. de afwijzing 
van zijn eis dat van het brutobedrag van 
zijn belastbare inkornsten zou afgetrok
ken worden de som van 47.450 frank, het 
bedrag van de door hem gecluremle het 
belastbaar tijdvnk gekweten overdrachts
taxes, niet wettelijk gerechtvnnrcligcl 
wercl lloor cle enkele bewering dat cle last 
van de ovenlrachtstaxe besloten lag in 
het bei:lrag van de brutowinst zoals het 
bepaalcl werd door verwijzing naar de 
winst van een soortgelijke belastingschul
dige, dan wnnneer de administratie in 
dit opzicht geen enkcl bewijselement bij-
~~hl; ' 

Overwegende dat de rechter over de 
groncl, <loor zich ertoe te beperken te 
verklarcn clat aanleggers eis niet gegrond 
is omda t in tle winstmarges rekening ge
houden wonlt met de last der over
tlrnchtstaxes, het middel, afgeleid uit het 
ontbreken van elk bewijs in clit opzicht 
niet beantwoorcl heeft; 

Dat het mid del gegroncl is; 

Oyer het zevende middel, afgeleicl nit 
11e scllencling van artikel 97 van <le Grand
wet, doorcla t het bestreden arrest beslist 
dat, wanneer de belasting-verhoging·en 
wettelijk toegepast zijn geworden het 
hof niet bevoegcl is om kwijtscll~lcling 
ervan te verlenen, hetgeen niet betwist 
wercl, maar geen antwoonl geeft op de 
argumentatie, door aanlegger bij conclu
sies Yoorgebracht en llierop gesteunc1 dat 
de bewuste verhogingen onwettelijk toe
gepast wenlen, naanlien de beweerde on
juistheid van zijn aangifte te wijten was 
ann cle daad van de administratie, waar
uit een onoverkomelijke uwaling ont
staan was : 

Overwegende dat aanlegger, cUe erkend 
heeft clat zijn aangifte ten aanzien van 
1le aanvullende personele belasting on
juist was, zich bij conclusies niet ertoe 
beperkt heeft te verklaren clat cUe on
juistheicl niet nit enig bedrieglijk oog
merk voortvloeicle, tloch betoogd lleeft 
dat zij uitsluitend het gevolg was van 
een onoverkomelijke dwaling, die hij be
gaan had <loor het nakomen van voor
:-;chriften van !let door de administratie 
opgemaakt formulicr door mi<lllel waar
vnn hij zijn aangifte moest doen; dat al
dns de wettelijkhcid zelf van de door de 

administratie toegepaste verhoging be
twist was; 

Overwegende tlat de rechter door zich 
erbij te bepalen te verklaren ~lat de ver
hogingen ten cleze wettelijk toegepast 
werden, om daaruit af te leiden dat het 
hof van beroep onbevoegd was om kwijt
schelcUng ervan te verlenen het middel 
Diet beantwoord heeft dat afgeleid is uit 
de beweerde onoverkomelijkheid van de 
dwaling waaruit de onjuistheicl, die tot 
toepassing van de verhogingen leidt voort-
vloeit; ' 
. Wanruit volgt dat het middel gegrond 
1s; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch slechts in zover : 1 o het 
het beroep niet gegrond verklaarcl en ver
worpen l1eeft voor zoveel het ertoe strekte 
dnt van cle belastbare grondslag zou af
getrokken worden de som van 47.450 fr., 
betaalcl als overclrachtstaxe en dat cle 
toepassing Van verhogingen on de aanvul
lende personele bela sting zou ui tgesloten 
worden; 2° het uanlegger tot ·de kosten 
veroorcleeld heeft; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat mel
cling van onderha vig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroorcleelt m\n
legg·er tot twee derde cler kosten en vel'
weercler tot !let overblijvende derde· ver
wijst cle alclus beperkte zaak naa~· het 
Hof van beroep te Brussel. 

3 februari 1959. - 2e kamer. - Voor
dtter, H. Gil·oul, raadsheer wunrnemencl 
voorzitfer. - Ve·rsla{f{fC'IJC1', H. van Beirs. 
- Gelijkl·u:iclencle eoncl·u.sie, H. Ganshof 
vali cler Meersch, advocaat-generaal. 
PleUe·r, H. de Longueville. 

2" KAMER. - 3 februari 1959 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. -Ex
'l'RABELASTING. - << ExcEPTIDNELE WINST >> 

ALLEEN AAN DE BELASTING ONDERWORPEN. 

2° INKOJVISTENBELASTINGEN. - Ex
TRABELASTING. - REFERENTIE'l'IJDPERK. -
BELASTBAAH 'l'I.TDPERK. - DUUR VAN HET 
REFEREN'l'IJcTIJDPERK DAT GELIJK MOE'l' STAAN 
MET DEZF: VAN DE BELAS'l'BARE ACTIYITEIT. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. - Ex
'l'RABF:LASTING. - REFERENTIETI.TDPETIK. -
BELASTllAAR 'l'lJDPERK. - BEDRIJFSACTIVI-
1TEI'l' VAN HET TIEFERENTIETIJDPERK DIE DE
ZELFDE ~WET ZIJN ALS DEZE VAN HET BELAS'l'
BARE TIJDPERK. 

4° INKOMSTENBELAS'l'INGEN. - Ex
'l'UAnELAS'l'INo. - VENNOOTSCHAP ONDER GE
~IEENSCHAPPELIJKE NAAM. - VoonWAARDE 
'IO'l' TAXATlE : WlNO!T VAN DE VENNOO'l'SCIIAP, 
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ERIN BEGREPEN DE INKOMSTEN TOEGEKEND AAN 
DE VENNOTEN, ZAAKVOERDERS EN ANDERE PER
SONEN BEDOELD IN AHTIKEL 2, PARAGRAAF 1, 
LITT. a, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945, 
HOGER DAN DE WINST VAN RET REFERENTIE
TIJDPEHK OP DEZELFDE WIJZE BEPAALD. 

5" INKOMSTENBELASTINGEN. - Ex
TRABELAS1'INo. - BELASTINGPLICH'l'IGE DIE 
TIJDENS RET BELASTBARE TIJDPERK MENIGE 
ACTIVITEITEN HEEI<-T UITGEOEFEND, EEN VAN 
DIE AC'l'IVITEITEN DIE NIET GEDURENDE GANS 
RET REFERENTIE'11IJDPERK UI'fGEOEFEND V\TERD. 
- RECH1' VAN DE BELASTINGPLICHTIGE OJ\{ DE 
REF'E RENTIE\VINST EIGEN AAN EENIEDER VAN 
DIE ACTIVI'l'EITEN AAN TE DUIDEN. 

6" INKOlVISTENBELASTINGEN. - Ex
TRABELASTING. - WINSTEN ONDERWORPEN AAN 
DE EX'l'RABELASTING. - WINSTEN WAARVAN 
DIENEN AFGETROKKEN DE INKOMSTEN ONDER
HEVIG AAN DE SPECIALE BELASTING OP DE WIN
STEN VOORTKOMENDE VAN LEVERINGEN EN PRES
TATIES AAN DE VIJAND. 

1 o De emt1·abelasting trett enlcel een in
lwrnstenemcedent, « emceptionele winst >> 

,qenoemd, hetwelke opgeleve1·d is door 
dat ,qedeelte van de gezarnenlijlce, ged1t-
1·ende het belastbaar tijdpm·lc behaalde 
belastbare inlcornsten dat hager gaat clan 
het totaal bedmg van de attrelcbMe 
winston van het referentietijdperk (1). 
(Wet van 16 october 1945, art. 4, par. 1.) 

2" Ten einde het inlcomstenemcedent te be
palen clat aan cle emt1'abelasting onde1'
worpen ·is, rnoet de clu·n1· van het refe-
1'entieUjdpe1'lc geli.jlc staan met d·ie van 
het belastba1'e activiteitstijclpe1·1c (2). 
(Wet van 16 october 1945, art. 4, par. 1, 
litt. a.) 

3° Vennits het systeem clat artUcel 4, pa
?'agranf 1, van cle wet van 16 october 
1945 h7tlcligt ten einde cle emcepUonele 
winst te bepalen, een ove1·eensternrn·ing 
t1tssen cle belastbare en aftrelcbare ele
rnenten impliceert, moet cle aft1'elclcing 
slechts geschieden met het oog op cle be
lastbare inlcomsten die uit een becl1"ijfs
act-iv'iteit van dezelfde aarcl, 7tigeoetencl 
gecltwende het belastba1·e tijclperlv, voo1·t
spr1titen (3). 

4° Wat cle bed1'ijfsactivite'it nitgeoefend in 
een vennootschap onde·r gemeenschappe
lijlce naam 'bet1·ett, mag cle taxa tie in de 
emtmbelast'ing slechts geschieclen in de 
mate waa1·in, voo1· het belastbare tijcl
perlc, de winst van tle vennootschap, er-

(1) Verbr., 3 januari 1957 (A1T. Verbr., 1957, 
blz. 293) en 17 september 1957 (ibid., 1958, 
blz. 1). 

(2) Verbr., 4 december 1956 (Ar1·. Verbr., 
1957, blz. 234); 1 april 1958 (ibid., 1958, 
biz. 585). 

(3) Verbr., 5 en 14 februari 1957 (Bull. en 
PASIC., 1957, I, 668 en 703). 

in beg1·epen cle inlcomsten toegestaan aan 
tle vennoten, zaalvvoerders en andere 
pe1·sonen vennelcl in a·rUJcel 2, para
gmat 1, Utt. a, van de wet van 16 octo
bel· 1945, tle winst op dezelfcle wijze be
paaltl voo1· het 1'eferenUeUjtltJerlc, ove1·
sclwijdt (4). (Wet van 16 october 19!5, 
art. 4, par. 4, al. 2.) 

5o Wannee1· de belasUngplichti,qe ·in cle em
t1Ytbelasting gedurende het belastbare 
tijclpe1·Jc menige beroepsactiviteiten heett 
witgeoetend, mctar clctt een van cleze, ge
ditrende gans het belastba1'e tijdzJe1·7c 
doch niet gefl~wende gnns het ·refe1·en
tietijclpm'lc we1'd ~titgeoetencl, mctg hij 
de refMentiewinst eigen nan eeniede·l' 
vnn cUe beroezJsacUviteiten ·im·oepen e1t 
toepassing malcen van ct1't-ilcel 5, pa1'ct
gmat 2, van de wet van 16 octobeT 1945 
om het bed1·ag te bepalen vctn cle refe-
1'entiewinst van deze van d·ie activiteiten 
die niet ~titgeoefend is geweest gedtwen
de gans het 1'eferentietijdpe1'1c. 

6° Ten einde de d1tbbele zetting te ve1·
mijden betretfende dezelffl.e inlcomsten 
wo1-clen de winsten belnstbcta·r in de em
tmbelnsting vwrmimle1·d met de inlcorn
sten vntbaa1· voor de speciale belctsting 
op cle winston 1tit lever,ingen en p1·esta
ties a a:n de vij and (5) . (Wet van 16 oc
tober 1945, art. 10.) 

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

ARREST. 

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

Over het eerste midclel, afgeleicl nit de 
schending van de artikelen 4, paragraaf 1, 
en 5, paragraaf 2, van de wet van 16 oc
tober 1945 tot invoering van een extrabe
lasting op de in oorlogstijcl behaalde ex
ceptionele inkomsten, winsten en baten, 
doordat het bestreden arrest, elke van 
verweerders activiteiten afzonderlijk be
schouwencl, beslist dat, bij toepassing van 
voormeld artikel 5, paragraaf 2, de refe
rentiewinst nit hoofde van de op 1 januari 
1937 aangevangen activiteit van 281.186 fr: 
(de winsten over de drie jaren 1937 tot 
1939) moet gebracht worden op 572.616 fr. 
(driemaal de winst over 1937 + de winstRn 
over de jaren 1938 en 1939), clan wanneer, 
vermits de exceptionele winst 11et verschil 

(4) Raadpl. verbr., 4 october 1955 en 7 fe
bruari 1956 (A1·r. Yerb1·., 1956, blz. 70 en 462) 
en 17 september 1957 (ibid., 1958, biz. 1). . 

(5)Verbr., 9 october 1956 (A>T. T'e1'b1·., 1957, 
biz. 78) en 24 september 1957 (B1lll. en PAsrc., 
1958, I, 44). 
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tussen twee gehelen van inkomsten over 
twee periodes van gelijke. duur vertegen
woordigt, het geboden was elke van de 
activiteiten van de betrokken belasting
plichtige niet afzonderlijk te beschouwen, 
doch zijn bedrijfsactiviteit, dit wil zegge1i 
het geheel van zijn onderscheiclen activi
teiten, in aanmerking te nemen, ~n clan 
wanneer er clerhalve ten deze geen termen 
aanwezig waren tot toepassing van voor
meld artikel 5, paragraaf 2, aangezien 
verweerder geclurende guns het referen
tietijdperk een tweede activiteit uitgeoe
fend had waarvan de inkomsten in aan
merking genomen werden voor het· ramen 
van de winsten, zowel over het belastbaar 
tijdperk als over het referentietijdperk, 
en dan wanneer het dienvolgens geen be
lastingplichtige gold die zijn beclrijfsacti
viteit niet uitgeoefend heeft gedurende 
geheel het referentietijdperk : 

Overwegende dat uit de bestreden be
slissing blijkt dat de inkomsten die tot de 
nanslag in de extrabelasting op de excep
tionele winsten geleid hebben, voortkomen 
van de activiteit welke verweercler geclu
rende geheel het belastbaar tijdperk uit
geoefencl heeft, enerzijds, in de feitelijke 
vereniging « Librairie Faust >l en, ander
zijds, in de vennootschap onder gemeen
schappelijke naain cc De Greve & Qie >>; 

Overwegem1e dat de bestreden bes1is
sing, zonder deswege aangevallen te zijn, 
in feite aanneemt dat deze twee hanclels
bedrijven onafhankelijk waren en clat de 
door verweerder in de ene uitgeoefende 
activiteit onderscheiden is van die welke 
hij in de andere uitoefende; 

Overwegende dat artikel 4, paragraaf 1, 
van de wet van 16 october 1945 het alge
meen beginsel vooropstelt dat de extrabe
lasting enkel een inkomstenexcedent, <<ex
ceptionele winst >> genoemd, treft, hetwelk 
opgeleverd is door dat gedeelte van de 
gezamenlijke, geclurende het belastbaar 
tijdperk behaalde belastbare inkomsten 
dat hoger gaat dan het totaal beclrag der 
onder letters c~ of b omschreven aftrek
bare winsten van het referentietijdperk ; 
dat, in elk geval, de duur van het refe
rentietijclperk gelijk is aan de duur van 
het tijdperk van belastbare activiteit, dit 
wil zeggen van activiteit die de belastbare 
inkomsten opgebracht heeft; 

Overwegende dat de toepassing van dit 
beginsel de noodzakelijkheid impliceert 
van een overeenstemming tussen de be
lastbare en de aftrekbare elementen, zoals 
blijkt, enerzijds, uit verscheidene voor
schriften van de wet, onder meer uit de 
paragrafen 4 en 5 van hetzelfde artikel 4, 
inzonderheicl uit de artikelen 8, para
graaf 2, en 10, paragraaf 1, en, aiider
zijds, uit. het begrip zelf van aftrekbare 
winst in de zin van dit artikel 4, para-

graaf 1, letter a, hetwelk een aftrekking 
met het oog op de bepaling van de excep
tionele winst slechts toestaat ten aanzien 
van de belastbare inkomsten cUe de op
brengst zijn van een bedrijfsactiviteit van 
dezelfde aard, uitgeoefend geclurende het 
belastbaar tijdperk; 

Overwegende dat, wat in het bijzonder 
de activiteit uitgeoefend in een vennoot
schap onder gemeenschappelijke naam, 
ten deze de vennootschap «De Greve 
& Qie >> betreft, artikel 4 in paragraaf 4, 
lid 2, bepaalt dat er slechts aanleiding is 
tot aanslag in de mate dat, voor het be
lastbaar tijclperk, de winst van de ven
nootschap met inbegrip van de inkomsten 
toegekend aan de vennoten, zaakvoerders 
en andere personen, vermelcl in lid 1, de 
winst te boven gaat die op dezelfde wijze 
werd bepaald voor het referentietijclperk; 

Dat deze bepaling, die alc1us eventueel 
het beclrag van de exceptionele winst be
l1erkt, hetzij in hoofde van de vennoot
schap, hetzij in hoofde van de vennoten, 
slechts veroorlooft de onder de extrabe
lasting vallende inkomsten door een ven
noot in een personenvennootschap verkre
gen, als een exceptionele winst te be
schouwen voor ·zoveel een globule excep
tionele winst blijkt uit de vergelijking van 
het geheel der winsten die in de vennoot
schap gemaakt werden gednrende het be
lastbaar tijdperk, met het geheel van de
zelfde winsten over het vorig tijdperk die 
aangegeven of aangeslagen werden geclu
rende een tijdsruimte gelijk aan de pe
riode van onder de belasting vallende ac
tiviteit; 

Overwegende dat, onder voorbehoud van 
de voorwaarden tot toepassing van die 
tekst in zover hij inzonderheid tot voor
werp heeft een eventuele beperking van 
de exceptionele winst die de activiteit der 
vennootschap aau cle vennoten of de ven
nootschap zelf zou verschaft hebben, deze 
bepaling de wil van de wetgever laat blij
ken als belastbaar excedent alleen dat
gene te beschouwen hetwelk de werkelijke 
of vermoede winst over de periode die on
middellijk aan de oorlog voorafgegaan is 
te boven gaat, en dienvolgens de belas
tingschuldige in staat te stellen zich te 
beroepen op · de referentiewinst die ver
bonden is aan de activiteit in het uitoefe
nen waarvan hij de belastbare inkomsten 
verkregen heeft; 

Dat het bestreden arrest te recht beslist 
heeft « dat de wil van de auteurs van de 
wet geweest is dat ingeval zoals ten deze, 
een van de twee activiteiten die gedu
rende geheel het belastbaar tijdperk door 
de belastingschulcUge uitgeoefend werden, 
door hem niet gedurende geheel het refe
rentietijdperk werc1 uitgeoefend, de belas
tingschuldige gerechtigc1 is om de voor 
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ieder van de bellrijven geldende referen
tiewinst in te roepen, en artikel 5, para
graaf 2, toe te passen tot bepaling van het 
bedrag van de referentiewinst van die 
van zijn activiteiten welke hij niet gedu
rende geheel het refei·entietijclperk uitge
oefend heeft » ; 

"\Vaaruit volgt dat het middel naar recht 
faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel10, paragraaf 1, van 
de wet van 16 october 1945 tot invoering 
van een extrabelasting op de in om·logs
tijd behaalde exceptionele inkomsten, win
sten en baten, doordat het bestreden ar
rest, om het bedrag van de onder de ex
trabelasting vallende inkomsten vast te 
stellen, op voet van voormeld artikel 10, 
paragraaf 1, de aftrekking van een onder 
tie speciale belasting vallende grondslag 
aanneemt die niet in zijn totaal aanwezig 
is in de onder de extrabelasting vallende 
inkomsten waarvan hij afgetrokken is, 
dan wmmeer de inkomsten die aan de 
speciale belasting onderworpen zijn en van 
de in de extrabelasting belastbare inkom
sten mogen afgetrokken worden, bij toe
passing van voormeld nrtikel 10, para
graaf 1, enkel inkomsten kunnen ·zijn die 
in hun geheel aanwezig zijn in voormelde 
in de. extrnbelasting belastbare inkom
sten : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na beslist te llebben da t de referentie
winst in verbandmet de activiteit die ver
weerder in de vennootschap onder gemeen
schappelijke naam « De Greve & Qie >> uit
geot:fend heeft op 572.616 frank moet ge
bracht worden, daaruit de gevolgtrekking 
afieidt dat het totaal bedrag van de excep
tionele winsten die verweenler behaald 
heeft in de activiteit, door hem uitgeoe
fend in de feitelijke vereniging « Librairie 
Faust >> enerzijds, en in de vennootschap 
onder gemeenschappelijke naam « De 
Greve & Qie >> anclerzijds, tot 47.089 frank 
verminclerd wordt ; 

Overwegende dat nit de stukken cler 
rechtspleging blijkt dat het hof van be
roep, om het bedrag van de ten laste van 
verweerder belastbare exceptionele winst 
aldus op 47.089 frank vast te stellen, 
noodzakelijk aangenomen heeft dat het 
aandeel in de inkomsten, onderworpen aan 
de speciale belasting op de winsten voort
spruitend uit leveringen en prestaties aan 
de vijand, dat verweerder toegekend werd 
nit hoofde van zijn activiteit in de ven
nootschap onder gemeenschappelijke naam 
«De Greve & Qie » diende te worden af
getrokken, niet enkel van het bedrag der 
exceptionele winsten die hij in de uitoefe
ning van deze activiteit behaald heeft, 
doch bovendien, in zover het dit bedrag 
te boven gaat, van het bedrag van de ex-

ceptionele winsten die voortkomen van de 
in de feitelijke vereniging « Librairie 
Faust» uitgeoefende onafhankelijke · acti
viteit · 
Ove~·wegen{le dat artikel 10 van de wet 

van 16 october 1945, ten einde een dub
bele aanslag op dezelfde inkomsten te 
voorkomen, bepaalt dat de in de extrabe
lasting belastbare winst verminderd wordt 
met de ann de speciale belasting onder
worpen inkomsten; dat deze bepaling die 
enkel de inkomsten beoogt die tot een dub
bele nnnslng aanleicling geven, de aftrek
king slechts voorschrijft ten aanzien van 
het deel der aan de extrabelasting onder
worpen winsten dat reeds in de speciale 
belasting zou zijn anngeslngen; 

Dat het bestreden arrest, derhalve, door 
nan te nemen dat aan de speciale belas
ting onderworpen inkomsten afgetro)l:ken 
worden van exceptionele winsten waarop 
de extrabelasting geheven werd doch 
Welke niet in de Speciale belasting aan
geslagen wenlen, de in het middel aange
duide wetsbepnling geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, behalve in zover het beslist 
dat verweerder gerechtigd is. tot het in
roepen van de referentiewinst, verbonden 
ann elke van de ondernemingen waarin 
hij zijn activiteit uitgeoefend heeft, en 
tot het toepassen van artikel 5, para
graaf 2, van de wet van 16 october 1945 
ter bepaling van het bedrag van de refe
rentiewinst voor die van zijn twee activi
teiten welke hij niet gec1urenc1e geheel het 
referentietijdperk uitgeoefend heeft; be
veelt dnt melding van onderha vig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
wijst de nldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik; veroordeelt aan
legger tot twee derde van de kosten· en 
verweerder tot het overblijvencle derde. 

3 februari 1959. - 26 kamer. - Yoor
zittcr, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ycrsl.nggcvcr, H. van Beirs. 
- GcUjlclwidcncl.c concl-ns,ic, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. -
Plcitc1·s, HH. Van Leynseele en Delhez. 

1" KAMER. - 5 fehruari 1959 

1° INDEPLAATSSTELLING. - CoNTRAC
TUELE INDEPLAATSSTELLING. - BEGRIP, 

2° 00RL0G. - YERGOEDING VAN SCHADE VER
OORZAAKT DOOR GEALLIEERDE STRIJDKRACH
TEN ONDER BRITS BEVEL. - NIETIGHEID VAN 
ELKE CONTRACTUELE OVERDRACH'l' VAN RET 
RECHT OP HERSTEL, - NIETIGHEID DIE NA-
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MELIJK DE CONTRACTUELE INDEPLAATSSTEL
LING BETREFT TOEGESTAAN DOOR DE TITULARIS 
VAN EEN RECHT OP HERS'fEL. 

1° De conventionele ·incleplaatsstell!ing clom· 
een schulcleiser toegestaan impl!iceert 
een ove'l'(l-/'acht van cle 1·echten van clie 
sclmlcleise1· (1). 

2o Artilcel 14 van cle besltl'itwet van 31 de
ccmbe1' 1945, tot in1'icht-ing van de 
1·echtspleging inzalce aanvntgen om ver
(JOecUng tl'it hoofcle van bepaalcle schacle 
vemm·zaalct cloo1· cle ,qealHeercle strijcl
lcrachten, onde·r Brits bevel, door te be
sch'ilclcen dat ellce overclracht van 1·echt 
op schculehe1·stel van 1·echtswege n·ietig 
is, brengt de nieUgheicl mecle nameU,ilc 
van cle contracfttele indeplaatsstelUnp 
toegestaan dom· de titttla1'is van een 
recht op herstel. 

(STAD LUIK, T. «OFFICE D'AIDE MUTUELLE ll.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest. de derde december 1957 gewezen 
door bet Hof van beroep te Luik ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1249, 1250, 1382, 
1689 en 1690 van het Durgerlijk vVetboek, 
van de gemeenteverordening der stacl 
Luik van 18 november 1942, op 28 mei 
1945 geldig verklaard, van de artikelen 14 
van de besluitwet van 31 december 1945, 
tot inrichting van de rechtspleging inzake 
aanvragen om vergoec1ing uit hoofde van 
bepaalde schade, veroorzaakt door de 
Amerikaanse, Dritse of onder Brits bevel 
gcplaatste geallieerde strijdkrachten en 
97 van de Grondwet, doordat het bestre
den arrest, om het midclel af te wijzen 
clat aanlegster regelmatig bij conclusies 
afgelcid hacl hieruit dat zij contractueel 
tegen verweerder in de plaa ts gesteld was 
van de rechten van agent Lecarte, hierop 
steunt dat dergelijke indeplaatsstelling 
van rechtswege nietig is krachtens arti
kel 14 van de besluitwet van 31 decem
ber 1945 in het miclclel aangecluid, dan 
w::mneer voormeld artikel 14 enkel be
schikt dat « elke contractuele overdracht 
van recht op schadeherstel van rechts
wege nietig is Jl ; dan wanneer clie bepa
ling tot doel heeft de verdrukkingsmaa t
regelen te voorkomen die op de schulclei
ser van clc vergoeding zouden kunncn uit
geocfend wor<len; dan wanneer een vcr
bod voorschrijvend ze aldus van strikte 
interpretatie is; dan wanneer ze, mits-

(1) Verbr., 2 december 1949 .(An\ Yerbr., 
1950, blz. 187); PONSARD, in DALLOZ, Repm·toire 
de d1·oit civil, 1955, yo Sub·roga.tion, nr 43. Zie 
voetnoot in Bull. en PASIC., 19·59, I, 575. 

clien, slechts toepasselijk is op de schuld
overdracllt, c1ie aileen een daad van spe
culatie uitmaakt, en niet op de contrac
tuele incleplaatsstelling die, slechts wer
kend op het ogenblik en naar mate van 
de betaling, geen aanleicling zou kunnen 
geven tot de verdrukkingsmaatregelen 
die artikel 14, in het middel aange<luid, 
heeft willeu voorkomen; dan wanneer, 
bijgevolg, door te beslissen dat de door 
aanlegster aangevoerde contractuele in
deplaatsstelling van rechtswege nietig 
was, bij toepassing van artikel 14 van 
de besluitwet van 31 december 1945, het 
!Jestreden arrest deze bepaling en de an
dere in het midclel aangeduide beschik
kingen heeft geschonden : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het hof vermag acht te slaan blijkt 
dat de heer Lecarte, politieagcnt in clienst 
van de stad Luik, eiseres, op 1 augustus 
1945 werd gekwetst door een autovoertuig 
hestuurcl door een automobilist van het 
Amerikaanse leger en dat de verantwoor
delijkheid van voornoemde automobilist 
niet betwist werd ; 

Overwegende dat de stad Luik, die aan 
Lecarte tijdens zijn periode van werkon
bekwaamheid de som van 48.207 fr., be
drag van zijn wedde, had uitbetaald, de 
terugbetaling van die som aan de Dienst 
van Mutual Aid, hier verweerder, vor
derde; 

Dat zij zich beroept op de eontractuele 
incleplaatsstelling in het recht van het 
slachtoffer, voorzien door een gemeente
·verordening van 18 november 194,2 die 
geldig verklaard werd door een reglement 
van 28 mei 1945, alsook op verklaringen 
houdende indeplaatsstelling, door het 
slachtoffer na betaling van zijn wedde on
dertekend ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grand de door de stad Luik aangevoerde 
contractuele indeplaatsstelling van rechts
wege nietig heeft verklaard; 

Overwegende dat artikel 14 van de !Je
sluitwet van 31 december 1945 tot inrich
ting van de rechtspleging inzake aanvra
gen om vergoecling uit hoofde van be
paalde scllade veroorzaakt door de Ame
rikaanse, Dritse of onder Brits bevel ge
plaatste geallieerde strijdkrachten, be
schikt dat « elke overdracht van recht op 
schadeherstel van rechtswege nietig is Jl; 

Overwegende dat de algemeenheid van 
de bewoordingen van cUt artikel niet toe
laat de draagwijclte ervan te bcperken 
tot de overdracht van schulclvorderingen; 

Dat het zich toepast op de contrac
tuele indeplaatsstelling door de schuldei
ser ten voordele van een derde verwezen
lijkt, dergelijkc indeplaatsstelling over
dracht implicerenc1 van rechten van de 
snbrogerende schuldeiser aan de inde
plaatsgestelde clerde; 
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Dat het middel naar recht faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning ; veroordeelt aanlegster tot <le kos
ten. 

5 februari 1959. - 1~ kamer. - Foor
zitte·r, en verslaggever, H. Bayot, raa<ls
heer waarnemend voorzitter. - Gelijh:lni
dende oonol·usie, H. Hayoit <le Termi
court, procureur-generaal. Pleiters, 
HH. Simont en Pirson. 

16 KAMER. - 5 fehruari 1959 

BELGISCH CONGO. - VERBOD AAN DE 
HANDELAARS 0]1{ AAN DE INLANDERS VOOR
SOHOTTEN IN NUMERAIR OF WAREN TE DOEN, 
DIE TERUGBETAALBAAR ZIJN IN MUNT OF IN
LANDSE PRODUCTEN .. - VERBOD DAT NIET TOE
PASSELIJJl: IS OP KREDIETEN VERLEEND AAN 
ZELFSTANDIGE INLANDSE HANDELAARS, DIE IN 
DE PERSONELE BELASTING AANGESLAGEN ZIJN. 
- ZIN VAN DE WOORDEN << DIE ZIJN AANGE
SLAGEN IN DE PERSONELE BELASTING >>. 

Doo1· te besohUclcen dat het verbocl om, ten 
titel van handelsclaad, acm inlande1·s 
voo1·sohotten te doen, i.n 1mmt of ·in
landse prod·uoten tent.gbetaalbaar, niet 
toejJa,sseUjk is op cle krecUeten toege
staan aan zelfstamclige inlanclse ha.ncle
laa?'s « cUe zijn aangeslagen i?~ de per
sone/.e belast-ing », befloelt wrtHcel 4, 1°, 
van de wet-onloHnanUe flrl. 12 juU 1917, 
yewijz·igfl doo1· het deo1·eet van 9 novem
be1· 1938 fle inlanflse hanflelaa1·s flie aan 
de persdnele belasting onflerwo1·pen zijn, 
zonfler een onfle·rsohehl te ma1cen tu.ssen 
fle inlancle1· belastingplioht-iye ten laste 
van ·1.vie een aanslay ·reeds gevesfoigfl i.s 
of cUe tverkelijk een persoo11Ujke belas
Uny heeft betaalcl en cliegene ten lnste 
Vfl,n wie een ctanslng niet is yevesti.gd of 
clie fle versohu.lcUyfle belast·i11,q n·iet heeft 
betnalcl (1). 

(ASSUniANI '1\ PERSONENVl~Ni'iOQ'l'SCHAP lifE'£ ~l~-

PERK'l1E J AANSPHAKELIJKHEID (( f:TABLISSE-

MENTS SEDYN ».) 
ARTIEST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreL1en 
arrest, op 6 november 1956 gewezen door 
net Hof van beroep te JDlisabethstad; 

Overwegencle <lat nit de stukken w~:;tr
op het hof vermag acht te slaan bliJkt 
dat verweerster die in 195[) nan aanleg
ger goederen op krecliet geleyerd had, in 

(1) Zie voetnoot in Bull. en PAsrc., 1959, 
I, 577. 

geldigyerklaring van een beslag tot bewa
ring hanclelt en tot omzetting van <lit in 
beslag tot tenuityoerlegging, alsook tot 
betaling van het bedrag da t, zoals zij 
verklaarde, aanlegger !mar versclmldigcl 
was; 

Dat die verscheidene eisen L1oor het 
bestreclen arrest ingewilligd wen1en; 

Over het eerste micldel, afgelei<l nit de 
schencling van de artikelen 4, inzonder
heicl 4, lid 2, 1 o, van de wet-ordonnantie 
van 12 juli 1!J17, betreffende de yoorschot
ten in numerair of in waren aan de in
landers, zoals het gewijzigcl werd door 
het decreet yan 9 november 1938, 30 yan 
titel I, boek III, Yan het Kongolees Bur
gerlijk vVetboek, 20 cler wet van 18 octo
ber op l1et beheer van Belgisch Congo, 
doordat het bestre<lei.J. arrest aanlegger 
Yeroordeelcl heeft nan de verweerster te 
betalen hrt beclrag van 30.773 frank en de 
gerechtelijke interesten, het in zake ver
richt beslag tot bewaring gelclig heeft 
yerklaard, cUt omgezet heeft in beslag tot 
tenuitvoerlegging en <le kosten van heicle 
aanleggen ten laste van aanlegger hecft 
gelegd, om de reden, namelijk dat het ver
lwd. door, (le wet-orclonnantie van, 12 juli 
1917 nan ieder handelaar opgelep;d ann 
een inlander, ten titel van handelsclaacl, 
voorschotten in numerair of in waren te 
<loen·, terngbetanlbaar in mnnt of in in
landse producten, zich niet zon toepassen 
wnnneer dergelijke terhanclstelling ge
c1aan zou zijn nan een inlander cUe ann 
de personele belasting onclerworpen is, clit 
wil zeggen cUe de voorwaarden vervult 
vereist oli1 IJelastingschuldige te zi.in, dan 
wanneer het verbod da t door <le wet
ordonnantie van 12 juli 1917 nitgevaar
dig<l is op de inlanders die de personele 
belasting betalen niet toegepast wordt, en 
:;;:elfs te veronderstellen dat Yoornoemd 
verbod toegepast worde op de inlanders 
<lie aan <le personele belasting om1erwor
pen zijn clan het bestreden arrest nog in 
gebreke blijft vast te stellen dat aan
legger, in onderhavig geval, wettelijk aan 
de personele belasting om1erworpen was, 
llat daaruit volgt dat voormeld arrest 
<loor uitspraak te cloen zoals het gedaan 
heeft, de in lwt middel aangednille wets
bepalingen geschonden heeft : 

Vl'at llet eerste onder<leel aangaat : 

OYerwegencle dat artikel 1 van <le wet
orclonnantie <1<1. 12 juli 1917, gewijzigcl 
door het decreet van !J november 1938, 
on<ler strafsancties, aan iecler ham1elaar 
verbiedt, · ten titel van handelsdaden, aan 
de inlanders voorsclwtten in numerair of 
in waren te doen, <lie, terugbetaalbaar 
zijn in munt of in inlandse prod ucten; 

Dat echter, naar luid van de Franse 
tekst van artikel 4, 1°, clit verbod niet 
toegepast worclt op de kreclieten verleend 
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ann· zelfstandige inlandse handelaars die 
in de personele belasting aangesl~gen 
zijn; 

Overwegende dat de woorden « payant 
l'impi'it personnel Jl clnbbelzinnig zijn, dat 
ze kunnen betekenen, zoals cle voorzie
ning het staande houdt, « die de personele 
belasting betaald hebben Jl en ook, zoals 
het bestreden arrest het beslist, de zelf
standige inlandse handelaars die aan de 
personele belasting onderworpen zijn; 

Dat de Nederlandse tekst «die zijn aan
geslagen in de personele belasting JJ, vol
gens zijn gebruikelijke zin in de fiscale 
wetgeving betekent cc ten laste van wie 
een aanslag gevestigd is JJ, doch dat de 
personele belasting opeisbaar kan zijn af
gezien van het vestigen van een aanslag, 
zoals namelijk nit de artikelen 49, 1° en 
2°, van het clecreet van 16 maart 1950 
en 11 der ordonnantie van 28 mei 1950 
blijkt; 

Overwegende, enerzijds, dat voormeld 
artikel 4, 1 o, het bestaan uitsluit van bet 
door artikel 1 voorzien misdrijf; dat het 
bijgevolg past, onder de verscheidene in
terpretaties die met zijn dubbelzinnige 
tekst verenigbaar zijn, deze ervan te ge
ven die het minst beperkend is ; 

Overwegende, anderzijds, dat de reden 
waarom die bepaling genomen werd, te 
weten een zekere welstand of ervaring van 
de handelszaken bi.i de inlander die het 
krediet geniet, geen verband houdt met 
de omstancUgheden da t de inlander de 
personele belasting waaraan hij onder
worpen is reeds betaald heeft of niet, of 
da t een aanslag in de bela sting die hij 
verschuldigd is gevestigd werd of niet; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Wat het tweede onderdeel aangaat : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
hierop wijst dat aanlegger twee waren
cantines exploiteert waarvan Mn door een 
aang·estelde is gehouden, dat hij cc perso
neel in clienst heeft JJ en nit die vaststel
ling afleidt dat aanlegger aan de perso
nele belasting onderworpen is; 

Dat clit onclerdeel van het micldel niet 
gegrond is ; 

Over het tweede miclclel, afgeleid nit de 
schemUng van artikel 20 cler wet van 
18 october 1908 op het beheer van Bel
gisch Congo, doordat het bestreclen arrest 
aanlegger veroorcleelcl heeft tot het be
talen aan de verweerster van de som van 
30.773 frank en de gerechtelijke interes
ten, bet in zake ten belope van die som 
verricht beslag tot bewaring geldig heeft 
verklaard, dit in beslag tot tenuitvoerleg
ging heeft omgezet, en de kosten van 
beide aanlegg·en ten laste van aanlegger 
heeft gelegd, om reclen dat ·de schuld van 
aanlegger niet betwist was en om de niet 

strijdige redenen van de eerste recbter 
zoncler het middel te beantwoorden do01; 
aanlegger opgeworpen in de conclu.~ies 
regelmatig in boger beroep genomen 
":aarin hij namelijk deed. geld en, cla t d~ 
e::_s van verweerster tijclens het geding op 
11.0±8 frank herleid werd, bewering die 
de eerste rechter overnam, doordat bet 
arrest bijgevolg niet wettelijk met rede
nen is omkleed; 

Overwegende dat in conclusies v66r de 
rechter in hoger beroep genomen aanleg
ger aanvoerde dat de eis van de verwe
rencle vennootschap in de loop van het 
geding van 30.773 frank op 17.0±8 fJ•ank 
werd gebracht; 

Overwegencle dat het bof van beroep 
met eli t verweer geen rekening b oucl t 
noch in de motieven noch in het disposi
tief van zijn beslissing, die aanlegger ver
oorcleelt tot het betalen aan verweerster 
van het beclrag· van 30.773 frank; 

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

den arrest in zover het op 30.773 frank 
het bedrag heeft vastgesteld van de door 
aanlegger aan verweerster verschulcligcle 
hoofdsom, en in zover het over de kosten 
beslist; verwerpt de voorziening· voor het 
overige; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigcle be
slissing; verwijst de aldus beoerkte zaak 
naar het Hof van beroep te. Leopoldstad; 
veroordeelt elke partij tot de helft der 
kosten. 

5 februari 1959. - 1" kamer. - Voot·
zitter, H. Bayot, raadheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame. 
- Gelijlclu.'idende conclusie, H. Hayoit de 
Termicourt, proeurenr-generaal. - Plei
ters, HR. Van Ryn en Simont. 

1" KAMER. - 6 februari 1959 

1° VOORZIENING IN VERBREKJNG. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - 0NSPLITSBAAR GE
lliNG. - VERPLICHTING VOOR DE AANLEGGER 
IN VERBREKING OM DE PARTIJEN DIE HET
ZELB'DE BELANG HEBBEN VERDEDIGD IN TUSSEN
KOMST TE ROEPEN TOT BINDENDVERKLARING 
VAN RET ARREST. 

2° TUSSENKOMST. - VRAAG TOT BINDEND
VERKLARING. - VERBREKING. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - VERLENGING VAN TWEE 
},fAANDEN VAN DE TERMIJN 0},1 ZICH IN YER
BREKING TE YOORZIEN IN GEVAL DE PERSOON 
TEGEN DEWELKE DE VOORZIENING GERICHT IS 
OVERLEDEN IS. - WET VAN 20 JUNI 1953, 
ARTIKEL 1, ARTIKEL 5 VAN DE WET VAN 25 FE-
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BRUARI 1925 AANYULLENDE. - WETTELIJKE 
BEPALING ZONDER TOEPASSING, 

1° TVanneer, -in b,nrgerlijlce zalcen, een ge
rling onspUtsbanr is, moet rle nanleg,qe1· 
i 11 verbrel.:in g rUe, voo1· rle feitem·echteJ', 
een belang heeft venlerUgrl dat niet 
st1·ijdiu tvas met rUt vwn een pctJ'Uj, niet 
aw1wez·iu -in rle cwnleu ·in verbrelc-inrJ, en 
die rl·us n-iet ontvanlcez.ijlc is zich tegen 
clie zntrtij te voorz·ien, ze n·iettem·in ·in 
tussenlcomst 1'0epen tot binrlendverlcla
rinu van het arrest (1). 

2° Is niet van toepassinrJ op ae te·nnijn 
van het instellen van een vraag tot b'in
clenrl·IJerlclarinu van een arrest voo·r het 
Hot van verbrelcing de beschilclcing van 
artikel 1 van ae tvet van 20 ju.ni 1953, 
clat art·ilcel 5 va:n cle wet van 25 febntari 
1925 heett aanuevu.za, l-lt:i.dens hetwellce 
rle termiin om z·ich te voo1·z·ien verlenud 
wonlt 11iet ttvee maanrlen in ueval de 
persoon tegen dewellce rle voo1·zieninu 
moet worclen ingestelcl overletlen is (2). 

(G., .T. EN P. niENNEN, 
T. A., 111. EN J, :MENNEN EN G. BEKKERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 juni 1957 gewezen door de 
vreclerechter van het kanton Neerpelt; 

Over de exceptie van niet-ontvankelijk
heid door eerste verweerster tegen de 
voorziening opgeworpen : 

Overwegencle clat het bestreclen vonnis 
op 12 augustus 1957 aan aanleggers door 
eerste verweerster betekend werd en clat 
de op 21 november 1957 betekencle voor
zieningen cle 31 e van dezelfde maand ter 
griffie van het hof neergelegcl werden; 

Overwegende, voorzeker, dat Jan-Carne
lis :Mennen, vader van aanleggers, op 
2 november 1957 overleed en dat derhalve, 
bij toepassing van artikel 5, lid 2, van de 
wet van 25 februari 1925, zoals het aan
gevuld is door artikel 1, paragraaf 1, van 
de wet van 20 juni 1953, aanleggers over 
een bijgevoegde termijn beschikten om 
zich tegen de erfgenamen van Jan-Carne
lis Mennen te voorzien; 

Overwegende, echter, dat nit het bestre
den vonnis blijkt dat, zo aanleggers en 
eerste verweerster v66r de rechter over 
de grond tegengestelde belangen verde
digcl hebben, dezelfde toestand zich niet 
voorcleecl wat bewuste aanleggers en Jan-

(1) Verbr., 8 mei 1958 (Arr. T'erbr., 1958, 
blz. 712, en noot 2); raadpl. verbr., 23 mei 
1957 (Bull. en PAsrc., 1957, I, 1152) en noten 
onder verbr., 18 september 1947 (ibid., 1947, I, 
359), 

YERBR., 1959. - 29 

Cornelis Mennen betreft; clat deze slechts 
een mede-belanghebbende was; 

Dat clienvolgens, gezien de onsplitsbaar
heid van het geschil, inclien de erfgenamen 
van .Jan-Cornelis :i'.'iennen in de zaak dien
den te worden geroepen tot binclendver
kluring van het arrest, de voorziening 
niet tegen hen mocht gericht worden; 

Overwegencle bijgevolg· clat, aangenomen 
zelfs, zoals aanleggers betogen, dat ten 
cleze de in artikel 1, paragraaf 1, van cle 
wet van 20 juni 1953 bepaalcle verlenging 
van de termijn tevens zou kunnen gelden 
voor cle termijnen van de tegen andere 
verweerders in te stellen voorziening, 
deze bepaling ten deze geen toepassing 
had kunnen vinclen; 

Overwegende clat, vermits zij buiten de 
wettelijke termijnen ingesteld wercl, de 
voorziening niet ontvankelijk is; 

Om cUe reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanleggers tot de kos
ten. 

6 februari 1959. - 16 kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaugever, H. Bayot. - Gelijklu.irlenrle 
conclusie, H. F. Dum on, aclvocaat-gene
raal. - Pleite·rs, HH. Van Leynseele en 
VanRyn. 

2e KAMER.- 9 fehruari 1959 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN. - RI.TKSW ACHTER VERVOLGD 
'.YEGENS YRIJWILLlGE SLAGEN EN KWETSUREN. 
- J\1!SDRIJF DA1' IN BETREKKING IS NOCH 
:MET DE RECHTERLIJKE DIENST DER RECHT
HANKEN NOCH :MET DE BESTUURSPOLITIE. -
BEVOEGDHEID Y AN DE n-IILITAIRE RECHTS
:MACII'l'. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN.- RIJXSWACII1'ER VERVOLGD 
"TEGENS EEN l\HSDRIJF DAT IN BETREKK.ING IS 
NOCH ME'f DE RECIITERLIJKE DIENST VAN DE 
RECHTBANKEN NOCH MET DE BESTUURSPOLI
'l'IE.- BESCIIIKKlNG VAN DE RAADKAMER DIE 
DE VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBAl\'K VERWEZEN HEEFT. - ARREST 
VAN ONBEVOEGDHEID YAN IIET HOF VAN BEROEP. 
- BESCHIKKING EN ARRES'l' IN KRACHT VAN 
GEWI,JSDE GEGAAN. - ARREST VAN ONBE
\'OEGDHEID GEGROND. - NIETIGVERKLARING 
VAN DE BESCHI'KKING. - VERW!.JZING NAAR 
DE KRIJGSAUDITEUR. 

Raadpl., inzake rechtstreekse belastingen, 
verbr., 29 januari 1957 (ATJ', T'erbJ·., 1957, 
blz. 402) en 21 november 1957 (Bull. en P ASIC., 

1958, I, 299). 
(2) Zie noot in Bull. en PAsrc., 1959, I, 580. 
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1° TVanneer eon 1"ijkswachter ve1·volg(l 
'WOrclt wcrJcns vrij~vWiue slagen en 
kwetsuren en clat het miscl,l"ijf 'in bet1·ek-
7C'inu is noeh met cle reohterUjlce (Uenst 
vwn cle 1·eohtbanlcen nooh met cle be
st,wurspoUUe 'is cle mUUaire 'l'echtsmaoht 
bevoeu(l. (Wet van 15 juni 1899, art. 25.) 

2° Wannee,r cle nuullcamer een venlaohte 
nacw cle OO'I'I'eoUonele 1'cohtban7c verwe
zen heett wegens vrij1,vilUue slngen en 
kwets-n1·en en clat, OZJ beroeZJ tegen hot 
vonn,is vctn ae 1'cehtbanlc, het hof van 
be'roep het vonn'is vwn Ve'I'OO'I'cleUng te 
niet heeft geclaan om '/'eclen clat vennits 
(le venlrwhte, op het ouenbUk cle1· fe'iten, 
Ucl vwn rle 1"ijkswaoht was, de mU'itaire 
1·echtsmrwht bevoegd was om over cle te
lastlegging te beslissen, de besoldk7C'ing 
en het a1Test i:n knwht van uewi.is(le 
zijnde gegaan, 'in(Uen ttit de procedtwe 
soh'ijnt te bl'ijlcen clat de venlaohte een 
1'-ijlcswachter wr-s op het ogenb7Jilc cle,r 
teUen en clat het m'iScl1'-ijf in betrekldng 
staat noch met de 1·echterUjke rUenst der 
·rechtbanken, noch met de bestu,urspoU
tie, vernietigt het hof, 71 et 1·echtsgebierl 
1'CfJGlencle, rle beschikking ~·an de nuul
kame1' en verwijst rle zaalc naar !le 
k'l'i.i!J saurlite,ur. 

gatief geschil van rechtsgebiecl ontstaan 
is, die cle gang van het gerecht belem
mert; 

Overwegencle dat het voorkomt c1at cle 
beschulcligcle rijkswachter was ten tij{le 
van c1e fciten en clnt deze niet schijnen in 
betrekking te zijn met c1e rechterlijke 
clienst cler rechtbnnken en de bestuurspo
litie; 

Om die reclenen, het rechtsgebiec1 rege
lencle, vernietigt de beschikking van de 
rnaclknmer van de Rechtbank van ecrste 
annleg te Hnsselt ; beveelt dnt melding 
van onderhavig arrest zal gemnnkt wor
den op de kant van cle vernietigde beslis
sing; verwijst de zank nnnr de krijgsnu
{1item· te Luik. 

9 februnri 1959. - 26 kamer. - Vool·
zUte,r, H. van Beirs, raarlRheer wnnrne
mend voorzitter. - Verslaugever. H. Ne
veu. - GeUjkl,uhlende conoz,usie. H. F. 
Dnmon, ndvocna t-generanL 

26 KAMER. - 9 fehruari 1959 

(PROCUREUR-GENERAAL 'l'E LUIK, T. PEUSENS.) 1o VERJ.ARING INZAKE STRAFZ.A-

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebiecl door 
de procureur-genernnl te Luik ingediend; 

Overwegcnde dnt de rnnclknmer van de 
rechtbnnk van eerste aanleg te Hnsselt, 
bij beschikking van 4 juni 1957, nnar de 
Correctionele Rechtbnnk te Hasselt ver
wezen heeft Louis, Christiaan Peusens, 
rijkswnchter, beticht van te Lcopoldsburg, 
gedurencle de lantste drie jnren v66r 
19 mnart 1957, verschillenc1e keren ann 
zijn echtgenote :Marin Corthouts slngen of 
verwondingen te hcbben toegebrncht, 
welke aan deze een ziekte of een onbe
kwnnmllekl tot persoonJijke nrbeid hebben 
veroorznakt; 

Overwegencle dnt op het hoger beroep 
door Pensens en het openbnar ministerie 
ingesteld tegen het vonnis van veroorcle
ling van {1e Correctionele Rechtbnnk te 
Hasselt van 5 november 1957, het Hof van 
beroep te Luik, bij arrest nm 22 october 
1958, dn t vonnis vernietigd heeft om de 
reden dnt, vermits betichte lld is van de 
rijkswncht de militnire Techtsmncht al
leen bevoegc1 is om cle feiten Yan de te
lastlegging te beoordelen ; 

Overwegende dat de beschikking van de 
rnnc1kmncr en lwt arrest van het hof van 
beroep in krncht van gewijscle zijn gegann 
en clnt uit hun tegenstrijdigheid een ne-

KEN. - VERJARING VAN DE BURGERLIJKE 
VORDERING GESTUIT DOOR EEN DAAD DIE DE 
VERJAIUNG VAN DE PBDLTEKE VORDERING 
STUIT EN OnriGEKEERD. 

2° RECHTSYORDERING. - PROVINOIE. 
- -VORDERING Il'-iGESTELD IN NAAM VAN DE 
PROVINOIE DOOR DE RESTENDIGE DEPUTATlE 
VAN DE PROVINOIERAAD. 

1o De cl(tclen (Ue (lc ·ve,rjarinrJ van de pn
bUelce vonle,l"ing stu'iten, st,witen insge
lijks rle verjwl"inrt van cle b,wrge1·lljke 
vorde,ring, en omgelccenl (1). (Wet van 
17 npril1878, art. 25.) 

2o Tncl,ien de besten(Uge depntnNe, ·in namn 
van cle pmv1ncie en Z01ule1· voorafgann
cle be,marlslartinrJ vnn (le tJrov1ncienwa, 
1·echtsvonleringen mnrt instellen wan
neer cle nwcl n-iet verrJ(Hlenl 'is, wellce 
tot voo1·we'l'lJ hcbben merenfle rtoefle1·en 
of bezitsactHfn, en alle verrichtinuen tot 
be-warinu ·vwn 1'echten ste17en, ma.r1 Z'ij 
echter wannce'!' cle HHUl 1>'e1'[JCHlenl -is, en 
bij ontstentenis ·unn rmlJ.:e 'UOomfunnnrle 
beraarlslag1nr;, geen ·ronler-ing instellen, 
welke oolc het roonDrWj) er '!:an zij (2). 
(Provincinle wet, art. 74, 106 en 107.) 

(1) Verbr., 8 juli 1Q55 (Bull. en PAsrc., 1955, 
I, 1218). 

(2) Raadpl. verbr., 25 juli 1957 (An'. T"CI'ln·., 
1957, blz. 977). 
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(VAN GELUWE, T. BESTENDIGE DEPUTATIE VAN 
DE PROVINCIALE RAAD VAN OOST-VLAANDEREN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 juni 1958 in boger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 21, 23, 24, 25 
en 26 van de wet van 17 april 1878 be
vattende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van rechtspleging in strafzaken, 
doorda t bet bestreden vonnis beslist heeft 
dat de burgerlijke vordering, alhoewel 
zij op 18 november 1957 ingesteld werd, 
niet verjaard was niettegenstaande de 
burgerlijke vordering door het verstrijken 
van dezelfde termijn als de publieke vor
dering verjaart zodat zij te laat inge
steld werd vermits de overtreding, waar
uit die vorderingen volgen, op 17 mei 
1957 werd gepleegd : 

Overwegende dat, luidens artikel 25 
van de wet van 17 april 1878, de daden 
die de verjaring van de publieke vorcle
ring stuiten, insgelijks de verjaring van 
de burgerlijke vordering stuiten; 

Overwegende cla t de bestreden beslis
sing vaststelt dat de publieke vordering 
op 14 october 1957 geldig werd gestuit 
door de dagvaarding van betichte v66r 
de politierechtbank; 

Dat zij, derhalve, wettelijk beslist 
heeft dat de op 18 november 1957 inge
stelde burger lijke vordering te bekwamer 
tijd ingesteld werd zodat deze, ingevolge 
artikel 1 van de wet van 30 maart 18Dl, 
niet verjaard was ; 

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

de schending van de artikelen 7 4, 106 
en 124 van de provinciale wet van 
30 april 1836, 152, 174, 176, 204 van het 
Wetboek van strafvordering, cloordat het 
bestreclen vonnis beslist heeft clat, gelet 
op de artikelen 106 en 107 van de pro
vinciale wet, de aanstelling van de be
stendige deputatie van de provinciale 
raad van de provincie Oost-Vlaanderen 
<< als burgerlijke partij, ingevolge de be
naarstiging van de gouverneur volkomen 
regelmatig is ll alboewel ter zitting van 
de Politierecbtbank te Nevele, op 18 no
vember 1957, de heer D' .Anvers, conduc
teur van bruggen en wegen, zich aan
stelc1e als burgerlijke partij in naam van 
de bestenclige cleplltatie aileen, dan wan
neer, ten eerste, genoemde conclucteur van 
bruggen en wegen geen volmaeht overge
legll bacl, dan wanneer, ten tweede, arti
kel 12! van de provinciale wet bepaalt 
llat de recbtsvorderingen dienen gevoerd 
te worc1ten namens de bestendige deputa
tie, op vervolging en ten verzoeke van 

de gouverneur, hetgeen in onderhavige 
zaak, het geval niet is, en wanneer, ten 
dercle, de provinciale raad client macbti
ging te verlenen om in rechte op te tre
den namens de bestenclige deputittie in cle 
rechtsvorcleringen van de provincie : 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende clat, luiclens artikel 74 van 

de provinciale wet van 30 april 1836, de 
provinciale raad machtiging verleent tot 
de rechtsvorcleringen betreffende de goede
ren van de provincie, om op te treden 
betzij als eiser, hetzij als verweerder, 
onvermindercl de bepalingen van arti
kel 106 van dezelfde wet; 

Overwegende dat, llesaangaande, ge
zegd artikel 106 onder meer bepaalt dat 
de bestenclige deputatie zonder vooraf
gaande beslissing van de raacl wanneer 
hij niet vergaderd is, de recbtsvorderin
gen clie roerende goederen tot voorwerp 
hebben, alsook de bezitsactii~n kan instel
len, en alle handelingen verrichten tot 
bewaring van recbten; 

Overwegende dat, welke ook de draag
wijdte van boger aangehaald artikel 74 
kan zijn, uit de bepalingen van arti
kel lOG blijkt dat, Jmiten bet geval waar 
de provinciale raad niet vergallerd is, de 
bestenclige cleputatie niet als eiser mag 
optreden welke ook het voorwer!1 zij van 
de rechtsvordering zonder voorafgaancle 
beslissing van de provinciale raad; 

Overwegende, bijg·evolg, dat nit de en
kele beschouwing dat de provinciale wet 
«in de artikelen lOG en 107 uitclrukke
lijk bepaalt dat de bestemlige cleputatie 
al de bewarencle maatregelen mag nemen 
wanneer de provincieraacl in zittijd is ll, 
het bestreden vonnis niet wettelijk beeft 
kunnen afleiden dat de in naam van cle 
bestendige cleputa tie van de provinciale 
raad van de provincie Oost-Vlaanderen 
uitgeoefencle burgerlijke vordering regel
matig en ontvankelijk was; 

Dat immers, de eis die bet voorwerp 
van de stelling van burgerlijke partij 
was de pei·ken van een bamleling tot be
waring van rechten overscbrijclt; 

Dat derhalve bet derde onderdeel van 
het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder cle andere 
onclerdelen van hetzelffle middel noch cle 
andere middelen te omlerzoeken welke 
geen meer uitgebreide verbreking zouden 
kunnen medebrengen, verbreekt bet be
streden vonnis, behoudens in zover het 
uitspraak heeft gedaan over de publieke 
vordering en bet beslist heeft da t de op 
18 november 1957 ingestelde burgerlijke 
vorclering niet verjaarcl was, verwerpt lle 
voorziening in zover zij <lie laa tste be
slissing aanvalt; beveelt dat van onder
havig arrest melding zal gemaakt wonlen 
op de kant van de gecleeltelijk vernietigcle 
beslissing; veroordeelt ieclere partij tot 
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de belft van de kosten; verwijst de alzo 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Reclltbank te Kortrijk, zetelenc1e in bo
ger beroep. 

9 fcbrnari 1!159. - 26 kamer. - Voor
zUter en verslngr;e'uet, H. van Beirs, 
raaclsheer waarnemencl voorzitter. ~ Ge
lijkl·wiclencle conclusie, H. Dnmon, ac1-
vocaat-generaal. 

2° KAMER. - 9 fehruari 1959 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEJN EN 
ARRIDSTEN. - STRAFZAKEJI!. - CONOLU
SIES VAN EEN PARTIJ DIE VERKLAART EEN 
~HDDEL IN TE ROEPEN DAT GEJI!OMEN IS IN 
REGELMATIGE OVERGELEGDE OONOLUSIES VAN 
EEN ANDERE PARTI.J. - VERPLIOHTING VOOR 
DE REOHTER OM TEN OPZIOH'l'E VAN BEIDE PAR
TI.JEN TE AJI!TWOORDEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRES'l'EN. - STRA~'ZAKEN. - CoNoLu
srEs GENO.ilfEN YOOR DE EERSTE RECHTER EN 
HERNOMEN YOOH DE HEOH'l'ER IN HOGER BE
ROEP. - REOHTER IN HOGER BEROEP YER
PLIOHT ZE TE BEANTWOORDEN. 

1 o RoetJt 1·er;elmaUg een miclclel 'in, clat cle 
rechter client te becmtwoonlen, cle tJarUj 
clle 'in hcwe concl1tsies verlclcuwt insge
Ujlcs te ste'llnen op het 1wiclclel floor een 
anclem parUj 'in 1·egelnutUg overgelegcle 
conclnsies genomen. 

2° De 1'Cchte1' in hager beroetJ is verpUcht 
cle conclus,ies te beantwoonlen voor cle 
ee·rste rechter [/Miomen en clie voo1· hem 
hernomen wonle1i (1). 

(COPPENS EN N. Y. <<UNION ET PREVOYANCE ll, 
T. DE OHAECKER EN Y. Z. W. 0. DE VRIJE YAK

SOHOLEN YAN GEN'r.) 

AHHEST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 jnni 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Overweg·em1e dat, als bnrgerlijke partij 
die niet tot de kosten van de publieke 
vorclering werd veroonleeld, iecler aan
legger zich enkel kan voorzien tegen de 
beslissing waarbij nitspraak wercl gec1aan 
over de door hem ingestelde bnrgerlijke 
vordering ; 

Dat bijgevolg de voorzieningen in die 
mate slecbts ontvankelijk zijn en aan het 
openbaar ministerie niet dienc1en betekend 

(1) Verbr., 25 januari 1956 (A1'1'. Ve1·br., 
1956, blz. 419). 

te worden bij toepassing van artikel 418 
van bet W etboek van strafvorc1ering ; 

Over het tweec1e' ondenleel van het eer
ste micldel, afgeleic1 nit de schenc1ino· van 
artikel 97 van de Gronclwet, c1oorc1,;'t bet 
bestreclen arrest, om de eisen zowel van 
aanlegger als van aanlegster niet ontvan
kelijk te verklaren, beslist heeft clat er 
aanleiding bestond tot toepassing van ar
tikel 19 van de gecoiirc1ineerc1e wetten op 
de vergoec1ing der schade voortsprnitende 
nit arbeidsongevallen omc1at en aanleg
ger, slacbtoffer van het ongeval, en ver
weercler aan wiens schnlcl het ongeval is 
te wijten, in dienst waren van verweer
ster en in die hoec1anigheid hanc1elden, 
zoncler een passend antwoord te geven op 
de middelen waaruit aanleggers afleidden 
dat aanlegger geen bec1ienc1e was ten 
clienst van verweerster, dan wanneer beide 
aanleggers, door hun conclusies v66r de 
eerste rechter te hernemen, v66r de rech
ter in hoger beroep zich onder meer be
riepen op de onverenigbaarllekl tnssen het 
ambt van aanlegger zoals bet blijkt nit de 
wet van 30 jannari 1934 en de hoedanig
heid van becliende : 

Overwegende dat in zijn conclusies v66r 
de eerste rechter, aanlegger heeft doen 
gelden dat, door de wet van 30 januari 
1954, de lec1en van het onderwijzend per
soneel in de prive-inrichtingen voor tech
nisch onclerwijs aan de wettelijke bepa
lingen tot regeling van de verzekering te
gen onc1erc1om en vroegtijclige dood {1er be
dienclen, niet onc1erworpen zijn, dat zij, 
ingevolge die wet, onderworpen zijn noch 
aan het regime der maatscllappelijke ze
kerheid, noch aan beclienclenpensioen en 
dat zij dus ook niet onclerworpen zijn aan 
de wet op de arbeidsongevallen; 

Overwegende dat, aangaande het be
twiste vraagstuk dat, ten opzichte van 
beic1e aanleggers, noodzakelijk op dezelfcle 
wijze diende opgelost te worden, aanleg
ster in baar conclusies v66r de eerste 
recbter hetzelfc1e mkldel gelc1ig heeft kun
nen aanvoeren door te vcrklaren clat zij, 
op grond van de in de conclnsies van aan
legger ontwikke1c1e beweegredenen, ook 
beweerde dat het ongeval geen arbeidson
geval nitmaakte; 

Overwegende dat zowel nit de melclin
gen van bet proces-verbaal betreffende de 
in hoger beroep op 14 mei 1958 g·ebouden 
openbare terechtzitting als nit de door 
aanlegger in hog·er beroep neergelegde 
conclnsies blijkt dat zij, alle beicle, de 
voor de eerste rechter genomen conclnsies 
nitllrukkelijk bernomen bebben; dat die 
conclnsies v66r de rechtcr in boger beroep 
alclns herhaald werden; 

Overwegende dat bet bestreden arrest 
op de nit de wet van 30 jannari 1954 afge
leid mid del geen antwoord verschaft; 
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Dat het onderdeel van het milldel dns 
gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
noch op het eerste onderdeel van hetzelfde 
middel noch op de andere middelen, ver
breekt het bestreden arrest in zover het 
uitspraak cloet over de door aanleggers in
gestelde burgerlijke vorderingen; ver
werpt de voorzieningen voor het overige; 
beveelt dat van onderhavig arrest melding 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerders tot de kosten, behalve 
die van betekening van de voorzieningen 
nan het openbaar ministerie; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van be
roep te Brussel. 

9 februari 1959. - 26 kamer. - Voor
zUteJ· en versl([(JUever, H. van Beirs, 
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
ld.jk,l·ll'iclencle conclus-ie, H. F. Dumon, ad
vocaat-generaal. 

26 KAMER. - 9 februari 1959 

1" VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN CON'l'RACT). - STRAFZAKEN. -
BURGERLI.TKE VORDERING. - 00RZAKELI.JK 
VERBANO TUSSEN DE FOUT EN DE SCHADE. -
BEOORDICLIKG IN FEITE. - SOEVEREINE DE
OORDELING. 

2° GEWIJSDE. - STRAFZAKEN, - VONNIS 
DAT DE VERDACH'l'E VEROORDEI~L'l.' 'VEGENS ON

YRIJWILLIGE DODING EN LETSELS TOT EEN 
STRAF EN TOT SCHADEVERGOEDING TOT HER
STEL VAN DE SCHADE SPRUITENDE UIT RET 
OVERLI.TDEN, DE LICHAMELI,JKE LE'l'SELS EN 
DE STOFFELIJKE SCHADE. - BETIOEP VAN DE 
VERDACHTE ALLEEN, BEPERKT TOT DE BUR
GERLIJKE BESCHIKKINGEN VAN RET YONNIS. -
ARREST OAT IN DE PLAATS VAN DE DOOR DE 
EERSTE RECHTER \VEERHOUDEN FOUT, DlE 
HE'l' MISDRIJF UITMAAKT, EEN ANDERE FOUT 
STELT. - SOHENDING VAN HE'l' GEWIJSDE 
OVER DE PURLIEKE VORDERING. 

1 o Is soeve1·ein de beoonleUng, ·in feite, 
doo1· de feUem·echte·r flat er al clan niiet 
een oorzakel'ijlc verbancl bestaat tttssen 
de to·ut en cle schade (1). 

2o TVann_ee·r tegen een vonnis clat cle ver
clachte vemonleelcl heeft, wegens onvJ"ij
wUUge clooclsla{f en letsels, tot een stTaj 
en tot vergoeMng tot herstel van cle 
schacle voortspru.itencle ti.U het oveTlij
clen, cle Uchamelijlce letsels en de stof
felijke schcule, ho{fer beroep in{festeld ·is 

--------
(1) Verbr., 5 en 12 januari 1959 (Bull. en 

PASIC., 1959, I, 4•H en 466). 

{fetveest door cle. ve1·clachte alleen en en
lcel wat cle besch-ilckin{fen nopens cle btw
gerUjke belangen bet1·ett, schenclt de 
1·echter in beToep het gezag van het {fe-
1Vijsde over cle pu.bz.ielce vo1'Cle1"in{f in
clien, om oveT de btw{ferl-ijlce vonle1'in
[JCn tegen de verclachte ingeleicl te be
sUssen, hi:i in de plants van cle floor cle 
eerste mchter ·weerhotulene tout, clie het 
miscl1'ijf witmctalct, hij een andere fottt 
stelt. (Impliciete oplossing.) 

(EYLENBOSCH, T, DEJONGE EX RASPOET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 30 juni 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 48, 1°, van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954 houdende alge
meen reg·lement op de politie van l1et weg
verkeer, doordat, eiser voorhoudend in 
de conclusies, regelmatig voor bet hof 
van beroep neergelegd, dat de slachtoffers 
Raspoet en Vande Gucht gedeeltelijk ver
antwoordelijk waren voor de gevolgen 
Yan het ong·eval wegens de volg·ende rede
nen : eerste besluiten : << Aangezien ... het 
niet minder waar is dat links van de 
rijweg een voetpad was, welke uitstekend 
begaanbaar was voor de voetgangers, 
zoals het blijkt nit de schets opgesteld 
door de verbalisanten, nit het verslag 
van rle desknndige Desmeclt, en vooral 
nit de foto's gevoegcl bij het dossier; dat 
de slachtoffers een onbetwistbare font be
gaan hebbei:t door dit voetpad niet te ge
bruiken... Aangezien inderdaad door al
dns 's nachte op de rijbaan te gaan, 
beide slacl1toffers klaarblijkelijk een in
brenk hebben gepleegd op artikel 48-1° 
van de Wegcode van 8 april 1954, het
welk hen verplichtte het voetpad te vol
gen, dat begaanbaar was en dat voorbe
lwnden was a an de voetgangers )) ; twee
cle besluiten : << Aangezien het in elk ge
val blijkt nit het bijgevoegd deskundig 
onderzoek dat op de plaats van het on
geval en minstens over een afstancl van 
een vijftigtal meter en op de linkerkant 
van de Heiclestraat een voetpacl is dat 
uitstekend begaanbaar is en waarov Ras
poet en Vande Gucht zich in volleclige vei
ligheicl zouden hebben bevonden, en dat 
ze trouwens moesten gebruiken krach
tens artikel 48-1° van het verkeersregle
ment van 8 april 1954 )) ; het hof van be
roep zijn beslissing heeft gesteund op de 
hierna aangehaalcle overwegingen : << Dat 
hunne aanwezigheicl rechts op de Tij
baan te beoordelen is ln verhouding tot 
de plaats zelf waar de aanrijding plaat<> 
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greep, en ook in verhoucling tot het be
gaanbaar karakter der bermen in het 
algemeen, da t, altlus besclwuwll, er geen 
enkele rellen voorhanden was om ell" lin
ker- aan de rechtcrberm te verkiezen, 
integendeel; da t indien de rechterberm, 
op de plants zelf der aanrijding, toeval
Jig onbegaanllaar was, zulks niet beduidt 
dat naar de linkerberm cliencle te wor
den overgelopen, des te meer da t be
doehle onbegaanbaarheicl zich slechts OTer 
een beperkte oppervlakte voorcleell ll, dan 
wanneer : artikel 48-1 o van het konink
lijk bcsluit van 8 april 195-1 voorziet da t 
de trottoirs en bermen voorbehomlen zijn 
aan het verkeer der voetgangers en <lat 
de afzomlcrlijke voetgangers of lle voet
gangers in groe11, clie niet begcleid zijn 
door een Ieider verplicht zijn ze te vol
gen, zomler onclerscheid te maken tnssl"ll 
bermen die rechts of links van de rijlman 
gelegen zijn ten opzichte !ler door de 
voetgnngers gevolgde richting, en on
geacht de uitgestrektheia der begaanlmre 
of onbegaanbare gedeelten tler trottoirs 
en bermen; door te beslissen !la t de 
voetgangcrs de vcrplicllting niet haclden 
de berm te gcbruiken, clie links lng ten 
opzichte van de door hen gc"volglle rich
ting, des te meer daar de rechterllerm 
slechts over een beperlde op]Jervlakte on
begaanbaar was, het hof van beroep ge
zegcle beschikkingcn he eft gesc lwmlen ; de 
hierboven aangehaalrle overwegingen in 
elk geval geen voltloencl antwoord vormen 
op het midclel doof eiser ing·eroepen, en 
tenminste dubbelzinnig zijn, zodat ze aan 
het hof niet toelaten zijn toezicht llit te 
oefenen OD de wettelijkheid van het ar
rest· dat het onvolcloende of <lubbelzin
nige' der beweegredc"nen gelijk stna t met 
een afwezigheid van beweegrPdenen 

Ovenveg·cncle dat aanlegger in conclu
sies stnancle hield dat beide slaehtoffers 
van het ongeval een fout hadclen begaan 
en ecn reglementaire Lepaling hac1 den 
overtreden door 's nachts OD cle rijbaan 
te gaan toen op de l)laats, waar de ann
rijcling zich voorcleecl, ecn trottoir of een 
verhoogcle berm, well;:c minstens over een 
afstancl van een vijftigtal meters begna n
baar was, links van de openbare weg die 
zij volgclen, bestoncl; 

Overwegcnde clat, met innchtneming van 
de bewering van aanlegger die tot een 
verclcling van de aansprakelijkheicl con
clucleercle, het arrest, enerzijds, lle na
druk er op legt << clat daarbij echter wordt 
over het hoofcl gezien clat de aanrijding 
is ontstaan op groye nalatigheclen en te
kortkomingen vanwege betichte l) en, an
derzijc1s, er OlJ wijst, (]at cle aanwczig
heid van de slachtoffers << rechts 011 de 
rijbaan te beoorclelen is in verhomling tot 
de Dlaats zelf wanr cle aanrijcling plaats 
greep en ook in verhoncling tot het be-

gaanbaar karakter cler bermen in hct al
gemcen l) ; 

0Yerwegem1e dat, te clien opzichte, de 
rechter bel)aalt dat « er geen enkele re
clen voorhanclen was om de linker- ann 
de rechterberm te verkiezen, integendeel ll 
en beslist « {lat indien de rechterberm, 
op de vlaats zelf dcr aanrijcling, toeval
lig onbegaanbaar wns, zulks niet becluiclt 
clat naar cle linkerllerm cliencle te worden 
overgeloDen, des te meer clat llecloelcle on
bcgaanllaarheicl zicll slechts oYer ecn be
Derkte oppervlakte voorcleecl ll; 

Dat, na anclers vastgestelcl te hebllen 
clat aanlcgger vertronwcl was «met cle 
]Jlantselijke gesteltenis van cle verkeers
moeilijkheclen en het fei t de aangerecle
nen te we ten moeten inhalen ll, cle rech
ter nog bijvoegt « clat betichte zich clnar
aan niet te Yerwnchten hall l) cle slacht
offers te zien zicll op <lie wijze tc ge
clragen en << zich danr ook niet reclclij
kerwijze heeft nan verwacllt ll ; 

Qyerwegc'mle <1nt de alclus in de mo
tieven van het arrest niteengezette Le
schouwingen een gepast en ondu!Jbelzinnig 
antwoonl ui tmaakt op het cl oor aanleg
ger voorgeclragen verwcermiclclel; 

Overwegemle clat de laatste hierhoger
gemelcle lwscllonwing volcloet om het af
wijzen van clit mic1c1el tc reclltvaarcligen 
vermits de rechter het llcstaan van een 
noodzakelijk verbancl tnssen c1e font en 
de sella clelijke gevolgen ervan soeverein 
beoorcleelt en chlt, bijgevolg, zelfs indien 
het miclclel afgeleicl nit cle sell en cling va 11 
artikel 48-1, van het koninklijk llc~sluit 
van F: april 1954 zou gegroncl zijn, het 
nog, bij ge!Jrek aan belang, niet ontvan
kelijk zou zijn; 

Da t het miclclel niet ing·ewilligtl kan 
worden; 

Over hd tweecle miclclel, afgeleicl uit cle 
schending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 1:31':2, 18811, 1850 en 1351 van het 
Burgerlijk Wetboek, 43-1, en 77-2, van hct 
koninklijk besluit van 8 avril 1954, hou
dencle al)!;emeen reg'lement op de politie 
van het vi'egverkcer, 1, 2, 3, 4 van cle wet 
van 17 april 1878 en llet advicR van de 
Raacl van State van 12 november 1806, 
doordat : eiser in verbreking voorhou
clencl in cle besluitcn regelmatig neerge
legcl voor het hof van beroep, clat llij 
niet volleclig verantwoorclelijk was voor 
de gevolgen van llet ongeval, cloor oncler
meer de volgcmle beweegredenen in te 
roepcn : « Aangezien hct volc1oenc1e be
wezen is clut het achterlicht van cle fiets 
niet branclde, verrnits na het ongeval de 
dynamo niet ec"ns was ingeschakelcl; cla t 
zelfs, zo men moest aanncmcn clat cle 
dynamo door cle schok zou zijn afge
spron1en, het acllterlicht in elk geval niet 
zichtbaar was, clam· de dynamo van cle 
fiets, welke aan de hand wercl geleid, 
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slechts zeer traag draaide (deskundig 
verslag nm de heer Desmedt, biz. 10) ; 
Aangezien tenslotte, het ka toog de aan
wezigheid van de fiets niet had lmnnen 
doen opmerken, zelfs inc1ien Eylenbosch 
met kruislichten had gereclen, vermits de 
stralen van cleze lichten naar de groncl 
zijn gericht Jl; en cle eerste rechter zijn 
beslissing steunende op de volgende be
weegredenen : << Dat het ongeval client 
toegeschrevcn aan de zware onvoorzich
tigheid van betichte, welke alleenlijk zijn 
standlichten liet branden alhoewel, gezien 
de duisternis en de onvoldoende openbare 
verlichting, hij verplicht was zijn kruis
of grote lichten te gebruiken Jl; het hof 
van beroep heeft zljn lJeslissing op de 
volgende overwegingen gesteunc1 : « Dat 
de wijze op dewelke de aan de hand 
geleidde fiets was verlicht omstreden 
blijft en, in ieder geval, onverschillig uit
valt gelet op de verregaande roekeloos
heid door betichte aan de c1ag gelegd; 
da t de aanwezigheid van het rijwiel, in 
ieder geval, door betichte hadde kunnen 
worden opgemerkt, indien hi.i in staat 
ware geweest naar behoren toe te zien; 
dat uit de plaatselijke toestand geen 
dwingende noodzakelijkhei<I kan worden 
afgeleid om het links ol)gegaan op de rij
Jman te doen verkiezen ... : dat de aan
wezigheid van betichte niet zodanig ver
rassend is gebleken dan wei zijne onge
lworde gedraging in de blinde vaart die 
I1ij, onberedeneerd, er heeft op nagehou
den JJ; dan wanneer : artikel 43-1 o van 
l1et koninklijk besluit van 8 april 1954 
voorziet dat de kruis- of <le koplich
ten moeten ontstoken wor<len zodra het 
aan de bestnnrder, hetzij tussen het val
len van de avond en het aanbreken van 
de dag, hetzij ten gevolge van de weersge
steldheid, niet meer mogelijk is. tot op 
ongeveer 100 meter duidelijk te zien ; 
deze beschikking aan de bestuurder 
de keuze laat tussen het gebruik van 
kruislichten of van koplichten; arti
kel 77-2° van het koninklijk besluit van 
8 april1954 voorziet dat f1e refiectielichten 
's nachts, bi.i helder weer moeten kunnen 
gezien worden door cle bestuurder van 
een motorvoertuig clat zich OlJ 100 meter 
afstand bevinclt en waarvan de koplich
ten in cle richting van het refiectorlicht 
uitstralen; dus enerzij<ls niet kan wor
den verweten aan een lJestuurder van met 
krnislichten te hebben gereclen en ander
zijds, van met dergelijke lichten rijdend, 
geen refiectielicht te hebben gezien; de 
beweegredenen van het arrest dus een 
schenc1ing nitmaken der artikclen 43-1° 
en 77-2° van het koninklijk beslnit van 
8 april 1954; waar de correctionele recht
bank haar veroordeling van eiser op straf
rechterlijk gebiecl nit hoofde van een 
inbreuk op de artikelen 418, 41U en 420 
van het Strnfwetboek enkel steunde op 

de reclen dat eiser een zware onvoorzich
tigheid had begaan door slechts met 
stamUichten te rijden, terwi.il hij de 
verplichting had met krnis- of koplich
ten te rijllen, het hof van beroep zijn 
arrest niet meer mocht steunen, zonder 
het gezag van het gerechterlijk gewijsde 
te schenden op andere fouten die eiser 
zou hebben bedreven en die niet werden 
weerhouden door de rechtbank in de be
weegredenen van haar vonnis, daar de 
beweegredenen van c1it vonnis noodzake
lijkerwijze verbonden zijn met het 1Je
schikkenc1 gedeelte ervan en samen met 
c1it beschikkend gedeelte eveneens kracht 
van gewijsde llebben verworven; in elk 
geval de beweegredenen van het arrest 
waartegen verbreldng geen voldoende ant
woord geven op de besluiten van eiser, 
streklcende tot verdeling cler verantwo'or
delijkheden; ze minstens dub belzinnig 
zijn, en a an het hof niet toela ten zijn 
toezicht nit te oefenen op de wettelijk
heicl van het arrest; het onvoldoende of 
het dubbelzinnige der beweegredenen gc
lijk staa t met een afwezigheid van be
weegredenen : 

Overwegende dat door te bepalen « dat 
de wijze op dewelke de aan de hand 
geleide fiets was verlicht ... in ieder geval, 
onversehillig uitvalt, gelet op de verre
gaande roekelooslleid door betichte aan 
de dag gelegd Jl en « dat de aanwezigheid 
van het rijwiel, in ieder gevRl, door be
tichte hadde kunnen worden opgemaakt, 
indien hi.i in staat ware geweest naar 
behm·en toe te zien JJ, de rechter op vol
doende wijze het verweermiddel beant
woord heeft waarbij aanlegger deed 
gelden dat het rijwiel niet genoeg verlicht 
was om zichtbaar te zi.in en dat de re
flector de aanwezig·heid ervan niet had 
kunnen doen opmer~ken, zclfs indicn aan
legger met kruislichten hat1 gereden; 

Overwegende dat, wanncer de rechter 
in hoger beroep, als font het feit ten 
laste van aanlegger legt een <c blinde 
vaart Jl voortgezet te hebben zonder in 
staat te zijn <c naar behoren toe te zien Jl, 

hij zijn beslissing op geen andere groncl
slag steunt t1an deze waarop cle defini
tieve beslissing rust waarhi.i cle eerste 
rechter aanlegger veroordeelc1 heeft we
gens onvrijwillige doc1ing en onvrijwil
lige Ietselen, nn vastgesteld te hebben 
« c1at het ongeval client toegeschreven aan 
de zware onvoorzichtigheid van hetichte, 
welke alleenlijk zijn standlichten liet 
branden Jl ; 

Dat, inc1ien deze rechter bovenc1ien 
heeft Iaten opmerken dat door, in die 
omstancligheden, met stanc1lichten te rij
clen, aanlegger een reg·lementair voor
schrift overtrac1 daar, cc gezien de clnister
nis en cle onvolcloende openbare verlich
ting, hi.i Yerplicht was zijn krnis- of grote 
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licllten te gebruiken JJ, uit de motieven 
van cle beslissing noclltans niet blijkt da t 
cle door de recllter bedoelcl << zware on
voorzichtigheicl Jl zicll gelleel met de in
brenk op die reglementaire bepaling ver
eenzelvigde zo<lat zij door de bestam1c1e
len ervan zou omschreven worden; 

Overwegencle da t, door <le font te bcpa
len zoals llij llet deecl, de recllter in llo
ger beroep de in llet miclclel aangeduide 
bepalingen van het koninklijk besluit 
van 8 april Hl54, waarvan nocll reeht
streeks noel! onreclltstreeks toepassing 
wercl gemaakt, niet lleeft kunnen schen
clen; 

D<lt het mi<lclel feitelijke grondslag· 
mist; 

Over het clerde mil1c1el, afgcleicl nit de 
schending van de a rtikelen U7 van <Ie 
Grondwet, 1382 en l88il van llet Durger
lijk vVetboek, doordat : eiser in zijn rc
gelmatig vom· het hof Ytm lleroep neer
gelegde besluiten voorllouclend : « Aange
zien daarenlloYell, zelfs, moest men aan
nemen clat de slachtoffers llet recht zou
den hebben g·ellad op de rijbaan te gaan 
- qnoa non - zij ill elk geval de ver
plichting hadclen, krachtc.ms artikel 48-J 
van zo clicht mogelijk bij <le rand van 
<le rijlman te gaan op eell plaats waar 
cle ziclltbaarlleicl onvolcloemle was, ten 
gevolge van cle zwakke openllare verlich
ting; clat Vande Gucht Franciscus, trou
wens verklaard l1eeft aan de Rijkswacht 
te Ternat de avond zelf van bet ongeval : 
« Ik hoorde de auto na<leren en zag llet 
ook aan de licllten die hij voerde Jl; dat 
eveneens yoor deze reclen <le beide voet
gangers zo clicht mogelijk bij de boord 
van de rijbaan moesten gaan overeenkom
stig artikel 48-4 vall llet kollinklijk lle
sluit van 8 april 1954 JJ; het arrest 
waartegen voorzienillg zijn beslissing 
steuncle op de volgemle reden : « Dat... 
ten andere dat ... zich veilig opstellen op 
cle onbegaallbare rechterberm zich niet 
heeft doen aanvoelell ll, clan wanneer; 
clit middel geen volcloeml alltwoonl geeft 
op llet argument door ciser ingeroepen 
in zijn besluiten en strekkende tot het 
<loen vaststellen clat cle slachtuffers min
stells een onvoorzichtigheid hebben be
gaan cUe in oorzakelijk verllaml staat met 
het Ollgeval, cloor niet. op de berm te gaan 
zelfs incliell deze niet begaanlmar was, op 
het ogenblik dat een voertuig achter hen 
aankwam; deze afwezigheid van vol<loend 
antwoord op cle besluitell van eiser ge
lijk staat met een afweziglleitl van be
weegredenen : 

Overwegende dat het arrest de conclu
sies waarin aanlegger gewag maakte van 
de verplicllting voor de slac]ltoffers, die 
<1e rijbaan volgclen, zo clicllt mogelijk hij 
de rand ervall te gaall en een verklarillg 

van Franciscus Vande Gncht inriep, 
breedvoerig beantwoord heeft ; 

Dat de rechter inclerdmul er op wijst 
« llat, anderzijcls, de wijze op clewelke 
door de aangereclenell op de rijbaall wercl 
opg~stapt, hun niet tegenstelbaar is, clat 
de mgeroepell verklarillgen op cUt punt al 
te strak en te eng worden verklaard, dat 
cleze tell slotte ook te verklarell zijn aan 
de hand van de opvolgende uitleggingen 
verstrekt door de aallgereclene Franciscus 
Vallde Gucht, dat hier ook de weerhouden 
gedragingell naar redelijke normen te be
oorclelell zijn JJ om te besluiten « clat goecl
schiks en naar algemeen aanvaard best 
vermogen wercl gehancleld Jl ; 

Dat llet midclel feitelijke gromlslag 
mist; 

Om die reclenen, Yerwen1t de voorzie
nillg ; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

9 februari 1959, - 26 kamer. - Voor
zitte,r en versla{fgever, H. van Beirs, 
raaclsheer waarnemend voorzitter. - Ge
Ujl,:luhlemle conclnsie, H. F. Dumon, ad
vucaat-gelleraal. - Pleiter, H. Mahieu 
(van de Dalie bij het Hof van beroep te 
nrussel). 

2e KAMER. - 9 fehruari 1959 

VALSHEID IN GESCHRIFTEN EN GE
BRUIK ERVAN. - GEBRUIK VAN YALS
ITEID IN GESCHRIFTEN, - BENOEMING VAN EEN 
A:MBT~~NAAll OF AGENT VAN DE STAAT GEGROND 
OP EEN YALS STUDTEGETUIGSCHRIFT. - UIT
OEFENING VAN DE FUNC'l'IES EN GENOT VAN DE 

UI'r DE BENOEMING ONTSTANE VOORDELEN. -
nrfAKEN GEEN GEBHUIK OF VOOTITZETTING VAN 

GEBRUIK VAN HE1' VALSE S1'lJK UlT. 

Maken geen {febr,u.ik noch voortzettin{f 
'Van het gebnt'ik van een vnls stml'ie{fe
t·ni{fschrift tl'it het feit voor een ctmbte
nanr of een ngent vnn rle Stant, clie 011 
{fl'ond vctn clit 'VCtlse {fet,u:igschrift be
noemrl wercl, vwn z·ijn f'u.ncUes tt-it te 
oejenen en van cle ttU £lie benoemin{f 
ontstane voonlelen te fjenieten. Die tdt
oejenin {! en cz.ie voorclelen Z'ijn rle tt'itsl,wi
tencle gevolgen van cle cth:te van cle ove'i'
heicl b·ij clewelke cle Mnbtenncw of cle 
ngent met cz.ie fnncUes wenl belcleecl. 

(PTIOCUREUR-GENERAAL TE GENT, 
T. VAN 'VAYENBERGE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2G november 1958 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 
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Over het middel, afgeleicl nit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 66, 193, 196, 197, 213 en 214 van het 
Strafwetboek, 22 en 26 van de wet van 
17 april 1878, doordat het arrest beslist 
dat sedert 19 jnni 1953 geen gebruik meer 
gemaakt werd van het vals stucliegetuig
schrift, omdat met de benoeming van ver
weercler op die datum het doel van de 
valsheid bereikt was en -clienvolgens dat 
de openbare vordering door verjaring ver
vallen is, en zijn beslissing steunt hierop 
dat het gebruik van een vals stuk vereist 
dat gezegcl gebruik door zichzelf zijn 
vrncht baart totdat het bedrog, uiteinde
lijk doeleinde van de dader, verwezen
lijkt is, - clat ten opzichte van hem {lie, 
bij middel van een vals stuk, een titel wil 
bekomen, de verjaring begint te lopen van 
zodr'a de titel perfect in cle vorm is, -
dat het begrip van gebruik van een vals 
stuk niet venler dan tot de bedoeling van 
de dader kan uitgebreicl worden en dus 
niet tot de uitwerksels van zijn daad, 
wanneer zijn doel bereikt is, dan wan
neer de >erjaring van de >alsheid in ge
schriften en van de verscheidene feiten 
van gebruik slechts een aanvang neemt 
ten opzichte van al de daders van het 
misdrijf op de dag van bet laatste feit 
van gebruik, en het gebruik van het vals 
stnk voortdunrt, zelfs zonder tussenkomst 
van de vervalser, zolang hij zijn doel niet 
volleclig heeft bereikt of zolang de oor
spronkelijke hem ten laste gelegcle eland 
hem de voordelen verschaft die hij ervan 
verwachtte, dan wanneer verweerder tot 
doel had, bij middel van het vals studie
getuigschrift, als agent van de Staat zijn 
brood te venlienen en zijn loopbaan te 
maken, en moest men aannemen dat, door 
zijn benoeming als vast klerk op 19 juni 
1953, l1ij zijn doel, waarvoor hij het vals 
stuk maakte, bereikt heeft, dan is het ge
brnik van het vals stuk nadien nog blij
ven voortduren, zolang het de voordelen 
is blijven teweegbrengen clie hij ervan 
verwachtte, dan wauneer de motieven van 
het arrest met duisterheid behept zijn 
doordat niet kan uitgemaal't worden 
welke de betekenis is van « vruchten ba
ren door zichzelf ll van « een titel die per
fect is in de vorm ll van « uitwerksels van 
een daacl ll : 

Overwegende dat verweeruer vervolgd 
werd niet om de akte, waarbij hij als 
klerk bij het Ministerie van economische 
zaken benoemd werd, vervalst te hebben 
en daarvan gebruik te hebben gemaakt, 
doch uit hoofde van een afschrift van stu
diegetuig'schrift valselijk opgesteld te 
hebben, op grond waarvan hij zijn benoe
ming bekwam, en van dat vals schrift ge
bruik te hebben gemaakt; 

Overwegende dat, in tegenstelling met 

wat het micldel voorhoudt, het uitoefenen 
van de functies waartoe verweerder be
noemd was en het genot van de nit die 
benoeming ontstane voordelen noch het 
door de betichting' bepaalde gebruik van 
een vals schrift, noch de voortzetting van 
het gebruik ervan uitmaken, maar dat 
zij het nitwerksel zijn van de van vals
heicl niet aangeklaagde akte van de open
bare overheid, waarbij verweerder met 
die functies bekleed was gewonlen; 

Overwegende dat het arrest, flat zoncler 
dubbelzimligheid noch tegenspraak eens
clecls vaststelt clat na de benoeming van 
verweerder bij ministerieel beslnit van 
19 jnni 1953 geen gebruik van het vals ge
tnigschrift meer werd gemaakt en ancler
tleels beslist clat de nitwerksels van zijn 
daatl, - hierbij becloekl het uitoefenen 
van het door de benoeming bepaalde func
ties -, geen dergelijk gebruik uitmaken, 
er nit wettelijk heeft afgeleid dat de 
openbare vonlering door verjariDg verval
len is, bij gebrek aan een stuitingsakte in 
cle bij de wet bepaalcle termijn gestelcl; 

Dat het miclclel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; laat de kosten ten laste van de 
Staat, 

9 februari 1959. - 2" kamer. - Vo01'
zUter, H. van Beirs, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslnggwver, H, Ne
veu. - Gel·i:ilcl'l!-'iclenae concl·us·ie, H. F. 
Dumon, aclvocaat-generaal. 

2" KAMER. - 9 febrl.llari 1959 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAE:EN. 
INCIDEi'\'l'EEL BEROEP. - \TOR~L 

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN, - VooRoziENING INGES'l'ELD IN 
NAA!\f VAN EEN NAA~ILOZE VENNOOTSCHAP. ~ 

J\'fEMORIE NIE'l' ONDER'l'EKEND DOOR DE PER
SOON BEVOEGD 01\i ZULKS 'l'E DOEN. - GEEN 
ACH'l' EROP GESLAGEN DOOR HET HOF. 

30 HOGER BEROEP. - STRAFZAI(EN. ~ 
HOGER DEROEP INGES'l'ELD DOOR DE BURGER
LI.Jil:E PAR'l'I.J. - VERDACH'l'E ON'l'VANKELIJK 
OM INCIDEN'l'EEL BEROEP IN 'l'E S'l'ELLEN NO
PENS DE BURGERLIJRE VORDERING. 

1 o Dnar het inciclenteel bemep, voo1'Zien 
bij n·rt·ilcel 203, pnrngm(Lj 4, vnn het 
TV etboelc vnn strnfvonlering, zonls het 
[Jew·ijzigcl 'WMcl b·ij ft1'Wcel 2 vnn cle wet 
vnn 31 mei 1955, nnn [feen bijzoncle1'e 
vonn oncler'W01'1Jen ·is, stelt cle [!Ci:nU
mee'}'(le b·n·rgerUjlce tJnrUj regelmnt'ig 
z·nllc beroep in cloor z·ich er toe te be
perken, in 1'e[!elmnt1[f {fenomen concl1t-
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sics voo1· rle rechteT ·in hor;e1· beroeJJ, de 
veroonleling te ·vrapen ·vnn ae ·venlnchte 
tot een hogere sch(ulwvergoe(Ung clan 
cleze floor (le eerste rechter toege
kencl (1). 

2° H et hot slnnt geen aoht OJJ cle memorie 
te·r rtrij]ie vnn cle 1'eohtsmaoht, (Ue (le 
l!estrerlene l!csUss'ing [/C'UJezen heeft, 
necrr;eleg(l, in naam van ecn naamloze 
vennootschap (lie n'iet onclertelcenfl Is 
door cle orr;anen l!cvoegfl om z·nlks te 
cloen noah floor een tJersoon (lie een b'ij
zoncler volmacht te (z,ien ehule heett ont
vnngen. 

3° De 'Cc}'(lnchte rlie geen 1'er;elmatir; ho
gc1' be·roetJ heeft inr;estelfl, floor een ver
klnrin[! te·r [!1'iffie, nu~rl, wnt cle l!esUs
sing over de l!urgerlijl~e ·uorde·rin{! be
treft, vom· de ·rechter ·in hoge1· be·roep 
nnnhnngig gemnnkt, door concl'Usies te1· 
zi.tt-in,q {!enomen Inci(lenteel be·roep ·in
stellen. (Wetb. van strafl'., art. 20B, pa
ragraaf 4, zoals het gewijzigd werd bij 
artikel 2 van de wet van B1 mei 1955.) 

(N. V. <<LA PREVOYANCE ll, 
N. V. « VlllROCO:HPTOIR ll EN 

VAN DE:'>/ NIEUWENIIUYSEN, T, RICHARDS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 augustus 1!J58 in hoger be
roep gewezen door c1e Oorrectionele Recht
bank te Brussel; 

I. Wat betrcft c1e voorziening van Van 
den Nieuwenhuysen : 

A. 'l'egen de beslissingen over de pu
blieke vorclcringen : 

Overwegencle, met lletrekking tot tle 
door het opcnllaar ministerie tegen Ri
charcls uitgeocfencle IJUblieke vordcring, 
dat aanlegger gcen hoeclanigheid heeft om 
zich tegcn cle beslissing van ITijspraak 
van Richards te voorzien ; 

Overwegende, met betrekking tot de 
tegen a anlegger uitgeoefende ;pulllieke 
vordering, dat de substanWlle of op straf 
van nietigheid voorgeschreven reclltsvor
men wcrllen nageleefd en cla t de \'eroor
cleling overeenkomstig de wet is; 

JJ. Tcgen de !1eslissing ovl"l' de burger
lijke von1ering van Hicharlls : 

Over het micldel, afgeleicl nit de schen
cling van de artikelen 174 en 20B van 
het vYetbock van strafvorclering, zoals 
die artikclen wcrc1en vcrvangen respec
tievelijk door de artikelen 1 en 2 van 
de wet van B1 mei 1!J53, waar het bestre
den vonnis het hogcr beroe11, dat op 
9 juli 1958 door de llurgerlijke partij 

(1) Zie voetnoot in Bull. en PASIC., 1959, 
I, 589. 

Richards wercl ingestelcl door verklarlng 
afgelegd op de griffie van c1e politierecllt
bank tegen cen op tegenspraak gewezen 
vonnis van 27 juli l\J3R, ontvankelijk ver
klaart; dan wannecr voor die burgcrlijke 
partij llct recllt om hoger beroep in te 
stellcn vervallen was met ingang van 
8 juli 1\158, vermits, aan cle enc zijde, llie 
partij over de lJij paragraaf 2 van gemelcl 
artikel 203 gestelde bijkomende termijn 
van vijf clagen slecllts kon !Jescllikken ten 
eimle een yenlacllte of ecn lmrgerlijk 
aansprakelijke llij de zaak tc bellouclen, 
wat ten deze het geval niet is gcweest 
c1aar aanlegger zelf hoger berocp had in
gesteld, en vermits, aan de andere zijlle, 
c1e burgerlijke partij slechts, overeenkom
stig paragraaf 4 van gemelc1 artikel, 
incidcntccl !Jeroep kon instellcn !Jij ter 
terechtzitting· genomen conclusies, wat zij 
niet heeft gedaan : 

Overwegende dat in regelmatig ter te
rechtzitting van de rechter in hoger 
beroep genomen conclusics, Richards con
clucleercle tot veroordeling van aanlegger 
tot lletaling van 22.252 frank in hoofdsom, 
dan wanneer cle eerste recllter te zijnen 
bate tegen aanlegger slechts cen veroor
deling ten bedragc van 11.126 frank had 
uitgesproken; 

Dat zodocnde Ri.charcls, bij c1ie conclu
sies, welke strekken tot hervorming van 
de beslissing van de eerstc rechter, tegen 
die lleslissing inciclenteel berocp, waar
voor geen sacramentele termen voorge
scllreven zijn, heeft ingestelc1; 

Da t, in zover het mic1clel de schemling 
van paragraaf 4 van artikel 203 van het 
vVetboek van strafvoruering inroept, het 
niet kan aangenomen worden; 

Overwegencle clat, ingevolgc c1it inciden
teel bcroep, het vonnis wettelijk over cle 
eis van Richarcls strckkencle tot betaling 
van 22.252 frank vermocht uitspraak te 
lloen, en clat het clerhalve zonc1er belang 
is te onclerzoeken of Richards ,insgelijks 
ontvankelijk was om beroep in te stellcn 
volgens ue procedure bepaald door arti
kel 203, paragraaf 2, en of, uienvolgens, 
die wctsbepaling al clan niet geschonclen 
wercl; 

0. Tegen de beslissingcn oyer cle bur
gerlijke vorderingen van de vennoot
schappen cc La Prevoyance ll en cc Vibro
comptoir Jl tegen Richards : 

Overwegemle c1at, daar aanlegger geen 
partij is geweest in gemelde vorcleringen, 
hij geen hoeclaniglleid heeft om zich tegen 
cle erop gevallen beslissingen te voorzicn; 

II. vVat betreft de voorziening van de 
vennootschap c< La Prevoyance ll tegen Ri
chards : 

Ovcrwegcnc1e da t namens aanlegster ter 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg 
een memorie wercl neergelegc1 ; 
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Overwegende dat, volgens de verkla
ring tot verbreking en llet exploot van 
lletekening ervan, voor aanlegster kan 
llam1elen kraclltens machtiging de lleer 
Charles de la Garenne; da t ae memorie 
niet door voornoemde persoon werd on
dcrtekem1; 

Overwegende l1at het llof derhalve op 
bedoelae memorie geen acllt vermag te 
slaan; 

III. vVnt betreft de voorziening van de 
vennootscllap « Vibrocomptoir ll tegen Ri
chards : 

Over het middel, gesteh1 in dezelfde 
termen als dat.gene door Van den Nieu
wenlmysen aangevoerd : 

Overwegeude dat, om eensluidende re
denen als deze ingeroepen op de voorzie
ning van Van den Nieuwenhuysen, llet 
mid del niet kan aang·enomen worden; 

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

9 februari 1959. - 28 kamer. - Voor
zitter, H. van Beirs, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaaaever, H. Bel
paire. - Gel'ijldu.irlentle concl·usie, H. Du
mon, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 9 februari 1959 

VONNISSEN FJN ARRESTEN. - STRAF
ZAKEN. - VoR~f. - ARTIKEL 168 VAN DE 
Wlc'l' VAN 18 JUNI 1869 OP DE RECH'l'ERLIJKE 
INRICHTING ZOALS HET VERVANGEN \VERD 
D08R ARTIKEL 8 VAN DE WET VAN 20 DECEThf
BER 1957. ~ !ZONDER TOEPASSIKG IN S'rRAF
ZAKEN. 

Artikel163 vnn rle wet van 18 juni 1869 op 
de ·rechte'J'lijlce ·inrichUnrJ, ant, zonls het 
1Jen;anfjen 1-0enl cloo·r n1·tikel 8 'IJa.n de 
1oct ·rrtn 20 rlecember 1957, rle ·inlwud 'IJa.n 
nrtlkel 36 ncn het rlecreet ntn 30 mnwrt 
1808 herneemt, ·is niet toepasseTiJk in 
st·mf.::aken (1). 

(DE SThiET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestrellen 
vonnis, op 16 Feptember 1938 in boger be
roep gewl~zen door de Correctionele Recllt
bank te Gent ; 

(1) Raadpl. verbr., 10 januari 1919 (Arr. 
Yerbr., 19•!9, blz. 19). 

Over het eerste mkldel, afgeleid uit de 
schencling van artikel H6 van llet decreet 
van 30 manrt 1808 lloudende regeling van 
de politie en de tucht bij de hoven en 
rechtbanken, daar llet proces-verbaal van 
de terechtzitting van 16 september 1958, 
dag van de uitspraak van de bestreclen 
beslissing, dat volgens gemeld artikel de 
minuut van clie beslissing moet vermelden, 
niet volledig is vermits llet niet al de mo
tieven van die beslissing vermeldt, zoals 
blijkt nit de nitgifte van llet bestreden 
vounis, namelijk niet de Yerwijzing naar 
cle beweegredenen van de eerste recllter 
en naar de door deze ingeroepen wetsbe
palingen zodat het hof van cassatie in de 
onmogelijkheid wordt gesteld zijn con
trole uit te oefenen : 

Overwegende dat het in llet middel aan
gednid artikel 36 van bet decreet van 
30 maart 1808 opgelleven werd door arti
kel 17, 1 o, van de wet van 20 december 
1957; 

Dat zo, weliswaar, de inhoud van ge
melcl artikel 36 werd overgenomen in ar
tikel 163 van de wet van 18 juni 1869 op 
de rechterlijke inricllting, zoals het werd 
vervangen door artikel 8 van de wet van 
20 december 1957, l:Jedoelcl artikel 16H ecll
ter niet van toepassing is in strafzaken; 

Dat llet middel naar recht faalt; 

Over het tweede midclel, afgeleid nit de 
schencling van artikel 97 van de Groncl
wet, doorclat, door te verklaren dat de 
klacht gedaau door Emma De Mnynck bij 
de politie te Lecleberg op 11 december 1957 
wel belecligingen betreft die tegen llaar 
werden geuit door verdachte en zulks 
blijkt uit de termen zelf van de klacht, 
het bestreden vonnis geen pnssend ant
woord verstrekt op cle v66r de rechter in 
hoger beroep geuomen conclusies waarbij 
nanlegster, welke uitsluitend vervolgLl 
werd wegens beledigingen geuit op 10 de
cember 1957 en niet op een andere datum, 
staamle llield clat het niet bewezen was 
door cle verklaringen Yan lDmma De 
Muynck, afgelegcl v66r de verbalisant en 
ter terechtzitting van de politierecllter, 
dat er op 10 december 1957 tegen llaar 
persoon belecligingen gericll t werden ; dan 
wanneer nit gemellle klacllt blijkt clat de 
belecligingen van J 0 december 1957 gericbt 
wnren tegen het dochtertje van klaagster 
en deze lnatste slechts gewag maakte van 
bele11igingen Yan een vroegl~re datum we
gens welke aanlegster niet vervolgd wordt; 
dan wannecr het proces-verbaal van de te
rechtzitting van de politierecllter slechts 
cle beleLligencle uitdrukkingen vermeldt, 
zcmcler nandnicling noel! van de datum 
w::wrop zij werclen geuit, noel! van de per
soon tegen wie zij wenlen gericllt, en wan
neer, zoals volgt uit het eerste middel, het 
overnemen, {loor llet bestreden vonnis, van 
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de beweegreclenen van de eerste rechter 
voor niet-bestaancle moet worden gehou
den: 

Overweg·ende dat zo in de door het mid
del bedoelcle conclusies aanlegster staancle 
hield dat het niet bewezen is noch uit de 
verklaringen van De Muynck, afgelegcl 
v66r de verbalisant en ter zitting van de 
politierechter, dat er tegen haar persoon 
belecligingen gericht werclen op 10 decem
ber 1957, aanlegstcr alclus niet de datum 
van de te1astge1egcle feiten betwistte doch 
het niet-bcstaan van de overtrecling af
leidde uit de omstanc1igheid dat cle bele
digingen niet door klaagster worden ge
hoorcl en dat het dochtertje van cleze laat
ste, welke beweerde ze te hebben gehoord, 
niet kon zeggen tegen wie zij gericht wa
ren; 

Overwegencle clat het vonnis zich ertoe 
nict bepcrkt te verklaren dat de klacht 
van De Muynck wel beledig·ing·en betreft 
die tegen lmar door aanlegster werclen ge
uit, maar dat het bovendien verwijst naar 
de beweegredenen van {le eerste rechter, 
luiclens welke << cle aanwezigheid van de 
beledig·de persoon, inzake belcdiging 
(overtrecling) niet vereist is ll; 

Overwegcncle clat daar, zoals volgt uit 
het antwoord op het eerste midclel, {lie 
verwijzing wettelijk is, hct vonnis op be
doelcle conclusies een passend antwoord 
heeft gegeven; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegencle, voor het overige, dat 
cle substantH~le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de veroorcleling overeen
komstig de wet is; 

Om cUe reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegster tot de kosten. 

9 februari 1959. - 26 kamer. - Voo·r
zitter, H. van Beirs, raadsheer waarne
mend voorzitter. - VerslnrJ[Jeve·r, H. Bel
paire. - Gel'ijl.:luilaencle conclusie, H. F. 
Dumon, advocaat-generaal. 

l e KAMER. - 12 fehruari 1959 

HUUR VAN WERK. - Huurr YAN DJEN
STEN. - BEDIENDENCONTRACT. - 0PZEGG1NG 
ZONDER VOORAFGAANDE RENNISGEVING. - GE
WIOHTlGE REDENEN BETEREND BIJ AANGETE
RENDE BRIEB', - DOOR DE WET VEREISTE 
DUIDELIJRHEID. 

Uit cle IietmUngen van Iieicle alinea's van 
arUkel 18 cler samengeschakelfle wetten 
Iietref[encle het Iiecl·ien(lencontmct 7Jlijkt 
(lat, ingCV(tl van op.zegging gegeven cloor 

(le iverkge·ver, (le 1·eclenen clienen IJete
ken(l te wonlen met een (lniclelijkhei(l 
clie cle rechter toelaten, eenscleels httn 
gewichti[fheicl te 7Jeoonlelen en, an(le1·
cleels, net te [faan of cle v661' hem inge
roepen ·redenen overeenste·mmen met 
cleze (lie 7Jete7.:encl zijn geweest (1). (Ko
ninklijk besluit van 20 juli 1955.) 

( SAMENWEI!KENDE VENNOOTSOHAP 

« LI!:S SOOIALIRTES REUNIS ll, T. NOEL.) 

ARllEST. 

Hl<JT HOF; - Gelet op de bestreden 
scntentie, up 4 mei 1957 gewezen door de 
Werkrechtersraml van beroep te Bergen, 
kamer voor beclienden; 

Over het middel, ufgeleid uit de schen
cUng van de urtikelen 18 van de wetten 
betreffencle het beclienclencontruct, geor
dend door het koninklijk besluit van 
20 juli 1955, en 97 van de Grondwet, door
dat cle bestreclen sententie, met bevesti
ging van de beroepen beslissing, aanleg
ster veroordeelt tot betaling van de door 
verweerster g-eeiste vergoecling wegens 
verbreking van het bedienclencontract 
zoncler voorafgaancle kennisgeving, om de 
reclen dat cle brief van 27 augustus 1955 
ann llet . voorscllrift van voormeld arti
kel 18 niet volcloet omclat « de tekst er
van, die allesbehalve cluiclelijk is, de rech
ter niet in staat stelt tot het beoorclelen 
van de gewiclltiglleicl van de reclenen, in
geroepen om gei:ntimeenle de opzegging te 
doen, wanneer men althans als reclenen 
die een onmicldellijke verbreking van het 
tussen partijen gesloten bediemlencontract 
kan beschouwen llet feit da t gei:ntimeercle 
door de openbare mening en door de {lag
bladen gemengcl is in tragische gebeurte
nissen die op 17 augustus 1956 plants ge
grepen hebben J), clan wanneer, al mag 
naar luicl van voormeld artikel 18 de op
zegging enkel geschieden om zwaarwich
tigc reclencn waarover de rechter uit
spraak cloet, en al kunnen alleen de re
denen, betekencl bij aangctekende brief 
gezonden binnen clrie dagen na de opzeg
ging, aangevoerd worden tot wettiging 
van de opzegging, deze bepaling evenwel 
de gelcligverklaring van cle notificering 
van de opzegging niet afhankelijk stelt 
van de aancluiding, in de afdanking·s
brief van de elementen ter beoordeling 
van 'de gewichtiglleid van de door de 
werkgever ingeroepen reden : 

Overwegende dat uit {le vermelcUngen 
van cle bestreclen sententie blijkt clat aan
legster op 27 augustus 1956 aan verweer. 

(1) Zie voetnoot in Bull. en PAsrc., 1959, 
I, 598. 
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ster, die in. haar dienst was als bediende, 
een opzeggmg zonder voorafgaande ken
nisgeving gedaan heeft, bij aangetekende 
brief waarvan de redenen luiden als 
volgt : << De tragische gebeurtenissen van 
de 176 laatstleden, waarin de openbare 
mening en de dagbladen U gemengd heb
ben, rechtvaardigen uw schorsing uit uw 
functies. De rand van beheer heeft de 
maatregel bevestigd door te beslissen U 
niet meer in dienst van onze vennootschap 
te behouden >> ; 

Overwegenc1e dat de rechter over de 
groncl laat gelclen dat deze brief niet vol
doet aan de voorschriften van artikel 18 
van de geordende wetten op het bedien
dencontract, om de reden « dat de tekst 
ervan, die allesbehalve duidelijk is, de 
rechter niet in staat stelt tot het beoor
delen van de gewichtighei<l van de inge
roepen redenen >> ; 

Overwegencle dat de sentcntie daardoor 
niet beslist, in strijd met wat het middel 
onderstelt, dat de notificering van de ge
wichtige redenen door de werkgever nood
zakelijkerwijze zelf elementen ter beoor
deling van de gewichtigheid der redenen 
moet inhouden; dat zij zegt dat de rede
nen nauwkeurig genoeg moeten opgegeven 
worden opclat de rechter de gewichtigheid 
ervan zon kunnen beoordelen ; 

Overwegende dat deze beslissing wette
lijk is; 

Overwegende, immers, dat voormeld ar
tikel 18 bepaalt, in lid 1, dat de rechter 
uitspraak doet over de zwaarwichtige re
denen, dit wil zeggen dat hij de werke
lijkheid en de gewichtigheicl ervan beoor
deelt, en, in lid 2, dat tot wettiging van 
de opzegging aileen de redenen, betekend 
bij aangetekende brief, gezonclen binnen 
drie dagen na de opzegging, kunnen aun
gevoerd worden ; 

Dat uit deze teksten blijkt dat de re
denen in, de notificering door de werkge
ver moeten opgegeven worden met een vol
doencle nauwkeurigheid zodat de rechter 
eventueel in stuat is, enerzijcls, de ge
wichtigheid van die redenen te beoorde
len, en, anclerzijds, na te gaan of de v66r 
hem aangevoerde redenen wel dezelfde 
zijn als die welke genotificeerd werden; 

Dat het middel niet kan ingewilligcl 
worden; 

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

12 februari 1959. - 16 kamer. - Voor
zitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. - GeUjlcl!!'idende 
concl,ns'ie, H. Raoul I-Iayoit de '.rermi
court, procureur-generaal. Pleiters, 
HH. Simont en della Faille d'Huysse. 

l" KAMER. - 12 feb:ruari 1959 

ARBEIDSONGEVAL. - DODELI.JK ONGE
YAL. - VERGOEDINGEN YE BSOHULDIGD AAN 
BLOEDVER\:VANTEN IN OPGA..t-\..NDE LINIE. 

REOHTSTREEKS VOORDEEL D l:T HET LOON GE
TROKKEN, 

Opdat een bloeclve1:want in otJgaande linie 
van het slachtoffer, van een arbeiclson
[Jeval1·echtst1·eelcs voonleez !tU zijn loon 
zou, getrol.;lcen hebben, in rle zin vam de 
t~1·men van het voo1·laatste Ud van a1·_ 
ttlcel 4 der samengeschakelde wetten be
treffende . cle ve1:.qoeding der schade 
voortspru'tten:le uilt cwbe'iasongevallen is 
het n'tet n?.d'I[J clnt het ,slachtoffer een 
deel van ZIJn loon aan de bloeclverwant 
ZO'n overhancUgcl hebben bij ellce ont
vnn~st e~·v;m, he~ vo~~tant flat zulke 
ove1 hancl'lglmgen nwt btJ velegenhehl (1) 
£loch met een nogal 1'egezmatiqe perio-
cliciteit geschieclen (2). ' 

(«CAISSE OmHIUNE DE LA Fl£DEtHTION NATIONALE 
BELGE DU BATil\£ENT E'l' D:Es TRAVAUX PU
BLICS)), 1\ SOLDZER.) 

ARREST. 

I-IET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 december 1957 in hoger 
beroep gewezen door cle :Uechtbank van 
eerste aanleg te Namen; 

Over het miclclel, afgeleid uit de scherr
cling van artikel 4 van de wetten on de 
a~·bei~l~ongeval~en, sameng·eordend bi:f ko
nmkllJk beslmt van 28 september 1931 
inzonclerheid van bet voorlaatste lid va~ 
<lit artikel, doorclat het bestreden vonnis 
verweerster wegens het overlijclen van 
lmar zoon de rente voor de bloedverwant 
in cle opgaande linie toekent omdat het 
sl:.tehtoffer !mar. met. ecn zekere perioclici
teit of ~·~gelmatlgheicl geld overhancligde, 
zoclat ZIJ alclus rechtstreeks nit zijn loon 
voorcleel trok, clan wanneer krachtens het 
voorlaatste lid van evengenoemd artikel 4 
yoormelcle rente slechts toeo·eken<l worclt 
a.a~ cl~ bloedverwante~ in "'c1e opgaande 
lime die rechtstreeks mt het loon van de 
getroffene v.~orcleel ~rekken, wat impli
ceert da t ZIJ daarmt gereo·elcl voorcleel 
trekken door bij elke uitbet~ling een cleel 
van het loon te ontvangen, zodat het oYer
handigen cloor ~.et slachtoffer van zekere 
sommen aan ZIJn moeder, al ware het 
met een zekere periodiciteit of regelma-

(1) Verbr,, 7 maart 1935 (Bull, en PAsrc., 
1935; I, 183). 

(2) DELARUWIERE en NAMECHE, 11r 247 · DE Br
SEAU DE HAUTE VILLE, Les accidents du 't1'a,vail 
nrs 104 en 105; RouFFY, « Le profit direet d~ 
salaire », Rev. gen. ass, et 1·esp,, 1957, 11r 5932. 
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tigheid, niet volstaat voor het vervnld 
zijn van de voorwaarcle welke de wet 
stelt voor het verlenen van de rente voor 
de bloeclverwant in de opgaande linie : 

Overwegende, enerzijcls, dat, in strijd 
met het in het midclel betoogde, het voor
laa tste lid van artikel 4 van de bij het 
koninklijk besluit van 28 september 1931 
samengeordencle wetten het recht van de 
bloedverwanten in de opg·aande linie van 
het slaclltoffer niet afhankelijk stelt van 
de voorwaarde dat dit llnn cc bij elke nit
betaling ll een deel van zijn loon over
llancligcl lleeft; 

Overwegende, anclerzijds, clat uit llet 
bestreclen vonnis blijkt dat het slachtoffer 
zich er niet toe beperkt heeft verweer
ster bij gelegenheid een cleel van zijn loon 
te overhancligen, doch dat hij znlke over
hancligingen geclaan heeft cc met een ze
kere periodiciteit of regelmatigheid Jl; 

Dat llet bestreclcn vonnis, door ernit af 
te leiclen dat verweerster rechtstreeks nit 
llet loon van llet slaclltoffer voordeel trok, 
de in het middel aangecluicle wetsbepaling 
niet geschonden heeft; 

Dat het midclel naar recht faalt; 
Om die reclenen, verwerpt cle voorzie

ning; veroorcleelt aanlegster tot cle kos
ten. 

12 februari 1!l51l. - 18 kamer. - TToor
zUter en verslarmever, H. Bayot, raads
hcer waarnemencl voorzitter. - GeU.ilclu.-i
clencle oonol·us'ie, H. Hayoit cle Termi
court, procurenr-generaal. PZeite1·s, 
HH. Van Leynseele en Pil·son. 

1 e KAMER. - 12 februari 1959 

1° HUWELIJK. - VERPLIOHTING TDT nr.T
DRAGE IN DE KOSTEN VAN RET HUISIIOUDEN. 
- UITYOERING IN DE EOHTELIJKE WONING. 

2° HUWELIJK. - FEITELIJK GESOHElDENE 
ECHTGENOTEN. - AANVRAAG VAN EEN PER 
ECIITGENOTEN OM:: GEMACHTIGD TE 'VORDEN DE 
INKOMSTEN VAN DE ANDERE EOHTGENOOT TE 
ONTVANGJ~N. - DOOR DE ElSER TE LEYEREN 
BEWIJS. 

1° De verpUohUng om ·in tle lcosten van 
het h11ishomlen b·ij te fl'i'a qen, rlie lui
dens fn·UJceZ 214b van het B·n1·gerl'ijk 
TVetboelc, zoals flit fWtUcel in voege was 
v66r ae wet van 30 april 1958, op iefZc·r 
cohtgenoot weegt, moet zwinc·ipieel h! cle 
echteUjlce 1voning 1vonZen VC1'vttlrl (1). 

(1) Verbr., 18 october 1951 (A1•1'. Ve>·b·r., 
1952, blz. 80); 21 maart 1957 (ibid., 1957, 
blz. 607). Zie noot in Bull. en PAsrc., 1959, I, 
600. 

2° De feitelijke gescheiclen echtgenoot rlie 
artilcel 214b vq,n hot Bm·gC1'z.i.ilc Wetboelc 
te zi.inen voonlele in1'0ept, moet bewij
zen flat tle sche-ifl'ing te 1v·ijten is aan ae 
[011t van z·ijn echtgenoot (2) en incl·ien 
rle vmag ingecliencl wonlt n~rlat cle 
sche·ifling secle1·t een zelcer~ t-iifl 1·eecls 
heett geflttnnl, moet hi.i insgeliilcs be
wijzen clat het beho11.cl van rle scl~eifl'ing 
aan cle fottt Vftn z·ijn echtgenoot toe te 
sclwijven is. 

(MOUOHETTE, T. TASSET.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet on het bestreden 
vonnis, op 4 november 1957 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
ecrste aanleg te Namen; 

Over het micldel, afgeleicl nit de scherr
ding van de artikelen 6, 212, 214a, 214b, 
1108, 1131, 1133 van het Burgerlijk Wet
bock en 97 van cle Gronclwet, doorclat llet 
bestreden vonnis de vordering tot bij
drage in de kosten van het huishouclen, 
door aanlegster op de voet van arti
kel 214b van het Bnrgerlijk Wetboek te
gen heer echtgenoot ing·esteld, niet ont
vankelijk verklaarcl heeft om de reclenen 
clat het genot van deze wetsbepaling 
slechts aan de onschuldige echtgenoot ver
leend wordt, clat noch de schulclige echt
genoot, noch een van beide echtgenoten 
bij scheicling recht erop hebben dat ten 
deze 11artijen bij overeenkomst 'een vrij
willige scheicling aanvaard en geregeld 
hebben, dat de echtgenoten seclert bijna 
ticn jaar gescheiden zijn, na tenminste 
zes tot zeven jaar in een latente staat 
van lmwelijksbreuk geleefd te hebben, 
het huwelijk van hun dochter afwach
tend om de scheiding te voltrekken en te 
regelen, da t beiclen g·eclurencle clie tijds
ruimte de bij overeenkomst vastgelegde 
becling·en nag·eleefcl hebben, dat verweer
cler, steunend op een staat van zaken die 
hij feitelijk als vast gcworclen bescllouw
de, een nieuw gezin gesticht heeft met 
een vrouw bij wie hij een kind heeft en 
dat onder deze voorwaarden komt te blij
ken clat elk aanbod om het samenleven 
tc hervatten illnsoir werd et dat, zo aan
legster zich thans bercicl verklaart om bij 
haar man terug te keren, clit slechts een 
theoretische houcling is, clie met het oog op 
de juriclische aspecten van cle zaak voor-

(2) DE PAGE, bd. I, nrs 515bis en 706bis, 0; 
KLUYSKENS, Pe1'SOnen- en fcL1nilieTecht, nr 393, 
3°; « La femme devant la loi civile >>, rede uit
gesproken op de plechtige zitting van het Hof 
van beroep te Brussel op 15 september 1938, 
blz. 32 en 33. Raadpl. ook verbr., 21 maart 
1957 (Arr. Yerb1'., 1957, blz. 607). 
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gesteld wordt, dan wanneer een overeen
komst tot vrijwillige scheiding tusscn 
echtgenoten geen enkel gcvolg kan heb
ben, dergelijke overeenkomst, zoals het 
bestreden vonnis trouwens erkent, van 
juric1ische waarcle ontbloot is en der
halve niet geldig kan worden ingeroepen 
om de tekortkomingen van de man aan 
zijn plichten te wettigen en hem te ont
lasten van zijn wettelijke verplichtingen, 
illilonderheicl zijn echtgenote in zijn wo
ning te ontvangen, en clan wanneer, inge
val echtgenoten vrijwillig van elkaar ge
scheiden zijn, lwt genot van artikel 2Hb 
van hct Burgerli.ik vVetboek cle echtgenote 
wettelijk enkel kan worden geweigercl 
indien het voortduren van die onregelma
tige fei telijke toestand haar als sch uld 
aan te rekenen valt, hetp;een, wat aanleg
ster betreft, door het bestreden vonnis 
geenszins vastgesteld is : 

Overwegencle dat cle vcrplichting in de 
behoeften van het hnishouden bij te dra
gen, die de echtgenoten door lid 1 van het 
in het milldel aangehaald artikel 214 van 
het Burgerlijk vVetboek opgelegd is, in 
beginsel in de echtelijke woning moet ver
vuld worden; 

Dat ingeval van feitelijke scheiding, 
zoals ter zake, het voordeel van licl 2 van 
artikel 214b enkel kan worden ingeroepen 
tegen de echtgenoot die « niet voldoet aan 
cleze verplichting JJ, flit wil zeggen teg·en 
de echtgenoot aan wiens schuld de schei
ding te wijten is; dat eruit volgt clat het 
op de eisencle echtgenoot rust te bewijzen 
uat de scheiding aan de schuld van de 
andere echtgenoot te wijten is; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt clat aanlegster dit bewijs niet 
geleverd heeft door te verklaren dat het 
niet << mogelijk is te zeggen ten gevolge 
van welke floor een van beiden begane 
fout, de echtgenoten ertoe gekomen zijn 
samen het modus vi·ven{U te beslisscn Jl; 

Overwegencle dat eruit volgt dat het 
eerste onclerdeel van llet middel enkel 
tegen een ten overvloede in het vonnis 
gegevcn retlen opkomt; 

Overwegende dat aanlegster in het 
tweede onclerdeel van het middel betoogt 
dat het voorcleel van artikel 21Jb haar 
wcttelijk enkel kon geweigerd worden 
inclien de rechter vaststelcle dat het 
<< voortduren Jl van de scheiding haar als 
schulcl toe te rekenen is; 

Overwegende, enerzijds, tlat uit de vo
renstaande beschouwingen blijkt dat het 
op aanlegster rustte te bewijzen dat het 
voortcluren van de scheiding aan een font 
van verweerder te wijten was ; 

Overwegem1e, anderzijc1s, dat het von
ills vaststelt dat het aanbod, door aan
legster, om het samenleven te hervatten 
slechts « een theoretische houding is, cUe 

met het oog op de jurt disch 
van de zaak vooro·estelcl e aspecten 

"' '\'\•orclt Jl • 
Dat geen van de ondE::>-l·dele ', 

midclel kan ino·ewillio·d w- n 'an het 
"' "' Orden· 

Om cUe reclenen, verw"21. )t ' 
ning; veroordeelt aanleg~tel· ttlet voorzie
ten. I o de kos-

12 februari 1959. - 18 l_<;: n . 7 • 
zitter H B·1yot raadsh~ a lei. - T oo1-

' • £ ' r:: <- ,___,er 1vrtarneme cl 
voorzitter. - 1' erslaqqev<:'., '' . n. 

:: • . • . • • J , H. Moname. 
- Geh]l •. luulenrle oonolu .Sie H H 't 
de Termicourt procure- ' · ay01 
Pleiters, HH. De Bruyn_ l..lr-ge~reraaLl. 
seele. en ' an eyn-

1° KAMER. - 13 feh~u.ari 1959 

1° ARBEIDSONGEVAL. ----BASIS ·' _ 
VVERKGEVERSBIJDRAGE VOO).~ . LOON. 
PELIJKE ZEKERHEID. - N"r DE UAATSOHAP

ET BEGREPEN IN 
RET LOON. 

2° ARBEIDSONGEVAL. 
GOEDING DOOR EEN DTCRDE BE:;l'A-:- SOHA~~~VER

,LD. - VY IJZE 
VAN BEREKENII'IG VAN DE h'~TTE I 

Y\ ~ tL JKE VER-
GOEDINGEN VOOR DEZELFDE SQ-r~ ' 

·~co.ADE TOEGEKEND. 

1° Het basisloon b~cloelcl bij aJ·t-ikel 6 van 
cle wetten betreffencle cle verr. oecl-inr. 
sohacle voorts1JrnUenrle ''l"'t ;?,_be'·z g van 

•• col '/.G 80'11(/e-
vallen, samengeo1Ylencl b 1•1

· 7.0, · 7 7·. '7 .• . . c ,ttn,c !J'" 
beslmt van 28 setJtember 1931 ber. ,r·: t 
niet cle t.oerkgeversbijcl 1-aG e ' v g. 1111 

maatsohappeUjke zelcerh eicf Cl). 001 cle 

2° 1V cmnee'r cle . clenle verantwoonleliilc 
vo~1· een . a1·be·trlsongevnz cle rloor hem 
ve1soh~l:l{l-igcle soharleloo;s8 telUng wegens 
stoffel·l,.l ke sohcul~ heeft betaalcl t 
voo·J' .rle. berekemnrr van cle we'tt;;~-~c~ 
fo1'fattatre vergoerl'l-ngen, relceninq 1Jor
rlen geh?u._clen met de a!a·us tt'itge'lceenle 
som rtlv_oJ ens het berl·J a a van r. e e a 
ver(foe~l'J,ngen vast te stezzen. afzez J/o11~ 
nut[! nwt 01J rle ee·rste betali·J;,gen aanr. _ 
rekencl wonlen; [fe 

(« l\IUTUELLE DES SYNDIONrs REUNIS ll, 
'l'. PAUWELS.) 

ARREST. 

H~T HOF; - Gelet op het bestreden 
vonms, op 21 december 1955 in hoger be
roep gewezen door de lleehtbank van 
eerste ~anleg te Leuven; 

Over. het eerste mid~el, afgeleid uit de 
s;!:;'!lchng v~n ;1~ artlkelen 2 (zoals ge
V\ lJ~rg.a <(~oor narhkel 1 van de wet van 
10 ~ull 1.Jo1), " en 6 (zoals gewijzigd door 
artlkel 8 van de wet van 10 juli 1951) 

(1) Zie voetnoot in Bull. en PAsrc., 1959, 
I, 601. 
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van de bij het koninklijk beslnit van 
28 september 1931 gecoordineerc1e wetten 
op de vergoecUng van de Schuele voort
sprnitende nit arbeidsongevallen; 1 o (zoals 
gewijzigd door nrtikel 1 van de wet van 
27 manrt Ul51 en artikel 1 van c1e wet 
nn 1.4 jnli 1951), 2, 3 (zoals gewijzigc1 
door de wet van 27 maart 1951, het ko
ninklijk bcslnit van 16 februari 1952, 
de wetten van 29 december 1952, van 
29 december 1!l33 en van 1-± ;juli 1955), 4 
(zouls gewijzig;cl door artikel 3 van de 
wet van 27 maart 1951, artikel 15 van de 
wet van 27 mei 1052 en artikel 2 van 
de wet van l4 jnli 1!l55) en 12 (zoals 
gewijzigcl door c1e artikelen 2 en 3 van 
de heslnitwet van 6 september 1946 en 
artikel -± van de wet van 1.4 jnli 1955 
en aangevulcl door artikel 5 van <1e wet 
van 14 juni 1P55) van de beslnitwet van 
28 clecembcr 1!l·±4 betreff'enc1e de maat
schappelijke zekerheid van c1e arbeiders; 
nrtikel 75 (zoals gewijzigc1 door artikel 4 
van !let koninklijk beslnit van 1 juli 1955) 
van bet Regentsbeslnit van 26 mei 1945 
betreff'ende de inrichting van de rijks
dienst voor arbeic1sbemidc1eling en werk
loosheicl; artikel '10 van de bij het Re
gentsbeslnit van 12 september 1946 gecoor
clilwerde onden1omspensioenwetten; arti
kel 10 van het koninklijk beslnit van 
ll october 1951 tot regeling van de beta
lingsmodaliteiten der bijclragen van maat
schappelijke zekcrheid, verschnldigd c1oor 
tle door arbeiclsongevallen getroff'enen, be
gnnstigd bij de wetgeying betreff'ende de 
Yergoeding der schatlc voortsprnitenl1e nit 
deze ong·evallen; 41 (zoals gewijzigd c1oor 
artikel 22 yan de wet yan 27 maart 1951), 
56 (zoals gewijzigcl door artikel 28 van 
de wet van 27 maart 1951) en 74 Ynn de 
bij het koninklijk beslnit van 19 decem
ber 1939 gecoorr1ineerc1e wetten betreff'en
de de kinclerbijslag Yoor loonarbeiders; 
97 van de Gronclwet, cloorclat de recht
bank de aan de rijkscUenst voor maat
schappelijke zekerheid verschnlcligde 
werkgeversbijdragen mede heeft opgeno
men in het bedrag van het jam·loon waar
op cle wettelijke vergoellingen berekend 
moeten worden, op grond van de overwe
ging· dat het loon waarvan sprake in ar
tikel fi yan de arbeidsongeyallenwet om
vat alle met de arbeiclsbetrekking yer
banc1 houclemle, door cle arbeidsovereen
komst of door de wet opgelegde tegen
prestaties yoor de verrichte arbei<l, dan 
wanneer de aan cle Rijksdienst voor 
maatschappelijke zekerheicl verschnldigde 
werkgeversbijdragen, met uitzondering· 
van de bijdragen voor het jaarlijks ver
lof, niet vallen onder het wettelijk loon
begrip, claar oncler loon verstaan moeten 
worden de geldelijke uitkeringen, win
sten of voordelen clie de becliencle in rnil 
voor zijn werk krachtens de overeenkomst 
Yan clienstverhuring gerechtigd is op te 

eisen, terwijl de door de vermelde 
werkgeversbijdragen gestijfde uitkeringen 
g·ecnszins a an de becUende in elk gevnl 
in rnil voor zijn werk verschulc1igc1 zijn, 
maar yoor het grootste deel althans 
slechts verschulcligd worden bij het op
treclen yan bepaaltle risico's en tervvijl in 
llet geval van de c1oor een arlwiclsongeyal 
optredende werkongescllikthei<l dcze uit
keringen : cL) ofwel hun bestaansreclen 
verliezen omrlat de krachtens de arbeids
ongevallenwet verschulc1igc1e vergoecling 
erin voorziet (alllns voor onclerdomspen
sioen, werkloosheiclsuitkering·en en inva
licliteitsvergoecling), b) ofwei aan cle be
cliencle verder gewaarllorgcl blijven on
danlm het uitblijven van <le overeenstem
mem1e werkgeversbijdragen (alclus voor 
de geneeskunclige verzorging), c) ofwcl 
lnillens een uitclrukkelijke wetsbepaling 
niet als loon mogcn behanc1eld worden 
(alclus voor cle kinclerbijslag·), zoclat de 
overeenstemmencle werkgeyersllijdragen 
geen loon zijn maar wel verzekeringspre
mies : 

Overwegenc1e dat uit cle stukken waar
op het hof vermag acht te slaan blijkt 
<lat verweercler, die heclieJl(le is, slachtof
fer werd nan een arbei<lsongeval veroor
zaakt door een dm·cle, dat dit ongevnl een 
bestenclige werkonbekwaamheid van fit. h. 
lleeft meclegebracht, dat door vonnis van 
de Oorrectionele Rcchtllank te Leuven c1e 
verantwoorclelijke clercle yeroortleeld werc1 
ann verwecrtlcr, onder mcer, een verg·oe
ding Yan 30.00() frank te betalen voor 
zedelijke schacle alsmecle voor tle ver
mengdc stoff'elijke en zeclelijke scllade 
wegens een bestenc1ige werkonbekwaam
heid van G t. h.; clat vartijen in huidige 
zaak het eens waren om te beschonwen 
dat de vergoecling, die door correctionele 
reclltbank voor de bestendige onbekwaam
heid toegekend wercl, tot cle helft van 
voormelcle som Yan 30.000 frank beloopt 
en c1at het bestreclen vonnis derhalve be
schouwt clat verweercler reeds voor cle be
stendige werkonbekwaamheicl Yan 6 t. h. 
vergoed is ten belope van 15.00() fTank; 

Overweg·ende clat voor het berekenen 
van cle vergoedingen voorzien door cle 
samengeordende wetten op de vergoecUng 
der schade voorts!)rnitende nit cle arbeids
ongevallen waartoe het aanlegster yer
oordeelt oncler aftrek van voormelcle 
som van 15.000 frank, het bestreden von
nis « in het jaarlijks basisloon ll het be
drag slnit van de patronale bijc1ragen 
voor maatschappelijke zekerheid, om de 
reclenen enerzijcls dat « het begrip loon 
in artikel 6, 1 van de wet 011 de arbeicls
ongcYallen niet met een beperkte zin mag 
uitgelegd worden : het omvat alle met de 
arbeiclsbetrekking verband honclende uit 
cle arbeidsovereenkomst of nit de wet ge
boren yerbintenissen van tegenprestaties 
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voor de verrichte arbeid ll, en anderzijds 
dat « de stortingen aan de Rijksc1ienst 
voor maatschappelijke zekcrheid in ver
band staan met het arbeidscontract en 
ingevolge het bestaan van cUt contract ten 
vom·dele van de arbeider opgclegd wor
den ll; 

Overwegende weliswaar dat naar de zin 
van gemeld artikel 6, het begrip cc werke
lijk loon ll alle geldelijke uitkeringen, 
aile wins ten of voordelen omva t, die de 
arbcider, krachtens het contract van 
dienstverlmring, gerechtigd is te eisen; 

Maar overwegenc1e dat de patronale bij
dragen voor maatschappelijke zekerhPid, 
in een gemeen fonds gestort, niet het 
karakter hebben van dergelijk loon; dat 
zij derhalve geen bestancldePl uitmaken 
van het loon bedoeld bi.i artikel 6, lid 1, 
van de samengeordendc wetten; 

Da t deze uitleg·ging bPvestigd wordt 
door de voorbereidew1e werkzaamheden 
van de wet van 10 juli 1951 tot wijziging 
van gemelde wetten (1) ; 

Dat het mid del gegrond is; 
Over het twcede mic1del. afgeleid nit 

de schencling van de artikelen 2 (zoals 
gewijzigd door artikel 1 van cle wet van 
10 juli 1951), 5 (zoals gewijzigd door 
a rtikel 4 van de wet van 10 juli 1951), 
1.2, 19 (zoals gewijzigd door artikel 1.0, 
l", van cle wet van 10 juli 1951) en 21 
van de llij het koninkli.ik besluit van 
28 september 1931 gecoorc1ineerde wetten 
op de vergoeding van de schade voort
spruitende nit arbeidsongevallen; 15 en 30 
van het koninklijk besluit van 29 augus
tus 190! houdencle algemeen reglement 
van de verzekering tegen arbeidsongeval
len, 97 van de Grondwet, doordat de 
rechtlmnk dP hoofdsom van de door de 
aansprakelijke derde betaalde schadeloos
stelling wegens werkongeschiktheid aan
gerekend heeft op de eerste achterstal
len van de door eiseres op grond van 
de arbeidsongevallenwet verschulc1igde 
wettelijke lijfrente, dan wanneer de door 
de derde verschuldigde en uitbetaalde 
schadeloosstelling niet met de wettelijke 
vergoeding gecnmuleerd mag worden 
maar, wanneer zij lager is dan de wette
Iijke vergoeding, ervan moet afgetrokken 
worden, en slechts een lijfrente van een 
lijfrente afgetrokken kan worden terwijl 
cen kapitaal slechts van een antler kapi
taal afgetrokken kan en mag worden, 
derwijze dat de schadeloosstelling, wan
neer zij als kaDitaal werd toegekend, af
gptrokken moet worden niet van de eer-

(1) V erslagen van de Commissies van arbeid 
en socials voorzorg : 

to Kamer van volksvertegenwoordigers, zit
ting 1950-1951, Ged1•. St., nr 353; 

2o Senaat, zelfde zitting, Ged1·. St., nr 348. 

VERBR., 1959. - 30 

ste achterstallen van de wettelijke Iijf
rente maar wel van het kanitaal dat door 
de werkgevPr of verzekernar vastgelegd 
moet worden : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de verantwoordelijkc derde 
de som van 15.000 frank cUe aan verweer
der door vonnis van de correctionele 
reclltlmnk toegekend wercl, uitbetaald 
heeft; 

Overwegendc dat nit artikel 19 van de 
samengeorc1enc1e wetten v loeit da t inge
val van aansprakelijkheicl van een derde, 
en wat betreft het aandeel aansprakelijk
heid dat ten laste van de <lerde gelegd 
wordt, het ondernemingshoofd skchts ge
houden blijft tot llPtaling van de wette
lijke vergoPclingen in de mate van de 
insolventie van de derde; 

OYerwegende derhalve dat rekening 
client gehouclen te worden met de som
men door de derde uitbetaald vooraleer 
het bedrag van de wPttelijke vergoedin
gen te be]Jalen en niet, zoals het bestreden 
vonnis gedaan heeft, na dit bedrag be
paald te hell ben; 

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

den vonnis doch aileen in zover het het 
bedrag van de patronale bijdrag·en van 
de maatschappelijke zekerheid, andere 
clan cleze bestemd voor het jaarlijks ver
lof, in het lmsisloon sluit en beslist dat 
de som van 15.000 frank gei'mputeerd zal 
worden op de eerste en zo nodig op de 
volgemle uitbetalingen van de wettelijke 
vergoeclingen; beveel t da t melding van 
onderhavig arrest zal gedaan worden op 
de kant van de ten dele vernietigcle be
slissing ; en gelet op de wet van 20 maart 
1948 veroordeelt aanlegster tot de kosten; 
verwijst de alzo beperkte zaak naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
zetelende in hoger beroep. 

13 februari 1959. - 1• kamer. - TToo1'
zUter en verslaggeve·r, H. de Olippele, 
raadsheer waarnemencl voorzitter. ~ Ge
lijkltf.iclende conclusie, H. Depelchin, acl
vocaat-generaal. - Pleiter, H. Demeur. 

l" KAMER. - 13 fehruari 1959 

SOHIP-SOHEEJPV AAR'l'. - BEVRACHTING 
EN ONDERBEYRACHTING. - VERPLICHTING VAN 
DE ONDERBEVRAOHTER. 

Behouclen8 strijcUge overeenlcomst met de 
hoofclvervrachter is cle onclerbevrachte·r 
met cle hoofdbevmchter scllmldenaat· van 
cle ve1·bintel1'issen welke Hit cle hoofdbe
vmchUng SlJ'I"Uiten slechts wat betrett 
de verbinten·issen d·ie rnet de onderbe
vrachting co1Telatiet zijn. 
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(VENNOOl'SCHAP VAN NOORS RECHT CC SKIBSAKS
,JESEL'KAPE'l' SKYTTETIEN )), T. VENI'\OOTSOHAP 

VAN DUITS HECHT CC HL:GO STINNES ll,) 

ARREST. 

HFJT HOF; - Gelet op bet bestreclen 
arrest, op 5 jnli 1957 gewezen door bet 
Hof van beroen te Brussel; 

Over de twee miclclelen samen, bet eer
ste, afgeleicl uit de scllemling van de ar
tikelen 115, 116 en 117 en inzonclerbek1117, 
alinea 1, 120, en inzonderheid 120, ali
nea 2, 124, 125 van de samengeordende 
wetten op de zeevaart, boek II uitma
kenc1e van bet W etboek van koopbanc1el, 
1108, 1131, 1607, 1690, 1692 van bet Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreclen 
arrest beslist dat de door verweerster, on
derbevrachter van een deel van de SS. Mil
bank, ingeladen koopwaren niet verbon
den waren aan de uitvoering van de met 
de hoofdvervracllter gesloten overeen
komst en in 't bijzoncler voor de betaling 
van de lmurprijs op de ijdele vracllt en, 
bijgevolg, aanlegster van haar vordering 
tegen verweerster afwijst, om de redenen 
dat « wanneer, zoals in onderhavig geval, 
de eigenaar van de goederen een onder
bevrachting sluit met de lloofc1bevrachter, 
hij niet contracteert met de vervrnchter 
van de hoofdbevrachting; clat nochtans in 
dit geval de twee contracten gekoppelcl 
zijn; dat de hoofdbevrachter a an de on
clerbevrachter de rechtcn afstaat die hij 
van de lloofdvervrachter bec1ongen heeft ; 
dat anclerzijds de hoofdbevrachter zijn 
schulden tegenover de hoofdvervrachter 
niet heeft kunnen afstaan; maar dat de 
onderbevrachter verbintenissen tegenover 
de hoofdvervrachter opneemt om reden 
dat cleze laatste het vervoer voor hem 
uitvoert; dat bet alclus krachtens het ge
meen recht is dat de eigenaar van de goe
deren tegenover de kapitein gellouden is 
en zijn goederen verbindt voor zijn schul
den ... dat geen van de beschreven verbin
tenissen ter zake bestaat ten laste van de 
onderbevrachter Stinnes; clat deze de 
4.000 ton geleverd heeft die hij moest la
den en de vracht betaald heeft aan Skyt
teren; dat het integendeel J ongberg, 
hoofdbevrachter, is die in gebreke is voor 
een andere hoevcellleid van 4.501 ton en 
voor deze de ijdele vracht scllulclig is; 
dat de eis van Skytteren dus verbintenis
sen van .T ong·berg betreft en niet van 
Stinnes; dat de eis uit c1e hoofdvervrach
ting spruit en niet uit cle ondervervrach
ting; dat de ijdele vracht versclluldigd is 
door J ongberg die niet geladen heeft en 
niet door Stinnes die gelac1en heeft Jl, dan 
wanneer volgens de bewoordingen van ar
tikel 116 der hierboven aangchaalde wet
ten, de ingeladen koopwaren verbonden 

zijn voor de nakoming van de overeen
komst der partijen; dat kraclltens de on
dervervracllting, de onderbevracllter je
gens c1e hoofclvervracllter bet recllt krijgt 
in te laden tegen c1ezclfde voorwaanlen 
als de hoofdbevrachter (artikelen 1607, 
1690, 1692 van het Bnrgerlijk Wetboek) 
en dat alzo, ware cle onderbevracllting ge
decltelijk, de door de onc1erbevrachter in
geladen koopwaren, zoals de anc1ere inge
laden koopwaren, onverdeelbaar verbon
den zijn voor de nakoming van de door 
de hoofdvervrachter gesloten chartepartij, 
clie Yerbinc1ing daarenboven de oorzaak 
zijncle van de door deze lahtste op zicll 
genomen verplichtingen (artikelen 1108 en 
1131 van bet Burgm·lijk Wetboek, 115, 116, 
117, 120, 124, 125 van de llierboven aunge
hnnlde wetten) ; het tweede, afgeleid uit 
de schencling van cle artikelen 1108, 1131, 
1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 1690, 1692, 2073, 
2082, 2083 van het Burgerlijk Wetboek, 
1 van de wet del. 5 mei 1872 boudende her
ziening van de bepalingen van het Wet
bock van koophandel betreffende bet panel 
en het )l:ommissieloon, c1oorc1at, daar het 
vast staat dat de cllertepartij, overeenge
komen tussen de aanlegster en c1e bevrach
ter, volgencl be cling bevatte : <c De rederij 
zal een retentierecht op de lading bezitten 
voor vracht, foutvracht, oYerligclagen. De 
bevrachters zullen verantwoorclelijk blij
ven voor foutvracht en overligdagen, op
gelopen in de laadbaven. De bevracllters 
zullen eveneens venmtwoordelijk blijven 
voor vracht en overligdagen, opgelo11en in 
de losllaven, maar enkel voor zover het 
de reclerij onmogelijk geweest is, de be
taling dam·van te bekomen door uitoefe
ning van het retenticrecllt op de lading Jl, 
het bestreden arrest bcslist dat het pand
recht dat ill clit beding voorzien is niet 
van toepassing is op de door verweerster 
ingelaclen koopwaren om de rec1en dat het 
kontrakt van pandgeving derden niet kon 
scha{len, clat {le inlader of de onclerbe
vrachter cle lloofdvervrachter niet toela
ten hun koopwaren voor persoonlijke ver
bintcnissen van deze laatste of van andere 
inladers in pand te geven, c1at verweerster 
enkel met Jongberg gekontrakteerd beeft 
en niet met aanlegster, dat de ondcrbe
vrachting niet voor Jongberg de toelating 
impliceert de goec1eren van verweerster 
aan aanlegster te verpanden voor andere 
verbintenissen dan cleze van verweerster, 
clan wanneer de onderbevrachter, overne
mer van bet recht te laden, in de cherte
partij tussenkomt, welke gesloten werd 
tussen <le hoofdbevrachter en· de vervrach
ter, en nooclzakelijk de koopwaren in panel 
geeft welke llij laadt overeenkomstig de 
voorschriften van c1e cllertepartij welke 
aan de vervracllter, door het feit zelf van 
cle lading, cen ondeelbaar pandrecht geeft 
op de lading, waaruit volgt dat cle rechter 



-467-

over de grond, door aan boven aangehaald 
beding beperkingen aan te brengen welke 
de vermeldingen ervan niet toelaten, de 
bewoorclingen ervan geschonden heeft 
(schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek) en dat 
hij in alle geval de uitwerksels lleeft mis
kencl van de overeenkomst van onclerver
vrachting alsmecle van de chertepartij 
waarin verweerster is tussengekomen 
(schending van de artikelen 1108, 1131, 
1134, 1135, 1690, 1692 van het Burgerlijk 
vVetboek), alsook de regel van de oncleel
baarheicl van het panel (schencling van de 
artikelen 2082, 2083 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1 van de wet dd. 5 mei 1872) : 

Overwegencle clat behoudens strijdige 
overeenkomst met de vervrachter geslo
ten, de onclerbevrachter met de hoofclbe
vrachter schuldenaar worclt van de ver
bintenissen welke uit de hoofdvervrach
ting spruiten doch slechts wat betreft cle 
verbintenissen die met de onclerbevrach
ting correlatief zijn; 

Overwegencle derhalve dat zelfs zo ar
tikel 116 van de samengeschakelcle wetten 
op de zeevaart volgens welk de ingelaclen 
koopwaren verbonden zijn voor de nako
ming van de overeenkomst cler partijen 
een andere waarborg zou stellen dan het 
voorrecht aan de vervoerder toegekencl bij 
de artikelen 125 en 126 van voormelde wet
ten, lijk het eerste middel het voorhouclt, 
die waarborg dan nog door de onclerbe
vrachter aan de hoofclvervrachter slechts 
voor de nakoming van de door eerstge
noemcle opgenomen vcrbintenissen zou 
verschuldigd zijn daar de overeenkomst 
tussen de hoofdvervrachter en de hoofcl
bevrachter gesloten hem voor het overige 
vreemd blijft ; 

Overwegende dat, om dezelfcle reclen, 
aanlegster het in de chartepartij betref
fende de hoofclbevrachting ingelast becling 
van pandgeving tegen verwecrster niet 
vermag in te roepen daar cUt gans de la
ding betreft en dienvolgens niet correla
tief is aan het door verweerster verwor
ven recht het schip gecleeltelijk te laden; 

Dat aanlegster cut heeling slechts had 
kunnen inroepen zo het overgenomen wercl 
in de overeenkomst van onclerbevrachting 
als een beding ten behoeve van een dercle; 
dat het bestreclen arrest dienaangaamle 
vaststelt dat het contract van onclerbe
vrachting zijnerzijcls een pandgeving be
vatte welke de vergoecling wegens ijclele 
vracht dekte; clat echter de onderver
vrachting slechts als voorwerp had de 
4.000 ton die verwecrster moest laden en 
dat llet panel aan de hoofclbevrachter ge
geven in dezelfcle verhoucling beperkt 
was; 

Overwegende dat de oncleelbaarheid van 
het pand beoorcleelcl wordt in verhoucling 

met cle gewaarborgcle schnlclvorclering; dat 
het hof van beroep na soeverein te hebben 
beslist clat het panel door verweerster 
slechts toegestaan werd om de nakoming 
van het contract van onclerbevrachting te 
waarborgen, hieruit wettelijk heeft kun
nen afleiclen dat aanlegster dit pand tot 
nakoming van een andere overeenkomst 
niet vermocht te verbinclen; 

Dat de miclclelen niet kunnen ingewil
ligcl worden; 

Om cleze reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt eiseres tot de kosten. 

13 februari 1959. - 1° kamer. - Voor
zUte1·, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslctggever, H. Louveaux. - Gelijlcl1ti
clencle conclusie, H. Depelchin, advocaat
generaal. - Ple'ite1·s, HH. Simont en Van 
Ryn. 

2e KAMER.- 16 fehruari 1959 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
VORMEN. - STRAFZAKEN. - BESLISSING 
OVEH DE EIS TOT BINDENDVERRLARING INGE
STELD DOOR DE llURGERLlJKE PARTIJ. -
VOORZIENING VAN DE TOT 'l'USSENKOMST GE
DAAGDE PARTIJ. - NIET RETEKENDE VOOR
ZIENING. - NIET-ON'l'YANKELIJKHEID. 

De voo1·zlening van cle cloor cle b1wge1·Uj lee 
11a1·Uj tot tussenkomst geclaa17cle tegen 
cle besUss·in17 clewelkc ve·rklcwrt clat hacw 
tegenstelbacw ·is het vonn·is clat wijst 
ove·r cle b1wgerU:ilce vonle·ring te17en cle 
venlachte ·ingestelfl, is niet ontvankeUjk 
1.ncl1en Z'i:i nlet betelcenrl ·is geweest cum 
rle tHtrUjen tegen clewellce z·ij 17ericht 
is (1). 

(ASSOCIATION MUTUELLE (( F01'DS COlUWN DE 
GARANTIE AUTOllfOBILE ll, 'l'. LEGRAND EN POD

GORNill.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 27 september 1958 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te N amen; 

Overwcgencle clat uit geen stuk waarop 
het hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de aanlegg·encle partij, die slechts in de 
zaak staat wijl het bestreclen vonnis, in 
zover daarbij over de door de burgerlijke 

(1) Raadpl., bctreffende de voorziening van 
de verdachte tegen de bes1issing ge,vezen over 
de eis tot geclwongen tussenkomst door hem 
tegen cen clerde ingesteld, verbr., 11 juli 1949 
(Arr. Yerbr., 1949, biz. 468). 
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partij tegen beklaagcle Demoulin ingestel
de burgerlijke vorclering uitspraak gedaan 
is, haar tegenwerpbaar wercl verklaard, 
haar voorziening betekend heeft ann de 
partijen tegen welke zij gericht is; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt de aanleggencle partij 
tot de kosten. 

1G februari 1959. - 2e kamer. - Voor
zltter en ve,rslagrfe1!C'I", H. Sohier, voor
zitter. - GeUjlvlnhlenrle concl-!rsie, H. De
lange, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 16 februari 1959 

1° VERKEER. - BESTUURDER DIE LINKS 
WIL AFSLAAN. - BESTUURDER DIE ZIOH GE
DRAAGT NAAR ARTIKEL 25-2-b VAN DE WEG
CODE VAN 8 APRIL 1954. - BESTUURDER DIE 
NlET GEHOUDEN IS BOVENDIEN ARTIKEL 17 
VAN GEZEGDE CODE NA TE LEVEN. 

2° VEJRKEJER. - BESTUURDER DIE LINKS 
WIL AFSLAAN. - BESTUURDER DIE, TEN GE
VOLGE VAN OVERMAOHT, ARTIKEL 25-2-b VAN 
DE WEGCODE VAN 8 APRIL 1954 NIET NALEEFT. 
- BESTUURDEB NIET VRI.JGESTICLD VAN AR
TIKEL 17 VAN DEZELFDE CODE NA TE LEVEN. 

S0 VERKEER. - WEGOODE VAN 8 APRIL 
1954, ARTIKELEN 25-2-b, 44 EN 4G. - BE
STUURDER DIE ZIJN INZIOHT OM LINKS AF TE 
SLAAN HEEFT LATEN K!Cl\'NEN. - BESTUURDER 
NIET VRI.JGESTELD VAN DE VERPLICHTINGEN TE 
EERBIEDIGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE STAND 
EN DE SNEL!-IEID VAN ng ANDERE -vlEGGEBRUI
KERS. 

1 o De bestn,unler (l'ie, op een opeubare 
J,verf, links wil ajslrwn moet cle voo1·
schriften van artikel 25-2-b V(lil rle Weg
corle vwn 8 npril1954 eerlrierlir!en en, in
(Uen hij Z'e nnleeft, is hij niet gehonden 
rle nl[!enwne ve,rplichtin[! O'ln de voor-
1"Cbnfl te verlenen, in nrtikel 17 van r;e
,'l!egde code voorden te eerbie(l'igcn (1). 

2° In(Uen (le bestmtnler (lie, op een OtJen
bn,re weg, Unlcs to-il afslaan zich zelfs 
ten gevol[!e vnn ovennacht niet gerlmn[lt 
1wwr (le voorsclwiften van art'ilcel 25-2-b 
van rle Wegcorle van 8 a,pril 1954, 'is rle 
11Hl'l11tXNlVre (l{e ldj nUvoe1·t niet nwe1· 
onttl'olvlcen (tan rle bepaUngen van a1·ti-
7"el 17 van (lie carle (2). 

so De bestmwrle1· (Ue, OZJ een 011enbnre 
we,q, Z'i:in 'inzicht heett laten kennen om 
linlcs a,f te slnan, overeen lvomsU[! art'i-

(1) en (2) Verbr., 18 november 1957 (cirr. 
F erbr., 1958, blz. 151) ; 3 maart 1958 (ibid., 
1958, blz. 471); 15 december 1958 (Bull. en 
PASIC., 1959, I, 386). 

lcel 25-2-b en 44 vcm (le Wegcocle vnn 
8 april 1954, wonlt nlet vrijgestelcl, z,wi
clens (WtU"el 46 vnn (Ue carle, van het in
achtneme,n van cle ve1"1JlichUn[len (Ue 
VOO'i" hem 1tU cle stnn cl en cle snelhei(l 
van cle wnclere tve[lgebnt,ikers vooJ·t
vloeien (S). 

(BERTRAND, T. QUILLIN.) 

ARREST. 

HFJT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 october 1958 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Bergen; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing gewezen over de tegen aan
legger ingestelde publieke vordering : 

Over het miclclel, afgeleicl nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1 en 2 van de wet van 1 augustus 
1899, 17 en 25 van het koninklijk besluit 
van 8 april 1954, cloorclat het bestreclen 
vonnis beslist dat aanlegger, die op het 
kruispnnt op correcte wijze naar links af
geslag·en is en onmWclellijk daarop naar 
links gezwenkt heeft om een aan de weg 
gelegen goed in te rijden, door het uit
voeren van deze tweede beweging een ma
nmuvre in de zin van voormeld artikel 17 
uitgevoercl heeft en verweerder, die hem 
regelmatig inhaalcle, had moeten laten 
voorgaan ; dan warnrcer aanlegger beide 
bewegingen overeenkomstig het bovenaan
gehaald artikel 25-2-b uitg·evoerd heeft, 
artikel 17 niet toepasselijk was en niets 
aanlegger ertoe verplichtte zich ervan te, 
vergewissen dat hij niet door een andere 
bestuunler gevolgd werd, en doorclat 
voormelcl vonnis geen antwoorcl verstrekt 
heeft op het argument hetwclk door aan
legger hieruit afgeleid is clat verweerclers 
onbegrijpelijkc haast om hem ter hoogte 
van << het voor het leicleu van het verkeer 
clienend henveltje ll in te halen de werke
lijke oorzaak van het ongeval was 

Over het eerste onclerdeel : 

Overwegenclc clat het bestreden vonnis 
vaststelt: 1° clat aanlegger en verwcerder, 
die hem volgcle, allebei naar links afge
slagen zijn om cen rijbaan op te rijden 
die op het kruispnnt verdeeld is door een 
« voor het leiden van het verkeer dienencl 
heuveltje ll dat ongeveer 19 meter lang is; 
2° dat aanlegger de bocht rnim genomen 
heeft waardoor hij reglcmentair rechts op 
de opgereden rijbaan is gekomen; 3° dat 
hij onmiclclellijk daarop opnieuw naar 
links moest afslaan om een aan d~; weg 

(3) Zie voetnoot in Bull. en PAsrc,, 1959, 
I, 610. 
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gelegen goed in te rijden, doch dat cle ge
legenheid van de plaats hem belette deze 
tweede zwenking naar links tegelijkertijd 
als {]e eerste nit te voeren; 4° dat hij zijn 
richtingsaanwijzer ononderbroken laten 
werken heeft; 5° dat zijn vrachtwagen in 
aanrijding gekomen is met de rechter ach
terf!ank van verweerders wagen cUe hij 
niet gezien had en die, zijn normale gang 
voortzettend, hem na het kruispunt in
haalcle; 

Overwegende dat het bestreden vounis 
nit cleze vaststellingen ruimschoots heeft 
kunnen afleillen dat aanlegger, door ver
weenler niet te laten voorgaan vooraleer 
zijn tweede zwenking naar links te ma
ken, artikel17 van de V\T egcocle overtreden 
had; 

Overwegende, voorzeker, dat de bestuur
der die naar links wil afslaan de voor
schriften van artikel 25-2-b van de "\Veg
code in acht moet nemen en, indien hij 
ze nakomt, niet meer behoeft de algemene 
verplichting de andere bestuurders te la
ten voorgaan, die vastgelegd is in arti
kel 17 van dezelfde code, na te leven; 

Overwegende echter dat, wanneer hij ze 
niet in acht neemt, al ware h.et ook, zoals 
ten deze, omclat de gelegenheid der plaats 
hem belet zich naar links te begeven voor
aleer te draaien om de baan te verlaten, 
de mancenvre die bij nitvoert niet meer 
onttrokken is aan de voorscbriften van 
artikel 17 en de weggebrniker niet meer 
van naleving van evengemelcl artikel ont
slagen is; 

Overwegende dat, zoals bet bestreden 
vonnis onclerlijnt, de omstandigbeid dat 
aanlegger zijn voornemen om naar links 
af te slaan aangeduid bad, hem niet ont
sloeg, overeenkomstig artikel 46 van de 
Wegcocle, van het inachtnemen van de 
verplichtingen die voor hem nit de stand 
en de snelheicl van de andere weggebrui
kers zoals verweerder, voortvloeiclen; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, door vast te stellen dat aanlegger 
die zich na zijn eerste zwenking op de 
rechter kant van de opgereden weg be
vond, door de gelegenheid der plaats belet 
geworden was zich naar links te begeven 
vooraleer de tweede maal naar links te 
draaien, insgelijks vastgestelcl heeft dat 
aanlegger de door artikel 25-2-b van de 
V\Tegcode opgelegcle beweging niet uitge
voerd had; 

Dat hij, door te beslissen dat aanlegger 
bij het naar links draaien om de rijbaan 
te verlaten verweerder die zijn 1101'male 
gang vervolgde moest laten voorgaan, ar
tikel 17 van de vVegcode juist toegepast 
heeft; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

\:Jver het tweecle onderdeel : 
Overwegende dat het bestreclen vonnis 

aanleggers stelling aangaande de werke
lijke oorzaak van het ongeval passend be
antwoordt door te beslissen dat dit te 
wijten was aan de font van aanlegger die 
nagelaten heeft de doorgang vrij te laten 
voor Guillin welke, door de positie van 
aanleggers vrachtwagen op de wcg mis
leid, zijn weg voortgezet en na het kruis
punt een nict fontieve inhaalmanceuvre 
uitgevoerd heeft; 

Dat cUt onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist; 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing, gewezen over de door 
verweerder tegen aanlegger ingestelde 
burgerlijke vorclering : 

Overwegencle clat aanlcgger geen bijzon
cler miclclel inroept; 

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

16 februari 1959. - 2° kamer. - Voor
zi.tter, H. Sohier, voorzitter. - Ve}'Slng
gever, H. Vroonen. - Gelijklniclencle con
clu.sie, H. R. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. Reumont. 

2° KAMER.- 16 februari 1959 

1o MILITAIR. - MILITAIR MET ONBEPAALD 
VERLOF. - 0PROEPING VOOR AOTIEVE DIENST. 
- :MILITAIR DIE ZIJN VERBLI.TFPLAATS BE
HOUDEN HEEFT IN DE GEMEENTE W AAR HIJ IN
GESOHREVEN IS GEBLEVEN IN DE REGISTEHS 
VAN DE BEYOLKING. - JHOMENTELE AFWEZIG
HEID TEN GEVOLGE VAN EEN RORT VERBLI,JF IN 
HET BUITENLAND. - 0PROEPINGSORDER NIET 
PERSOONLIJK AAN DE BELANGHEllllENDE 0\'ER
HANDIGD. - 0PROEPINGSORDER DIE AAN EEN 
PERSOON DIE ZIJN VERBLIJFPLAATS DEELT OF 
AAN EEN GEBUUR DIENT TIG WORDEN AFGEGE

VEN. 

2o MILITAIR. - MILITAIR MET ONBEPAALD 
VERLOF. - 0PROEPING YOOR AOTIEVE DIENST. 
- MILITAIR DIE IN BELGIE VER.SLIJFT UAAR 
ZIOH IN HE'l' BUITENLAND BEGEEFT. - Qp
ROEPINGSORDEH AFGEGEVEN AAN EEN PERSOON 

DIE MET HEM vYOON'l' OF AAN EEN GEJJUUR. -
MILITAIR DIE NOOH AAN ZI.TN FAMILIE NOOH 
AAN DE BURGEMEESTER DE NODIGE INLIOHTIN
GEN HEEF'l' GEGEYEN OPDAT DIE ORDER HEM 
ZOU DOORGESTUURD WORDEN EN BIJ DE 
KORPSKmiMANDANT DE ~IAOHTIGING NIET 
HEEFT GEVRAAGD OM IN RET BUITENLAND TE 
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REIZEN. - NIET ONTYA!iKELIJK OP 'fE WEll

PEN DAT HIJ DE 07ROEPI!iGSORDER liiET 0:\'T

VANGEN HEEFT. 

1 o Opclnt een miz.it(d'r 'met onbeJ!aalrl ver
lof, (lie gcen w1ule·re verbli:ifplants heeft 
clan de.:::e (z.ie h-ij bewaanl heeft in de ge
meente W(uu· lvij ·in cle bevollcingsrerpis
ters ingeschreven is geble•ven, e·n mo
menteel a.fwe.:::'irf ten .aevolge vnn een 
kart verbli:i.f in het b1cUenlwul, 1'erJelma
t-ig ·voor de actieve dienst zan wonlen 
op,qeroepen door een oproep·ingsonlwr, 
moet (lie orde·r, zo ze n-iet 1Jersoonli:i k 
aan de m•ilitft'ir werd overhan(Ugcl, a.f
[Jegeven 1.vonlen floor toecloen van de 
burgemeester van (z,ie ve'rbli:i.fJJlants aan 
een persoon rUe met hem ·inwoont of cum 
een gebwwl', (Wetten op de dienstplicht, 
smnengeschakeld op 2 september 1057, 
art. 76 ; besluit van de Minister van 
landsverderliging van 15 februari 1952 
genomen tot uitvoering van gezegd arti
kel 76, art. 30.) 

2o TVa1111ee·r, dcuw .<::i:i ni.et persoonUfk aan 
een milit(dr met rmbepaalrl verlo.f rUe 
z·ich ·in het lru:itenlanrl be·vinclt kon a.frJe
qwven 'l.vonlen, een oproep·ingsonler floor 
toerloen vnn de buruemeeste·r vnn zijn 
1:erbUj.fplnMs a.fgeueven is ueweest nnn 
een persoon lz.ie met hem woont of fl((.n 
een uelw:u·r, 'i,s llie militni.T J'erJelma.Mp 
voor de act'ieve (z.ienst opue·roepen en ·~s 
71 i i niet mee·r ontvanlcelijk om. op te 
werpen elM hij de onler die voor lwm 
bcstemrl ·was n·iet onh'WI[Jen hee.ft, rloor 
nn te laten aan zijn .fam.ilie o.f a(tll zi.in 
uurrJemceste r cle noll-i[!e inlicll Nnuen te 
!JCDen opdat men hem rUe order ZOII(ler 
:~:erwijl w·u lloo1·stn·ren alsmerlc scll:ri.f
telijl.; bi;i zijn lcorpskommanclant de 
machtirrinu te vrauen om {!Crl'l!.rellrlc 
meer dan d'l'ie maanclen h1 lwt lnl'iten
lancl ie ·rei zen (1). (Zelf<le wetten, arti
kd TG, art. 3, 6, 7, 9 en 39 van voormeld 
besluit.) 

(AUDITEUTI GENERAAL BI,J l\IlLITAIR 

GEC":ECIITSHOF, T. WASI>IAIR.) 

AlUtEST. 

HET IIOF; - Gelet op het bestrel1en 
arrest, 011 10 november 1~58 gcwezcn door 
het militair gerechtshof; 

OYer het mi<ldel, afgelci<l uit <le schen
clino· van <le nrtH::elen 76 van de wetten 
op ~le clienstvlicht, gecoorc1ineer<1 bij ko
ninklijk besluit van 2 september 1!157, 32 
en BH 'van het lJesluit van de Minister van 
lamlsverdecliging Yan 13 februari l!J.'j:!, 
28 van de wet van 27 mei 1870, gewijzig<l 
cl'oor artikel 1 van <le wet van 24 juli 

(1) Raac1pl. verbr., 30 maart 1898 (Bull. en 
PASIC., 1896, I, 144) 0 

HI2B, 45 van cle wet van 27 mei 1870, 
46 47 en 56 van de wet van 27 mei 1870 
gewijzigd door artikel 1 van de wet van 
2± juli l92S en [)7 van de wet van 27 mei 
1870, doordat het arrest beklaagc1e van de 
tegen hem iugebrachte telastleggingen 
vrijgesproken en hem zoncler kosten van 
cle rechtsvervolging ontslagen heeft, om 
de red en da t hij, als mili ta ir met on
bepaald verlof, de hem aangewreven mis
drijven niet heeft kunnen bcgaan daar 
hif niet regelma tig voor de actieve clienst 
OJ~geroepen wer<l door ec:n oprocpiugsor
der die, wijl zij hem niet persoonlijk is 
kunnen wonlen overhamligd, in zijn woon
plaats aan een bi.i hem inwonemle per
soon of aan een gebuur had clienen te 
worden afgegeven, <lan wanneer, al be
paalt artikel 30 van het besluit van cle 
Minister van landsverdecliging van 15 fe
brnari 1052 genomen tot uitvoering van 
artikel 76 ~'an de wetten op de dienst
plicht, gecoorclineerd bi.i het koninklijk 
besluit van 2 september 1957, clat de op
roepings- of wecleroproepingsonlers door 
toeclocn van de burgemeester nan de be
langhebbencle overgemaakt worden ofwel, 
wmmeer zi.i niet ann de belanghebbencle 
kunnen worden overhancligd, afgegeven 
worden aan een bi.i hem inwonencle per
soon of nan eon gebuur, cleze bepaling 
evenwel gecn overhanLliging van de order 
in de woonplaats voorschrijft : 

Overwcgencle clat naar luid van arti
kel 39 van llet besluit van de :Minister van 
landsvenlediging van 13 februari 1952, ge
nomen tot uitvoering van artikel 76 van 
de gccoiin1ineen1e wettcn op de dienst
plicht, cc de oproepings- en wecleroproe
pingsorders door toecloen van de burge
meester ann cle belanghebbemlen overge
maakt worden )) <"n, cc kan het bevel niet 
ann de belangllebbende worclen overhan
cligd het dan wordt afgegeven aan een 
bi.i hem inwonelHle persoon of aan een ge
bunr ll; 

Overweo·encle voorzekcr, dat, zonls aan
legger betoogt,' cleze bepalin~: niet ~l~e~t 
op de plaats van het wetteliJk domiCihe 
van de belanghebbende, docll op de plaats 
waar hij verbli.if houclt ; 

Overwegende echter clat het arrest vast
stelt dat verweel'ller in de bevolkingsre
gisters van IIennn:reres ingeschreven was 
gebleven, en dat zi.in afwezigheic1.momen
tee1 was en zijn verblijf in het bmtenland 
betrekkelijk kort; dat ernit blijkt dat ver
weercler g·een andere verbli.ifplaats had 
clan die welke l!ij in de gemeente Hen
nuyeres behomlen hacl, h~tgeen trouwens 
rechtvaardigcle dut {1e afg1fte van de voor 
hem beste1mle oproepingsorder door toe
doen van cle burgemeester van deze ge
meente diende te geschieden; 

Dat eruit volgt clat, claar zij niet per
soonlijk aan verweerder is kunnen wor-
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den overhancligd, de oproepingsorder clien
de te worden afgegeven aan een persoon 
die verweerders verblijfplaats deelcle of 
aan een gebuur ; 

Dat het bestreden arrest, na vastgesteld 
te hebben clat clit voorschrift niet nage
leefd was geworden, daaruit wettelijk af
geleid heeft clat verweerder niet regel
matig voor de actieve clienst was opgeroe
pen geworden ; 

Overwegende dat, alleen indien de op
roepingsorder regelmatig genotificeerd ge
worclen ware, verweerder zich niet ont
vankelijk zou hebben gemaakt om zich te 
beroepen op het feit clat hij ze niet ont
vangen had, door na te laten, dan wan
neer de artikelen g, 6 en 7 van voormeld 
besluit van 15 februari 1952 hem daartoe 
verplichtten, aan zijn familie of zijn bur
gemeester de noclige inlichtingen te geven 
opclat zij hem zoncler verwijl kon worden 
doorgestuurd en schriftelijk bij de korps
commandant de machtiging aan te vragen 
om meer clan clrie maanc1en in het buiten
land te reizen; 

Dat het micldel dus niet kan ingewilligd 
worden; 

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

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

1G februari 1959. - 2• kamer. - VooT
zitte1· en ve,rslct[Jgeve1·, H. Sohier, voor
zitter. - GeUjkl7t'iclencle concz,usie, H. R. 
Delange, aclvocaat-generaal. - PleiteT, 
H. Thiebauld. 

2" KAMER. - 17 fehruari 1959 

1° INKOMSTENDFJLASTINGEN. - BE
DRIJFSRELASTING. - BEDRI,JFSLASTEN. 

BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
DRIJFSRELASTING. - BEDRIJFSLASTEN. 
BETALING DIE HAAR OORZAAK VINDT IN DE 
SCHENDING VAN EEN WET VAN OPENBARE ORDE. 
- 011fSTANDIGHEID DIE NIET NOODZAKELIJK 
HET AFTREKBAAH KARAKTER VAN DE UI'tGAVE 
UITSLUIT. 

go INKONISTENBELASTINGEN. - BE
DRIJFSBELAS'l'ING. - BEDRIJFSLASTEN. 
BELAS'l'INGPLICHTIGE SOHULDIG VICRKLAARD 
AAN EEN VERKEERSONGEVAL. - VASTS'l'ELLING 
DA'l' DE BELASTINGPLIOHTIGE, DEURWAAHDER, 
HET ONGEYAL HEEFT YEROORZAAKT DOOH DE 
STRAAT OP ONBEZONNEN ':Vl,J'ZE OVER TE STE
KEN O~M EEN EXPLOOT TE BETEKEI\TEN. - BE
SLTSSING DAT DE BETALING UITGEVOERD TOT 
HERSTEL VAN DE GEYOLGEN VAN DIE ONVOOR
ZICHTIGTIEID GEEN AFTREKBAHE UlTGAVE IS. 

- WETTIGHEID. 

1° Om het lcwmkter vnn beclrijfslasten of 
beclrijfs1titgaven te vertonen en aftrelc
baar te z'ijn van rle becl1'ijfsinlcomsten, 
moeten cle 1t,itgaven en lasten nooclznJr,e
Ujk geweest zijn tot cle 1fiitoefen,ing vnn 
het berlrijf (1). (Samengeschakelde wet
ten betreffencle cle inkomstenbelastingen, 
art. 26, par. 1 en 3, en go, al. 1.) 

2° De omstancliglwicl clat een bctnlin{J cloor 
een bclnst'ingpUchUge yeclaan haa1· oor
zaalc vinrlt 'in rle schentling van een tvet 
van ozJen ba,re onle sluit nlet nooclzalce
li.jlc cle aft,rek e1'Van, ten tUel van be
clrijfs'n'itgave of last uit, vwn het betl'i'a[/ 
van cle berocps,inkomsten, 'in het bi.jzon
cle1' tvanneer rlie fo,ut bestaat in een on
VJ'ijwilli[Je font (2). (Samengeschakelde 
wetten betreffenc1e de inkomstenbelas
tingen, art. 26, par. 1 eng, go, al. 1.) 

go Fan cle vaststelUng clat het verlcee1·son
geval, tvaa1·voor cen belctstln{!plichUge 
ve'}'(tntwoorcleUj k wenl verklaanl, ver
oorzcwkt is geweest cloor clie belastin{!
tJlichUge, tle1t1'tvcwrtle1·, door op onbe
zonnen tv'i,:ize rle ri,jweg over te steken, 
ten e,incle een exploot te betekenen, mag 
tle 1·echter wetU[J afleiclen clat cle beta
lim g, tot herstel van cle gevolrJen van cUe 
on,voorzichUgheicl [JCclrwn, geen 1titgave 
attrekban1· vwn (le betlTijfS'inlcomsten 
uUmactlct. (Samengeschakelc1e wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 2G, par. 1 en g, en go, al. 1.) 

(BERTRAND, T. BELGISCHE STAAT, 
~MINISTER VAN FINAl'iCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 maart 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het micldel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 26 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, door
c1at het bestreden arrest, na vastgesteld 
te hebben dat verzoeker aansprakelijk 
werc1 verklaarc1 voor het verkeersongeval 
dat hij veroorzaakt had omdat hij, als 
onvoor:dchtige voetganger, op onbezonnen 
wijze de rijbaan is overgestoken, dat hij 
op dat ogenblik het voornemen had een 
exploot te betekenen waarvan hij brenger 
was, heeft verklaard clat de oorsprong 
van de door aanlegger aangewenc1e de
marche slechts de gelegenheid en niet de 
oorzaak was van de schade waarvan hij 
de vergoeding verzekerd heeft door het 

(1) en (2), Raadpl. verbr,, 8 october 1957 
(A1·r. Verbr.,~ 1958, biz. 66, en de noot 2 onder 
ditzelfde arrest in Bull. en PAsrc., 1958, I, 112); 
22 april 1958 (Arr. Ve7'br., 1958, blz. 650). 



-472-

betalen van een bedrag van 50.501 frank, 
en daaruit heeft afgeleicl dat « cUe beta
ling bijgevolg niet kan aangezien worden 
als een uitga ve die gedaan wenl om de 
lJeclrijfsinkomsten te verkrijgen of te be
houclen, noel! als een nitgave die door het 
nitoefenen van het beroep noodzakelijk 
gemaakt was, cloch eenvoucUg als een nit
gave die haar oorsprong in een private 
bedrijvigheid vinclt ll, dan wanneer, hij 
die een beroepsbeclrijviglleid begint, on
vermijclclijk het risico aanneemt zijn 
qnasi-delictuele aansprakelijkheid te ver
binclc'm nit hoof.de van bet nadeel dat hij 
onvrijwillig door zijn bec1rijvigheid aan 
een derde zou kunnen veroorzaken, clan 
wanneer de quasi-clelictnele aansprakelijk
heid, in cle nitoefening van het beroep ge
dragen, hiervan onafscheiclelijk is; clan 
wanneer cle nitgave die daaruit vloeit 
dienvolgens een beclrijfsuitgave nitmaakt, 
dan wanneer de wetgever de onvrijwillige 
doch nooclzakelijke uitgaven die geclaan 
zijn door degene clie een beroepsbeclrijvig
heicl uitoefent geenszins nit het begrip 
van de bedrijfslasten heeft gesloten, en 
dan wanneer het arrest op een bewijsvoe
ring van de conclusies niet geantwoord 
heeft, die de reclltspraak van de adminis
tratie inriepen wat de verzekeringspre
mien betreft : 

Over het ecrste onclercleel : 
Overwegencle clat, mwr luid van arti

kel 26 van de samengesclmkelde wetten 
betreffemle de inkomstenbelastingen de 
bedrijfsuitgavcn of de bedrijfslasten al
leen aftrekbaar zijn van de beclrijfsin
komsten; 

Dat, om dit karakter tc llebben de uit
ga\"en of lasten namelijk door het uitoe
fenen van het beroep moeten noodzakelijk 
gemaakt zijn; clat hot de toepassing van 
cUt principe is die het voorwerp van het 
midclel ui tmaakt ; 

Overwegencle dat het arrest te cUen op
zichte releveert : « clat nit de bestandcle
len van bet dossier blijkt dat verzoeker 
aansprakelijk verklaard werd voor het 
verkeersongeval waarover het gaat omdat 
hij, als onvoorzichtige voetganger, op on
bezonnen wijze de rijbaan is overgesto
ken; cla t die fout vreemd blijft nan het 
uitoefenen van het beroep; dat, welis
waar, verzoeker op -clat ogenblik het voor
nemen had een exploot waarvan hij bren
ger was te betekenen, maar dat de oor
sprong van zijn demarche slechts de gele
genheid, niet de oorzaak van cle schade is 
waarvan hij de vergoecling verzekerd 
heeft door de betaling van de som van 
50.501 frank ll; dat het arrest eruit af
leidt : c< dat cUe betaling, bijgevolg·, niet 
kan aangezien worden... als een uitgave 
die noodzakelijk is gemaakt door de uit
oefening van het beroep, doch eenvoudig 

als een uitgave die haar oorsprong vindt 
in een private bedrijvigheid; dat ze bij
gevolg cle door de wet vereiste karakters 
niet heeft om in mindering van de belast
bare bedrijfsinkomsten te komen ll ; 

Overwegencle clat, al verricht de deur
waarder, wanneer hij zich ter plaatse be
geeft waar llij een exploot moet betekenen 
een llandcling die zich aan het beroep 
verbindt in deze zin dat de door de cleur
waarcler vcrrichtc verplaatsing noodzake
lijk is tot het nitoefenen van zijn beroep, 
claaruit echter op volstrekte wijze niet 
blijkt, dat al de gebeurtenissen die zicll 
in de loop van die verplaatsing voorcloen 
ook door het uitoefenen van het beroep 
zouden noodzakelijk gemaakt zijn; 

Dnt claaruit volgt clat het arrest, door 
in hoofdzaak vast te stellen, zonder in 
bet middel gecritiseercl te wonlen, dat de 
door aanlegger begane onvoorzichtigheicl 
geen ander verbancl met het beroep houdt 
clan dat zij begaan werd tijclens een ver
plaatsing van de deurwaarder om een ex
ploot te betekenen, ccn omstandigheid 
heeft vermeld clie op zichzelf onvoldoen{le 
is om daaruit noodzakelijkerwijze af te 
leiden dat cle font clie de uitgave mede
brcngt begaan zou zijn wegens het nitoe
fenen van het beroep en er bijgevolg het 
rechtstreeks en noodznkelijk gevolg zou 
van zijn; 

Dat nit cle vaststellingen van het arrest 
aldus niet blijkt dat het voortbrengend 
feit van de uitgave nooclzakelijk verband 
zou houden met het uitoefenen van het 
beroep; 

Dat het bestreden arrest, bijgevolg, nit 
die vaststellingen wettelijk heeft lmnnen 
afleiden clat de betaling van de som van 
50.501 frank niet kan aangezicn worden 
als een door de uitoefening van het beroep 
norlig gemaakte uitgave en dat voornoem
cle betaling, clienvolgens, van cle bedrijfs
inkomsten niet mag afgetrokkcn worden; 

Over het tweecle onderdeel : 
0Yerwegenc1e dat aanlegger het arrest 

verwijt de bewijsvoering niet beantwoorcl 
te hebben naar luid waarvan, indien de 
verzekeringspremH~n welke de belasting
plichtige betaalt om zijn beroepsaanspra
kelijkheicl te clekken in minclering zijn 
aangenomen, het logiscll is de aftrekking 
aan te nemen van de vergoeclingen die de 
belastingplichtige zou moeten betalen wan
neer hij door geen verzekering gedekt is ; 

Overwegencle dat, door die eenvouclige 
vergelijking, aanlegger slechts een argu
ment aanvoerde, waarop de rechter over 
de grond niet verplicht was te antwoor
den; 

Waaruit volgt dat het midclel in zijn 
twee onderdelen naar recht faalt; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegger tot de kosten. 
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17 februari 1959. - 28 kamer. - Voor
zitter en verslaggever, H. Giroul, raads
heer waarnemend voorzitter. - Strijdir;e 
oonclusie (1), H. Paul :Mahaux, aclvocaat
generaal. - PleUers, HH. Bom·s en Van 
Leynseele. 

l" KAMER. - 19 februari 1959 

1° INKO:MSTENBELASTINGEN. - WIJ
ZIGING VAN DE AANGIFTE. - BERICHT VAN 
WIJZIGING. - BEGRIP EN VOORWERP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. - WIJ
zraiNG VAN DE AAI\'GIFTE. - GI~EN VER.PLICH
TING VOOR DE ADMINISTRATIE VAN DE VERGE
LIJKINGSPUNTEN IN IIET EERICHT VAN \VI,JZI
GING AAN TE DUIDEX. 

So INKO:MSTENBFJLASTINGEN. - RE
CLAMATIE. - YERPLICH'l'INGEN VAN DE Dl
IU~CTEDR BIJ YVIE DE RECLA~fATIE AANHANGIG 
WERD GEMAAK'T. 

4° INKOMSTENBELAS'l'INGEN. - RE
CLAMATIE. - BEWIJSMIDDELEN DIE DE DI
REOTEUR MAG BENUTTIGEN. - GEEN VETI
PLICIITING OJII TOT DE VERGELIJKING MET DE 
NORMALE \VINSTEN VAN SOORTGELI.TKE BELAS
TINGPLICRTIGEN AAN DEWELKE DE TAXERENDE 
CONTROI.EUR ZICH GEDRAGE:\ HEEFT OYER TE 
GAAN. 

5° INKOMSTENBEI~ASTINGEN. - RE
CLAMATIE. - BESLISSING VAN DE DIRECTEUR. 
- ,JURISDICTIONELE AKTE. 

1 o H et llericht van wijzigin.q voorgesohre
ven llij a1·tikel 55, para.graaj 1, van cle 
samengesoha.kelcle wetten lletreffencle cle 
·inlcomstenllelastingen heejt tot voonverp 
cle lJelastingz;liohUge toe te lnten cle ·re
denen te lJeantwoonlen die, volgens cle 
a.clm·in·ist1·a tie, cle 1.0 i.iz·igin {J ·reohtva.a.·r
rl-i.qt cUe ze zinnens is te 1Jren{fen a.a-n de 
a.a.ngegeven oi:ifers cler inkomsten. Het 
ma.nl,;t sleohts een u:itnodigin g 1t-it om 
soh1·ijteUjlc n-itleg{JinrJen te versohaffen 
en is het 1t-itga:n{fsp·u.nt vwn onclerha.ncle
l-in{!en t·nssen cle 1Jelnst-ingpl-ioht-ige en cle 
aclmin·istmUe (2). 

2° De aclndn·istrat-ie heejt cle verpliohHng 
niet, van a.f het 1Je1·ioht va.n wijz·i{fin{f, 
nan rle 1Jela.st-ingz;Uoht·ige cle ver{Jelij
J,;in{Jselementen te la.ten lcennen OZJ cle-
1Vellce ze stenn t om het oijje·r te 1Jepalen 

(1) Het openbaar ministerie interpreteerde 
anders het arrest en drukte de mening uit dat 
uit de vaststellingen ervan genoegzaam bleek 
dat bet feit waaruit de uitgave voortvloeide 
een noodzakelijke band had met de uitoefening, 
door de belastingplichtige, van zijn beroep (de
Cl·eet van 14 jnni 1813, art. 35; tarief der deur
waarders, art. 1, 19, 22 en 23; Algemeen Re
glement op de gerechtskosten in strafzaken, 
art. 21 tot 23). 

clat ze zinnens ·is in de 1Jlaa.ts van cl-it 
cler nangijte te stollen. 

so De cli1·eote1w 1Jij wellce een reola.mntie 
a.a.nhan{Jig werd gemaalct heett cle ver
pl-ioht-in{J cle wett-iglwicl van cle aanslag 
te 1Jeoo1·flelen en cle ve1·g·issingen cUe erin 
voo1·1comen zo ten voonlele nls ten na.
clele va.n cle 1Jela.sUngplicht-i{!e 1·eoht te 
zetten (S). 

4° De cli-reotew·, 1Ji.i w·ie een 1'eolcima.Ue 
nanhnngig is, is n·iet beperkt tot cle 1Je
wijsmhlclelen cUe cle oo11troletw ge1Jezi{Jfl 
heejt. Hij mag namelijlc ove1'[Jaan tot cle 
ver{Jel-ijlc-ing met cle norma.le winston 
vwn a.ncle·re soortgeUjlce 1Jelast-in(Jpl-ioht-i
{Jen clan cleze cum clewellce cle taxe1·enrle 
eontroleur zioh heejt geclragen (4). 

5° De cUreote1w, IJ'ij dewellce een ontvan
lceUjlce 1·eolamatie aanhangig is, wan
nee1· hij over cUe 1·eolamat-ie 1Jeslist, 1Jer
vult een j·n'l'iscUot-ionele taak (5). 

(STRUMFELD, T. BELGISCIIE STAAT, 
MINISTER VAN FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op S maart 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste midclel, afgeleid nit de 
schencUng van de artikelen 97 van de 
Gronc1wet, 55, 61, lid S, 65, 66, 74 van de 
wetten ov {)e inkomstenbelastingen samen
geschakeld bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 6 van cle wet van 
6 september 1895 en 464 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, doordat 
het bestreclen arrest beslist heeft da t de 
eis van aanlegger, in verband met de 
schencling van de artikelen 28 en 55 van 
de samengeschakelde wetten, blijkende nit 
de nietigheid van de berichten van wij
ziging die als niet met redenen omkleed 
moeten worden aangezien daar zij de ver
gelijkingspunten niet vermelden, een 
nieuwe eis uitmaakt waarvan het hof van 
beroep geen kennis vermag te nemen, daar 
hij in cle reclamatie niet ovgeworpen wen1, 
dan wanneer de eis niet nieuw is vermits 
aanlegger hem in zijn tot de directeur der 
belastingen gerichte reclamatie van 20 ja
nuari 1951 lleeft doen gelden, en dan wan
neer llet hof van beroep van ambtswege 
bevoegcl is om te onderzoeken of de admi-

(2) Verbr., 17 december 1957 (Bull. en 
PAsrc., 1958, I, 417); 20 februari en 4 maart 
1958 (A1T. Yerb1·., 1958, blz. 431 en 477); 27 ja
nuari 1959 (Bnll. en PAsrc., 1959, I, 542). 

(3) Verbr., 10 juni 1958 (Arr. Yerbr., 1958, 
blz. 816). 

(4) Verbr., 29 mei 1958 (A1·r. Yerb1·., 1958, 
blz. 774) en 4 november 1958 (supm, blz. 199). 

(5) Verbr., 10 juni 1958 (AlT. Yerbr., 1958, 
blz. 816). 
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nistratie de wettelijke voorschriften, on
der meer die van artikel 55, paragraaf 1, 
·in fi·ne, waarbij het motiveren van de be
richten van wijziging huar opgelegd is, in 
acht genomen heeft : 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
beslist clat aanlegger, door te betogen dat 
cle berichten van wijziging nietig waren 
wijl de vergelijkingspunten met soortge
lijke belastingplichtigen niet aancluidencl, 
een nienwc cis voorstelt; 

Overwcgencle echter dat het arrest, na 
vastgesteld tc hebllen dat de berichtcn van 
wijziging gemotiveerd zijn door de aan
cluicling van de inkomsten welke ill, de 
plaats van de aangegevene gesteld worden 
en van het aanwenclen van de methode, in 
artikel 28 van de samengeschakelclc wet
ten omschrcven, en erop gewezen te heb
bcn l1at geen enkele wetsbepaling aan de 
controleur oplegt in cle berichten van wij
ziging cle soortgelijke belastingplichtigen 
aan te cluiden, daaruit afieiclt dat cle grief 
niet gegroncl is ; 

Dat eruit volgt clat het miclclel, hetwelk 
tegen een overtollige reclen van het arrest 
opkomt, nict ontvankelijk is; 

Over l!et tweede micldel, nfgeleicl . nit 
de schencling van de nrtikelen 97 van de 
Gronclwet, 28 en 55, paragraaf 1, van cle 
wetten op de inkomstenbelastingen, sa
meng·eschakeld bij het besluit van de Re
gent van 15 j anuari 1948, eerste oncleTCleel, 
dOOl'llat het bestreclen arrest verklaart dat 
geen enkele wctsbepaling aan de contra
leur oplegt in het bericht van wijziging 
de vergelijkingspnnten aan te duiclen, clan 
wanneer, aangezien in het bericht van 
wijziging de punten van vergelijking met 
soortgelijke belastingplichtigen niet voor
komen, het niet volcloet aan de eisen van 
voormeld artikel 55, paragraaf 1, en dan 
wanneer de aancluicling van die vergelij
kingspunten voor de belastingplichtige 
een waarborg l~n een formaliteit uitmaakt 
die snbstantieel zijn en waarvan llet niet 
in acht nemen de nietighcicl van de wi.i
zigingsproceclurc met zich brengt; tweede 
ondercleel, cloorclat het bestreclen arrest 
verklaart dat cle clirecteur der belastingen 
niet vult te verwijten voor het clienstjanr 
1948 een vergelijkingspunt gebezigd te 
hebben clat verschilcle van clatgcne waar
van de controleur gebruik gemaakt hacl 
en passencler was, om een taxatie ten 
gunstc van fle belastingylichtige tc wijzi
gen, llan wanncer de directeur, volgens 
artikel 28 van de samengeschakelcle wet
ten, in de plaats van het door de contra
leur aangenomen vergelijkingspunt, geen 
ancler vergelijkingspunt moch t stellcn om 
het werk van de taxateur te rechtvaar
{ligcn : 

Over het eerste omlercleel : 
0Yerwegencle dat llet bij artikel 55, pa-

rngraaf 1, van de samengeschakelde wet
ten voorgeschreven bericht van wijzig·ing 
tot doel heeft de belastingschuldige in 
staat te stellen de reclenen te beantwoOT
den welke, naar de mening van de aclmi
nistratie, de voorgcnomen wijziging van 
het aangegevcn inkomstencijfer wettigen; 
clat clit bericht clerhalve nan de wettclijke 
vereisten volcloet zoclra hct de belangheb
benclc mogelijk worclt gemaakt cle opge
geven reclenen te onclerzoeken en te be
lmndelen ; 

Overwegencle llat bewust bericht slechts 
een uitnodiging is tot het inclienen van 
schriftelijke opmerkingen en bijgevolg 
het vertrekpunt van besprekingen uit
maakt tussen de belastingschulllige en cle 
administratie; 

Overwegencle clat laatstgenoemcle cler
halve niet reeds bi.i llet bericht van wij
ziging de verplichting heeft aan te duiden 
wat de vergelijkingselementen zijn waar
op zij steunt voor het bepalen van de cij
fers die zij zich voorneemt in de plants 
van die van de aangifte te stellen; 

Over het tweecle onclerclcel : 
Overwegende dat de clirecteur bij wie 

een ontvankelijke reclamatie aanhangig 
is, de plicht heeft de wettelijkheid van cle 
aanslag te beoordelen en de vergissingen 
die erin voorkomen rccht te zetten, zo ten 
voor- als ten naclele van cle belastingschul
dige; 

Dat hij zich in deze jurisclictionele 
tank niet behoeft te beperken tot de wij
zen en miclclelen van bewijslevering waar
op de controleur gesteuncl heeft; 

Dat hij nlclus mag ovcrgaan tot verge
lijking met de nonnale winsten of baten 
van andere belastingschuldigen clan die 
aan welke de taxerencle controleur zich 
geclragen hccft; 

Dat elk van de onderclclen van het mid
del naar recht fault; 

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

19 februari 1959. - 1° kamer. - VOO'i'

zitter, H. Bayot, raaclshcer waarnemencl 
voorzitter. - l' erslaggever, H. N even. --'
GeU:ikl·wiilenrle concl·ns·ie, H. Ganshof van 
cler Meersch, aclvocaat-generaal. - Ple'i
te·rs, HH. Oleeremans en Van Leynseele. 

1" KAMER. - 19 fehruari 1959 

INKOMSTENBTIJLASTINGEN. - RECLA
nrATIE. ~ 0PROEPING VAN DE DELAS'l'INGPLICH
TJGE BI,T AANGETEKENDE BRIEF 01I HET VER
HOOR DER C1IGTUIGEN BI.J TE WONEN. 
RECIITSPLEGING EIGEN AAN DE AD~IINISTRA

TIEVE INSTANTIE DOOR DE RECLAl\IAriE GE

OPEND. 
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ArtUceZ 64 rler samengeschnkelcle 1vetten 
bekeffencle cle inJwmste,n belnsUngen, clat 
voo1·sclwijft cle belanr;hebbencle belas
Unr;pUoht·ige op te roepen bi,i aangete
Jcemle b·ricf om het getwir;enverhoor bi,i 
te woncn, betreft enkel cle nflm·inist1·a
Ueve instamUe floor cle 1·eolamaUe van 
cle belast'ingpz.iohtige gcopenfl (1). 

(BAERT, T. BELGISCHE STAAT, 
MII'\IS'l'ER VAN Flli'AKCii~N.) 

ARI<EST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 januari 195'7 gewezen door 
het Hof van beroep te nrussel ; 

Over bet eerste miclclel, afgeleid uit de 
scbencling van de artikelen 97 en 112 van 
de Gronclwet, 1315, 1320 en 1353 van bet 
Burgerlijk Wetboek, 55, 62 en 64 van de 
samengescbakelde wetten betreffende de 
iukomstenbelastingen, 2, paragrafen 1 en 
3, en 19 van cle wet van 16 october 1945, 
doorclat llet bestreden arrest, na rle tegen
strijclige stellingen van aanlegger en van 
de vennootscllap « Promatex ll betreffende 
de herkomst van de door cleze vennoot
schap na 9 october 1944 ann annlegger 
overhandigde checks uiteengezet te lleb
ben, lle door de allministratie aangenomen 
stelling van de vennootscbap « Promatex Jl 

beaamt, op de voet van de enkele be
scllouwing dat « cle controleur onder <leze 
voorwaanlen terecllt geacllt beeft dat deze 
provisie van 325.000 frank, die verzoeker 
in september 1944 aan cle vennootscllap 
« Promatex ll overhancligd llacl, die op 9 oc
tober 1944 nog bestoncl en hem naclerlland 
terugbetaalcl wercl, in aanmerking diencle 
te worden genomen bij cle vaststelling van 
zijn vermogensaccres Jl, wat niet als een 
passend antwoord op aanleggers bepaalde 
conclusies kan worden aangezien, docll 
een eenvouclige verklaring uitmaakt, die 
met te meer omzichtigheicl moet genomen 
wonlen daar van twee van cle door het 
hof van beroep ingeroepen beoonlelings
elementen, bet ene onjuist is en door het 
arrest zelve tegengesproken wordt, te we
ten de bewering volgens welke de genaam
de Declair nooit zou zijn teruggevonden, 
clan wanneer deze persoon duiclelijk cle
zelfcle is als de genaamde Leclercq, van 
wie het arrest releveert clat hij de persoon 
geweest is door wiens bemicldeling de ver
ricllting tot stand gekomen is, in de stel
ling van de vennootschap « Promatex ll; 
het andere, gesteund op een stuk dat on
wettelijk in bet dossier berust, zijnde de 
beweN'lle ondervrnging op 12 october 194G, 
van de genaamde Lesuisse door een vercler 

(1) Raadpl. verbr., 25 september 1956 (Bull. 
en PAsrc., 1957, I, 52). Zie ook FEYE, 1'raite 
de rlJ·oit fiscal, bd, II, nr 389. 

niet geidentificeerd technisch klerk (in 
het arrest aangehaald stuk J 5 Ex), zonder 
clat aanlegger verzocllt wercl daaraan deel 
te nemen of gehoord wenl betreffende cle 
claarbij opgenomen verklaringen, zodat 
die ondervraging plaats had met schen
cling· van de tekst en de geest van arti
kel 64 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen en 
dienvolgens wegens haar onwettelijklleicl 
bij cle debatten buiten bescllouwing client 
te worden gelaten : 

Over het eerste ondercleel : 

Overwegencle clat aanlegger bij zijn v66r 
het lwf van beroep genomen conclusies 
zicb ertoe beperkt heeft te ontkennen clat 
llij OlJ 9 october 1044 een sclmldvonlering 
van 325.000 frank had op de 'vennootscbap 
« Promatex ll en te verklaren dat het be
staan van deze scllnldvordering nit geen 
enkel op de clebatten overgelegcl element 
bleek; 

Overwegencle dat het beklaagd arrest, 
ten eincle deze stelling te beantwoorclen, 
de feiten uitvoerig onth~ec1t volgens de 
stukl;:en van bet dossier die het aamluidt, 
en eruit besluit clat <r de clirecteur terecht 
beslist l1eeft dat die som van 325.000 frank 
moest begrepen worden oncler de acti va 
van verzoeker - hier aanlegger - op 
9 october 1944 ll; 

Dat het arrest aldus op aanleggers con
clusies een passeud antwoorcl verstrekt; 

Overwegende dat bet arrest vervolgens 
erop wijst, aan de ene kant, dat aanleg
ger « noch de voornaam, nocll het adres 
nocll bet beroep, heeft kunnen opgeven ll 
van een zekere Declair die hem de check;; 
voor eeu totaal bedrag van 325.000 frank 
zou overhandigd hebben om chemische 
producten te bekomen, en, aan de andere 
kant, clat bet in werkelijkheicl aanlegger 
is die aan de vennootschap « Promatex ll 
323.000 frank stortte opclat cleze hem de 
chemische proclucten zou leveren, welke 
verrichting aangegaan wercl door bemicl
deling van een zekere Leclercq, vennoot in 
« Proma tex ll ; 

Dat deze vermelclingen van het arrest 
niet onverenigbaar zijn en bet niet mo
gelijk maken te zeggen clat bet hof van 
beroep de genaamcle Declair met de ge
naamde Leclercq Yerwarcl heeft; 

Over llet tweecle onclerdeel : 

Overwegende clat het stuk 15 Ex, waar
in de op 12 october 194G door de genaamcle 
Lesuisse nfgelegcle verklaring opgenomen 
is, betrekking heeft op de verificatie van 
aanleggers aangifte in de clirecte belastin
gen; dat het niet opgemaakt werd in de 
loop van het onclerzoek over diens op 
22 november 1948 ingecliencle reclamatie; 

Dat noch artikel 64 van de samenge
schakelde wetten betreffencle de inkom-
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stenbelastingen, hetwelk enkel betrekking 
heeft op de administratieve instantie die 
cloor de reclamatie van de belastingplich
tige geopend is, noch enige andere wet
tekst de administratie van financien ertoe 
verplichtten aanlegger te verzoeken tot 
bijwoning van het in voormeld stuk 15 Ex 
opgenomen verhoor van de genaamde Le
suisse; 

Dat het middel niet kan ingewilligcl 
worden; 

Over bet tweede midclel, afgeleid uit de 
schenc1ing van cle artikelen 97 en 112 van 
cle Grondwet, 1315, 1320, 1349 en 1353 van 
het Burgerlijk ·wetboek, 25, paragraaf 1, 
1°, 27, paragrafen 1 en 2, 32, parugraaf 1, 
en 55 van de samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, door
clat hct bestreden arrest de totaliteit van 
aanleo·gers beweerd vermoQ·cnsaccres Hi
dens ~le pcriode van 1940 t~t 1944 op het 
enkel j aar 1944 aanrekent, en het heffen 
ten lastc van aanlegger van de inkomsten
belnstingen onder clit enkel dienstjaar 
rechtvaan1igt door de louter negatieve be
schouwing dat « de repartitie, over cle ge
wone belastingen van de dienstjaren van 
het belastbaar tijdperk, van het voor de 
e:s:trabelasting vastgesteld exccdent voor 
cle administratie geenszins een verplich~ 
ting is, naardien het vermoeclen dat de 
e:s:cedentaire inkomsten geregelcl en bij 
gelijke delen in de tijcl zouclen zijn be
haalcl enkel aanwezig is in geval van een 
blijvende en geregclde activiteit ll en dat 
« dergelijke onclerstelling ten deze nict 
vervuld is ll, zonder bovendien vast te 
stellen dat voormekle vermogensaccressen 
wel degelijk tijclens het behandelde jaar 
1944 verkregen werden en dat er mitsdien 
wettelijk mocht geacht worden clat zij 
voortkwamen van tijdens clit jaar behaal
cle inkomsten, aldus nalatcnd het vervuld 
zijn van een wettelijke voorwaarcle voor 
de opeisbaarheicl van de bedrijfsbelasting 
en van de litigieuze gewone belastingen 
vast te stellen, dan wanneer het vervuld 
zijn van deze voorwaarde stellig bij con
clusies be twist werd door aanlegger, die 
tot staving van zijn stelling een omstan
dige argumentatie deed gelden : 

Overweg·encle dat het bestreclen arrest, 
om te beslissen dat de directeur der be
lastingen niet willekeurig het accres van 
aanleggers activa op het jaar 1944 aange
rekend heeft, zich niet erbij bepaalt de in 
het midclel aangehaalde reclenen te geven ; 
dat llet bovenclien erop wijst dat « ver
zoeker, die op 11 september 1939 onder de 
wapens geroepen werd, tot 13 december 
1940 krijgsgevangene gebleven is; dat hij, 
in Belgie teruggekeerd, loontrekkencle was 
tot in februari 1944; dat hij pas daarna 
exploitant werd ll ; dat het arrest tevens 
te voren vastgesteld had dat in october en 

november 1944 op het crec1iet van aanleg
gcrs rekening bij de Bank van Brussel 
bedragen van verscheidene checks voor 
een totale waarcle van 325.000 frank ge
bracht werden, welke som in september 
1944 door aanlegger aan de vennootschap 
« Promate:s: ll overhancligd werd; 

Overwegencle dat het bestreclen arrest 
nit deze soevereine feitelijke vaststellin
gen wettelijk he eft kunnen afieiclen da t de 
Termogensaccressen in 1944 verkregen wer
den · 

D;t het midclel niet gegrond is ; 
Om clie redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroorcleelt aanlegger tot de kosten. 

1!l fcbruari 1!l59. - 16 kamcr. - YooT
zitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend 
voorzittcr. - Yerslague·ver, H. Moriame. 
- GelijlcMviclende concl-us·ie, H. Ganshof 
van c1er Meersch, advocaat-generaal. 
Ple-iters, HH. cle Longueville en Fally, 

1" KAMER. - 19 februari 1959 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. - AAN
GIFTE. - VERPLIOH'l'lNG YOOR ELKE RIJKS
INWONER OM ELK JAAR AAN DE CONTROLEUR 
EEN AANGIFTE VAN ZIJN BELASTBARE INKOM
STEN OVER. TE LEGGEIV. - UI'l'ZOi\TDERINGEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. - AAN
GIFTE. - VERPLICHTING VOOR DE BELASTING
PLICH'riGE DIE GIGEN FORMULIER ONTVANGEN 
HEEFT Ol'>i ZULK FORMULIER AAN TE VRAGEN 
EN HET, BEHOORLIJK INGEVULD EN ONDERTE
KEND, BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN TERUG 

'IE ZENDEN. 

1° Elk rijlMJin-woner i.s ·vertJUcht elk jaM' 
aan cle oontrole·ur cler belast-inuen een 
aangifte vwn z-i.jn belastba1·e ·inlcornsten 
ove1· to leggen, beho·nclens cle 7t-itzoncle
·r-ingen voo1·z·ien ·in a·rtUcel 53, tJCtrag1·a
ten 2 en 4 elm· SMnentJesohalcelcle -wetten 
betrefjencle cle inlcomstenbelastingen. 

2o De belast·ingtJlichUge cUe, ve1'1Jlicht om 
cle cwng·ifte te cloen, geen fonmtl'ie1' ont
vangen heeft, moot er eon actnvragen bij 
cle taxat·iecl-ienst van zijn gebiecl en, be
hctlve oveJ·nuwht, hot behoorl-ijlc inge
v·u.lcl en onclertelcencl tentgzenclen itite·r
l-ijlc tegen 1 jitni van het jaa1· naa1· het
wellc het belctstingjactr -wonlt aange
cl·wicl (1). (Samengeschakelcle wetten, 
art. 53, par. 1.) 

(1) Raac1pl. verbr., 19 maart 1957 (A1'1'. 
T'e1·b1'., 1957, biz. 599). 
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(ZANNEN, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
.-arrest, op 3 juni 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over beicle middelen samen, het eerste, 
afgelekl uit de schencling van de artike
len 97 van de Grondwet, 5 van het besluit 
van de secretarissen-generaal van 12 mei 
1942, tot wijziging van artikel 53 van de 
wetten op de inkomstenbelastingen welke 
naderhancl door het besluit van de secre
tarissen-generaal van 31 juli 1943 samen
geschakeld werden, 3 van de besluitwet 
van 5 mei 1944, betreffende de besluiten 
genomen en de andere bestuurscladen ~'er
richt, tijdens de vijanclelijke bezettmg, 
door de secretarissen-generaal en door hen 
die dezer bevoegdheclen hebben uitgeoe
fend 1 van de wet van 28 december 1945 
(fina~cienwet voor het dienstjaar 1946) en 
55, parag1:aaf 4, van de wet van 20 augus
tus 1947 doorclat het bestreden arrest, na
latend te antwoorclen op de door beide 
J)artijen opgeworpen miclclelen om de re
den dat deze middelen niet dienend zouden 
wezen verklaart dat artikel 53 van de sa
meno·e~chakelde wetten, zoals het gewij
zigd"' wercl door artikel 5 van het konink
lijk besluit van 27 september 1935, op de 
aanslagen over het clienstjaar 1946 toepas
selijk zou wezen, clan wanneer de wetge
yino· die in 1946 vigeerde en op de aan
sla:en over cUt dienstjaar toepasselijk was 
artikel 53 is van de wetten op de inkom
stenbelastingeu, samengeschakeld bij het 
besluit van de secretarissen-generaal van 
31 juli 1943 (zoals llet gewijzigd werd door 
artikel 5 van llet besluit van de secreta
rissen-generaal van 12 mei 1942), hetwelk 
voor gelcUg· gehouclen is door artikel 3 van 
-de besluitwet van 5 mei 1944, door arti
kel 1 van de wet van 28 december 1945 en 
door artikel 55, paragraaf 4, van de wet 
van 20 augustus 1947; het tweede, afge
leid nit de schending van artikel 5 van 
het koninklijk besluit van 27 september 
1935, tot wijziging van artikel 53 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, doorclat het bestre
den arrest verklaart dat aanlegster onder 
deze wetgeviug haar aangifte v66r 31 de
cember 1946 moest indienen, clan wanneer, 
in de onderstelling dat artikel 5 van het 
koninklijk besluit van 27 september 1935 
toepasselijk ware, deze bepaliug ev~n":el 
aan de belastingplichtige voor llet mdle
nen van zijn belastingenaangifte geen. a_n
dere termijn oplegt clan de door de lVllms
ter van financien vastgestelde, die feite
lijk niet bestaat aangezien llij J?-iet. vast
gesteld werd door een regelmabg 111 llet 

Belgisch Staatsblad bekendgemaakt mi
nisterieel besluit : 

Overwegende dat blijkens het arrest 
aanlegster ann de opkohierbrenging van 
de aanslagen in de inkomstenbelastingen 
over 1943, navorclering van rechten over 
1946, de forclusie tegenwierp omdat be
wuste opkohierlJrenging buiten de gewone 
aanslagtermijnen plaats had; 

Dat de administratie zicll harerzijds be
riep op de buitengewone termijn, bepaald 
bij artikel 7 4 van de samengeschakelde 
wetten, omdat de door aanlegster op 14 fe
bruari 1947 betreffencle de inkomstenbelas
tingen over het jaar 1945 ingecliende aan
gifte te laat ingecliend werd; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
zonder in dit opzicht de redenen te onder
zoeken die partijen inriepen ten bewijze 
van llet te Iaten indienen of ter betwisting 
daarvan, steunt, om dit karakte~· aan de 
aangifte toe te kennen en te beshssen dat 
zij in ieder geval te laat ingediencl wer
den, op artikel 53 van de sameng·escha
kelcle wetten, gewijzigd door artikel 5 van 
het koninklijk besluit van 27 september 
1935, volgens hetwelk elk rijksinwoner er
toe gehouden is « elk juar )) bij de contro
lenr der belastingen een aangifte in de 
inkomstenbelastingen over te leggen; dat 
het arrest beslist dat aanlegster cleze ver
plichting niet nagekomen is; 

Dat het te dezen aanzien erop wijst, 
enerzijds, dat, bij niet-toezencling ~'an 
enig formulier, aanlegster haar aang1fte 
in de loop van 1946 moest indienen en dat 
de aangifte, naar de vorm al dan niet re
gelmatig zijncle, na de afsluiting van het 
dienstjaar 1946 ingezonclen werd; en, an
clerzijds, dat het ter zake weiJ;tig ~fdoet 
dat de formulieren voor aang1fte m de 
directe belastingen over 1.946 pas op 8 juni 
1946 door de drnkker aan het controlekan
toor o·elevercl en verscheidene maanden 
later "'aan de belastingplichtigen rondge
cleeld werden naardien aanlegster op 
8 juni 1946 r~ecls een formulier ~o~ be
komen door zich zelf tot de taxatlechenst 
van llaar gebied te wenden, en zij aldus 
in de mogelijklleicl verkeerde dit formu
lier ingevuld en ondertekencl v66r 31 de
cember 1946 terug te zen den; 

Overwegende dat aanlegster aan het ar
rest verwijt aldus gesteund te hebben op 
een wetsbepaling welke niet meer toepas
selijk was en welke het trouwens verkeercl 
uitlegt, daar llet koninklijk besluit van 
27 september 1935 vervaugen werd door 
artikel 5 van het besluit van 12 mei 1942, 
hetwelk dus op dienstjaar 1946 toepasse
lijk was; 

Overwegencle ecllter dat ook deze laat
ste bepaling, bij lmar artikel 5, dat para
graaf 1 van artikel 53 van de samenge
scllakelcle wetten vervangt, clezelfcle ver-
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plichtingen voorschrijft als 'lie welke in 
het koninklijk besluit van 27 september 
1935 gesteld zijn ; 

Dat zij evenwel bovenclien zegt dat de 
belastingplichtigen die geen formulier 
zouclen hebben ontvangen, zich claarop 
niet kunnen beroepen om de aangiftever
plichting te ontwijken; dat zij in zulk 
geval bij de taxatiedienst van hun gebied 
!"en formulier moeten aanvragen en « dit, 
behoorlijk ingevulcl en onclertekend, (moe
ten) terugzenclen uiterlijk tegen 1 juni 
van het jaar naar hctwelk het belasting
jaar worclt aangecluid ll; 

Overwegencle clat, encrzijds, hct arrest 
vaststelt clat aanlegster c1eze verplichting 
niet nagekomen is v66r 1 juni 1946, en 
clat, anclerzijds, nit de termen ervan blijkt 
dat zij geen overmacht kan inroepen ver
mits zij vanaf 8 juni een formulier kon 
bekomen dat zij v66r 31 december 194G 
ingevulcl en onclertekencl kon inzenden, 
het inclienen van de aangifte in februari 
HJ47 in elk geval te laat geschied zijncle; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
al<lus zijn clispositief wettelijk gerecht
vnanligd en de conclusies van aanlegster 
op passende wijze beantwoonl heeft; clat 
de kritiek die door het eerste midclel ge
richt is tegen de toepassing, ter zake, van 
een wetsbepaling - artikel 5 van het ko
ninklijk besluit van 27 september 1935 -
welke niet meer van kracllt was en welke 
llet llof van beroep verkeercl uitlegcle, cler
halve van belang ontbloot is; 

Dat de middelen niet kunnen ingewil
ligcl worden; 

Om clie redenen, verwerpt de voorzie
ning; vcroordeelt aanlegster tot de kosten. 

19 februari 1959. - 1" kamer. - Voo·r
zitter en ve1'Slaggeve1·, H. Bayot, raads
heer wnarnemend voorzitter. - GeU;ilc
l·nhlencle conclttsie, H. Ganshof van der 
Meersch, nclvocant-generaal. - Ploite1'S, 
HH. clc Longueville en Fally. 

l" KAMER. - 20 februari 1959 

(TWEE ARRESTEN.) 

1o ARBEIDSONGEVALLEN. - BASIS
LOON. - SAMI,NGESCHAKELDE WETTEN, AR'l'I
KEL 6, ALINEA 9, GEWI,JZIGD DOOR AR'l'IKEL 8, 
PARAGitAAF 1, VAN DE WET VAN 10 JULI 1951. 
- VOEGING BIJ RET WERKELIJK UITBETAALDE 
LOON YAN DI~ HYPOTHETISCHE VERGOEDING !fET 
BETREKKING 'l'OT DE DAGEN VAN WERKLOOS
REID. - VOCJRWAARDE. 

20 AUBJ~IDSONGEVALLEN. - BASIS
LOON. -- BOUWNIJVERREID. - WERKLOOS-

REID AAN WEERSO:MSTANDIGHEDEN TE WIJTEN. 
- VONNIS BESLISSENDE DAT GEEN REKENING 
DIENT GEHOUDEN :MET DE HYPOTHETISCHE VER
GOEDING JIIET BETREKKING TOT DE DAGEN VAN 
WERKLOOSREID, VER:MITS DEZE LAA'l'STE EEN 
NORMAAL VERSORIJNSEL IS IN DAT BEDRIJF. 
- vVETTIGHEID, 

3° ARBEIDSONGEV ALLEN. - BAsis
LOON. - BOUWNIJVERREID. - WERKLOOS
REID DOOR WEERSOJIISTANDIGREDEN VEROOR
ZAAKT, - WERKLOOSHEID ALS EEN NORMAAL 
VERSOHIJNSEL BESOROUWD. - VONNIS DAT 
NIET'l'EMIN BESLIST DAT REKENING DIENT GE
ROUDEN JIIET DE RYPOTHETISCHE VERGOEDING 
MET BETREKKING TOT DIE DAGEN VAN WERK
LOOSIIEID. - ONWETT!GHEID. 

1° Voo1' cle vnststell'ing van het bnsisloon 
cz.ienencle tot bepaUng vnn cle vergoeclin
gen verschttlcUgcl cum het slachtoffer van 
een cwbeiclsongevctl, mogen cle tdtbetcwl
cle lonen sleohts ·verhoo(fcl wonlen met cle 
hypothetisohe ve·r(Joecl'ing betreklc·ing 
hebbencle met cle cla(fen van werlcloos
heicl in (feval vwn abnonnale werkloos
heicl (1). (Wetten samengeschakelcl bij 
koninklijk besluit van 28 september 1931, 
art. 6, al. 9, gewijzigd door de wet van 
10 juli 1951, art. 8, par. 1.) (Beide ar
resten.) 

2o Is ~vettig het vonnis clnt besUst clat, om 
het bas·isloon vast te stellen cUenencle tot 
het bepnlen vnn cle ve1·goecl'ing ve1·sohttl
cligcl aan cle ctrbe·icler, we1·1cencle in het 
bottwbeclrijf, cUe het slnchto1}e1· is ge
weest vnn een ctrbe·iclsongeval, geen 1'e
l.;en·i;ng cl-ient te wonlen gehotulen met cle 
hypotheUsche ve·rgoecling in betrelclc·inrt 
met cle clngen van ~verlclooshe·icl cloo·r 
wewrsomstancUgheclen ve·roo·rzcwlct, om 
reclen clnt z·ttllce werlclooshC'icl een no1·-
11wctl ve·rscll!ijnsel is in z·nllc beck·i:if. 
(Zelfcle wetten, art. G, al. 9, gewijzigd 
door de wet van 10 juli 1951, art. 8, 
par. 1.) (Eerste arrest.) 

3o Is onwett-ig het vonnis clctt, alhoewel 
het aanneemt clctt in cle bonwn·ijverlwicl 
cle schors·ing van cle a?·beicl aoo1· weers
omstnncligheclen veroo1·zactlct een 11.01'-
11tnal versoh'ijnsel ·is, ni.ettemin besUst 
clctt, voo1· het vctststellen van het bnsis
loon aat client om cle ver(foecl'in(fen te 
bepnlen versolmlcligcl cum een arbe·icle·r 
·we1·1cencle in zu.lke n·ijvm·heicl, cUe het 
slachtoffer is geweest vnn een cwbeicls
ongeval, relcen:ing client gehomlen met 
cle hypotheUsche ve1·goecUnr1 met betrek
king tot cle cln(fen vwn we·rkloosheicl, ann 
wanneer rm a.nn wee·rsomstwncU(fheclen te 
w·ijten ·is. (Zelfde wetten, art. 6, nl. 9, 
gewijzigd door de wet van 10 juli 1951, 
art. 8, par. 1.) (Tweecle arrest.) 

(1) Verbr., 14 november 1958, redenen (s1tp1·a, 
blz. 228). 
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Eerste z·aak. 

·(VAN LANDEGHE]cf, T. GEMEENSCHAPPELIJKE KAS 
VAN DE llELGISOHE LANDSROND DER BOU\VllE
DRI.JVEN EN OPENBARE \YERKEN,) 

ARREST. 

Hiil'J' HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 11 maart 1957 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen; 

Over het midclel, afgeleicl nit de sclwn
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, en 6, meer bepaaW alinea's 3 en 9, 
der vvetten op de vergoeding der schade 
voortspruitencle nit arbeidsongevallen, sa
mengeordencl door koninklijk besluit van 
28 september 1931, artikel 6, alinea 9, ge
wijzigcl zijncle door artikel 8, paragraaf 1, 
der wet van 10 juli 1951, cloorclat het be
streclen vonnis beslist heeft dat geen re
kening cliencle te worden gehouclen met 
het hypothetisch loon met betrekking op 
de dertien dagen werkloosheicl wegens 
slech t weder, om reel en · da t clergelijke 
werkloosheicl een normaal verschijnsel is 
dat zich iecler jaar in het bonwbeclrijf 
voorcloet, dat normaal te voorzien is en 
waarmecle rekening worclt gehonclen bij 
het vaststellen van het loon - en dat voor
melcl artikel 6, alinea 9, slechts een toe
vallige acciclentele werkloosheid becloelt, 
dan wanneer gezegd artikel 6, alinea 9, 
voorschrijft met het hypothetisch loon 
met betrekking tot de clagen van werk
loosheid rekening te houden ook danr 
wnar het gaat om een bij tussenpozen ge
regelcl in het beclrijf voorkomencle werk
loosheicl, en dan wnnnecr geen cnkele cler 
in het bestreclen vonnis voorkomencle fei
telijke constataties betreffencle de anrcl 
van het bouwbeclrijf toelnat te beslissen 
dat clit bedrijf niet omler de toepassing 
van artikel 6, alinea 9, cloch veeleer van 
artikel 6, alinea 3, zou vallen : 

Overwegende dat nit de stukken waarop 
het hof vermag acht te slaan blijkt clat 
aanlegger, werll:man in clienst in een 
bonwonc1erneming, de uitbetaling vordert 
ten laste van \'erweerster van de wette
lijke vergocdingcn tot schadeloosstelling 
naar aanleicling van een arbeidsongeval 
clat zich op 10 november 1954 voorcleecl; 
dat, nnar zijn bewering, het basisloon, 
benevens het werkelijk door hem getrok
ken loon in het aan het ongeval vooraf
gaancle jaar, een hypothetische vergoe
cling voor clertien dagen werkloosheid, 
wegcns slecht wecler, moet omvatten; clat, 
volgens verweerster integencleel met 
laatstvermekle vergocding gcen rekening 
rnoet gehouclen worden, tenzij voor zoveel 
de werkloosl1eid wegens slecht wecler de 

norrnale clnnr voor de betrokken streek 
overschrijclt; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
de beslissing van de eerste rechter hervor
mend, de thesis van verweerster aangeno
rnen heeft ; 

Overwegende dat cle artikelen 1 van de 
wet van 27 augustus 1919, 1 van de wet 
van 18 juni 1930 en 8, pnragraaf 1, van 
de wet van 10 juli 1951 achtereenvolg·ens 
een uitzonclering gesteld hebben op de be
palingen van artikel 8, eerste lid, van de 
wet van 24 december 1903, wat de vast
stelling van het basisloon aangaat, door 
het voegen, bij de lonen werkelijk uitbe
taalcl tijclens l1et a an het ongeval vooraf
gannde jaar, van een hypotlletisclle ver
goecling met betrekking tot cle dagen van 
werkloosheill in cle beclrijven welke door 
werkloosheid bij tussenpozen, geregeld of 
ongeregeld, worden getroffen; 

Qyerwegencle dat de wet van 27 augus
tus 1919 slechts de werkloosheid beoogcle 
die door de oorlogsgebeurtenissen in de 
beclrijven is veroorznakt; dat de wet van 
18 juni 1930 door het laten wegvallen van 
de terrnen << nnar aanleicling van de oor
logsgebeurtenissen ll de uitbreiding van de 
uitzonclering becloeld heeft tot cle werk
loosheid die een abnormaal karakter ver
toont, zoals de werkloosheid door de eco
nornische crisis veroorzaakt, gebeurtenis 
die volgens de voorbereiclencle werkzaam
heclen van de wet als even abnormaal als 
de oorlog rnoet beschouwcl worden; dnt 
artikel 8, paragraaf 1, van de wet van 
10 juli 1951, ter zake van toepassing, het
welk artikel 6, alinea 9, van de sarnenge
schakellle wetten wijzigt, na opsomming 
van de aan de werknemer eigen oorzaken 
van werkloosheicl zonls ziekte, oproeping 
of wederoproeping onder de wapens, de 
oorzaken van werkloosheicl, die het be
drijf treffen, in aanrnerking neemt, zoals 
werkstaking, lock-out, bi.i tussenpozen ge
regelcl of ongeregelcl voorkomencle werk
loosheicl, waaraan het toevoegt : «of elk 
andere gerechtvaardigcle toevallige werk
loosheid ll ; 

Overwegende clnt deze laatste uitdruk
king de wil van de wetgcver bewijst om, 
zoals in de vorige wetten, het abnormaal 
knrnkter Yan de werkloosheid te behou
den als voorwaarde tot het voegen van de 
hypothetisehe vergoecling bij het werke
lijk getrokken loon, voor het bepalen van 
het basisloon; 

Qyerwegende clat het bestreclen vonnis 
er op wijst « dat onbetwistbaar het bouw
bec1rijf ieder janr bei:nvloecl wonlt door cle 
weersomstanclighedeu ll en « da t zulks een 
normaal verschijnsel is ll; clat het, door 
dieuvolgens te weigeren voor de bepaling 
van het basisloon, cle hypothetisclle ver-
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goecling· in aanmerking te nemen, die op 
de claardoor ontstane dagen van werkloos
heicl betrekking heeft, geenszins cle in het 
miclclel aangeduicle wetsbepalingen ge
schonclen heeft ; 

Da t het miclclel faalt naar recht; 
Om cUe redcnen, verwerpt cle voorzie

ning; veroonleelt verweerster tot de kos
ten. 

20 februari 1959. - 1" kamer. - Yoor
zitte;·, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Ye,rslagge,ver, H. Rutsaert. - Gelijlclui
rlencle couclus1e, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, eerste aclvocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Struye en Van Leynseele. 

Tweecle Z'aalc. 

(l\IUTL'ELLE DER VERENIGDE SYNDICATENJ 
T. PALU.) 

ARREST. 

HET HOI;'; - Gclet op het bestreclen 
vonnis, op 10 juli 1957 gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Verviers, 
in boger beroep uitspraak doencle; 

Over het midclel, afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 1, 2, 6, inzonderheid 
leden 1, 2, 3 en 9 cler wetten betreffencle 
de vergoecling· der schade voortspruitencle 
uit de arbeiclsongevallen bij koninklijk 
besluit van 28 september 11l31 samenge
schnkelcl, 8, lid 1, der wet van 10 juli 1951 
tot wijziging van de wet betreffende de 
vergoecling der schacle voortspruitencle uit 
de nrbeiclsongevallen, 97 van tle Grondwet, 
cloorclat, om het loon te bepalen dnt als 
grondslag client tot het vnststellen van de 
vergoeclingen verschulcligd wegens een nr
beiclsongeval, het bestreclen vonnis bij het 
geheel der in de loop van het beschouwd 
j aar gewonnen lonen, een hypothetische 
bezoldiging· heeft gevoegcl met betrekking 
tot 41l clagen werkloosheid wegens slecht 
weder, en clit om reden dnt de voorberei
clencle werkzaamheden van de wet van 
15 mei 11l29 de wil van de wetgever bewij
zen bij llet bnsisloon de bezolcligingen te 
voegen van de bij tussenpozen in het be
clrijf voorkomende werkloosheidsdagen, 
zonder een uitzondering te maken voor de 
bij tussenpozen voorkomemle werkloosheid 
die een geregelcl knrnkter heeft, terwijl 
de wet van 10 juli 1951 eenvouclig· deze re
gel heeft willen uitbreiclen tot de aan de 
werknemer persoonlijke oorzaken van 
werldoosheid, zoncler verminclering van de 
voorhecn in de gevnllen van werkloosheid 
eigen ann het bedrijf verleencle voordelen, 
dat het bijgevolg onverschillig is, voor de 

toepassing van lid IJ van artikel 6 der sa
mengeschakelcle wetten op de arbeWson
gevnllen, clnt de werkloosheicl wegens 
slecht wecler niet toevallig weze naar de 
gebruikelijke betekenis van clit woorcl, 
dan wanneer cle bepaling vermcld door 
licl IJ van nrtikel 6 der samengeschakekle 
wetten op de arbeidsongevallen slechts op 
de gevallen van toevallige werkloosheicl 
toegepast wordt, wat a oontnt'rio cle uit
sluiting impliceert van de werkloosheicl 
clie kan voorzien worden en die gewoon
lijk is : 

Overwegencle clat, volgens de stukken 
waurop llct hof vermag acllt te slnan, ver
weercler, werkman ten dienste van een 
bouwonclerneming, ten laste van aanleg
ster cle betaling vordert van de wettelijke 
vergoecling tot herstel van de schade 
voortspruitencle nit een arbeiclsongevnl 
<lat op 11 juli 1953 gebeurcle; clat hij 
stanmle houclt clat het basisloon hoven het 
door hem in cle loop van het jaar clat aan 
het ongeval voorafgaat werkelijk getrok
ken loon, een hypothetische bezolcliging 
moet begrijpen voor de clngen waarop niet 
kon gearbeicl worden wegens het slecht 
weder; dat aanlegster tegen die bewering 
aanvoert dat er geen aanleicling toe be
stant om met clergelijke bezolcliging reke
ning te houclen, bellalve naar mate cle 
werklooslleicl wegens slecht wecler de nor
male cluur voor cle bescllouwde periocle 
overschri j clt ; 

Overwegende clat het bestreclen vonnis, 
de beslissing van cle eerste rechter bcves
tigencle, <le stelling van verweercler heeft 
aangcnomen ; 

Overwegencle tlat de artikelen 1 van de 
wet van 27 augustus 11l19, 1 van cle wet 
van 18 juni 11JBO en 8, pnragraaf 1, van cle 
wet van 10 juli 1951 achtereenvolgens een 
uitzonclering gesteld hebben op cle bcpa
lingen van artikel 8, eerste licl, van cle 
wet van 24 december 11J03, wat cle vast
stelling van het basisloon aangaat, door 
llet voegen, bij de lonen werkelijk uitbe
taalcl tijclens het nan het ongeval vooraf
gaancle jaar, van een hypothetische- ver
goecling met betrekking tot cle clagen van 
werkloosheid in de beclrijven welke door 
werkloosheicl bij tussenpozen, geregeld of 
ongeregelcl, worden getroffen; 

Overwegencle clat de wet van 27 augus
tus 1911J slechts de werkloosheid beoogde 
die door cle oorlogsgebeurtenisscn in cle 
beclrijven is veroorzankt; clnt cle wet van 
18 juni 11l30 door het lnten wegvallen van 
cle tennen cc naar aanleic1ing van cle oor
logsgebeurtenissen ll cle uitbreiding van de 
uitzonclering becloelcl heeft tot de werk
looslleicl die een abnormaal karakter ver
toont, zoals de werkloosheicl door de eco
nomische crisis veroorzaakt, gebeurtenis 
die, volgens de voorbereidende werkzaam-
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heden van de wet, als even abnormaal als 
de oorlog moet beschouwd worden; dat 
artikel 8, paragraaf 1, van de wet van 
10 juli 1951, ter zake van toepassing, het
welk artikel G, alinea 9, van de samenge
schakelde wetten wijzigt, na opsomming 
van de aan de werlmemer eigen oorzaken 
van werkloosheid zoals ziekte, oproeping 
of wecleroproeping onder de wapens, de 
oorzaken van werkloosheid, die het be
drijf treffen, in aanmerking neemt, zoals 
werkstaking, lock-out, bij tussenpozen ge
regeld of ongeregeld voorkomencle werk
loosheid, waaraan het toevoegt : « of elk 
andere gerechtvaarcligcle toevallige werk
loosheicl JJ ; 

Overwegende dat deze laatste uitdruk
king de wil van de wetgever bewijst om, 
zoals in de vorige wetten, het abnormaal 
karakter van de werkloosheid te belwu
den als voorwaarde tot het voegen van de 
hypothetische vergoeding bij het werkelijk 
getrokken loon, voor het bepalen van het 
basisloon; 

Overwegencle clat het vonnis aanlegsters 
bewering niet betwist naar luicl waarvan 
de door het slecht weder veroorzaakte 
werkonclerbreking, in de bouwnijverheicl 
een normale gebeurtenis is ; 

Overwegencle dienvolgens, dat door als 
principe te stellen, om zijn beschikkend 
gecleelte te rechtvaardigen, « dat het on
verschillig is, voor de toepassing van 
kwestieuze wettekst, dat de werkloosheid 
niet « toevallig Jl weze naar de gebruike
lijke zin van dit woord cloch in een zekere 
mate min of meer kan voorzien worden 
en gewoonlijk is hoewel zeer veranderlijk 
volgens de jaren en streken JJ, het bestre
clen vonnis artikel 6, lid 9, der samenge
schakelde wetten betreffende de vergoe
cling van de schade voortspruitende uit 
de arbeiclsongevallen, zoals clit gewijzigd 
werd door artikel 8, lid1, van de wet van 
10 juli 1951 geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis doch enkel voor zoveel, tot vast
stelling van het basisloon van verweerder, 
het een hypothetische bezoldiging van 
9.194 frank, betrekkelijl' 49 werkloosheids
dagen wegens slecht weder in aanmerking 
neemt; beveelt dat melding van onderha
vig arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gecleeltelijk vernietigde beslissing ; 
en gelet op de wet van 20 maart 1948, ver
oordeelt aanlegster tot de kosten; ver
wijst de alclus beperkte zaak · naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik, ze
telende in hoger beroep. 

20 februari 1959. - 1° kamer. - TToor
zitte1', H. ViTouters, eerste voorzitter. -
TTerslaggever, H. Anciaux Henry de Fa
veaux. - GeUjkltdcle'IJ(le concl·nsie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, eerste advo-
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caat-generaal. - Pleiters, HH. Demeur en 
Struye. 

2" KAMER. - 23 fehruari 1959 

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 
CONTRACT) 0 - VEROORDELING WEGENS 
ONVRIJWILLIGE DODING. - SCHADE DOOR DE 
RECH'l'HEBEENDEN VAN HE'l' SLACH'l'OFFER ON
DERGAAN 'l'EN GEVOLGE VAN HE'l' VERLIES VAN 
ZlJN EEDRIJFSINKOMS'l'EN. - ArmES'£ DA'l' 
DIE SCHADE VAS'l'S'l'EL'l' OP GROND VAN DE 
ERU'l'OWEDDE VAN RET SLACHTOFFER, ZONDER 
VERMINDERING VAN DE BEDRAGEN BESTEMD 
VOOR FISCALE EN SOOIALE LAS~'EN. - ONWET
TIGHEID, 

TT ennits de schacle clie voor cle rechtheb
benden vwn het slaohtojjer van een on
vri .. iwillige doclinr1 vooJ'tspntit tt.it het 
verlies van zi:in bedr·i:ifsinlwmsten in de 
beroving van het deel van die i.nlwmsten 
1vaaruU z·i.i persoonli:ik voorrleel trolc
·ken bestaat, ·is onwetUg het a·rrest dat 
clie schacle bepaa.lt op g·roncl van cle 
brntoweclde van het slcwhtojjeJ·, zontleJ' 
aoht te slnan op de bestemmi'llg clie eJ'
a.wn gegeven wenl en na.meUilc zonder 
a.jt'l'ek van de njhou.cz.i.n{fen voor de be
lasUngen en van de bijclra.rJen aan cle 
kns voo·r wed·uwen en wezen gestort. 

(ADRIAENSENS, T. THYS EN m;~IETS.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 juni 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

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

Overwegencle clat aanlegger geen micldel 
laat gelclen; 

En overwegende dat de substantii~le of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
reclltsvormen werclen nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

A. Nopens de eis cloor Demets inge
stelcl : 

Overwegende dat aanlegger geen middel 
inroept; 

B. Nopens de eis door Eugeen Caelen
berghe ingesteld : 

Overwegencle dat daar die eis werd af
gewezen aanlegger zonder belang is zich 
tegen clie desbetreffencle beslissing te voor
zien; 
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G. Nopens de eis door Thys ingestelcl : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1382 van het 
Bnrgerlijk Wetboek en 97 van de Groml
wet, cloorclat het bestreclen arrest eiser 
veroorcleelcl heeft aan verweerster een 
schadevergoecling te betalen berekencl op 
groml van de brntoweclcle clie het slacht
offer van het kwestiens anto-ongeval ge
noot, en geweigercl lleeft die brutoweclcle 
te verminderen met de belastingen en an
dere wettelijke of aclministratieve lasten 
clie op die werlcle wogen, zulks zoncler te 
ontlzennen clat die lasten 20.000 frank ver
tegenwoorcligclen, docll om reclen dat het 
bedrag cler brntoweclcle het << voonlcel 
nitmaakte dat het slachtoffer door zijn 
arbeid verwierf en waarvan verweerster, 
zijn weclnwe, ten gevolge van !let ongeval 
beroofcl wenl, onverschillig· welke bestem
ming clit inkomen gedeeltelijk genoot ten 
gevolge van gezegcle belastingen en las
ten ll, eerste ondercleel, dan wanneer de 
clader van een font alleenlijk verplicht is 
tot herstelling van de werkelijke schacle 
die door zijn font veroorzaakt wercl, clan 
wanneer verweerster aileen beroofcl werd 
van de nettoweclde clie haar echtgenoot 
zou genoten hebben, clan wanneer door 
haar een vergoecling· toe te kennen bere
kend op de brutoweclcle, het bestreclen 
arrest haar meer toegekencl heeft dan het
geen het slachtoffer werkelijk zon genoten 
hebben en bijgevolg meer dan datgene 
waarop verweerster recht heeft, dan wan
neer de toegekencle vergoecling niet over
eenstemt met een door verweerster oncler
gaan verlies doch erop neerkomt haar zon
der oorzaak te verrijken ten naclele van 
eiser; tweecle onclercleel, dan wanneer 
minstens het bestreden arrest cle concln
sies van eiser niet bean twoorcl heeft in 
zover zij staande hielclen clat, volgens ar
tikel 1382 van het Bnrgerlijk vVetboek, 
Yerweerster ten laste van eiser « geen 
winst kon halen ll nit het ongeval, dan 
wanneer alleszins uit de bewoorclingen 
van !let bestreden arrest onmogelijk kan 
nitgemaakt worden of de rechter over de 
gToncl in feite heeft willen beslissen dat 
het onjnist was dat cle toekenning van een 
schaclevergoecling berekeml op de brnto
weclcle, verweerster niet in haar vorige 
toestaml zon herstellen, doch integendeel 
haar zon YelTijken, dan wel of hij in 
rechte lweft willen beslissen <lat eiser wet
telijk verplicht was lmar een schaclever
goecling te betalen die lmar verrijken zou, 
clan wanneer de onclnillelijkheid van die 
motivering het Hof van verbreking niet 
toelaat zijn controlerecht over de wette
lijkheitl van de bestreclen bcslissing nit te 
oefenen en met !let gebrek aan cle door 
artikel 97 van cle Gronclvvet vereiste moti
>ering gelijkstaat : 

Over het eerste onclerdeel : 

Overwegencle clat de schacle onclergaan 
door cle rechthebbenclen van het slachtof
fer Laitem, ten gevolge van het venlwij
nen van zijn beclrijfsinkomsten, bestaat in 
de beroving van dit cleel dezer inkomsten, 
waarnit zij persoonlijk voordeel trokken; 

Overwegende dat het arrest clus niet 
wettelijk kon beslissen clat die schacle ge
lijkstaat met cle brntoweclcle van Laitem, 
onverschillig cle bestemming welke clie 
weclcle kreeg ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
daarenboven de b_eweegreclenen van de eer· 
ste rechter overg-enomen heeft, welke re
leveert dat de afhouclingen op de weclde 
wegens belasting-en, ten bate van de Staat 
werden geclaan, alclus erkennencl dat clit 
cleel van de bedrijfsinkomsten aan de 
rechthebbenden van Laitem geen voorcleel 
verschafte; 

Dat {le door cle feitenrechter tot bere
kening van de vergoecling ingeroepen be
weegreclenen dns het begrijpen in de ba
siswedde van die afhouclingen wegens be
lastingen niet rech tvaardigen ; 

Overwegencle dat, bij overneming van 
de beweegreclenen van het beroepen von
nis, het arrest beslist dat cle rechthebben
clen van Laitem insgelijks een schade heb
ben onclergaan omdat het pensioen, welke 
de Kas voor weduwen en wezen hun zal 
nitkeren, in verhouding- zal zijn met het 
be drag der door La item gestorte bijclra
gen; 

Overwegencle dat die beschouwing de 
beslissing van de feitenrechter niet recht
vaarcligt, waarbij, tot herstel van clie 
schade, hij in cle basisweclcle het beclrag 
der afhonclingen, wegens gezegcle bijclra
gen, begrijpt; 

Overwegende, immers, dat becloelde 
scllacle niet bestaat in het verlies cler bij
clragen die Laitem tot op het eincle van 
zijn waarschijnlijke levensclunr zon heb
ben gestort doch wel in het verschil van 
het pensioen welke zijn rechthebbenden 
zouclen g·etrokken hebben, ing·eval hun 
rechtsvoorganger zijn waarschijnlijke le
vensclunr zon bereikt hebben, en clit welke 
ze, ten gevolge van zijn vroegtijclig over
lijclen, zullen ontvangen; 

Dat het eerste ondercleel dus gegroncl is; 

Over het tweecle onclercleel : 

Overwegencle clat !let inwilligen van het 
eerste onclenleel het onclerzoek van hf't 
tweeclc, welke slechts subsicliair wercl 
>oorgestelcl, overboclig maakt; 

Over het tweede micldel, afgeleicl nit de 
schencling van artikel 97 van de Gron-tl
wet, doonlat het bestreclen arrest cle con
clusies van eiser niet beantwoorcl heeft in 
zover zij, om cle ongegronclheicl >tm de 
door het beroepen >onnis geclane bereke-
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ning van de schade te bewijzen, staande 
hielden, eerste onderdeel, << dat de bur
gerlijl'e partij, ten onrechte, de wedde 
automatisch vermeerdert met 12,50 t. h. 
als indexverhoging : dat deze verhoging 
echter geen vast loon uitmaakt vermits ze 
gekoppeld is aan de inuex die zowel kan 
verhogen als verlagen (de eerste rechter 
zegt llet trouwens in zijn vonnis) zodat 
deze « inclexverlloging ll niet zeker en vast 
is en niet mag bijgevoegd worden ll, twee
de onderdeel, << dat de schaal van Engel 
die de aflloucling berekent in een aantal 
<< quests ll ecllter geen rekening lloudt met 
de noodzakelijke evolutie die zich voor
doet in een gezin gedurende de periode 
van kapitalisatie, im1ien de som welke be
steed wordt aan het onderlloucl van llet 
slachtoffer geringer is binst de tijdspanne 
gedurende dewelke de kinderen moeten 
opgevoed worden, is de toestand helemaal 
anders wanneer de kinderen grater wor
den, op hun beurt gaan werken en het in
komen van het huishouden vermeerderen 
of in het huwelijk treden, dat door de 
schaal van Engel toe te passen de eerste 
recllter geen rekening houdt met al de 
omstandigheden die zich in een familie 
voordoen gedurende heel de lange en uit
gestrekte periodc binst dewell;:e de bere
keningen gemaakt worden, dat om de 
werkclijkheid het meest te benaderen men 
dus moest abstractie maken van een theo
retische schaal clie met de werkelijkheid 
geen rekening houdt, en men ter zaken re
kening moet houden met een cijfer dat in 
de gegeven omstandigheden meest beant
woordt aan deze werkelijkheid, dat het 
billijk schijnt 30 t. h. af te houden voor 
eigen onderhoud ll; tlenle onderdeel, << dat 
de burgerlijke partij verder, ten onrechte, 
heeft doen aanvaarden door de eerste 
rechter dat, voor de periode van oppen
sioenstelling, er nog een bijkomende ver
goeding client toegekencl van 7 jaren, dit 
is tot aan de 72 jarige leeftijd, dat het 
zekerlijk aan het hof niet zal ontsnappen 
dat het eerst en vooral geen zin heeft een 
verlies aan pensioen te gaan berekenen op 
een brnto-inkomen, clat indien het af en 
toe gebeurt dat men voor de periode, 
welke zich situeert boven de lucratieve 
levenscluur, een vergoec1ing toekent deze 
vergoec1ing gewoonlijk bepaald wm~dt ew 
a.equ.o et bono, dat deze vergoeding echter 
niet toegekend worclt nit reclen van verlies 
aan pensioen ll, dan wanneer de rechter
lijke beslissingen, om wettelijk gemoti
veerd te zijn, al de door de partijen in 
regelmatig necrgelegde conclusies ingeroe
pen middelen of exceptie moeten beant
woorden: 

Over het eerste onderdeel : 

, Overwegende dat het arrest verklaart 
de beweegredenen van de eerste rechter 

over te nemen, welke het middel van aan
legger heeft beantwoord door te releveren 
dat er << een bijna volstrekte zekerheid be
staat dat deze index steeds verhoo·en 
zal )) ; o 

Dat het onclerdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweecle onderdeel : 
. Overwegencle dat aanlegger in regelma

tige conclusies v66r het hof van beroep 
opgeworpen lweft dat het beroepen vonnis 
ten onrechte de schaal van Engel had toe
gepast om llet bedrag te berekenen van het 
deel van de wedde van Laitem bestemd om 
in zijn eigen onclerllollll te voorzien, het
welk van die weclt1e moest worden afge
trokken, omdat die methode geen rekening 
h.~udt met de evolutie die zich in het gezin 
tlJdens de periode van de capitalisatie 
voordoet; 

Overwegende dat het arrest het beroe
pen vonnis clienaangaancle bevestigt, zon
der voormelde conclusies te beantwoor
den; 

Dat het alclus artikel 97 van de Groncl
wet heeft geschonclen ; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegemle dat het arrest het inge

roepen micldel heeft beantwoord door te 
releveren d>:t verweerster een vergoeding, 
wegens verlles van het pensioen dat haar 
echtgenoot zou hebben genoten, mocht 
vorcleren, omclat ze - in strijd met de 
bewering van aanlegger - op de helft 
van dat pensioen geen recht heeft · 

?at het ondercleel feitelijke gT~ndslag 
nust; 

Om die redenen, verbreekt het bestreclen 
':n·est, doch enkel in zover het, tot bepa
llng van de door aanlegger aan verweer
ster '.rhys verschulcligcle vergoecling de 
stoffelijke schade berekent op groucl' van 
de brutoweclde van het slachtoffer, zon
der aftrek van de afhouclingen voor be
lastingen en voor stortingen ann de Kas 
voor wecluwen en wezen, en in zover die 
beslissing het beclrag van de onclerhouds
kosten van het slachtoffer bepaalt; ver
werpt de voorziening voor het overige ; be
veelt dat melding van onderhavig arrest 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeelteli.ik vernietigcle beslissing; veroor
deelt iedere partij tot de helft der kosten · 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

23 februari 1959. - 2• kamer. - TToor
:;ritter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mencl voorzitter. - TTerslnggeve1·, H. De 
Bersaques. - Geli}lclnhlencle concz,ns1e, 
H. Roger Janssens de Bisthoven eerste 
aclvocaat-generaal. - Pleiter, H. 'struye. 
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2• KAMER. - 23 februari 1959 

1° STRAF. - VER!lEURDVERKLARIKG. 
GEEN VASTS'fELLlNG VAN DE DOOR DE WET 
YEREISTE V08RWAARDEN, - NIET GEMOTI
VEERDE BESLISSlNG. 

2° ONTUCHT EN PROSTITUTIE. 
VEROORDELING WEGENS INBREUK OP ARTI
KEL 380b'is VAN HICT STRAFWET!lOEK. -
VERBEURDVERKLARING, ALS POLITIE- OF VEI

LTGHEIDSMAATREGEL OP !llJKmiENDJc WI.TZE 
BEI'OLEN. - ONWETTIGHEID. 

1° Is n·i6t g6mot'iveenl cle beslissing clie, 
-in st1·atzaken, cl6 verbe·nnlverldcwing 
11'itspreekt zonclM vast te st6ll6n clctt cle 
voonvaanl6n waaraan cle tD6t cl'ie stntf 
oncl6noC1'1Jt vervnlcl zijn (1). 

2° Is onwett'ig h6t a1"1'6St clat, boven cle 
veroonl6lin[! tt:it hoofcle van ·inbrettlc op 
wrt'ikel 380bis vcm het Stmtwetboelc, cle 
verb6tt.nlverlclcwin[! van inbeslct[!{/6no
m6n voonverp6n, als maatre[!el ·van 
op6nba1·e poZitie- of veil'i[!heidsmaatregel 
beveelt. 

(JACQUET.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 6 september 19:18 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent ; 

Over het miclclel, ambtshalve afgeleicl 
uit de schencling van cle artikelen 9 en 97 
van cle Grondwet, 42, 43, 380b'is, 1° en 2°, 
van het Wetboek van strafrecht : 

O>erwegende dat het arrest aanlegster 
veroorcleelt wegens inbreuken op arti
kel 380b·is, 1° en 2°, van het Wetboek van 
strafrecht; 

0Yerweg·enc1e dat, zonc1cr vast tc stellen 
dat de c1aartoe door cle wet gestelcle ver
eisten voorhanc1en waren en zoncler enig 
motief op te geven, cle eerste rechter de 
inbeslaggenomen voorwerpen verbeurcl 
verklaarcl heeft; 

Dat het arrest het beroepen vonnis be
vestigt « ten aanzien van cle uitgesproken 
Yerbeurclverklaring, gerechtvaarcligcl door 
reaenen van open bare veiligheicl Jl; 

O>erwegencle, aan cle ene zijcle, dnt in
dien die verbeurc1verklaring becloeld wordt 
nls zijncle cle bijzondcre yerbeurclverkln
ring voorzic"n bij artikel 42 vnn het Wet
boek Yan strafrecht, het hof, bij gebrek 
nan vaststelling van de daartoe door de 
wet gestelcle vereisten, in de ollll1ogelijk
heicl verkeert de wcttelijklleicl van die 
straf na te gaan; 

(1) Verbr., 29 september 1958 (Bnll. en 
PAsiC., 1959, I, 102) en 12 januari 1959 (supm, 
blz. 381). 

Dat, aan cle anclere zijcle, geen enkele 
wetsbepaling clc verbeurc1verklaring oplegt 
als politic- of veiligheic1smaatregel van de 
in !let onc1erllavig geval inbeslag·genomen 
voorwe1:pen ; 

Dat clerllalve cle nitgcsproken >erbeurc1-
verklnring niet wettelijk gereclltvnarc1igc1 
~; . 

En overwegende, voor !let overige, c1at 
de :mbstantiele of op straf van nietigheid 
voorgescllreven reclltsvormen werclen na
geleefll en clat de veroordeling oyereen
komstig de wet is; 

Om me reclenen, verbreekt llet bestreden 
arrest, docll slechts in zover het over de 
verbeun1verklaring uitsprnak doet; ver
werpt cle voorziening voor !let overige; be
veelt c1at melcling van onclerllavig arrest 
zal worden gemnakt op de knnt van de ge
cleeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt aanlegster tot de clrie vierclen van 
de kosten; laat het overige een vierc1e ten 
laste van de Staat; verwijst de alclus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

23 februari 1959. - 2° lmmer. - Voo•J'
zitte·r en V6·rsht[!pev6r, H. de Clippele, 
raaclsheer waarnemend voorzitter. - Ge
l'ij7cl-u.iclencl6 concl·us·i6, H. Roger Janssens 
de Bisthoven, eerste ac1vocaat-generaal. 

2e KAMER. - 23 fehruari 1959 

RECHTERLIJK GEWI.JSDE. - i'I'IILITIE. 
- BESLISSING VAN DE JI>ULTTIERAAD DIE 
EEN UITSTEL YERLEENT. BESLlSSING 
vVELKE DE MILITIERAAD DIE NADERHAND OVER 
EEN NIEUWE AANYRAAG TOT UITSTEL OJ;' TOT 
AANWIJZING VOOR RET SPEOIA..IL CONTDWENT 
DIENT TE BESLISSEN NIET lliNDT. 

E6n besz.issin[! van cle miUtieraacl, clie een 
·u.Ust6l verl66nt aan een clienstpUchU[!e 
he6j't slechts e6n t·ijcle7A.jk geza[! van ge
wifscle en b6let aus ni6t clat cle toestancl 
va.n de m'il·it·iepUcht-irJ6 opn'ienw zo·u wor
cl6n onclet·zocht cloOJ' de milit-ienwcl, cUe 
nacl6rhctncl llicnt ·witsprcwl.; te cloen o·vcr 
een n·i6'li1.V6 aanvmag tot ·ui.t:st6l of tot 
a.an wi:izin[J voo1· het speciaa.l cont-in
[Jent (2). 

(DE OEUSTER.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet or> de besh·eden 
beslissing, op 17 december 1958 gewezen 
door cle hoge militieraacl; 

(2) Zie voetnoot in Bull. en PAsrc., 1959, 
I, 641. 



-485-

Over bet middel, afgeleitl uit de scherr
ding van artikel 17, paragraaf 2, van de 
bij koninklijk besluit van 2 september 
1957 gecoordineerde dienstplich twetten. 
doordat de bestreden beslissing het ver
zoek van aanlegger tot aanwijzing voor 
het speciaal contingent verwerpt omdat de 
voorwa:uden voorzien bij de artikelen 17, 
par:igraaf 2, en 13, paragraaf 1, 4°, van 
gemelde wetten niet vervulcl zijn; dan 
wanncer blijkt uit een op 31 december 
1957 door c1e hoge militieraad gewezen be
slissing, dat c1ie voorwaarden wel vervuld 
zijn en de bestreden beslissing ald t~~ in 
strijd is met de in kracht van geWIJS5le 
gegane beslissing van 31 december 19D7, 
alhoewel sinclsdien in feite geen wijziging 
in de toestand is tussengekomen : 

Overwegencle dat de in bet middel be
doelde beslissing van 31 december 1957 het 
bij artikel 10 paragraaf 1, 1 o, van de bij 
koninklijk b~sluit van 2 september 1957 
gecoordineerde dienstplichtwetten voor
ziene uitstel van dienst aan aanlegger 
heeft verleend; 

Overwegencle dat blijkt uit bet voor
werp zelf van dergelijke beslissing, zoals 
het door gemelcl artikel worc1t bepaald, 
dat de ingeschrevene die in aanmerking 
komt voor het contingent ener lichting, 
genoemd naar een der jaren waarin hij 
de leel'tijd van 19 tot 23 jaar bereikt, en 
die een uitstel bekomt dam·door << telkens 
naar de volgende lichting overgaat ll; 

Dat dienvolgens, krachtens die wetsbe
paling·, aan die beslissing slechts een tij
delijk gezag van gewijsde is gehecl1~; . 

Overwegende dat de bestreden besllssmg 
dan ook zonc1er cUt gewijsde en, derhalve, 
zonder bet in bet middel aangeduid arti
kel 17, paragraaf 2, te schenden, heeft 
aangenomen dat het toekennen van vroe
gere uitstellen aan aanlegger niet weg
neemt dat telkenjare, ter gelegenbeid van 
een nieuwe aanvraag, een nieuw onder
zoek van de zaak moet gescbieden en dat, 
bijgevolg, bet toekennen van vroeg~re uit
stellen geen verworven recl1t geeft voor 
bet volgend jaar; 

Overwegencle dat de bestreden beslis
sing, op grond van een feitelijke beoorde
ling, vaststelt dat bij ontstentenis van de 
bij bedoelcl artikel 17, paragraaf 2, ge
stelde vereisten, de vader van aanlegger, 
die geen zestig jaar oud is, niet kan wor
den gelijksgesteld met een overlec1en ge
zinslid; 

Overwegende clat het mitldel dus tevens 
rechtelijke en feitclijke gronclslag mist; 

Om die rec1enen, verwerpt de voorzie
ning. 

23 febnmri 1959. - 2e kamer. -- Foor
zitter, H. de Clippele, raaclsheer waarne
mend voorzitter. - VCI'8laygcucr, H. Bel-

pail·e. - GelijMuiclcnclc conclusie, H. Ho
ger .Janssens de Bistl1oYen, eerste advo
cant-generaal. 

2e KAMER.- 24 februari 1959 

INKOJHSTENBELASTINGEN. BE-
DRIJFSDELASTING. - AB'TREK DER DEDRIJFS
UI'fGAVEN. - DOOR DE DELASTINGPLIOH'l'IGE 
AANGEGANE LENING. - VOORWAARDEN MEl'S 
DEWELKE DE INTERESTEN VAN DIE LENING VAN 
DE BRUTO-INKmiSTEN MOGEN AFGETROKKEN 
'NORDEN. 

De inte·resten van cen len:ing, zclfs ·incl·ien 
fle.~e laatste een clcuul van lcoophanclel is 
·in de z·in van arUkel 2 van fle wet 1;an 
15 clccembc·r 1872, kunnen slechts als be
dJ"i:ifs·uituaven aanvnarcl wonlen ·in fle 
mnte wnarin die lening aangegaan is 
ycweest door cle belastingpUchtige ten 
einde bcdr·ijfsinlcomsten te verlwijgen of 
te behonclen (1). (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 26, al. 1.) 

(ESDERS, \VEDU\VE DE JONGHE, 
'f. BELC-HSCHE STAAT, 11:INIS'J'ER. VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 6 januari 1958 gewezen door 
llet Hof van beroep te Brussel; 

Over de vier micldelen samen, afgeleid 
nit de schenc1ing van de artikelen 97 van 
de Gronc1wet, 2 van het Wetboek van 
koopllandel en 26, paragraaf 1, der samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, cloorc1at bet bestreclen ar
rest na vastgesteld te bebben dat de kre
cliet~n door aanlegster gedeeltelijk wer
den overgemaakt zonder interest, aan de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheicl cc Etex ll, beslist dat, bij 
o·ebrek aan betrouwbare gegevens, waar
~lit de voorwnarclen, waarin de lening 
wercl toegestaan, zouden kunnen afgeleid 
worden, er principieel client aangenomen 
te worden clat de g·elclen door aanlegster 
als vennote van de vennootschap C( Etex ll 
ter beschikking van die vennootschap en 
met oog op de hanc1elsbedrijvigheic1 van 
deze laatste werden gestelcl en dat aan
legster de bewijslast heeft dat becloelde 
lening door baar werd toegestaan om de 
inkomsten van haar eigen confectiezaak 
te yerkrijgen of te bebouc1en en, bij bet 

(1) Raadpl. verbr., 13 juni 1957 (A1T. Verbr., 
1957, biz. 855). 
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aanbrengen van dit teg·enbewijs, geen be
roep kon doen, op het vermoeden van ar
tikel 2 van bet vV etboek van koophandel, 
dat moet zwichten voor de regel van arti
kel 26, paragraaf 1, cler samengeschakelde 
wetten; dun wanneer, eerste millclel, bet 
bestreden arrest de toepassing· van arti
kel 2 van het Wetboek van koophanclel 
niet onclerzocht heeft in verbancl met cle 
lening toegestaan door de « Banque cl' An
vers ll alhoewel aanlegster aangevoercl had 
dat zij die lening slechts als handelaarster 
had g·ekregen en, steunend op g·ezegcl ar
tikel 2, aangestipt had dat cle bank clie 
kreclieten niet zou hebben toegestaan zo 
de lening niet voor haar handel had ge
diencl : tweecle middel aanlegster ingeroe
pen had, voor het geval clat de aclminis
tratie zou pogen llet vermoeclen van ge
zegcl artikel 2 te bestrijclen, clat llet vol
stoncl dat zij als hanclelaarster cle liti
gieuze lening had afgesloten vermits zi.i 
anclers die lening niet zou hebben gekre
gen en cle bank de aanwending ervan in 
haar beclrijf controleercle, en het arrest 
niettemin clit middel niet onclerzocht 
heeft : dercle miclclel, bet bestreclen arrest 
zich er bij beperkt heeft op de aanvoc"
ring van aanlegster waarbij wenl voorge
houclen clat de stelling cler aclministratie, 
als zou het ter beschikkingstellen van gel
den ten bate van cc Etex ll een verrichting 
van een vennoot zijn, slechts een bewe
ring zomler waarde zou zijn, te antwoor
clen, in strijcl met meergemelcl artikel 2, 
clat een renteloze lening aan een vennoot
schap principiecl als een verrichting van 
een vennoot client beschouwcl : en viercle 
midclel, het bestreclen arrest niet toelaa t 
in te zien waarom aanlegster niet zou ge
rechtigcl zijn een algemeen vermoeclen van 
handelsclaacl, neergeschrcven in meerge
melcl artikel 2, in te roepen om het be
wijs te levcren, zoals vereist door arti
kel 26, paragraaf 1, cler samengeschakelcle 
wetten betreffencle de inkomstenbelastin
gen: 

Overwegenclc, aan cle ene zijcle, dat het 
arrest, zoncler clesaangaancle bestreclen te 
zijn, bovenclien vaststelt dat aanlegster 
klaarblijkelijk slechts als bemiclclelaarster 
heeft gehanclelcl tussen cle bank en de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheicl cc Etex ll ; 

Overwegende, aan de andere zijcle, dnt 
een lening, al ware zij een claad van koop
handel in de zin van artikel 2 van de wet 
van 15 december 1872, slechts als beclrijfs
uitgave kan aangenomen worden, overeen
komstig de bepaling van artikel 26, para
graaf 1, der samengeschakelcle wetten, in 
de mate waarin zij door de bclastingplich
tige gedaan werd gedurende de belastbare 
tijcl om bedrijfsinkomsten tc verkrijgen 
of te behouden; dat het arrest vaststelt 

dat noch nit de gegevens cler zaak blijkt, 
noch aanlegster bewijst, dat becloelde le
ning aangewencl wercl om de inkomsten 
van haar eigen confectiezaak te verkrij
gen of te behouclen; clat geen van de vier 
miclclelen kan aangenomen wor{len; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroonleelt aanlegster tot de kosten. 

24 februari 1959. - 28 kamer. - Voor
zitter, H. de Olippele, raaclsheer waarne
mencl vom·zitter. - Verslaggever, H. De
lahaye. GeU.ikl,wicle-ncle conclns-ie, 
H. Ganshof van cler Meersch, aclvocaat
generaal. - Pleite,J·, H. Van Leynseele. 

2e KAMER.- 24 februari 1959 

1° VENNOOTSOHAPPEN. - PERSONEN
VENNOOTSCHAP :MET BEPERK'l'E AANSPRAKE
LI.T.KHEID, - VOORWAARDEN Mil'S DEWELKE 
1vfEN VENNOOT WORDT. 

2° VENNOOTSOHAPPEN. VENNOOT-
SCHAP MET BEPERKTID AANSPRAKELIJKHEID. 
- GEEN RECHT VOOR DE VENNOOT Oi\f EEN 
DERDE IN DE YENNOOTSCHAP OP TE NEJviEN ZON
DER DE l'OESTEI>fMING VAN DE ANDERE VEIINO
'l'EN, 

3° VENNOOTSOHAPPEN. - PERSONEN
VENNOOTSCHAP ME'r BEPERKTE AANSPRAKE
LIJKHEID. - VENNOTEN. - VROUW GEMEEN 
IN GOEDEREN, - JDCHTGENOOT VAN DE VROUW 
VENNOOT DIE, ALS BEHEERDER VAN DE VEN
NOO'l'SCHAP EN VAN DE PERSOONLIJKE GOEDE
HEN VAN DE VROUW, DE HOEDANIGHEID VAN 
YENNOOT NIET VERKRIJGT. 

1 o Men wonlt en kel vennoot 'in eon perso
n envenmootschap met bezJe'l'l;;te aanszJ1'a
l;;elijkheid door cleel te nemen awn de 
stichUng van cUe vennootschnp, door 
ces8'ionwris te wonlen vcm een of men-ige 
cleelbew,ijzen of cloo1· ovenlracht vnn cUe 
dcelbew'ijzen wegen 8 overlij den. (Wet 
van 9 juli 1935, art. 2, samcngeschakelcle 
wetten op cle vennootschappen, art. 116, 
120, 123, 124, 126, 127 en 128.) 

2o Incl'ien, in een personenvennootschap 
met bezJe,rlcte awnszn·nl;;eUjlche,icl, iecle1' 
vennoot, zoncler cle toestemming van Z'ijn 
1nerlevennoten, een cle'rde 1JC'r8oon tot 
cleelgenoot kcm nemen 'in het deelbew,ijs 
rlat h1.j i'n de vennootschap bezit, wat 
hot gevctl Is voor cle echtgenote gemeen 
in goecleren, hij n'iettem,in geen rlenle 'in 
rle 'l!cnnootschnp ve'i"'nng op te nemen, 
zoncle,r rle toestemm'ing van cle nnrle1·e 
vennoten, zoals ze voorzien wonlt In cle 
'Wet of in rle stichti.ngsrtkte (1). (Burg. 

(1) Zie voelnoot in Bull. en PAsiC., 1959, 
I, 645. 
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vVetb., art. 1861, samengeschakelde wet
ten op de vennootschappen, art. 126.) 

3° De ovenverring clat cle man het beheer 
heett van cle gemeenschap en van al cle 
pe1·soonUjlce [!Oecle?·en ·van cle vrouw 
heeft n'iet voor gevolg van hem cle hoe
clnnighehl van vennoot te verleuen 'in 
een pe1·sonenvennootschap met bepe·rlcte 
aanspntlcez.ijlcheicl, 1.vaarvan cle nom·iua
Ueve cleelbew1.jzen toegelcencl z1.jn ge
'I.Veest aan cle echtgenote. Enkel cle 
wnanle cUe cler:ee cleelbew·ijzen vertegen
wooHli!Jen vall en in cle gemeenschap (1). 

(YERBERE, T. BELGISOHE STAAT, 
l\HNIS'l'ER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 17 december 1957 en 4 maart 
1958 gewezen door het Hof van beroep te 
Gent; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen het arrest van 17 december 1957 : 

Over het midclel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97 en 110 van de 
Grondwet, 25, paragraaf 1, 1° en 2°, lit
tent a, 29, 32, paragraaf 3 en 35, para
graaf 4, cler wetten op de inkomstenbelas
tingen samengeschakeld bij besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, 1401, 1405 en 
1861 van het Burgerlijk Wetboek, cloordat 
het bestreden arrest niet onderzoekt of 
aanlegger al dan niet de hoedanigheicl van 
1:leelgenoot lweft in de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheicl 
« N oseda ll, ten einde te kunnen uitmaken 
of hij al dan niet als cleelgenoot moet 
worden bclast, ofwel als loontrekkencle, 
maar beroep cloet op de zogenoemde reali
teit en op het feit dat aanlegger gehuwd 
onder het stelsel c1er wettelijke gemeen
schap, ingevolge de artikelen 1421 en 1428 
van het Burgerlijk ·wetboek, hct beheer 
van de goederen der gemeenschap l1eeft 
en zelfs van de persoonlijke goecleren van 
zijn vrouw, zonder evenwel te onderzoe
ken of de deelbewijzen cler echtgenote, in 
de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid « N oseda ll, persoonlijke 
goelleren blijven of niet, dan wanneer ar
tikel 25, paragraaf 1, 1 o, duidelijk om
schrijft dat als « e:s:ploitatiewinsten ll zul
len belast worden en clus niet als lonen 
of bezokligingen, << • • • de winsten wegens 
de persoonlijke arbeid der cleelgenoten in 
de burgerlijke of hanclelsvennootschappen 
welke een rechtspersoonlijkheid bezitten, 
ondercheiden van die clcr cleelgenoten ll ; 
en zocloencle als eerste eis stelt clat bet 
gaat om eon deelgcnoot, zol1at terzalre in 

(1) Zie vootnoot in Bull. en PAsrc., 1959, 
I, 645). 

de eerste plants moest worden onderzocht 
geweest zijn of aanlegger deelgenoot 
wenl, door het feit dat beiden onder het 
stelsel der wettelijke gemeenschap waren 
gelmwd : 

Overwegende c1at het arrest beslist lleeft 
dat de sommen die ann aanlegger worden 
toegekencl als medezaakvoerder van de 
personenvennootscllap met beperkte aan
sprakelijklleid « N osecla ll, waarvan zijn 
echtgenote 50 nominatieve aanclelen bi.i de 
stichting op 31 october 1947 bekwam te
recht als hanclelswinsten, doch niet' als 
lonen, belast werden; 

Overwegencle dat het hof van beroep 
cUe beslissing op de beweegreclen steunt 
dat aanlegger gehuwcl zijncle onder het 
stelsel der wettelijke gemeenschap op ju
riclisch gebied als lloofd van clie gemeen
schap, overeenkomstig de artikelen 1421 
en 1428 van het Burgerlijk Wetboek, het 
beheer heeft van de goecleren der gemeen
schap en van al de persoonlijke goecleren 
van zijn echtgenote zelfs in de veroncler
stelling dat de aanclelen buiten de gemeen
scllap blijYen; 

Overwegeucle clat krachtens artikel 7 
van de akte van oprichting van cle perso
nenvennootschap met beperkte aansprake
lijkheicl «Firma Noseda en Qie ll, de echt
genote van aanlegger, haar zuster en 
broecler de enkele vennoten zijn in hun 
hoeclauigheid van eigenaars van de deel
bewijzen die het kapitaal der vennoot
schap vertegenwoorcligen; 

Overwegende dat, in het stelsel van de 
wet van 9 juli 1935 op cle personenven
nootschappen met beperkte aansprakelijk
heicl, men slechts vennoot worclt door aan 
cle oprichting van cle vennootschap cleel te 
nemen, door een of meer cleelbewijzen bij 
afstancl te verkrijgen, ofwel door een of 
meer cleelbewi.izen te ontvangen wegens 
overlijclen ; 

Dat indien zij niet gereglementeercl wa
ren, de afstancl en cle overclracht van 
tleelbewijzen de incleplaatstrecling met 
zich zouden brengen van onbekencle ven
noten voor bekentle yennoten, nit aanmer
king van wier persoon het maatschappe
lijk verclrag nochtans gesloten wercl; 

Overwegencle clat cle wet dus, hoewel 
aan het maatschappelijk verdrag het 
recht voorbehouclentl engere voorwaanlen 
te bepalen, voorwaarclen tot toestemming 
in die enkele wi,izen van verkrijging van 
tle hoedanigheid van vennoot opgelegtl 
lleeft; 

Overwegende clat artikel 126 van de sa
mengeschakelcle wetten op de hanclelsven
nootschappen bepaalt op welke voorwaar
clen de cleelbewijzen in een personenven
nootschap met beperkte aansprakelijkheid 
knnnen afgestaan of overgeclragen wor
den; 
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Dat, luidens dat artikel, behoudens te
genovergestelde bepalingen in de statuten, 
de toestemming van tenminste de helft 
der vennoten in het bezit van minstens 
drie vierden van het kapitaal, na aftrek 
van de rechten waarvan de afstand is 
voorgesteld, niet vereist is om de deelbe
wijzen van een vennoot onder levenden 
over te dragen, wanneer de deelbewijzen 
aan de echtg·enoot van de overdrager 
worclen overgedragen; 

Overwegende dat de akte van opriehting 
van de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid << Firma N oseda en Qie Jl 

in dit opzicllt engere voorwaarclen inhoudt 
dan de bij cle wet bepaalde ; 

Dat kraclltens artikel 10 van die akte, 
buiten de afstand onder levenclen door een 
vennoot aan de andere of, ten gevolge van 
overdracht wegens ovcrlijden, door een 
vennoot aan zijn overlevencle echtg·enoot, 
aan zijn nakomelingen of aan een andere 
vennoot, de deelbewijzen niet mogen over
gedragen worden clan met de eenparige 
toestemming van de leden der algemene 
vergadering; 

Dat geen enkele andere wijze van af
staml of van over<lrncht in de wet of in 
het maatschappelijk vcrdrag bcpaald is 
voor het verwerven van de hoellanigheid 
van vennoot; 

Dat, voorzeker, elke vennoot zonder de 
toestemming van zijn medevennoten, een 
derde versoon tot deelgenoot kan nemen 
in het deelbewijs clat llij in de vennoot
schnp heeft, wat het geval is voor de in 
gemeenschap van goecleren gehuwde echt
genote; 

Dnt hij evenwel, buiten ten deze vreem
de uitzonderingen, geen clerde als lid in 
de vennootschap kan opnemen zonder de 
in de wet of in het maatschavvelijk ver
drag bepaalde toestemming van de mede
vennoten; 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat aanlegger en zijn echtgenote onder 
het stelsel van de wettelijke gemeenschap 
zijn gelmwcl; 

Dat, al is de waarcle die de nominatieve 
deelbewijzen vertegenwoorcligt, welke lui
dens artikel 7 van de akte van oprichting 
aan de echtgenote van aanlegger toebe
horen, in patrimoniaal opzicht in de ge
meenschap gevallen, aileen de echtgenote 
nochtans de met clie deelbewijzen verbon
clen hoedanigheill van vennoot behouden 
heeft; 

Overwegende dat de beschouwing dat de 
man het beheer lleeft van de gemeenschap 
en van al de persoonlijke goederen van 
zijn echtgenote niet voor gevolg heeft hem 
de hoednnigheid vnn deelgenoot te cloen 
verwerven in een personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid wuarvan 
de nominatieve aanclelen aan gezegde 
echtgenote werclen toegekencl; 

Overwegende dat het arrest er welis
waar aan toevoegt dat de naam van aan
legger « op de loonlijsten 325 niet te vin
den is Jl, cloch clat deze beschouwing even
min volstaat om hem als cleelgenoot te 
aanzien; 

II. In zover het middel gericht is tegen 
het arrest van 4 maart 1958 : 

Overwegencle dat de verbreking van het 
arrest van 17 december 1957 cle vernieti
ging medebrengt van het intervretatief 
arrest van 4 maart 1958; 

Om die redenen, verbreekt llet bestreden 
arrest van 4 maart 1958 alsook eli t van 
17 december 1957 in zover het beslist 
heeft, met betrekking tot cle inkomsten 
van het clienstjaar 1949, dat de sommen, 
die aan aanlegger als medezaakvoerder 
der personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheicl «Firma Noseda en Qio Jl 

werden toegekend terecht als handelswin
sten belast werden en dat de wettelijke 
voorwaarden tot toepassing van belas
ting-sverllog-ing- voorhanden zijn, alsmede 
in zover het over de kosten uitspraak 
doet; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal g-emaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing van 17 december 1957 en van de 
vernietigde beslissing- van 4 maart 1958; 
veroordeelt verweercler tot de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

24 februari 1959. - 26 kamer. - Voor
zitte1·, H. cle Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Versln!fgever, H. Rut
saert. GeUjklu.iflemle conclJtsie, 
H. Ganshof van cler Meersch, advocaat
generaal. - PleUc·r, H. Van Leynseele. 

l e KAMER. - 26 fehruari 1959 

ARBEIDSONGEVAL. BASISLOON. 
SLACIITOFFER DA'l' NOCII EEN LEER,JONGEN 
NOCII MINDER DAN 21 ,JAAR WAS. - VAST
STELLING VAN RET LOON BIJ ANALOGISCIIE TOE
PASSING VAN DE REGELEN YOORZIEN YOOR DE 
LEERJONGENS EN DE MINDERJARIGEN. - 0N
WETTIGHEID. 

H et basis loon wcw·rvctn hct beclra!f tot be-
1'ekcning moct clienen van cle 1·ente vc1'
schJtlcligcl awn de rechthebbenclen van 
het slnchtoj)'er va:n cen clocleH;ilv M'be'icls
onge•vnl, clnt niet minaer cla:n ccnen
twinUg ;iaar oucl wns noah ecn lee1·;ion
!fCn in cle zin vwn cle smnengcschnlcelde 
·wctten betrejJcncle de vc1·goeclh1rJcn 1Jnn 
de schacle sprnUenilc ·u-it clc nrbciclsonge
vcdlen, mng nict wonlen bepnalcl bij 
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m·iddeZ van een anaZog-ische en ttitb·rC'i
dende toepassing van de regelen ve,·
meld ·in artikeZ 6, al'inea 8, van gezegde 
wetten (1). 

(« SYNDIOAT GENERAL ll, 
T, JACQUEMIN, WEDUWE DRAYE.) 

ARREST, 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 juli 1957 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Dinant; 

Over het middel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 6, inzonderheid G, tweede, zesde en 
achtste lid, van de wetten van 24 decem
ber 1903, 27 augustus 1919, 3 augustus 
1926, 15 mei 1929, 30 december 1929 en 
18 juni 1930 op de vergoecling van de nit 
arbeidsongevallen voortspruitencle schade, 
samengeordend bij koninklijk besluit van 
28 september 1931 en gewijzigd bij de be
sluitwet van 9 juni 1945 en de wet van 
10 juli 1951 doordat het bestreden von
nis, na het' oorspronkelijk hoger beroep 
door verweerster tegen het vonnis a qtto 
ingesteld, gegrond, en het tegenberoep, 
door aanlegster tegen hetzelfde vonnis in
gesteld, niet gegrond te hebben verklaard, 
dit vonnis vernietigd heeft in zover daar
bij het basisloon van wijlen _Jean Draye 
op 105.864 frank vastgesteld werd, dit ba
sisloon op 190.000 frank per jaar bepaald 
heeft, aanlegster thans reeds veroordeelcl 
heeft om verweerster de haar en haar 
minderjarig kind toekomende renten te 
betalen op de voorlopige gron1lslag van 
120.000 frank per jaar, met de gerechte
lijke· interesten en de lwsten, en de we
deropening van de debatten gelast heeft 
om aanlegster ertoe in staat te stellen het 
litigieuze verzekeringscontract over te 
leggen en partijen daarover in debat te 
treden, om de redenen dat wijlen Jean 
Draye op het ogenblik van zijn ongeval 
zijn volle bedrijfsbekwaamheid aan het 
verwerven was, zoals de leerjongen of de 
jonge arbeider doet, dat er dus, tot bere
kening van zijn basisloon, client te worden 
uitgegaan, mu.tnt-is m·ntan(l'is, van de wetsc 
bepalingen waarbij de wijze tot bereke
ning van het basisloon van leerjongens en 
mincler dan 21 jaar oude arbeiders be
paald is clat, aangezien er geen bedienden 
van dez~lfcle beroepscategorie als de ge
troffene waren, zijn basisloon em aeq·uo 
et bono op 1!JO.OOO frank per jaar behoorde 
te worden vastgesteld, en dat, tenslotte, 
al heeft de wet van 10 juli 1951 bij haar 
artikel G het basisloon dat in aamnerking 

(1) Raac1pl. verbr., 7 februari 1916 (A1'1'. 
F erbr., 199.3, biz. 53). 

met worden genomen voor het vaststellen 
van de daarin bepaalde vergoedingen op 
120.000 frank vastgesteld, zij evenwel aan 
de partijen in het bediendencontract of 
het contract van verzekering tegen ar
beidsong·evallen niet verboden heeft de 
wettelijke verplichtingen door een over
eenkomst te overschrijden, dan wanneer 
de samengeorclende wetten op de vergoe
cling van de nit arbeidsongevv llen voort
spruitende schade imperatief de marrier 
bepalen tot berekening van het loon dat 
de rechter als basis moet dienen voor het 
bepalen van de forfaitaire vergoeclingen 
welke toekomen aan de rechtverkrijgen
cleu van het slachtoffer van een doclelijk 
arbeklsongeval, clat, al verandert de be
r•ekening~ wijze naargelang het slachtoffer 
al dan niet een leerjongen of een minder 
clan 21 jaar oude arbeicler is, zij dezelfde 
blijft om het even of de getroffene zijn 
volle beroepsbekwaamheid bereikt heeft 
of niet, wanneer dit slachtoffer noch een 
leerjongen, noch een mincler clan 21 j aar 
oude arbeicler is, waarnit volgt dat, daar 
het niet vaststelt clat wijlen Jean Draye 
een leerjongen of geen 21 jaar oucl was 
- wat het niet doet, - het bestreclen von
nis zijn basisloon diende te bepalen door 
bij de werkelijke bezoldiging, welke hem 
tijdens cle clrie aan het ongeval vooraf
gaancle maanclen toegekencl was geworden, 
te voegen cle gemiclclelcle bezoldiging- toe
gekend aan de arbeiclers van dezelfde ca
tegorie geclurencle het tijclperk noclig voor 
llet volleclig maken van het jaar clat aan 
het ongeval voorafgegaan is, daar wijlen 
Jean Draye seclert mincler {]an een jaar 
in de onderneming tewerkgesteld was, en 
dan wanneer voormelcl vonnis, cloor een 
andere wijze tot berekening van llet ba
sisloon toe te passen, cle in het miclclel 
aangecluicle wetsbepalingen geschonden 
heeft : 

Overwegencle dat blijkens de stukken 
der rechtspleging, wijlen Jean Draye op 
27 april 1953 in clienst getreclen was bij 
de naamloze ve=ootschap « Tuileries cle 
Sterreberg- ll en om het leven kwam in een 
arbeiclsongcval op 7 augustus claaropvol
gend; 

Overwegencle clat llet bestreclen vonnis 
vastst'elt clat cle getroffenc als Yertegen
woorcliger in clienst genomen werd en clat 
hij, na een stage van vier maanclen, dt; 
hoofdagcnt-chef van de sector Charlerm 
zou vervangen, clie als opclracht gekregen 
hacl, gezieu zijn nakencle opruststelling- en 
daar cle ~etroffene hem zou opvolgen, cleze 
het Yoornaamste van zijn taak bij te 
brengen; 

Overwegcncle clat l1et bestreclen vonnis, 
het heroepen vmmis in cUt opzicht te niet 
clocmle, beslist clat het basisloon moet be
paalcl won1en bij toepassing van licl 8 van 
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artikel 6 (bet vonnis duidt bij vergissing 
lid 6 aan) van de samengeordende wetten 
op de vergoecling van de uit arbeidsonge
vallen voortspruitende schade; 

Overwegencle dat, zoals bet miclclel be
toogt, de rechter over de grand niet vast
gesteld heeft dat de getroffene hetzij een 
leerjongen, hetzij minder dan 21 jaar oud 
"\vas; 

Overwegencle clat bet erop wijst clat <<de 
getroffene zijn valle beclrijfsbekwaamheid 
aan bet verwerven was, zoals de leerjon
gen of de jonge arbeider doen JJ, wier ge
val omschreven is in lid 8 van voormeld 
artikel G en « dat er, mntnUs mutwncl'is, 
client te worden uitgegaan van deze wets
bepaling om het basisloon (van de getrof
fene) te berekenen JJ ; 

Overwegencle clat cleze rec1enen in het 
onzekere laten of de getroffene een <<leer
jongen JJ was in de zin van de samengeor
clencle wetten op de vergoeding van de uit 
arbeidsongevallen voortspruitencle schade, 
clan wel of, hoewel hij geen leerjongen 
was, bet basisloon cliencle tc worden be
paald door een analoge en verrnimencle 
toepassing van de regelen welke voorge
schreven zijn ten aanzien van de leerjon
gens en minc1er clan 21 j aar oucle arbeiders 
die hct sla<:btoffer zijn van een doLlelijk 
arbeidsongeval; 

Dat cleze dubbe1zinnigheicl in de reclenen 
het ltof be1et zijn toezicht op de wette
lijkheid van het bestrec1en vonnis nit te 
oefenen en clat bet miL1cle1, in zover bet op 
scbemling van artikel 97 van de Grondwet 
steunt, gegroncl is; 

Om die reclcnen, verbreekt het bestreden 
vonnis; bevee1t dat melding van oncler
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van cle vernietigc1e beslissing; ver
wijst de zaak naar cle Rechtbank van cer
ste aanleg te Namen, in boger beroep uit
spraak cloende; en gelet op bet enig arti
kel van de wet van 20 maart 1!l48, ver
oordeelt cle aanleggencle partij tot de kos
ten. 

26 februari 1959. - 16 kamer. - Yoor
zUte·J", H. Wouters, eerste voorzitter. -
Ve·rslct[![!ever, H. Bayot. - GeUjlcl·wicle'IHle 
condnsie, H. R. Delange, ac1vocaat-gene
raal. - Pleiters, HH. Van Ryn en De
meur. 

l" KAMER. - 26 februari 1959 

1 o BEKENTENIS. - CoNTRACTERENDE PAR
TIJ DIE IN CONCLUSIES BEKENT DAT DE AKTE 
DIE DE OVEREENKOMS'f VASTSTELT DUBBEL
ZINNIG IS. - GEREOHTELlJKE BEKENTENIS. 

2o BEJvVIJS. - BEWIJSKRACHT DER AKTEN. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - ARTE OP DUB-

BELZINNIGE WIJZE OPGESTELD. - VERKLA
RING GEGROND OP EXTRINSIEKE ELEMENTEN. 
- SOEVEREINE HEOORDELING VAN DE FEITEN
RECHTICR. - DEWIJSKRACHT YAN DE AKTE 
NIET :MISKEND. 

3° OVEREJDNKOMST.- BINDENDE KRACHT 
TUSSEN PARTIJEN. - RECHTER DIE AAN DE 
OVEREENKOMST RET GEVOLG- ERRI~NT DA'l1 ZE, 

IN DE VERKLARil'iG DIE HI,J ERYAN GEEFT, 
WETTIG TUSSEN PARTIJEN IIEicF'l'. - GEEN 
SCHENDING VAN AR'l'IKEL 1134 VAN RET BUR
GERLIJK WETBOEK. 

4o VERDELING.- VORDERING TOT VERNIE
TIGING. - VERKOOP DOOR EEN DER ERFGENA
].£EN AAN EEN Jr!EDEERFGENAAJH: YAN ZIJN ON

VERDEELDE RECHTEN IN EEN Ol\-rnOEREND GOED. 
- \TORDER.ING TO'l1 VERNIETIGING ONTVANKE

LIJK. 

1o llfa[! een fJCrechteU)ke bekenten·is tt'it
nwken cle erlcentenis, ·in concln8'ies, cloo1· 
een co11t·mcteremle partij clat cle Mete 
cUe cle overeenl"omst vaststelt zi,in wil 
en clerte van cle 1neclecontractnnten niet 
lclnar ·uUclruJ,;t en cl'lls d·ubbelz'inni.[! is. 

2° 1lf:islcent de be·wiish.>mcht niet vnn een 
nkte cUe ae overeenkomst vnststelt cle 
rechtcr die, nculat rteblel,;en is flat cle 
al,:te op dnbbelzinni[!e wi:ize OJl[Jestelil 
was [!C'!Veest en cUe1ule verlclcwnl te ~vor
rlen, OJJ extrinsiel.;e soeverein beoonleel
cle elementen stennt om de echte wil cler 
JHtrUjen te bezmlen (1). 

3o Schenclt artiluel1134 vwn het B·urperlijlc 
11' etboelc n·iet cle 1'echter, clie ann een 
overeenl,:omst cle [!Cvoluen erkent -wellce 
ze, vol{fens cle verlcln·rin[! clie 71/iJ e1"'VM" 
[!eej't, tnssen pwrUjen wetU[! heej't (2). 

4o De vonle'l'in[! tot verniet1[!in[! voo1·zien 
bii de artil,:elen 887 en 888 vwn het Bw·
[JerVij k Wetboelc -is ontvanl"elijlc zowel 
wwnneer onvercleelcle Techten -in een on
merencl [!Oecl afhctn[!encle van clc unln
tenschnp cloo·r erfifennmen aan een me
cleerj'[!enaam wenlen ve·rlcocht als wwn
'1/eer een overeenlwmst t·ussen hen wenl 
{fesloten mn cle {fehele nnlntensclwp te 
verclelen (3). 

(BREBART, T. GILLEMAN.) 

ARREST. 

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

(1) Raac1pl. verbr., 6 januari 1955 (A1·r. 
Y erb1·., 1955, blz. 334). 

(2) Verbr., 19 juni 1958 (Arr. Ym·br., 1958, 
blz. 846). 

(3) DE PAGE, Tmite de d1·oit civil, bel. IX, 
ur 1469, blz. 1085. 



-491-

Ovcrwegende dat, volgens de stukken 
waarop het hof vermag acht te slaan, bij 
een onderhandse overeenkomst die op 
15 juli 1955 gesloten is tussen, enerzijds, 
aanlegger en de belanghebbenclen Prevost 
en, anclerzijds, verweercler, eerstgenoem
den aan de tweede verkochten «hun on
verdeelde rechten in een woonhuis, .. o de 
notarH\le akte uiterlijk op 22 juli 1955 
cliende tot stand te komen, 0 o o de verkoop 
geschieclencle en toegestaan zijnc1e voor de 
prijs van 160o000 frank ll; 

Dat bedoeld huis toebehoord had aan de 
gemeenschappelijke reclltsvoorgangers van 
de partijen bij de alrte, wijlen de echtge
noten Jules Gilleman; 

Dat verweerder bij authentieke akte 
van 8 november 1947 van zijn vader Jules 
Gilleman die weduwnaar was de eigenclom 
van de helft van bewust onroerend goecl 
gekocllt had; dat de wederhelft ten tijde 
van de overeenkomst van 15 juli 1955 bij 
onverdeelcle derden toebehoorcle aan aan
legger, aan de belangl1ebbenden Prevost 
·en aan verweerc1er in hun hoeclanigheid 
van erfgenmnen van de echtgenote van 
Jules Gilleman; 

Dat aanleggers vordering ertoe strekt 
verweerder te doen veroordelen om een 
authentieke akte te verlijden en om de 
som van 80o000 frank, helft van de hem 
verkochte onverdeeh1e recllten, te beta
len; 

Dat verweerder door een tegenvordering 
eist, zoals de belanghebbenden Prevost ge
daan hebben, dat een authentieke akte zou 
verleden worden voor de prijs van 
26o667 frank, het zesde van de verkoop
waarde van het onroerend goed die vast
gesteld is, volgens hem, bij een onder
handse akte; 

Dat aanlegger subsicUair bij conclusies 
een eis tot vernietiging nit oorzaak van 
benadeling voor meer dan een vierde, bij 
toepassing van de artikelen 887 en 888 van 
het Burgerlijk Wetboek, ingestelcl heeft; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1134, 1319, 
1322, 1323, 1341, 1353, 1354, 1356 van het 
Burgerlijk vVetboek, 97 van de Grondwet, 
en van de bewijskracht van de op 15 juli 
1955 tnssen partijen tot stand gekomen 
overeenkomst van belofte van verkoop, 
doorclat het bestreden arrest, na in feite 
vastgesteld te hebben dat aanlegoger en 
twee medeverkopers bij onc1erhandse over
eenkomst van 15 juli 1955 verklaard heb
ben aan verweerder, die aanvaardde, 
<<hun rechten in een onroerencl goed, ge
legen te Pecq, chanssee de Tournai, 96 ll 

te verkopen, en dat de akte bedingt dat 
cc deze verkoop geschiedt en toegestaan is 
voor de prijs van 160o000 frank ll, na naar 
recht beslist te hebben cc dat, aangezien de 
overeenkomst in een schriftelijke akte 
vastgesteld is en deze akte als bewijs 

wordt ingeroepen, cleze akte alleen de 
rechter het bewijs van de inhoud en de 
modaliteiten van de overeenkomst zal 
knnnen verschaffen ll, en, na althans im
pliciet doch op vaststaanc1e wijze, onder 
verwijzing naar het beroepen vom1is dat 
in dit opzicht niet gecritiseercl is, vast
gesteld te hebben dat de bewoorclingen 
van de overeenkomst cc volkomen cluide
lijk ll waren, beslist heeft dat cleze akte 
cc ondanks haar schijnbare duidelijkheicl ll 
de gemeenschappelijke wil van de contrac
tanten niet juist weergegeven had, ver
klaard heeft cc dat daarin een materH\le 
dwaling begaan is ll in zover zij 
« 160o00(} frank ll als prijs van de verkoop 
vermeldcle, en beslist heeft clat zij cc moest 
worden verbeterd door het beding dat de 
verkoop geschieclt en toegestaan wordt 
voor de op de grondslag van 160o000 frank, 
de aan de totaliteit van het goed toege
schreven waarde, te berekenen prijs ll, het 
arrest steunend, om tegen de clniclelijke 
en bepaalcle bewoorc1ingen van de akte in 
te gaan, op aan de akte extrinsieke ele
menten die het geacht heeft niet in aan
merking te kunnen nemen om de enkele 
reclen dat aanlegger, in voor hem door 
zijn pleitbezorger genomen conclusies, zou 
verklaarc1 hebben dat er in de akte twee 
ernstige leemten waren, dat claarin een 
gerechtelijke bekentenis van het dubbel
zinnig karakter van c1e overeenkomst ge
legen was en dat, vermits het bewijs door 
bekentenis de bovenhancl heeft op het 
schriftelijk bewijs, verweercler het recht 
had door de bekentenis van aanlegger een 
bewijs tegen de inhoud van de litigieuze 
akte te leveren, dan wanneer de bekente
nis nooit op iets anclers kan slaan clan op 
een feit, dan wanneer de uitdrukking van 
een opvatting over het al dan niet dubbelc 
zinnig karakter van een overeenkomst 
geen feitelijke kwestie doch een kwestie 
van persoonlijk oordeel is, waaromtrent 
geen bekentenis in de zin van artikel 1354 
van het Burgerlijk Wetboek kan worden 
afgelegcl, dan wanneer aanleggoers conclu
sies v66r de rechtbank van eerste aanleg 
mitsdien geen bekentenis bellelsden die 
tegen hem in weerwil van het door de 
litigieuze akte opgeleverd schrifteli.ik be
wijs in aa=erking kon worden genomen, 
dan wanneer, ingeval het bestreclen ar
rest geen buitengerechtelijke bekentenis 
kon laten gelden waardoor aanlegger zou 
erkend hebben dat verweerder zich niet 
verbonclen had tot het betalen van de in 
de akte cluidelijk vermelde verkoopprijs, 
het niet zoncler schencling van de bewijs
kracht van deze akte heeft kunnen be
slissen dat deze diende te worden uitge
legd als ten laste van verweerder de ver
bintenis bedingend tot het betalen van 
een andere som, als verkoopprijs, dan 
wanneer het arrest van een duidelijke en 
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niet dubbelzinnige akte een uitlegging ver
strekt heeft cUe met de normale en ge
bruikelijke betekenis van de claarin ge
brnikte bewoorclingen niet kan verenigcl 
worden, clan wanneer het in elk geval ge
weigercl heeft een uitwerking toe te ken
nen ann een overeenkomst die op geldige 
wijze tussen partijen wercl gesloten : 

Overwegencle clat het bestreden arrest 
erop wijst clat aanlegger v66r de eerste 
rechter bij conclusies erkeml heeft clat 
cc er in de belofte van verkoop welke op 
15 juli 1955 onclertekeucl wercl bij :Mer Par
mentier, notaris te Estaimbonrg, twee 
ernstige leemten waren : 1 o zij was dnb
belzinnig, daar haar reclnctie de conclu
tlnnt liet menen clat wat voor de prijs van 
160.000 frank overgeclrag·en wercl, de on
venleelde rechten van cle twee overclra
gencle takken Prevost en Brebart waren, 
terwijl de belanghebbemlen Prevost en cle 
overnemer Albert Gill em an meenclen het 
onroerencl goecl voor 160.000 frank over 
te dragen; 2° zij vercluiclelijkt niet welke 
de bestaancle overgeclragen rechten - de 
aandelen - waren ll ; 

Overwegende dat het bestreclen arrest, 
zoncler de bewoorclingen nm die conclu
sies te mlskennen, van mening is kunnen 
wezen dat zij een gerechtelijke bekentenis 
van aanlegger omtrent het feit dat de 
akte van 15 juli 1955 de wil van partijen 
niet cluiclelijk tot uiting bracht, uitmaak
ten; clat het op groncl van cleze bekentenis 
wettelijk heeft kunnen beslissen clat, daar 
die akte dubbelzinnig was, zij diende te 
worden geinterpreteerd; 

Dat, aangezien het bestreden arrest aan 
de totstamlgekomen overeenkomst de uit
werking toegekend heeft die zij, in de nit
legging welke het ervan heeft verstrekt, 
tussen partijen hacl, het artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek niet geschonden 
heeft; 

D at het miclclel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het tweecle miclclel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 1134, 1322, 
1323, 1341, 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek, en 97 van de Gronclwet, cloorclat het 
bestreclen arrest bes1ist heeft clat partijen 
in de redaetie van cle litigieuze overeen
komst van 15 juli 1055 een cc materiele 
dwaling begaan haclclen, door te beclingen 
dat de verkoop van de kwestieuze onroe
rencle rechten geschieclcle en toegestaan 
werd voor de prijs van 160.000 frank en 
dat hun gemeenschappelijk voornemen ge
weest was te bedingen dat cc de verkoop 
geschieclde en toegestaan wercl voor de 
prijs te berekenen op de grondslag van 
160.000 frank, waurde ann het geheel goecl 
toegeschreven ll, clan wanneer de matel'iele 
dwaling, die slechts een cc schrijf- ll of een 
cc tikfout Jl kan wezen, enkel denkbaar is 

indien een verkeercl woord of een ver
keercl cijfer kcnnelijk onvrijwillig en lou
ter werktuigelijk gesteld is in cle plants 
van een ander, tlat klaarblijkelijk moest 
gebruikt worden, doch clan wanneer onder 
cc materiele Jl dwaling niet valt te verstaan 
het stellen van zeer duidelijke, ann een 
precies begrip beantwoordencle termen, in 
de plaats van een te enenmale verschil
lende zin, die eveneens zeer duhlelijk is 
doch beantwoorclt ann een insgelijks ge
heel vers~hillencl begrip, en waarvan het 
bezigen niet cluidelijk geboclen was, dan 
wanneer het bestre{len arrest niet zoncler 
tegenstrijcligheicl heeft kunnen beslissen 
dat in de litigieuze akte een cc materHlle 
dwaling ll schuilcle en vaststellen clat, 
daar de begane cc dwaling ll niets werktui
gelijks heeft en niet kennelijk onvrijwillig 
was, zij nan geen van de criteria welke 
gebruikelijk vereist zijn voor een mate
riele clwaling clie door de rechter mag 
verbeterd worden beantwoorclcle, clan wan
necr deze tegenstrij cligheid gelijkstaa t 
met llet ontbreken van de door artikel 97 
van de Gromlwet geeiste reclenen, dan 
wanneer het bestreclen arrest, door ann 
de litigieuze overeenkomst onder het voor
wenclsel van rechtzetting van een mate
riele vergissing een met de betekenis der 
gebrnikte termen onverenigbare zin toe te 
schrijven, de bewijskracht daarvan ge
schonclen heeft : 

Overwegemle dat nit het op het eerste 
midclel verstrekte antwoord blijkt dat de 
bewoordingen van de akte van 15 jnli 1955 
niet dniclelijk waren en dat zij dienden te 
wonlen uitgelegcl; 1 

Overwegencle dat het bestreden arrest, 
door te laten gclclen dat in de akte een 
materiele dwaling schuilcle en door te 
steunen op de door het hof van beroep 
soeverein beoordeelde c:s:trinsieke elemen
ten om te bepalen wat partijen werkelijk 
gewild haclden, zijn beslissing regelmatig 
met redenen omkleecl en geen enkele van 
de in het mklclel aangehaalcle wetsbepa
lingen geschomlen heeft ; 

Dat llet micldel mitsclien niet kan inge
willigcl worden ; 

Over het clenle micldel, afgeleicl nit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, en 887, 888, 889 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, en van de bewijs
kracht van cle overeenkomst van belofte 
van verkoop clie op 15 juli 1955 tnssen 
partijen gesloten is, doorclat het bestreclen 
arrest, zoncler te betwisten dnt bewnste 
overeenkomst, die betrekking had op een 
onroerend goed da t on verdeeld was tussen 
de clrie onciertekenende partijen, alle drie 
erfgenamen van een zelfcle rechtsvoorgan
ger, een einde gemaakt had aan de on
vercleeldheid op het litigieuze goed, beslist 
heeft clat de eis tot vernietiging van de 



-493-

overeenkomst nit oorzaak van benacleling 
voor meer clan een vienle, welke door aan
legger snbsicliair ingesteld werd, niet ge
grond was, om de reclen dat, daar deze 
overeenkomst geen overclracht met zich 
gebracht heeft van oyererfelijke rechten 
die op de algemeenheicl van een nalaten
schap slaan, zij geen handeling was die 
tot doel had de onYerdceldheid onder die 
erfgenamen te doen ophouden, in de zin 
van artikel 888 Yan het Bnrgerlijk Wet
bock, clan wanneer de vordering tot ver
nietiging toegelaten is tegen ieclere han
deling welke tot doel heeft een onver
cleeldheid onder erfgenamen geheel of ten 
dele te doen ophouclen, dan wanneer de 
vorclering tot vernietiging dus door het 
bestreden arrest niet mocht verworpen 
worden, clan wanneer de bestreclen beslis
sing althans niet wettelijk met reclenen 
omkleecl is : 

Overwegende clat, zoals hierboven ge
zegd is, de tussen medeerfgenamen op 
15 juli 1955 totstandgekomen alde, hou
dende verkoop ann een van hen van de 
onverdeelcle rechten op een tot de nalaten
schap van hun rechtsvoorgnnger behorencl 
onroerencl goed, tot gevolg gehad heeft de 
onverdeeldheid ten aanzien van cle eigen
dom van clit onroerend goed van de nala
tenschap te doen ophouden; 

Overwegencle dat in mt geval de artike
len 887 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek tot doel hebben het beginsel van 
de gelijkheicl onder de medeerfgenamen 
te vrijwaren; clat bijgevolg deze bepalin
gen evengoecl van toepassing zijn op de 
door erfgenamen aan een medeerfgenaam 
geclane verkoop van onvercleelcle rechten 
in een bepaald onroereml goecl cler nala
tenschap, als op een overeenkomst waar
bij de verdeling van de algemeenheicl der 
nalatenschap onder hen geregeld is; 

Dat ernit volgt dat het arrest, door de 
door aanlegger ingestelde cis tot vernie
tiging te verwerpen om de reden << dat de 
belofte van verkoop van 15 juli 1955 niet 
de overclracht door erfg·enamen aan een 
andere geweest is van hun overerfelijke 
rechten in een zelfcle nalatensehap, clit 
wil zeggen van de rechten en verbintenis
sen welke met hun hoedanigheid van erf
genamen verband houclen en als zoclanig 
op de gezamenlijke rechtstoestanden of op 
de algemeenheid van die nalatenschap 
slaan Jl, een vereiste nit dat de artike
len 887 en 888 van het Burgerlijk vV et
boek niet behelzen; 

Dat het mid del mitsclien gegroncl is ; 

Om die reclenen verbreekt het bestreden 
arrest, enkel in ~over het de toepassing, 
ten gunste van aanlegger, van de regelen 
betreffende cle vernietiging op het stuk 
van vercleling verwerpt; beveelt dat mel
ding van onderhavig arrest zal gemaakt 

worden op de kant van de gecleeltelijk 
vernietigde beslissing; veroorcleelt ver
weerder tot een clerde der kosten, het ove
rige twee derde aanlegger ten laste blij
vend ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

26 februari 1959. - 1° kamer. - Foor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Ferslaggever, H. Aneiaux Henry de Fa
veaux, GeUjlclnhlen cle conclusie, 
H. H. Delange, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Struye. 

1° KAMER. - 27 fehruari 1959 

OVEREENKOMST. - BEDINGEN DIE EEN 
01\DEELBAAR GEHEEL VORMEN. - NIETIGHEID 
VAN El£N BEDING. - NIETIGHEID DIE DEZE VAN 
DE GEHELE OVEREEf{KO~IST l\£EDEBRENGT. 

Wanneer een ove1·een komst meniue berlin
yen behelst cUe, volr;ens het inzicht cler 
parf;ijen, een oncleelbcuw r;eheel vonnen, 
brengt cle nieUghe,icl van een clezer be
fl'ingen cle nietigheirlmecle van cle gehele 
overeenlcomst (1). 

(llEYLEN, '1'. LAMBERT.) 

ARREST. 

Hl<JT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 juni 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleicl uit de 
schencling van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van llet Durgerlijk Wetboek en van 
lle bewijskracht der door partijen op 
28 juni 1955, en een tweede keer zonder 
datum, onclertekende onderllanclse akte, 
doorclat het bestreden arrest de cis van 
aanleggers, strekkende tot llet verlijclen 
van een notariele akte met als voorwerp 
de in voornoemde onclerhandse akte be
paalde overdraeht van huur, verhuring, 
oyerdracht van hanclelsfondsen en dienst
verlmring afgewezen heeft, om reclen dat, 
enerzijds, de overclraehten van de han
clelsfonclsen de beslissencle reclen uitmaak
ten van de overclraeht van lluur, de ver
huring en de dienstverhuring en dat, an
derzijcls, imlien de betwiste overeenkomst, 
wat betreft de huuroverclracht, de verhu
ring en de dienstverhuring, in hoofde van 
eisers een tegenprestatie voorziet, zij 
zulks niet doet, wat betreft de overdracht 

(1) Zie voetnoot in B·ull, en PAsrc., 1959, 
I, 653. 
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van handelsfondsen, zoclat deze laatste 
overdracht zonder oorzaak is, en dat haar 
nietigheid de nietighei<l van gans de over
eenkomst medesleept, clan wanneer uit de 
tekst der onderhandse akte hlijkt dat, 
naar de hecloeling der partijen, de over
clrachten van handelsfondsen in de over
dracht van huur en de verhuring waren 
hegrepen, zoclat de tegenprestatie bedon
gen voor de overdracht van huur en ver
huring tevens als tegenprestatie gold voor 
de overclrachten van hanclelsfondsen, 
waaruit volgt dat cleze overdrachten van 
hamlelsfondsen niet zoncler oorzaak wa
ren : 

Overwegencle clat het arrest vaststelt 
clat, zo de door het midclel ingeroepen 
akte, te gelijk de overdracht van de huur 
van de cinemazaal « Reo ll door verweer
clers of de verhuring van de aan verweer
ders toehehorende cinemnzaal « Elite ll en 
de overdracht van de deshetreffende han
delsfondsen heoogt, zij ten laste van aan
legger slechts de betaling van « huurgel
den ll heclingt; 

Dat door uit cUe vaststelling af te leiclen 
dat de akte geen « correlatieve prestatie )) 
voorziet voor de ovenlracht van de lmn
delsfonclsen, het arrest de hewijskracht 
niet geschonclen !weft van de akte, die de 
tussen partijen gesloten overeenkomsten 
opgenomen heeft ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schencling van de artikelen 1108, 1131, 
1132, 1133 en 1134 van het Burgerlijk Wet
boek, cloorclat, na enerzijcls heslist te heb
hen clat de overclrachten van hanclels
fondsen wegens gehrek aan tegenprestatie 
en dus aan oorzaak nietig waren, en an
derzijds vastgesteld te hebben dat de tus
sen vartijen gesloten overeenkomst een 
tegenprestatie en dus een oorzaak bepaalcl 
had voor de overdracht van lnmr, de ver
huring en de clienstverhuring, het bestre
den arrest niet alleen de overclrachten van 
hanclelsfondsen maar ook de overdracht 
van huur, de verhuring en de dienstver
huring nietig heeft verklaar.cl, om reden 
dat gezegcle overelrachten van handels
fondsen de beslissende reden uitmaakten 
van de overdracht van huur, de verhuring 
en de dienstw~rhuring, en zonder vast te 
stellen of te verklaren dat de beweegre
denen der partijen ongeoorloofd waren 
als zijnde door cle wet verhoclen of als 
inclruisende tegen de goede zeden of de 
openbare orde, clan wanneer weliswaar op 
groncl van de hierhoven ingeroepen wets
bepalingen de afwezigheicl van oorzaak, 
de valse oorzaak of de ongeoorloofele oor
zaak de nictigheid der overeenkomst me·· 
clebrengen, dan wanneer echter dergelijke 
nietigheid niet volgt nit de afwezigheicl of 

de valsheid cler beweegreden doch al
uit hun ongeoorloofdheill : 

Overwegencle dat het arrest de hedingen 
hetreffende de overdracht van de huur en 

verhuring van zaken en cliensten zon-
uitwerking verklaart, niet op grond 

van de artikelen 1131 en 1133 van het Bur
gerlijk Wetboek, doch hij toepassing van 
het door de artikelen 1218 en 1233, lid 2, 
van hetzelfcle wetboek gehulcligcl principe; 

Dat het inderclaac1 erop wijst dat het 
heeling van overdracht van lmur en dit 
van overdracht van handelsfonds met be
trekking tot de cinema « Reo ll, naar de 
gemeenschappelijke be-doeling van de par
tijen, een ondeelhaar geheel uitmaken en 
dat dezelfde toestand zich voorcloet wat 
aangaat de hedingen nopens de verhuring 
van zaken en diensten en het heding van 
overdracht van hanclelsfomls met be trek
king tot de 'cinema cc Elite ll ; 

Dat de in het middel hecloelcle beclingen 
aldus door het arrest zoncler uitwerking 
worden verklaard, niet omclat zij zelf zon
der oorzuak of ongeoorloofcl zouden zijn, 
maar omdat er onder hen en het heeling 
van overclracht van hanclelsfonds, het
welk wegens gehrek aan oor'zaak zoncler 
uitwerking is, blijkens de gemeenschap
pelijke hecloeling der partijen, oncleel
haarheid bestaat; 

Dat het middel feitelijl>:e grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanleggers tot de ko~· 
ten. 

2i februari 1959. - 1e kamer. - Voor
z1tte;· en versla.ggeve·r, H. Vandermersch, 
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
lijkl·wi(len(le concl·nsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleiter, H. Strnye. 

le KAMER. - 27 februari 1959 

RFJDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BUR(lERLIJKE ZAKEN. -
REOHTER DIE m; REDEN GEIGFT WAAROU GE
TlJTGENISSKN DE GRONDSLAG VAN DE EIS NII~T 
BEWI.TZEN. - ELEMENTEN ENKEL INGEROEPEX 
OM HE'l' BEWIJS SPRUITENDE UIT DIIC GETUI
GENISSEN TE BEYESTIGEN. - ELEJ\IENTEN DIE 
DOOR DE REOHTER NIE'l' MEER DIENEN n; WOR
DEN ONDERZOOHT. 

De 1·echter cUe de reclen geett tvaam;n r!e
t·u:igen·issen de grmnlslag van cle e'is niet 
bewi.jzen moet cle elementen niet mee·r 
oncle1'Zoeken tvelke een lHll't-ij en kel in-
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roept om het bewi:is spndtende ttit die 
aetu,lgenlssen te bevesUgen (1). 

(N. V. BLADT EN cie, T. RIJKSDIENST 
VOOR liiAATSOHAPPELLJKE ZEKERHEID.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 maart 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid nit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest de conclu
sies van eiseres niet beantwoord heeft in 
zoverre zij staanc1e hielden << dat ten over
vloedige titel het eigenc1omsrecht van con
cludente op de betwiste goederen door de 
voorgelegde facturen, bescheiclen en boek ll 
bekrachtigd wordt, clan wanneer om wet
telijk gemotiveerd te zijn, de rechterlijke 
beslissingen al de midclelen moeten beant
woorclen die door de partijen in regelma
tig neergelegde conclusies ingeroepen wor
den: 

Overwegende dat in haar v66r hct hof 
van beroep genomen conclusies, aanlegster 
voorhield dat het bewijs van de grondslag 
van haar aanspraak door de tijdens het 
getuigenvcrhoor afgenomen getuigenissen 
gelevercl was ; dat zij er aan toevoegde 
dat haar aanspraak ten overvloecle << be
krachtigcl worclt door de voorgelegde fac
turen, bescheiden en boek ll ; 

Dat die geschriften, alclus, enkel wer
clen ingeroepen tot bevestiging van het be
wijs clat, volgens aanlegster, nit cle getui-
genissen voortvloeide; , 

Overwegencle dat het arrest, nauwkeu
rig, de redenen opgeeft waarom de afge
nomen getuigenissen de grondslag van 
aanlegsters aanspraak niet bewijzen ; 

Dat het hof van beroep, derhalve, niet 
meer gehouden was na te gaan of, in ge
val de getuigenissen overtuigencl waren 
geweest, de facturen, bescheiden en boek 
het aldus gelevercl bewijs hadden kunnen 
bevestigen ; 

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

ning; veroorc1eelt aanlegster tot de kosten. 

27 februari 1959. - 1° kamer. - Yoor
zitter, H. Vanclermersch, raaclsheer waar
nemend voorzitter.- Yerslnagever, H. De 
Bersaques. - GeUjlclu:iclencle concl,nsle, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - PleUers, HH. Struye en 
Van Leynseele. 

(1) Zie voetnoot in Bull. en PAsrc., 1959, 
I, 654. 

le KAMER. - 27 februari 1959 

1D SUCOESSIERECHTEN. - AANGIFTE 
VAN DE NALATENSCHAP. - VERZUIM VAN GOE
DEREN OF ONJUISTHEID BETREFFENDE DE OM
YANG DER GOEDEREN DIE DE NALATENSOHAP SA
MENSTELLEN. - BEGRIP. 

2D SUCOESSIEREOHTEN. - VERJARING 
VAN DE EIS TOT BETALING VAN RECHTEN, IN
TERESTEN EN BOETEN. - VERZUIM VAN GOE
DEREN IN DE AANGIFTE. - TERMIJN VOOH VER
JARING. 

1D De ve,rklaring, In een nnng-ijte vnn na
lntenschap, cln,t de goederen aeel tt:itmn
ken vnn een gemeenschap cUe heeft be
stcum t,nssen de de cujus en Z'ijn echt
gonote, clwn wnnneer ze geheel acm de 
nalntenschap toebeho,ren, nuwkt een 
ver,<:'nhn vnn goecleren of een onj,u:istheid 
betrejfende cle omvang vnn de goederen 
van cle nnlntenschcttJ tt:it, 'in cle zin van 
die te,rmen l:n artilcel 137, 3D en 4D, van 
het TVetboelc der sttccesslerechten. 

2D Ingeval van verz,wim vnn goede'l'en of 
vnn on:ht'istlwicl bekeffencle cle omva,ng 
'Vnn cle goecleren njhanr1ende vnn cle nn
lntenschnp in een nwngifte vnn nnlaten
schnp 'WO)'(lt rle ve,rjwl"ing 'Van rle eis tot 
lietnUng cler rechten, ,inte1·esten en boe
ten slechts verl"reuen nn verloop 'Vnn 
de tenn'i,jn en volgens cle onde,·scheicUn
gen vermehl 1n cM·ti1cel137, 2D en 3°, van 
het Wetboelv van cle S'nccess'ierech
ten (2). 

(DELGISCHE STAAT, 11HNISTER VAN FINANCIEN, 
T. BUYCK,) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 april 1958 gewezen door hct 
Hof van beroep te Gent; 

Over het midclel, afgeleid nit de scherr
ding van het artikel 137, 3D en 4D, samen
gaande met de artikelen 1, 2, 15, 35, 36, 
42, VI, van het koninklijk besluit nr 308 
van 31 maart 1936, houdende het Wetboek 
der successierechten, of, minstens, van het 
artikel 97 van de Grondwet, doordat : 
eerste onderdeel, na de door artikel 137, 
4°, van voornoemcl wetboek gebruikte be
woorcUng << samenstelling ll met de onre
gelmatigheicl, die in een verzuim of on
juiste aangifte van de omvang der goecle
ren bestaat, gelijkgesteld te hebben, het 
bestreden arrest de door artikel 137., 3D, 
voorziene onregelmatigheid weigert aan te 

(2) Nopens het onclerscheicl tussen « omvang, 
en « waarde >l cler goecleren van cle nalaten
schap, raaclpl. verbr., 2 october 1958 (sup1·a, 
blz. 96). 
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nemen wanneer een eigen goed als een ge
meen goed wordt aangegeven, en, bijge
volg, op clit geval de vijfjarige verjaring 
toepast, om reden dat, in cas1f,, de be
twiste roerende goederen wel clegelijk in 
hun geheel in de aangifte worden ver
melcl, en dientengevolge de onregelmatig
heidniet in een verzuim bestaat maar wel 
in een onjuiste aancluiding van de gerech
tigheclen van de overledene in die goede
ren, terwijl het begTip « verzuim van goe
cleren in de aangifte >>, clat als onregel
matigheid door artikel 137, 3D, en bijge
volg als uitgezonderd door artikel137, 4D, 
van het vorenvermeld wetboek voorzien is, 
naar de zin van deze wetsbepalingen en 
van de andere artikelen van het wetboek, 
clie met cleze wetsbepalingen in recht
streeks verband staan (art. 1, 2, 15, 35, 
36, 42, VI), wel degelijk de onjuistheicl 
omtrent cle gerechtigheden van de overle
dene in de erfelijke goederen, d.w.z. de te 
belasten goecleren begrijpt, tweede oncler
deel, het bestreden arrest ten minste ar
tikel 97 van cle Grondwet schendt, daar 
het met onclerling tegenstrijdige reclenen 
omkleed is, wat met het gebrek aan rede
nen gelijkstaat, waar het aanvoert clat de 
onregelmatigheid bestaat in de onjuiste 
aanduiding van de gerechtigheden van de 
overledene in clie goecleren, en anderdeels 
zegt dat de onjuistheid niet bestaat in het 
verzuim van de goederen in de aangifte, 
hetgeen in tegenspraak is met elkaar, ver
mits een onjuiste aanduicling van wat de 
overledene beza t, in de zin dat minder 
wordt aangegeven clan wat hij bezat, pre
cies een verzuim uitmaakt waarop arti
kel 1:17, 3D, zoals het hof het a an de an
dere kant aanneemt, toepasselijk is 

Wat het eerste onclerdeel betreft : 

Overwegencle dat nit de stukken waarop 
het hof acht vermag te slaan blijkt dat 
verweerclers verzet hebben aangetekend 
tegen een clwangbevel uitgegeven door de 
ontvanger der burgerlijke akten en erfe
nissen te Gent hetwelk strekte tot beta
ling van rechten en boeten toegepast we
gens verzuim, om, in de aangifte van de 
nalatenschap van Adolphus Halewijck, ze
k:ere roerende goederen te hebben aange
geven als behorende tot de activa van de 
huwelijksgemeenschap Halewijck-Buyck, 
en clus slechts voor de helft tot voor
melde nalatenschap, dan wanneer zij, vol
gens aanlegger, voor het geheel tot ge
zegcle nalatenschap beh01·en; 

Overwegencle clat het bestreden arrest 
de door de aclministratie ingeroepen on
juisthcicl beschouwd heeft als een on
jnistheicl van in de aangifte aangecluicle 
feiten, andere dan « de waarde of de sa
menstelling » yan de goedei·en van de na
latenschap, en daarnit heeft afgeleid dat. 

overeenkomstig het 4D van artikel 137 van 
het Wetboek der successierechten, de eis 
van de administratie verjaard was, meer 
dan vijf jaren verlopen zijnde sedert de 
dag van het indienen 'van de aangifte; 

Overwegende dat het opgeven van goe
deren in een aangifte van nalatenschap, 
als behorende tot een gemeenschap van 
goecleren die tussen de de cnj11,s en zijn 
echtgenote bestaan heeft, en als derhalve 
slechts voor de helft behorende tot be
cloelde nalatenschap terwijl zij volledig 
tot die nalatenschap behoren, een ver
zuim van goederen uitmaakt, in de zin 
van bovengemelcl artikel 137, 3D, met als 
gevolg dat cle verjaringstermijn door ge
zegcl artikel 137, 3D, bepaald worclt; 

Overwegencle, inderclaacl, dat nit arti
kel 42, VI, van het Wetboek van de suc
cessierechten blijkt dat de aangifte van 
nalatenschap de nauwkeurige aanduicling 
moet bevatten van al de goederen die de 
activa van de nalatenschap uitmaken; 
dat het aangeven van slechts een onver
deelcl aandeel in een g·oecl waarvan de ge
hele eigenclom aan de overledene toebe
ho01'de hierop neerkomt dat de overige 
onverdeelde aanclelen in clit goed niet 
worden aangegeven; 

Overwegende dat daarcloor eveneens, 
naar de termen van de bij artikel 137, 4D, 
van hetzelfde wetboek bepaalde uitzoncle
ring op de verjaringstermijn van vijf 
jaar, een « onjuistheid >> bestaat nopens 
de cc samenstelling ll of omvang van cle 
gocderen cUe tot de nalatenschap behoren; 

Dat het eerste onclerclecl van het middel 
clienvolgens gegrond is; 

Om cUe reclenen, verbreekt het bestreclen 
arrest; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op {le 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oorcleelt verwecrclers tot de kosten; ver
wijst cle zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

27 februari 1959. - 2° kamer. - Foor
zltteJ·, H. Vnnclermersch, raaclsheer waar
nemericl voorzitter. Ferslaggever, 
H. Rutsaert. - GeUjklu.iclei!lle conclH,sie, 
H. Raoul Hayoit cle Termicourt, procu
rcur-generaal. - Pleiters, HH. Van Leyn
seele en Simont. 

2° KAMER. - 2 maart 1959 

VONNISSEN EN ARRES'l'IDN. - SrRAF
'ZAKEN. - PUDLIEKE VORDERING Y66R DE 
RECHTER IN HOGER- BEROEP AANHANGIG. -
TUSSENKOMST YAN IIET OPENBAAH MINISTE
RIE. - VOORWERP EN VASTSTELLING. 
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lT' anneer cle p·nbl!elce vonle'l'in,q v66r cle 
rechte·r in hager beroep aanhan,qig is, 
maakt het horen van cle vorclering van 
het opcnbaar m·iniste·rie een lmbstanUele 
fonnaliteit 1tU, wellce in cle beslissh~g of 
in het proces-ve1·bcull vnn cle terechtzit
tin,q moet vast,qestelcl W01Ylen (1) ; floor 
cle wet wonlt echter niet voor,qesclwe
ven clnt het ozJenbaar 1wi·wiste·1·ie cle zaalc 
.swmenvat (2), noah clat in cle beslisS'in,q 
in ho,qer be1·oep of ·in enige Cl1Ulere akte 
vnn fle rechtspleg·ing cle rJr·ieven vnn het 
openba-ar ministerie te,qen het beroepen 
vonn·is, of zijn vonlering op cle cloo1· cle 
belclnngfle opgewo1·pen ,qrieven ve·1·melcl 
1vonlen (3). 

(HAAGDORENS.) 

ARREST. 

HFJT HOF; - Gelet op het bestreden 
·arrest, op 31 juli 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 153, 190, 210 en 211 
van het Wetboek van strafvordering, 
·doordat noch in het arrest, noch in het 
proces-verbaal der terechtzitting vastge
steld is dat het openbaar ministerie de 
zaak samengevat heeft, gehoord is over 
bepaalde grieven tot staving van zijn ho
ger beroep, en geantwoord heeft op de 
grieven van aanlegger, dan wanneer deze 
formaliteiten substantieel en op straf 
van nietigheid voorgeschreven zijn, dat de 
formule « Gehoord de vordering van het 
openbaar ministerie >> niet volstaat om te 
doen blijken van het vervullen van die 
substantiele formaliteiten die door de vo
renaangehaalde wetsbepalingen voorge
schreven zijn, en dat bedoelde formalitei
ten, welke niet blijken uit het door de 
vermeldingen van het arrest aangevuld 
zittingsblad, als nagelaten dienen te wor
den beschouwd : 

Overwegencle dat volgens artikel 210 
van liet vVetboek van strafvordering, op 
hoger beroep ingesteld tegen de over de 
publieke vordering gewezen beslissing, de 
vordering van het openbaar ministerie 
moet worden gehoord; dat het vervullen 
van deze substantiele formaliteit op 
straf van nietigheid moet worden vastge
steld; 

Dat ter zake deze vaststelling geschiecl 

(1) Verbr., 17 october 1955 (An·. Yerb1·., 
1956, blz. 107; Bull. en PAsrc., 1956, I, 134); 
25 februari 1957 (Bnll. en PAsrc., 1957, I, 756). 

(2). Vergel., met betrekking tot de rechtsple
ging in eerste aanleg, artike1190 van het Wet
.boek van strafvordering. 

Omtrent de begrenzing van de debatten v66r 

VERBR., 1959. - 32 

is zowel in het proces-verbaal der terecht
zitting van het hof van beroep als in het 
bestreden arrest · 

Overwegende ~chter clat noch de in het 
midclel aangeclui-cle artikelen, noch enige 
andere wetsbepalingen voorschrijven dat 
het openbaar ministerie in hoger beroep 
de zaak samenvat; dat de wet evenmin 
voorschrijft dat in het arrest of in enige 
andere akte der rechtspleging de grieven 
van het openbaar ministerie tegen het be
roepen vonnis of zijn vordering op de door 
de beklaagde opgeworpen grieven vermeld 
worden; 

Dat het micklel naar recht fault; 
En 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. 

2 maart 1959. - 28 kamer. - Voorzit
te1· en ve1·sla.,q,qeve1·, H. Sohier, voorzitter. 
- Gel-ijlcltticlencle concl-ttsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. 

28 KAMER. - 2 maart 1959 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
NIEUW MIDDEL. - DESKUNDIGE AANGESTELD 
DOOR EEN STRAFREOHTER lliJ DEWELKE AL
LEEN NOG DE BURGERLIJKE \'ORDERING AAN
HANGIG IS. - DESKUNDIGE DIE EEN ANDERE 
DAN DE BIJ DE WET YOORGESOHREVEN EED 
AFGELEGD HE EFT. - J\1IDDEL HETWELK YOOR 
DE EERSTE MAAL VOOR HE'r HOF MAG OPGE
WORPEN WORDEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - BURGERLIJRE VORDERING. 
- EXPERTISE. - DE DESKUNDIGE ER TOE 
GEHOUDEN DE EED AF TE LEGGEN ZOALS DEZE 
BIJ DE BEPALINGEN VAN RET WETBOEK VAN 
S'l1RAFVORDERING VOORGESCIIREVEN IS. 

1 o JJ1 a,q voo1· cle eerste manl v66r het hof 
voor,qestelcl wonlen het m-iclclel lder·u-it 
Cl.f,qeleicl clnt cle eecl a.f,qelegcl cloo1· cle 
cleslcundi,qe cUe aangestelcl wonlt cloor 
een strafTechtbflnlc, bi.f clmvelke alleen 
nag cle b1t1',qerl-ijke vorderin,q nwnhangi,q 
is, (le bij de wet voorgesch1·even eecl 
niet :i.s ( 4). (Impliciete oplossing.) 

de rechter in hoger beroep, zie verbr., 30 ja
nuari 1956 (A·rl'. Yerb·r., 1956, blz. 431; Bull. 
en PASIC., 1956, I, 552). 

(3) Raadpl. verbr., 25 februari 1957, in de 
noot 1 vermeld. , 

(4) Verbr., 25 april 1949 (Ar1·. Ve1·br., 1949, 
blz. 267; Bull. en PASIC. 1 1949, I, 302); verge-
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2° De clesknncUge cUe aangesteld 1vonlt 
door een st1'af1·echtbank, wannee·r b'i:i 
cleze alleen nov tle bwrgerUfke vorcler'ing 
aanhangig ·is, moet op stntf van niet·ig
he·icl van de ex1JerUse, cle eecl ajleggen 
ove·reenkomstig cle tennen voorgeschre
ven IJ'ij artilcel 44, alinect 2, van het 
Wetboek van stntfvonlering (1), of Mj 
miclclel vwn geUjktvaanlige termen (2). 

(GRINVIS, T. LAURENT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestr-eclen 
vonnis, op 3 october 1958 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Charleroi; 

Over het middel, afgeleicl uit de schen
ding van de artikelen 1 van het besluit 
van de Soevereine Vorst van 4 november 
1814, 43 en 44, inzonderheid 44, lid 2, van 
het Wetboek van strafvordering, dit arti
kel gewijzigcl door het enig artikel van de 
wet van 3 juli 1957, 153, 154, 189, 190 en 
211 van het Wetboek van strafvordering, 
3 en 4 van de wet van 17 april 1878, de 
voorafgaancle titel bevattende van het 
·wetboek van rechtspleging in strafzaken, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
en 97 van cle Grondwet, doordat de recht
bank het bestreden vonnis gewezen heeft 
zoncler het verslag van deskunclige Dan
dais uit de clebatten te verwerpen en met 
inachtneming, integendeel, van cle beslui
ten van dat verslag, dan wanneer cleskun
clige Danclois vooraleer zijn ovclracht uit 
te voeren niet cle wettelijke cleskundigen
eecl afgelegd heeft, doch de eecl afgelegcl 
heeft in bewoordingen die cle betekenis 
van de wettelijke formule niet weergeven 
en niet dezelfcle verplichtingen als cleze 
formule opleggen zoclat zijn verslag nie
tig was, en dat 'de rechtbank, door uit
spraak te doen zoals zij heeft gedaan, cleze 
nietigheid overgenomen heeft : 

Overwegende dat bij de bestreclen be
slissing enkel over de door aanlegger te
gen verweerder ingestelcle burgerlijke vor
clering uitspraak is gedaan; 

lijk verbr., 10 september 1958 (supra, b~z. 20; 
Bull. en PASIC., 1959, I, 28), gewezen m een 
"'eval waarin de deskundige de eed had afge
legd, wanneer de publieke vordering nog bij de 
strafrechter aanhangig was. 

Hetzelfde geldt ten opzichte van het middel 
hieruit afgeleid dat de eed van een getuige, 
welke op de burgerlijke vordering gehoord 
wordt, nietig is (verbr., 6 mei 1957, Bull. en 
PAsrc., 1957, I, 105'1). Vergel., echter, verbr., 
29 april 1957 (11?'1'. Yerbr., 1957, blz. 713; Bull. 
en PASIC., 1957, I, 1028). 

Dat de door de strafrechtbanken bevolen 
expertises, zelfs wanneer zij betrekking hebben 
op de vordering van de burgerlijke partij, aan 

Overwegende dat naar luid van het pro
ces-verbaal der terechtzitting van de 
rechtbank van politie te Charleroi van 
3 october 1957, cle deskunclige die aange
stelcl werd om verweerder te onclerzoeken 
de volgende eecl afiegcle : « Ik zweer de 
opclracht die mij verleent is getrouwelijk 
te vervullen, zo llelpe mij God ll ; dat deze 
eed de enige is die de deskundige, vooral
eer met de uitvoering van zijn opclracht 
een aanvang te maken, afgelegd heeft; 

Overwegende dat de terrnen van deze 
eed niet die zijn van de eecl, voorgeschre
ven bij artikel 44, lid 2, van het vVetboek 
van strafvordering, gewijzigcl door de 
wet van 3 juli 1957, nocll gelijkwaarclige 
termen zijn die de deskunclige alle nit de 
wettelijke eed voortvloeiencle verplichtin
gen opleggen; 

Overwegemle dat llet voorschrift van 
artikel 44, alinea 2, een substantiele for
maliteit is, welke toepasselijk is op elke 
door een strafgerecht gelaste expertise, 
zelfs wanneer cUt gerecht nog slechts van 
de vordering der lmrgerlijke partij kennis 
kan nemen; dat, aangezien deze wetsbe
paling van openbare orcle is, het micldel 
v66r het hof mag opgeworpen worden, 
hoewel aa:r.legger de nietigheid niet v66r 
de rech ter o~ver de groncl cloen geld en 
heeft; 

Dat het miclclel gegroncl is; 
Om die reclenen, verbreekt het bestretlen: 

vonnis; beveelt clat melding van oncler
havig arrest zal gemaakt worden. op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweercler tot de kosten; ver
wijst cle zaak naar de Correctionele Recht
bank te Bergen, in hager beroep uitspraak 
doende. 

2 maart 1.959. - 26 kamer. - Yoo·rzit
te·r, H. Sohier, voorzitte~·: -. Yersla.gge
ver, H. Vroonen. - Gel'LJ klu:ulencl.e con
cZ.Ztsle, H. Raoul Hayoit de Term1court, 
procureur-generaal. - Ple-iters, HH. De· 
Bruyn en Demeur. 

de bepalingen van het Wetboek van strafvor-
dering onderworpen zijn, en niet aan deze yan: 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordermg, 
zie hieromtrent, onder meer, verbr., 20 aprii 
1953 (111'1'. Verbr., 1953, biz. 557; B1tll. en 
PASIC., 1953, I, 628). 

(1) Verbr., 25 april 1949, in de vorige noot 
vermeld. 

(2) Dat, zo de wettelijke formule van e~n 
eed niet sacramenteel is, niettemin verelSt 
is dat de gebezigde termen dezelfde v~rpli.ch
tingen, zonder uitzondering, opleggen, z1e lner
omtrent verbr., 17 februari 1947 (A?'i·. Vm·b1·., 
1947, blz. 40; Bull. en PASIC., 1947, I, 57); 
15 maart en 10 mei 1948 (A?'?'. Verb?'., 1948, 
biz. 151 en 272; Bull. en PAsrc., 1948, I, 171 en 
315). 
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2" KAMER. - 2 maart 1959 

l\1ILITIE. - AANVRAAG TOT UITSTEL. - lN
KOMEN VAN HET KALENDERJAAR, DAT AAN DE 
AANVRAAG VOORAFGEGAAN IS. - BEPALING 
MET EETREKKING TOT HET INKOMEN VAN DE 
VADER EN VAN DE ~fOEDER VAN DE DIENST
PLICHTIGE, OF VAN DE l>IET HEN GELIJKGE
STELDE PERSONEN. - BEPALING NIET TOEPAS
SELIJK OM TE EEOORDELEN m• HET INGE
ERACHTE EEDRTJFSINKOMEN VAN DE DIENST
PLICHTIGE ONMISBAAR IS. 

Het aUnea 6 van pantgraaf 1 van wrti
lcel 10 van fle gecoonUneercle cUenst
ZJ lich twetten, 1wcw l·wifl ·wawrvan het in 
aanme;·Jcing te nemen inkO'Inen flatgene 
·is vcm het lcalencle;·jacw voorafgaancle 
cum de clatum~ waarop cle tt.Ustelaan
vraag wo;·clt ingecUend, bedoelt het in
lcomen Vftn de vfuler en fle moefler van 
. fle fl'ienstpz.ichtige of van de tlcta'/'1nee 
gelij lcgestelfle tJe;·so·Jwn ,· fl'ie bepaUng 
heeft geen bet·relclcing 01J fle beoonleling 
door de miUUeraafl van het voo;· het 
IJCZinsonclerho·ufl onm·isbaa;· ka;·akte·r 
van het ·ingebrachte befl1'ijfsinlcomen 
vwn de fUenstpUchtige. 

(EROUIR.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreclen 
beslissing, op 17 december 1958 gewezen 
·door de hoge militieraad; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending· van artikel 37, paragraaf 4, van 
·de gecoiirclineercle dienstplichtwettcn, 
doordat de bestreden beslissing enkel op 
het loonbewi.is van aanleggers broeder 
steunt, bij uitsluiting van andere door 
aanleger overgelegde getuigschriften : 

Overwegende dat noch uit de bestreden 
beslissing, noch uit een ancler procedure
stuk bli,ikt clat aanlegger een aanvraag of 
·een verweer gesteund heeft op de in het 
midclel bedoelde getuigschriften; 

Dat het micldel feitelijke grondslag 
>nist; 

Over het tweede micldel, afgeleid nit de 
schending van artikel 10, paragraaf 1, 1 o, 
van de gecoiirclineerde dienstplichtwetten, 
·doordat de beslissing op het huiclig loon 
van aanleggers broeder steunt, dan wan
neer zij het inkomen van aanleg·g·ers moe
cler in de loop van het ,iaar 1957, het ka
lenderjaar dat aan de aanvraag voorafge
gaan is, in aanmerking diende te nemen : 

Overwegende dat de hoge militieraad 
aanneemt, in strijd met wat het middel 
onderstelt, dat het inkomen van aanleg
gers moecler het maximum, bepaald bij 

artikel10, paragraaf 1, 1°, van de dienst
plichtwetten, gecoiirdineerd bij het ko
ninklijk besluit van 2 september 1957, niet 
bereikt; 

Dat het op het loon van aanleggers 
broeder enkel acht slaat om te beslissen 
dat het inbrengen van aanleggers bedrijfs
inkomen een onclerscheiden voorwaarde, 
omschreven in de artikelen 10, para
graaf 1, 1 o, en 13, paragraaf 1, 4°, des
niettemin niet onmisbaar is voor het on
derhoud van de moeder ; 

Dat het middel op een onjuiste uitleg
ging van de bestreden beslissing rust, en 
c1ienvolgens feitelijke grondslag mist; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning. 

2 maart 1959. - 2• kamer. - Voo;·zU
ter, H. Sohier, voorzitter. - Ye·rslagge
ver, H. Valentin. - GeUjkl·niflenfle con
clttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal . 

2" KAMER. - 2 maart 1959 

STRAF. - MISDAAD STRAFEAAR MET DWANG
ARBEID VAN VIJFTIEN TO'l' TWINTIG JAAR. -
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. - STRAF 
DIE NIE'l' LAGER KAN ZIJN DAN EEN GEV ANGE
NISSTRAF VAN TWEE JAAR. 

De stmt {z.ie tt-itpeszwolcen wonlt tegen de 
flnfle1· vwn een m·isilnnrl strafbafw met 
fltvwngfwbeifl vnn vijfUen tot tw,int-ig 
jaar, zonls rle vleeseUjlce gemeensclwp 
tnssen de selcsen gezJleegrl otJ fle pe;·soon 
van een kind boven fle leeft'i:ifl van Uen 
jawr en benerlen de valle leeft'ijfl va.n 
t>eert'ien jaar, lcnn, zelfs inrlien verzach
tenrle omstan{Ughe{len aanwezi17 zijn, 
'lliiet minueT befl'l'agen clwn ttvee ja.a•J' rJe
vwngen·isstraf. (Strafwetb., art. 79, 80 
en 375). 

(PROCUREUR-GENERAAL TE LUIK, T. DELEART.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 22 januari 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over !let micldel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 375, vierde lid, en 
80 van het Strafwetboek, doordat het be
streden arrest, lletwelk verweerder ver
oordeelt wegens verkrachting door middel 
van gewelc1daden, omschreven in voor
meld artikel 375, vierde lid, en wegens 
openbare schennis van de goede zeden, 
slecllts een gevangenisstraf van een jaar 
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geveld lweft, dan wanneer de straf niet 
minder dan twee jaar gevangenis mocht 
zijn : 

Overwegenclc dat het bcstrcclen arrest, 
ingevolge een beschikking van de raad
kamer, waarbij hot bestaan van verznch
tende omstnndigheden nangenomen is, na 
de in het middel aangehaalde telnstleggin
gen bewezen te hebben verklaard, aanleg
ger veroonleekl heeft tot een cnigc gevnn
genisstraf van een jaar en tot ontzctting, 
geclurendc vijf jaar, uit de in nummerr.: 1, 
3, 4 en 5 van artikel 31 van het Strafwet
boek vermelde rcchten; 

Overwegende dat de straf die toepasse
lijk is voor het in artikel 375, vierde lid, 
van het Strafwetboek omschreven mis
drijf, krachtens llezc wctsbepnling de 
straf van dwnngarbeid van vijftien tot 
twintig jaar is; 

Overwegencle dat nanr luid van de arti
kelen 79 en SO, denle lid, van het Straf
wetbock, indien er verzachtende omstan
digheclen aanwezig zijn, clc straf van 
dwangarbeid van vijftien tot twintig jaar 
vervangcn wordt door clwangarbeicl van 
tien tot vijftien jaar, door opsluiting of 
door een gevangenisstraf van tenminste 
twee jaar; 

Overwegende dat bet arrest, door ver
weerder tot een jaar gevangenisstraf te 
veroorclelen wegens de tegen hem als be
wezen beschouwde misdrijven, de in het 
mkldel aangecluide wetsbepalingen ge
schonden heeft; 

Om die redenen, verbreckt het bestreden 
arrest; beveelt clat melding van oncler
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van het vernietigd arrest; laat de 
kosten de Staat ten laste; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

2 maart 1959. - 28 kamer. - Voorzit
ter, H. Sohier, voorzitter. - Verslagge
ver, H. Vroonen. - Gel'ijkl,whlencle con
cljtsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. 

2e KAMER. - 2 maart 1959 

1o VERKEIBJH. - VERVAL VAN HET RECHT 
EEN RIJTUIG TE VOEREN WEGEXS LICHAiYIE
LI.JKE ONBEKW AAMHEID. - BESTAAN EN DUUR 
VAN DEZE ONBEKWAAMHEID. - BINDENDE BE
OORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

2° VERKEEH. - VERVAL VAN HET RECHT 
EEN RIJTUlG TE VOEREN, ZOALS HET DOOR DE 
WETGEVING OP DE POLITIE VAN HET VERKEER 
IS BEPAALD. - VOORWERP. 

1 o De feUenrechter beoonleelt soeverel-n, 
naar cle omstnncUgheclen, of cle be-

klnngcle lichcwwl'ijk onbekwaam is een 
rifhlig te 'Voeren en of rli e onbelcwaam
heid blijveml of i'ijclelij!.; is (1). 

2° Het verval van het recht te bestjt1'en 
hctwellc bi:i de wetten van 1 a'u_q-ust,us 
1899 en 1 a'l!.[J'USt'llS 1924 O]J cle polit'ie 
van het vervoer bCZJaalcl is, heeft enl.;el 
tot V001''WC'I'tJ het 'VOeren vnn een 1'i:i
i'lt:iy,· cle 1'Cchter vernut{J niet het vMval 
'll it te lweiaen tot het best'llren 'Uan een 
luchtsch'ip of tot het gelehlen vwn een 
1'i:iclie1· (2). 

(DUBOIS, T. DELYAUX EN QUINE'!'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 october 1958 in hoger beroep· 
gewezen door de Correctionele Hechtbank 
tc Charleroi; 

I. In zover de voorziening gericht is te
geu de over de publieke vonlering gewezen 
beslissing : 

Over het middel, hieruit afgeleicl da t 
het bestreden vonnis, bij bevestiging vnn 
het beroepen vonnis, tcgen annlegger we
gens zijn lichamelijke onbekwaamheicl de 
clefinitieve vervallenverklaring uitspreekt 
van het recht een voertuig of een lucht
schip te l1C~sturen of een rijclier te gelei
den, clan wanneer, eerste ont1enleel, ann
legger seclert het beroepen vonnis de lessen: 
van een rijschool gevolgd had, en een ge
tuigschrift van dcze school hem gcscllikt 
verklaarde· om aile motorvoertuigen te be
stluen, en dan wannecr, tweede onllerdeel, 
de rechter in hoger beroep zich geen nieuw 
bewijs van de lichamelijke onbekwaam
heicl versclmft heeft, door eventueel een 
cleskumlige aan te stellen : 

Overwegencle dat de rechter over de 
grond soeverein in feite oordeelt, ener
zijcls, of de beklaagcle, volgens de omstan:
digheden, lichamelijk onbekwaam is tot 
het besturen van een voertuig en of deze· 
onbekwaamheid blijvend of tij delijk is, 
en, anclerzijcls, of er aanvullende oncler
zoeksmaa tregelen dienen te worden gelast ; 
dat het midclel derhalve niet kan ingewil
ligcl worden ; 

Over het micldel, van ambtswege afge
leicl uit cle schending van artikel 2 van de 
wet van 1 augustl1s 1899, aangevukl door 
artikel 2 van cle wet van 1 augustus 1924, 
cloorclat het bestreclen vonnis, bij bevesti-

(1) Verbr., 17 maart 1938 (A1·r. Ve1·b1'., 1958, 
blz. 532; Bttll. en PASIC., 1958, I, 790). 

(2) Vnbr., 17 september 1956 (Bull. en 
PAsrc., 1957, I, 7). Bij het in werking treden 
van de wet van 15 april 1958 (art. 3) zal het 
anders worden. 



- 501 

ging van het beroepen vonnis, aanlegger 
vervallen verklaart van het recht een 
voertuig, een luchtschip te besturen of 
een rijdier te geleiden, dan wanneer bij 
deze wetsbe11aling enkel de vervallenver
klaring van bet recht een voertuig te be
sturen voorgeschreven is : 

Overwegencle dat, in strijd met de bepa
ling van artikel 2 nm de wet van 1 au
gustus 1899, aangevuld door artikel 2 van 
de wet van 1 augustus 1924, waarop het 
steunt, llet bestreclen vonnis aanlegger 
vervallen verklaart van het recht cen 
luchtschip te besturen of een rijdier te ge
leiden; 

Dat het derhalve deze wetsbepaling 
schendt; 

Overwegende clat blijkens deze bepaling, 
de vervallenverklaring wegens lichame
lijke onbekwaamheicl geen straf, doch een 
veiligheiclsmaatregel is; clat cle verbreking 
bijgevolg niet slaa t op de veroordeling van 
aanlegger uit hoofde van het misclrijf naar 
aanleicling waarvan de vervallenverkla
ring uitgesproken wercl; 

En overwegencle clat, voor het overige, 
de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en cla t de beslissing overeenk.om
stig de wet is ; 

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

Overwegencle clat cleze beslissing noch 
gewezen is over een betwisting omtrent de 
bevoegclheid, noch een eindbeslissing is in 
de zin van artikel 416 van het Wetboek 
van strafvorclering; clnt cle voorziening 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

Om die reclenen, verbreekt het bestreden 
vonnis, doch enkel in zover het aanlegger 
vervallen verklaart van het recht een 
luchtschip te besturen of een rijclier te 
geleiden; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt clat melding van omlerha
vig arrest zal gemaakt worden op de lmnt 
van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing ; 
veroordeelt aanlegger tot drie vierde van 
de kosten; laat het overige der kosten de 
Staat ten laste; zegt dat er geen termen 
zijn tot verwijzing. 

2 maart 1959. - 2" kamer. - Voorzit
te-r, H. Sohier, voorzitter. - Ve1·slar!l!e
ver, H. ·wouters. - Gel-ijkluhlencle eon
cl-ns'ie H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procu~eur-generaal. 

2" KAMER. - 2 maart 1959 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
AIUUDSTEN. - STRAFZAKEN. - VEROClR
DELH\G VAN EEN BEKLAAGDE WEGENS HOOFD
ZAKELIJKE DEELNE~HNG AAN EEN MISDRIJF. 
- AANDUIDING VAN ARTIKEL 66 VAN HET 
STRAFWETBOEK NIET VEREIST. 

De 1·echter cUe een beklaagde wepens 
hoofclzalcelijlce cleelneming aan een 
miscl-rljf ve1'0o·rcleelt is e-r n·iet toe ge
lwnclen ht zi:in besUssing Mtilcel 66 van 
het Stratwetboek ann te clu'iclen (1). 

(RODENBACH EN ~IISTIAEN, T. <<UNION DES 
DENTISTES E'r S'fOliiATOLOGISTES DE BELGI· 
QUEll.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 november 19[)8 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

I. In zover cle voorzieningen gericht zijn 
tegen cle over {le publieke vordering ge
wezen beslissing : 

Over het vijfde micldel, door aanlegger 
Roclenbach ingeroepen en nit de schencling 
van artikel 97 van de Gronclwet afgeleid, 
doordat het arrest aanlegger Rodenbach 
als mededader van de ten laste van dok
ter :Mistiaen als bewezen aangeziene mis
drijven veroordeelt, zoncler artikel 66 van 
het Strafwetboek onder cle toegepaste 
wetsbepalingen aan te halen, clan walllleer 
het hem op cle voet van cleze bepaling ver
oorcleelt : 

Overwegende dat het vermelden in het 
arrest van artikel 66 van het Strafwet
boek, hetwelk geen bijzondere straf voor
schrijft, niet vereist is; 

Dat het micldelnaar recht faalt; 
En overwegende clat de substantiele of 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroorcleelt aanlegg·ers tot cle kos
ten. 

2 maart 1939. - 2" kamer. - TToorzit
te-r, H. Sohier, voorzitter. - Verslagge
ver, H. Vroonen. - GeUj7cl·u.1dencle con
clusie, H. R. Delange, aclvocaat-generaal. 

(1) Verbr., 14 januari 1952 (A1·r. Yerb•·., 
1952, blz. 233; Bull. en PAsrc., 1952, l, 260). 
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2" KAMER. - 3 maart 1959 

1o GEMEENTETAXES. - TAXE OP DE 
ONROERENDE GOEDEREN \:Vl~LKE OP DE OPEN
BARE RIOLEN AANGESLOTEN ZIJN. - TAXE 
INGEVOERD OM TE YOORZIEN IN DE UITGAYEN 
TOT HE'l1 ONDERHOUDEN VAN DE RIOLEN EN VAN 
EEN STATION VOOR ZUIVERING. - UITGAVEN 
GEDAAN IN IIET EELANQ VAN AL DE LEDEN VAN 

DE GEMEENTELIJKE COLLEOTIVITEIT. - BE
LASTING EN NIE'l' VERGELDINGTAXE. 

2D GliJMEENTETAXES. - TAXE OP DE ON
ROERENDE GOEDEREN WICLKE OP DE OPENBARE 
RIOLEN AANGESLOl'EN ZIJN. - TAXE IN DE 
GlcMEENTEBEGROTING ONDER DE OPSOMMING VAN 
DE ZOGENAAAffiE << BELASTINGEN TO'l1 TEHUGBE~ 

TALING Jl OPGENOMEN. - INSOHRIJVING WELKE 
OP ZICHZEL~' AAN DIE 'l'AXE HET KARAKTER 
VAN EEN VERGELDINGTAXE NIET VERLEENT. 

1o Is geen vergelcl'in[Jtaxe, cloch een cl'i
r·ecte [femeentebelctstiny, cle cloor· cle ye
meente op fle op fle openbcwe ·riole-n aan
yesloten onme·rencle yoecleren ye·vestiyfl 
ten e·incle te voorz·ien ·in cle nUyaven cUe 
het oncle·rhouclen Vftn cle 'i'iolen en van 
het stat·ion voor· z·uiveriny vere·ist en cUe 
yeclawn worden, niet orn een per·soonlijlce 
en aan zekere belast'inysch1tlfl'ir1en eiyen 
fl'ienst te bmv·ijzen, cloch in het ctlye
meen belang vnn cle leclen ·van fle ge
meenteUjlce collecUvUeU, tot ·nUvoeriny 
Vfm cle nlyemene verplichUng van poliUe 
OJ) cle 100[/en·is 1.Vellce OJ! fle gemeente 
ntst (1). (Gemeentereglement van Flo
rennes van 17 december 1955.) 

2o De omstwrul'igheicl clat een gemeente
taxe op cle op openbnre 'i'iolen aanyeslo
ten onme·rencle yoecler·en ·in cle beyrotiny 
van fle gemeente onfler cle opsomm;in[f 
Vftn cle zogenaamfle « belasMngen tot te
nt.(Jbetal'ing JJ ozJge·Jwmen z·i,jn lean op 
z·ichzelf ann cUe tnxe het lcarnlcter van 
een veryelcl'i11 [It axe niet verlenen (2) . 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN I<'INANCIEN, 
T. GE1\IEENTE FLORENNES.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de beslissing 
van de bestendige depntatie van de pro
vinciale raad van Namen, op 25 april 1958 
gewezen; 

Over het enig midclel, afgeleicl nit de 
schending van de artikelen 25, 29, 68, 97, 

(1) Raaclpl. verbr., 16 februari 1951 (AlT. 
T'e1•br., 1951, blz. 328; Bull. en PASIC., 1951, 
I, 390). 

(2) Raaclpl. verbr., 24 october 1957 (AlT. 
Verbr.; 1958, blz. 93; Bull. en PAsrc., 1958, 
I, 170). 

110 en 113 van de Grondwet, 50 van het 
decreet van 14 december 1789 betreffende 
de oprichting van de mnnicipaliteiten, 3, 
1°, van titel XI van het decreet van 
16-24 augustus 171JO op de rechterlijke or
ganisatie, 105 van de wet van 3 frimaire 
jaar VII betreffencle de omslag, ·de zetting 
en de invordering van de gromlbelasting, 
15 van de wet van 28 juni 1822, 4, para
graaf 2, 1 o, van het koninklijk besluit van 
15 januari 1948, tot samenschakeling van 
de organieke wetten op de inkomstenbe
lastingen, 75, 76, 5°, en 78 van de gemeen
tewet van 30 maart 1836, doordat het be
streclen besluit cle reclamatie van de Staat, 
als aanlegger, tegen de belasting die van 
hem ge,eist wordt volgens het aanslagbil
jet da t hem 011 30 augustus 1957 afgeleverd 
werd nit hoofcle van taxe op het oncler
houd van cle riolen der gemeente Floren
nes, verwerpt, om de redenen : a) clat bo
vengemelcle taxe de kemnerken van een 
verhaalbelasting zou hebben die bestemcl 
is om de kosten voor het onclerhoud van 
de riolen te verevenen, en dat bovendien 
de litigieuze taxe in de gemeentebegroting 
vermelcl staat onder cle opsomming van de 
zogenaamde « belastingen tot terugbeta
ling ll ; b) cla t de onroerende goederen 
waarvoor de aanslag gevestigcl is ver
huurd zijn aan militairen die llie privaat 
gebruiken, en dat naar luid van het re
glement tot regeling van de litigieuze taxe, 
al is deze niet versehuldigcl voor de on
roerencle goederen welke voor een koste
loze of niet kosteloze dienst ten algemenen 
nutte gebruikt worden, cleze vrijstelling 
niet geldt voor cle clelen van die onroe
rende goederen welke de aangestelclen van 
de Staat privaat en voor hun persoonlijk 
nut gebruiken, dan wanneer de litigieuze 
taxe niet de vergelcling is van een aan 
aanlegger verstrekte bijzomle.re, persoon
lijke en particuliere clienst, cloch bestemcl 
is tot het verevenen van de kosten die de 
gemeente voorgeschoten heeft ten behoeve 
van al haar inwoners, krachtens een alge
mene plicht clie de municipaliteiten opge
legd is door artikel 50 van het decreet van 
14 december 1789 hetwelk, onder de fnnc
ties welke de gemeenteoverheid eigen 
zijn vermelclt de inwoners de voorc1elen 
te v~rschaffen van een cleugdelijke politie, 
en onder meer van de zindelijkheicl, de 
gezondheid ... van straten, openbare plaat
sen en gebouwen, en krachtens artikel 3, 
1 o, van titel XI van het decreet van 
16-2-! augustus 1790, hetwelk, onder cle t:;
ken die de gemeentebesturen ter beharti
ging toevertrouwd worden, vermeldt al 
wat bevonlerlijk is voor de veiligheicl en 
het gemak in straten, op kaaien, openba~·e 
plaatsen en wegen; trouwens, naar hud 
van het besluit van de gemeente Florennes 
van 17 november 11156, llet aangesloten zijn 
op de riool verplicht is; daar de eenen-
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vijftig in het bestreden besluit aangeduide 
huizen tijdens de onder de aanslag val
lende periocle toebehoord hebben aan de 
Staat met het oog op het onderdak ver
schaffen aan militairen, die huizen toen
tertijd van het openbaar domein van de 
Staat cleel uitmaakten; het gebruiken van 
die huizen door militairen noch de ge
meente Florennes, noch de bestendige de
putatie van de provinciale raacl van Na
men in staa t stelcle te zeggen da t de taxe 
verschukligd was omclat de huizen door 
de << aangestelden van de Staat, privaat 
en voor hun persoonlijk nut ll gebruikt 
werclen, daar de militairen geen aange
stelclen van de Staat zijn, doch organen, 
die zich met hem vereenzelvigen; aange
zien de litigieuze taxe geen verhaaltaxe 
is, doch een belasting, zij ten laste van de 
Staat niet mag geheven worden krachtens 
het beginsel dat de hoge overheid vrijge
steld is van aile belastingen op c1Ei zaken 
waarvan zij gebruik maakt (cf. DollfAT, 
Dro,it tJu,bUc, livre Jer, t. VI, section VII, 
no XI), welk beginsel door de in dit mid
del aangehaalde teksten toegepast wordt; 
tenslotte, de opneming van de betwiste 
taxe in de gemeentebegroting onder de op
somming van de zogenaamde « belastingen 
tot terugbetaling ll niet tot gevolg kan 
gehad hebben de aarc1 ervan te wijzigen, 
of de Staat eraan te onderwerpen voor de 
zaken waarvan hij gebruik maakt, of af 
te wijken van de gronclbeginselen van het 
openbaar recht die in clit midclel ingeroe
pen worden : 

Overwegende dat de van aanlegger ge
vorclerde taxe ingevoerd werd bij een ge
meentereglement van 17 december 1955, 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
23 maart 1956 ; dat cUt reglement, << ten 
eincle te voorzien in de uitga ven die het 
onderhouden van de rio len en van het sta
tion voor zuivering van het gebruikt wa
ter vereist ll, een gemeentetaxe van 100 fr. 
per jaar invoert ten laste van de eigenaars 
wier onroerem1e goederen op de openbai·e 
riolen aangesloten zijn of zullen worden, 
de taxe voor ieder aangesloten onroerend 
goecl versclmldigd zijncle ; 

Overwegencle, enerzijds, dat blijkens de 
gronclslag waarop de taxe gevestigd is, 
het ten deze een biljvende toestand en 
een periocliek versclmlcligcle taxe gelclt; 

Overwegende anc1erzijds, dat uit deze 
elementen blijkt dat de litigieuze taxe on
afhankelijk is van elk denkbeeld van een 
persoonlijke en particuliere aan de be
lastingschuldige bewezen dienst; dat zij 
tot doe.! heeft de op de riolen aangesloten 
of aan te sluiten eigenaars het hunne te 
doen bijdragen in de uitgaven welke de 
gemeenschap uit kracht van een algemene 
verplichting van politie ten behoeve van al 
haar leden gedaan heeft of zal te doen 
hebben; 

Dat tach artikel 50 van het decreet van 
14 december 1789 en artikel 3, 1° van ti
tel XI van het decreet van 16-24 ~ugustus 
1790 al wat verband houdt met de zinde
lijkheid en de gezondheid, onder meer in 
de straten, openbare plaatsen en gebou
wen, de gemeente ten laste legt; 

Overwegende dat het feit, waarop in de 
bestreden beslissing gewezen is, dat de 
kwestieuze taxe in de gemeentebegroting 
voorkomt onder de opsomming van de zo
genaamde belastingen « tot terugbeta
ling Jl, op zichzelf haar de aard van een 
verhaaltaxe niet kan doen verkrijgen; 

Dat nit c1eze beschouwingen volgt dat 
de litigieuze taxe geen karakter van een 
verhaaltaxe heeft; 

Overwegende dat de bestreden beslissing 
uitdrukkelijk en in hoofdzaak hierop ge
steund is dat de betwiste belasting een 
verhaaltaxe is; c1at, al keurt de rechter 
tevens de argumenten goed die het college 
van schepenen van Florennes naar voren 
brengt, ten aanzien van de eventuele toe
passing, op de feiten der zaak, van de 
vrijstelling die bij artikel 4 van het ge
meentereglement voorgeschreven is voor 
de tot een dienst van openbaar nut ge
bruikte onroerende goec1eren, hij cUt 
slechts doet, in zijn juridische opvatting 
van het verhalend karakter der taxe, om 
bijkomstig erop te wijzen dat aanlegger 
door deze bepaling niet vrijgesteld is van 
betaling van de door het gemeenteregle
ment ingevoercle verhaal taxe ; 

Dat eruit volgt clat de bestreclen beslis
sing, door haar dispositief te rechtvaardi
gen door de reden dat de litigieuze belas
ting een yerhaaltaxe is waarvan aanleg·ger 
niet vrijgesteld is door het gemeentere
glement waarbij zij ingevoerd is, de in 
het miclclel aangec1nic1e wetsbepalingen 
schenclt; clat het mid del gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt de bestreclen 
beslissing; beveelt dat melding van on
c1erhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigcle beslissing; ver
oorcleelt verweerster tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de bestendige depu
tatie van de provinciale raad van Luik. 

3 maart 1959. - 2e kamer. - TTOO'/'ZU
te,r, H. Giroul, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - TTe1·slaggeve1·, H. Valentin. 
- Geliilcluiclencle conclnsie wnt cle groncl 
van het m'iclclel betrett, st'/'ij(Ug wnt cle 
ontvanlcelijlcheicl betrett (1), H. R. De
lange, advocaat-generaal. Pleiter, 
H. de Harven. 

(1) Ret openbaar ministerie beschouwde dat 
de bestreden beslissing hoofdzakelijk steunde 
op het vergeldend karakter van de litigieuze 
taxe, en, in ondergeschikte orde, hierop dat 
die taxe, al weze zij een belasting, in alle geval 
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2" KAMER. - 3 maart 1959 

1° VERKNOCHTHEID. - ZAKEN .VAN DI
RECTE BELASTINGEN. - SAMENVOEGING m' 
SPLITSING VAN VORDERINGEN. - BEOORDE
LINGSMACHT VAN DE RECHTER, - PERKEN. 

2° KOSTEN. - ZAKEN VAN DIRECTE BELAS
TINGEN. - SAMENVOEGING VAN VORDERINGEN 
DOOR DE RECHTER WEGENS HUN VERKNOCHT
HEID. - \TORDERINGEN DIE NIETTEMIN ONDER
SCHEIDEN BLLTVEN. - DE OP ELKE VAN DE 
ZA'KEN GEVALLEN KOSTEN liOGEN NIE'r VER.
SMOLTEN WORDEN. 

S0 INKOMSTENBELASTINGEN. - AAN
SLAG VAN AMBTSWEGE. - BEDRIJFSINKOM
STEN. - DEWIJS VAN HET JUIS'l'E BEDRAG 
VAN DE BELASTBARE INKOMSTEN. - BEWIJS 
VAN DE BRUTO-Il\'KOMSTEN EN VAN DE AFTREK
BARE BEDRIJFSUITGAVEN EN BEDRIJFSVERLIE
ZEN. 

1° De beoonlez.ing van cle noollwerl[liglle
lle·n vwn een !le-ugcleUjlve rechtsbecleUng, 
clie cle voeg'ing of spUts-ing van cle vor
cleringen vere·isen, ·is aan cle feUcn·rech
ter ove·rgelaten, oncler voor·behoucl vnn 
cle eerb·ierlig·ing van cle ·rechten van cle 
venlecl'ig-ing (1). 

2° De rloor cle r·echter bevolen samenvoe
ginrJ vwn vonler·ingen op groncl vnn hu.n 
verlcnochthe-icl, belet niet clat zij onrler
scheirle-n blijven en heett niet tot gevolrt 
clat rle op ellc vrm rle zalcen gevallen leas
ten gemeenschrtppel'ij lee Tvosten worden. 

so B'i:i aanslctg van ambtswege van be
clrijfwinkomsten behelst het bewijs van 
het j-niste berlrag van rle belastbar·e in
Jcomsten het bew·ij s van het .htiste be
llrag van rle br·nto-·inlcomsten en het be-
11Yijs van het j-wiste berlrag vwn cle af
trelcbare betl1"ijfsnitga·ven en beclrijfs
verliezen (2). (Samengeschakelcle wetten 
betreffende cle inkomstenbelastingen, ar
tikelen 26 en 56.) 

(BARON DE POTESTA, EN ROMEDENNE, 
T. HELGISCHE STAAT, :1\IINISTER VAN E'INANCii£N.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 20 mei 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

door aanle.gger verschulcligcl was, omc1at de 
onroerencle goecleren, waarop zij betrekking 
had, « verhuurd » ·waren aan militairen die ze 
«ten privaten titel >> en « voor hun pcreoonlijk 
gebruik >> bewoonclen; cleze laatste roclen was, 
volgens het openbaar ministerie, volcloencle om 
het clispositief van de bestreclen beslissing te 
rechtvaarcligen. 

Overwegencle dat tle voorzieningen, te
gen hetzelfcle arrest gericht samenhan-
gencl zijn; ' 

Over het eerste miclclel, afgeleid uit de 
schending- van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 9 van cle wet van 15 maart 19S2 
(artikelen S7b·is en 37ter van titel I van 
het voorafgaand boek van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvorclering), 9 en 10 
van de wet van 6 september 1895 vervan
gen door artikel 1 van de wet vdn 23 juli 
1953, 77, 78, 81bis, 130, 188 van het Wet
boek van burgerlijke rechtsvorclering, 194 
van het Wetboek van strafvorclering, 1315 
van het Durgerlijk Wetboek, 55, 56, 66 en 
67 van de wetten op de inkomstenbelas
tingen smnengeschakelcl bij besluit van cle 
Regent van 15 januari 1948, 2 van het de
creet van 20 juli 1831 op de clrukpers en 
van de rechten der verdediging, doorclat 
het hof van beroep bij het bestreclen ar
rest de zaken van beicle aanleggers van 
ambtswege samengevoegcl heeft, vervol
gens verklaanl heeft zijn beslissing op de 
elementen << van het dossier >> te steunen, 
van de kosten in beicle zaken een geheel 
gemaakt heeft en ze bij helften tussen 
aanleggers vercleeld heeft ; dan wanneer 
het hof van beroep alclus zaken samenge
voegd heeft buiten de bij cle wet bepaalde 
gevallen en zijn overtuiging onregelmatig 
gesteund heeft op de elementen van het 
dossier van een andere justitiabele die 
niet op gelclige wijze bij de procedure ge
voE'gcl werclen overeenkomstig de artike
len 9 en 10 van de wet van 6 september 
1895, vervangen door artikel 1 van de wet 
van · 2S juli 1953, van welke elementen 
ieder van aanleggers geen kennis gehacl 
heeft en ten aanzien waarvan hij het 
recht van weclerantwoorcl, omschreven in 
artikel 10 van dezelfde wet, niet heeft 
kunnen uitoefenen, wat een schending van 
de rechten der verclecliging oplevert 
(schencling van al1e in het miclclel aange
duicle wetsbepalingen, uitgezonderc1 cle ar
tikelen 97 van cle Gronclwet, 1SO van het 
vVetboek van burgerlijke rechtsvorclering 
en 194 van het Wetboek van strafvorde
ring), en dan wanneer, in iecler geval, het 
bestreclen arrest het punt in llet onzekere 
laat of het hof van beroep zijn oYertui
ging niet op de elementen van een onre
gelmatig neergelegcl dossier gesteuncl 
beeft, wat het hof van cassatie belet zijn 

(1) Raaclpl., in strafzaken, verbr., 3 juni 
1947 (Arr. Yerbr., 19±7, blz. 177; Bull. en 
PAsrc., 19±7, I, 228); 11 maart 1957 (A·1'1'. 
Ve1'b1·., 1957, blz. 559; Bnll. en PAsrc., 1957, 
I, 824); 10 november 1958 (snpm, blz. 218; 
Bull. en PAsrc., 1959, I, 2G0). 

(2) Verbr., 14 october 1958 (suzn·a, blz. 130; 
Bull. en PAsiC., 1959, I, 157). 
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toezicht op de wettelijkheid van de be
streden beslissing nit te oefenen (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet), en 
dan wanneer elke der aanleggers niet 
mocht veroordeeld worden tot een deel 
van de kosten van een door de andere in
gesteld geding (schending van de artike
len 130 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering en 194 van het Wetboek 
van strafvordering) : 

Overwegende dat de noodwendigheden 
van een deugdelijke rechtsbedeling, die 
de voeging of splitsing cler procedures 
vereisen, aan de beoordeling van de rech
ters overgelaten worden en clat de uitoe
fening van die macht enkel tot verbre
king kan leiden wanneer daardoor de 
rechten van de verclecliging gekrenkt zijn; 

Overwegende dat in de door aanleggers 
v,66r de rechter genomen conclusies, ieder 
van hen uitdrukkelijk verwijst naar de 
stukken van het dossier welke op de an
dere betrekking hebben; 

Dat eruit volgt dat het hof van beroep, 
door zijn overtuiging op de stukken van 
de twee dossiers te steunen, de verdedi
gingsrechten van geen van aanleggers 
heeft kunnen miskennen ; 

Dat het middel in dit opzicht f~itelijke 
grondslag mist ; 

Ovenvegende evenwel dat de voeging 
van de zaken niet belet dat zij onderschei
den zaken blijven en niet tot gevolg heeft 
de op elke cler zaken gevallen kosten tot 
gemeenscha11Pelijke kosten te maken; 

Overwegende dat de rechter door een 
geheel te maken van alle kosten in ver
band met de twee bij hem aanhangige 
zaken, en door elke van de aanleggers tot 
bet betalen van de helft ervan te veroor
delen, zijn beslissing te dezen aanzien 
niet wettelijk gerechtvaardigd heeft ; 

Dat bet mid del in cleze mate gegroncl is; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 56 van de wetten op 
de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl 
bij besluit van de Regent van 15 januari 
1948, doordat bet bestreden arrest beslist 
heeft dat « het subsidiair aanbod van be
wijslevering door alle rechtsmiddelen, 
clat verzoeker gedaan heeft, niet kan in
gewilligcl worden gezien de op hem rus
temle verplichting het juiste beclrag van 
zijn belastbare inkomsten te bewijzen vol
gens wettelijke moclaliteiten die zijn ann
bod niet behelst )), dan wanneer, daar bet 
bestreden arrest niet verduidelijkt welke 
wettelijke modaliteiten aanleggers aanbod 
van bewijslevering niet behelsde, deze re
den dubbelzinnig is en het hof van cassa
tie geen mogelijkheid biedt de wettelijk
heid van de bestreden beslissing na te 
gaan (schencling van artikel 97 van de 

Grondwet), en dan wanneer aanlegger 
aanbood het bewijs te leveren « van de 
aangevoerde verliezen ll, dit wil zeggen 
van het bestaan van de verliezen en bet 
bedrijfskarakter ervan, uit welk bewijs 
het juiste bedrag van de belastbare in
komsten, dit is nul, zou zijn gebleken, en 
dan wanneer bet bewijsaanbod van aan
legger mitsdien wel degelijk alle bij de 
wet bepaalde modaliteiten behelsde 
(schencling van de artikelen 1319 tot 1322 
van het Burgerlijk vVetboek, en 56 van de 
samengeschakelde wetten) : 

Overwegende dat de in het middel weer
gegeven reclen betrekking heeft op het 
verwerpen van een subsidiair bewijsaan
bod clat bij conclusies gedaan werd, niet 
door aanlegger Romeclenne, doch, zoals 
bet arrest erop wijst, enkel << door verzoe
ker baron de Potesta ll ; 

Overwegende, enerzijds, dat deze reden 
in verbancl moet worden gebracht met een 
andere daaraan voorafgaande reden, 
waarcloor vercluidelijkt is « dat de regel
matig van ambtswege aangeslagen belas
tingplichtige bet bewijs van het juiste be
drag van zijn belastbare inkomsten moet 
leveren door miclclel van positieve en con
troleerbare elementen; dat het arrest al
dus zoncler dubbelzinnigheid de modalitei
ten van llet op de belastingplichtige rus
tend bewijs aangeduid, en overwogen 
heeft dat het aanbod van aanlegger de Po
testa die moclaliteiten niet behelsde; 

Overwegende, anderzijds, dat, na erop 
gewezen te hebben dat llet door aanleg
gers overgelegcl expertiseverslag, volgens 
hetwelk hun exploitatie in vereniging voor 
de laatste vier jaren 1951 tot 1954 met een 
aanzienlijk verlies afgesloten werd, steun 
vond noch in bewijskrachtige rekeningen, 
noch in documenten clie de beschouwingen 
van de deskunclige genoegzaam rechtvaar
cligden, dat claaruit niet bleek <;lat tijclens 
de dienstjaren 1953 en 1954, de enkele ter 
zake behanclelde dienstjaren, verliezen 
zouden zijn geleden, noch dat bedoelcle 
verliezen een beclrijfskarakter zouden ge
hacl hebben, de rechter lleeft kunnen laten 
gelden, zonder de bewijskracht van de 
conclusies van aanlegger baron de Potesta 
te miskennen, dat het bewijsaanbod, dat 
hij zonder de minste vercluiclelijking ge
claan had, evenmin bepaalcle en contro
leerbare elementen nopens de werkelijk
lleicl van de aangevoerde verliezen en het 
juiste bedrag van de belastbare inkomsten 
voor beide behandelde clienstjaren kon 
verschaffen ; 

Dat l!et miclclel mitsclien niet kan inge
willigcl worden; 

Over hct clercle midclel, afgeleid nit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 56 van de wetten op 
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de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl 
bij besluit van de Regent van 15 januari 
1948, cloordat het bestreden arrest ver
klaart dat aanleggers << bij aanvullende of 
subsidiaire conclusies om aftrekking van 
abnormale lnsten of verliezen alsmecle van 
sequester- en procedurekosten ll verzocht 
hndden, en beslist dat, aangenomen dat 
de in clit opzicht ingeroepen argnmenten 
en documenten een bewijswaarcle hebben, 
!let wettelijk bewijs van het juiste bedrag 
der bela!'tbare inkomsten daaruit evenwel 
niet zou blijken en clat clienvolgens op de 
in die conclusies voorgebrachte eis geen 
acht kon worden geslagen, dan wanneer 
aanleggers geenszins bij conclusies ver
zochten om aftrekking van cle kwestieuze 
verliezen, lasten en kosten, doch cleze de
den gelden ten bewijze van het willekeurig 
karakter van de berekening van de ann
slag, en clan wanneer het bestreden arrest 
mitsclien aan de conclusies van aanleggers 
een betekenis toegeschreven heeft die met 
de termen ervan niet kan verenigcl worden 
(schending van de artikelen 1319 tot 1322 
van het Burgerlijk vVetboek) en geen pas
send antwoorcl erop heeft verstrekt (schen
cling van artikel 97 van de Gronclwet), en 
dan wmmeer de van nmbtswege aangesla
gen belastingschuldige niet enkel de ver
laging van de aanslag kan bekomen door 
het bewijs van het juiste beclrag van zijn 
inkomsten te leveren, maar insgelijks het 
recht heeft vernietiging van de nanslng te 
bekomen door aan te tonen dat deze wil
lekeurig gevestigd werd, welk recht het 
bestreden arrest miskcncl heeft door te 
weigeren op de stellingen van aanleggers 
ncht te slaan (schencling van artikel 56 
van de samengeschakelde wetten) : 

Overwegende dat nanleggers allebei v66r 
de rechter over de grond subsiclinir ertoe 
concludeerclen dat er zou gezegcl worden 
« dat gezien de buitengewone exploitatie
omstancligheden van de door hen beheerde 
hofstede, de lnndbouwschaal niet mocht 
toegepast worden en clat de aanslagen 
dienvolgens nietig waren ll; clnt in aanvul
lende conclusies, neergelegcl enkel door 
aanlegger de Potesta, deze verzocht te 
cc zeggen clat de aanslagen willekeurig zijn 
wijl gevestigcl overeenlwmstig de schaal, 
zoncler rekening te houclen met de eigen 
omstam1igheclen dcr zaak en clc abnormale 
verliezen ll; 

Overwegencle clat het arrest, cle~~:e subsi
cliaire en aanvullencle conclusies gelijk
tijdig beantwoorclencl, erop wijst dat «de 
1erklaring van de onclergang van de ver
eniging van nanleggers ten dele gelegen is 
in de min of mecr geregelde gelclopnemin
gen door de ene, in cle abnormale gezins
uitgaven >an de andere, zodat het onmo
gelijk wonlt de in !Jet bctlrijf geleclen ver
liezen, zo er al waren, juist te kennen ; 

dat in ieder geval geenszins aangetooncl is 
dat de verliezen die aanleggers doen gel
den het gevolg ~~:ouden wezen van een be
heer en een exploitatie van het in vereni
ging gebracht goed die irrationeel, onge
schikt, ongelukkig, in elk geval abnormaal 
waren; dat de ac1ministratie, bij ontsten
tenis van een wettelijke aangifte, gerech
tigd was om de aanslag van ambtswege te 
Yestigen op de voet van de forfaitaire 
sclmlen welke opgemaakt zijn met inacht
neming van de normale verliezen der lancl
bouwbeclrijven, en dat aanleggers, nu zij 
cle werkelijkheicl en de aan~~:ienlijkheicl 
van de buitengewone, in het bedrijf gele
den verliezen niet bewijzen, de willekeu
righeitl van de taxatie niet aangetooncl 
hebben ll; 

Dat de rechter 01er de grond mitsclien, 
ve1Te van de llewijskracht van de conclu
sies van aanleggers te miskennen daaraan 
cle betekenis toegekend heeft welke dezen 
in het micldel eraan tocschrijven, en die 
conclusies op passencle wijze beantwoord 
heeft; dat hij aanleggers het recht niet 
ontzegd heeft vernietiging te bekomen van 
de te hunnen laste van ambtswege op het 
kohier gebrachte aanslagen, indien deze 
op een willekeurig bepaaWe gronclslag wa
ren gevestigcl geworclen, maar dat hij be
slist l1eeft clat dit ten cleze niet het geval 
was; 

Dat het micldel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die reclenen, voegt de ~~:aken 
nrs F. 3049 en F. 3051 samen ; verbreekt 
het bestreclen arrest, cloch enkel in zover 
daarbij over de kosten uitspraak gedaan 
is ; verwerpt cle voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat melding van oncler
havig· arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gecleeltelijk vernietigde be
slissing; veroorcleelt aanleggers tot vier 
vijfcle van cle op hun voorziening gevallen 
kosten, en verweercler tot het overige van 
cleze kosten; verwijst de alclus beperkte 
zaak naar llet hof van lleroev te Brussel. 

3 maart 1959. - 2" kamer. - Yoorz'it
ter, H. Giroul, raa{lsheer waarnemencl 
voorzitter. - Yerslaggeve,r, H. Vroonen. 
- GeUjlcl·wiclenrle oonolnsie, II. R. De
lange, aclvocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Delhe~~: en Fally (beiclen van de balie 
bij het Hof van beroep te Brnssel). 

l" KAMER. - 5 maart 1959 

1° REVINDICATIE. - VoRDERING TOT :i:m
VlNDICATIE. - BEGIUP. 

2o OVERJ<JENKOMST. VERBINTENIS 
DOOR. EEN GESCHRIFT YASTGESTELD. - 'TER-
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BINTENIS DIE EEN BESTANDDEEL VAN EEN VROE
GERE OVEREENKOMST UITMAAKT. - VORDE
RING OP DE VERBINTENIS GEGROND. - VORDE
RING OOK OP DE OVEREENKOMST GEGROND. 

1 o Is [!Cen vonlerin[! tot 1·ev·inclicnUe cle 
eis fl'ie tot voorwerp heeft niet cle terug
gnve vnn in specie bepanlcle {!Oecleren, 
mnar cle ter·u[!bet(tUng van een gelcl
som (1). 

2° TV nnneer een cloor een [!esclwift vnst
gestelcle verb'intenis enkel een bestnncl
cleel vwn een v661· het yesclwift gesloten 
overeenlcomst 1titmfw!Gt, is cle op fUe 
veJ·binteJ!'is [!Clf1'0Jule vonlering oak OZJ 
cle overeenluomst gegronfl. 

(DUREULX, T. HEILPORN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de twee bestre
den arresten, op 23 januari 1!l57 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorzieningen in de 
zaken 2236 en 2237 ingesteld door dezelfde 
partij tegen twee arresten zijn gericht die 
in dezelfde bewoordingen zijn opgestelcl 
en dezelfde midclelen voorstellen; dat ze 
c1ienvolgens samenhangend zijn; 

Over het eerste miclclel, afgeleid nit de 
schencling van de artikelen 6, 1101, 111!l, 
1122, 1131, 1133 en 1376 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreclen arrest, 
hoewel aannemend dat de overeenkomst 
waarbij wijlen Delvaux aan tweecle ver
weerder de sommen heeft afgegeven welke 
deze bij de dercle verweersters in bewa
ring gaf met bet voornemen de bepalingen 
van de besluitwet van 6 october 1944 te 
ontduiken, een ongeoorloofde oorzaak 
heeft en geen gevolg kan hebben, de vor
dering tot revindicatie van eerste ver
weerder op voornoemde sommen inwilligt 
om reden dat die vorclering niet zou ge
grond zijn op voormelde overeenkomst 
doch op de door Ansiaux op 7 november 
1944 aangegane verbintenis die sommen 
aan Delvaux terug te geven, verbintenis 
die geen ongeoorloofd karakter zou heb
ben doch met artikel 1131 van het Burger
lijk' vVetboek zou overeenkomen, vermits 
ze als gevolg· zou hebben alle gerechtelijke 
uitwerking aan de bedrieglijke overeen
komst van october 1944 te ontnemen, dan 
wanneer de ingeroepen verbintenis tot te
ruggave zelf haar oorzaak in de ontdui
king van voornoemd besluit over de munt 

(1) Raadpl. verbr., 9 mei 1947 (A1·r. Verln·., 
1947, biz. 1<18; Bull. en PASIC., 1947, I, 192) 
en 13 januari 1956 (Arr. T'erbr., 1956, biz. 365; 
Bull. en PAsrc., 1956, I, 459). 

Over de bijzondere betekenis van de revindi-

vindt, derwijze dat ze geen enkele uit
werking kon hebben, wat de niet-ontvan
kelijkheicl van de vordering van eerste 
verweerder moest meebrengen, dan wan
neer, anderzijds, de arresten nochtans be
slissen dat aanlegger, die het beslag onder 
derden inriep dat hij op de litigieuze fond
sen geclaan had, niet ontvankelijk is om 
tegen eerste verweerder de niet-ontvanke
lijkheid te stellen van de vordering van 
oorspronkelijke aanlegger, omdat het aan
nemen van zijn aanspraken er op zou 
neerkomen aan de overeenkomst van octo
ber 1944 uitwerking toe te kennen, wat de 
wet verbiedt, claar de bestreden beslissing 
nit het oog verliest dat cle regel van arti
kel 1131 van het Burgerlijk Wetboek 
slechts onder partijen gelclt, dat de derclen 
zoals aanlegger zich op een toestand kun
nen beroepen die geschapen wercl in strijrl 
met een bepaling van openbare orde, en 
dat, wanneer de wet verklaart dat de 
overeenkomsten cUe een ongeoorloofde of 
onzellelijke oorzaak hebben geen gevolg 
kunnen hebben, zij daarbij niet bedoelt, 
aan degenen die een verbintenis hebben 
aangegaan toe te laten hun respectieve 
toestand zoals hij v66r de ongeoorloof{le 
overeenkomst bestond te herstellen, cloch 
hun juist verbieclt zicl1 tot het gerecht te 
richten om de gevolgen welke zij door hun 
ongeoorloofcle overeenkomst verkregen 
haclden te cloen vernietigen : 

Overwegencle dat de door eerste ver
weercler Heilporn qq. ingestelde vorcle
ring, zoals cleze door de feitenrechter in
gewilligcl wercl, het karakter niet heeft 
van een vorclering tot revindicatie, strek
kende tot teruggave van in svecie betmal
cle goecleren, en waarvan hetzij tweecle 
verweercler Ansiaux, hetzij de banken, 
dm·de verweersters, het bezit zouclen heb
ben; 

Dat de eerste verweerder qq. gehancleld 
heeft tot terugbetaling van de sommen die 
door Ansiaux zouclen verschuldigd zijn en 
om die so=en, hetzij door voornoemcle 
Ansiaux, hetzij door de twee banken, 
schuklenaressen van deze laatste, te cloen 
betalen; 

Overwegencle dat nit cle vaststellingen 
van de feitenrecllter blijkt dat, door over
eenkomst gesloten tussen Delvaux en An
siaux ten eincle een verplichting te ont
duiken clie door een stl'afwet, cle besluit
wet van 6 october 1944, opgelegcl is, An
siaux zich verbonclen had op eigen naam 
fondsen te deponeren cUe hem door Del-

catie bedoeld door artikel 3 van de besluitwet 
van 10 januari 1941, inzake de door de vijancl 
.genomen maatregelen houdende ontheffing uit 
het bezit, zie verbr., 26 october 1955 (An·. 
Verbr., 1956, blz. 116; Bull. en PAsrc., 1D56, 
I, 143) en de noten 2 en 3. 
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vaux overhancligd werden, behoudens het 
teruggeven naclien aan deze laatste van 
dezelfde som in gelijke waarcle; 

Overwcgende dat, al werd die laatste 
verbintenis door het geschrift van 7 no
vember Hl44 vastgesteld, zij een bestand
deel van de overeenkomst uitmaakte, die 
volgens het hof van beroep zoncler gevolg 
was wegens haar ongeoorloofde oorzaak ; 

Dat het hof van beroep clus niet wette
lijk kon beslissen dat de vordering van 
eerste verween1er gegroncl was op de ver
bintenis van 7 november 1944 met uitslui
ting van de overeenkomst die het onge
oorloofd verklaarde; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede miclclel, afg·eleid uit de 
schencling van de artikelen 6, 1131, 1133. 
1376 en 1351 van het Durgerlijk Wetboek, 
4 en 5 van de wet van 17 april 1878 bevat· 
tende de voorafgaancle titel van het Wet
boek van rechtspleging in strafzaken, 97 
van de Grondwet, 4, 7, 8, 15, 16 en 20 van 
de besluitwet van 6 october 1944 betref
fencle de biljetten van de Nationale Dank 
van Belgie alsmede de gelcldeposito's in 
lanclsmunt, doordat de bestreden arresten 
ten onrechte de kracht van het gewijsde 
inroepen dat uit een arrest van het Hof 
van beroep te Brussel blijkt, hetwelk be
slist heeft dat kwestieuze vermogens niet 
de eigendom van verweercler Ansiaux wa
ren en deze veroordeeld heeft om ervan 
de bewaargeving gedaan te hebben onder 
een andere namn clan die van hun werke
lijke eigenaar, beslissing die nooclzakelijk 
impliceert, gelet op de ingewonnen be
standdelen, dat die eigenaar niemand an
clers was clan Delvaux, clan wanneer de 
kracht van het gewijsde Ztich op strafge
biecl beperkt tot wat werkelijk beslist is 
geweest, dan wanneer de veroordeling van 
Ansiaux enkel impliceenle clat hij, in 
strijcl met voornoemcle besluitwet, fondsen 
die hem niet toebehoorden bij de derde 
verweersters had gedeponeercl, cloch geens
zins dat clie fondsen cle eigendom van wij
len Delvaux waren en clan wanneer, moest 
men het zelfs aannemen, clan deze beslis
sing op aanleggers vorclering nog zoncler 
uitwerking zou moeten blijven; daar de 
vraag niet is of de door verweerder An
siaux gecleponeercle fonclsen de eigendom 
van wijlen Delvaux waren, maar of zijn 
erfgenamen, na de met de openbare orcle 
strijdige overeenlwmsten door hun rechts
'oorgunger en Ansianx aangegaan, nog in 
rechte alclus bij wetsontduiking aangege
ven fondsen mochten terug vorclcren : 

O>crwegencle dat het arrest op 31 ja
nuari 1H50 gewezen cloor het Hof van be
roep te Brussel, uitspraak doencle in 
strafzaken en waarvan de bestreclen ar
resten het gezag van gewijscle inroepen, 
er zich toe beperkt beeft, volgens de ver-

melclingen zelf van die arresten, vast te 
stellen dat Ansiaux op eigen naam, in 
beicle banken, clenle verweersters, sommen 
cleponeercle waarvan hij geen eigenaar 
was en hem wegens clie inbreuk op cle be
sluitwet van 6 october 1944 heeft veroor
cleelcl; 

Overwegencle clat gezegd arrest niet be
slist clat, op het ogenblik waarop eerste 
verweerder zijn vordering ingestelcl heeft 
of op cle clag· van de door aanleg·ger gellane 
inbeslagnemingen, Delvaux of zijn recht
hebbenclen eigenaars waren van cle som
men die op cle rekening van Ansiaux ver
melcl stonclen ; 

Dat het micklel gegroml is ; 
Overwegencle dat het clispositief van de 

bestreclen arresten, in zover ze over de 
vordering van aanlegger uitspraak cloen, 
bepaalcl is door de oplossing clie door clie 
arresten aangenomen wercl over de eis van 
eerste verweercler qq. ; 

Dat cle verbreking zieh bijgevolg tot dit 
dispositief moet uitstrekken; 

Om die red en en, de s·n b nmne·ris 2236 en 
2237 ingeschreven zaken samenvoegende, 
verbreekt de bestreden arresten; beveelt 
clat melcling van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van cle vernie
tigcle beslissingen; veroorcleelt eerste ver
weercler qq. tot cle kosten; verwijst de 
zaken naar hct Hof van beroep te Luik. 

5 maart 1959. - 1e kamer. - Voo·rZ'it
ter en verslagge·ver, H. Bayot, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - GeUjkl·niclencle 
concl·ns·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - PleUers, HH. Van 
Leynseele en Simont. 

l" KAMER. - 5 maart 1959 

JAAHLI.JKS VFJRLOF EN DETAALDE 
FEESTDAGEN. - VERLOFGELD VAN EEN 
BEDIENDE. - BEDRAG AFHANXELIJK VAN DIT 
VAN DE GEHELE BEZOLDIGING TIJDENS DE 
TWAALF VORIGE l\UANDEN, 

Het beclrag van het ve1'lojgelrl vwn een 
beclienae wonlt berelceml ove·reenkom
stig het beclrag vcm cle gehele bezolrli
rting va:n de becl'ienfle Ujflens de twcwlf 
mannflen cUe fle 1JUW11fl VOOHtfgawn t·ij
dens cle·well"e het ve'l'lot genoten 
wonlt (l). (Wetten betreffencle het jaar
lijks verlof van de loonarbeiclers, op 
!l maart 1!l51 samengeordencl, art. 15; 
besluit van cle Regent van 1!l juli 1949, 
art. 20; koninklijk bcsluit van 1 augus
tus 1!l56, art. 2.) 

(1) Rf:p. 1n·at. rlr. beige, vo Tmvail (Ganges 
1](tyf:s), nrs 75, 76, 77 en 80. 
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{WART, T, PERSONENVENNOOTSCHAP MET BE
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID « GARAGE GUE
RITTE ll.) 

ARREST. 

HET IIOF; - Gelet op de bestreden 
Rententie, op 1 juni 1957 gewezen door de 
vVerkrechtersraacl van beroep te Bergen, 
kamer voor beclienc1en ; 

Overwegende dat de voorziening vuor
noemcle beslissing slechts bestrijdt voor 
zoveel ze over de punten van de oorspron
kelijke eis uitspraak cloet, welke eis als 
voorwerp heeft de som van 159.293 frank 
.gevorclerd als commissielonen en cUe van 
6. 920 frank gevordercl als verlofgeld; 

Over het eerste miclclel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, doorc1at de bestreclen 
beslissing de sententie waartegen beroep 
in cUe van haar beschikkingcn llecft be
vestigd waarbij aanleggers vorclering tot 
het bekomen van een som van 159.293 fr. 
als commissielonen ontzegd wen1, door 
zich enkel naar de beweegreclenen van de 
eerste rechters te geclragen, om haar be
schikking over clit punt te motiveren, clan 
wanneer in de conclusies die hij regel
matig in boger beroep genomen had, aan
legger de gegrondheicl en de gepastheid 
betwistte van de bewijsvoering van de 
sententie waartegen boger beroep terwijl 
hij de redenen van zijn betwisting liet 
kennen, waaruit volgt dat door lonter en 
eenvoudig de motieven van de eerste recll
ters over te nemen, de bestrec1en beslissing 
<:lie conclusies niet op gepaste wijze be
antwoorclt, en het punt onzeker laat of ze 
de door aanlegger aangevoerde elementen 
beschouwt als onjuist in feite of, integen
cleel, als juist, doch van gepastheid ont
bloot, wat het hof niet toelaat de wette
lijkheid ervan na te gaan : 

Overwegende dat, om aanleggers aan
spraak tot betaling der voormelcle som van 
159.293 frank van de hand te wijzen, de 
sententie waartegen beroep namelijk hier
op steunde « dat aanlegger slechts een 
brief van 6 augustus 1951 kan overleggen 
waarvan cle tekstonnauwkeurigheicl geens
zins aan de rand toelaat cleze als een on
weclerlegbaar bewijs van vaste verbinte
nis, en cUt tegen zekere wel bepaalcle 
voorwaarden, a an te zien ; dat aanlegger, 
amlerzijds, zelf staancle houclt door zijn 
brief van 10 augustus 1951 zijn toestem
ming met gezegde voorwaanlen geweigerd 
te hebben, brief die cle verweerster out
kent ooit ontvangen te hebben; clat uit het 
onclerzoek van de verschillencle krediet
nota's door beide partijen overgelegd, nit 
de uittrekscls van de vensioenrekening en 
nit de persoonlijke rekening van aanleg
ger blijkt dat de berekening van de be-

zoldigingen vanaf 1 juni 1952 geclaan werd 
op gronclslagen die verschillend waren 
van die welke aangenomen werden voor 
het vcstigen van de rekening over het 
tijclperk van september tot december in
begrepen ; .. . da t, gedurende meer dan 
twee jaar, aanlegger talrijke gelegenheden 
zou gekregen hebben om de rekeningen cUe 
hem aangeboclen werden te weigeren, in
dien deze niet berekend waren geweest 
volgens een met gemeen overleg aangeno
men regel, dat aanlegger niets heeft ge
claan, clan wanneer hij ingeval van on
enigheid cUt geschil v66r de bevoegcle in
stantie had kunnen brengen; 

Overwegencle dat, v66r de rechter in 
hoger beroep, aanlegger de gegronclheicl 
heeft betwist van de hierboven vermeltle 
beweegreclenen, door bij conclusies te la
ten gelclen clut verweerster, binnen cle 
maanclen die de 106 augustus 1951 volgclen, 
haar bonding aangepast had aan de in
houcl van de brief van die datum, clat zij 
vanaf het begin 1952, wegens kusmoeilijk
heclen, slechts voorschotten betaalcle, clat 
een eenyoudig onclerzoek cler cijfers ver
melcl in de staten tijdens de debatten over
gelegc1 toeliet dit vast te stellen, daar 
aunlegger, om die laatste bewering te be
wijzen, tot de ontlecling van voornoemcle 
staten overging, « dat aanlegger nooit 
zonder voorbehoucl noch protest de door 
de verweerster opgestekle rekeningen aan
genomen heeft en clat, in de loop van de 
jaren 1952-1953, hij bij de verweerster 
vreemcle personen heeft doen tussenkomen 
om de rekeningen te verancleren ll ; 

Dat hij in hoofdorde tot de vernietiging 
besloot van de sententie waartegen beroep 
uangaande de litigieuze commissielonen 
en, in bijkomencle orcle, uan de werkrecll
tersraad van beroep Yroeg hem door aile 
rechtsmiclclelen, getuigenis inbegrepen toe 
te laten de twee laatste hien•oren ver
melcle feiten, betreffencle de niet-aanne
ming door hem van de door Yerweerster 
opgestelcle rekeningen, te bewijzen; 

Overwegencle clat, om {lie verzoeken van 
cle hancl te wijzen, de bestreclen sententie 
er zich toe beperkt te vermelclen clat « cle 
eerste rechter, om cle in zijn sen ten tie uit
eengezette beweegreclenen die cle werk
rechtersraacl van beroep verklaart over tc 
nemen, terecht het punt van zijn eis niet 
gegroncl heeft verkluard dat tot het ver
oordelen strekt vm.1 geintimeercle - hier 
verweerster - tot betaling van de som 
van 159.293 frank als commissielonen ll; 

Overwegencle dat de bestreclen sententie, 
door zich alclus nit te {lrukken de conclu
sies van aanlegger op niet-gepaste wijze 
bcnntwoorclt, welke wijze het punt onze
ker laat of de werkrechtersraacl van be
roep als in feite onjuist beschouwt of, in
tegencleel, als juist cloch, zomler de reclen 
ervan te geven, als van gepastheid out-
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bloot, de bezwaren tegen de beweegrede
nen van de eerste rechter opgeworpen en 
de feiten waarvan aanlegger het bewijs 
aanbood; 

Dat ze clienvolgens artikel 97 van de 
Grondwet in het middel ingeroepen 
schendt; 

En overwegende dat er geen aanleiding 
bestaat om het tweecle middel te onder
zoeken dat gericht is tegen het dispositief 
dat cle reclamatie van aanlegger betreffen
cle het verlofgeld slechts ten belope van 
3.332 frank inwilligt; 

Dat de verbreking van het clispositief 
door het eerste middel bestreclen incler
daacl (lie meebrengt van het dispositief 
over het bedrag van het verlofgeld, claar 
clit beclrag wettelijk afhangt van cUt van 
de gehele bezoldiging van aanlegger tij
dens de twaalf vorige maanden; 

Om die reclenen, verbreekt cle bestreden 
sententie in zover ze de aanvraag strek
kencle tot de betaling cler som van 
159.293 frank als commissieloon niet ge
gToncl verklaart, ze op 3.332 frank het be
drag van het aan aanlegger versclmlcligcl 
verlofgelcl vaststelt en in zover ze over de 
kosten uitspraak doet; beveelt dat mel
ding van onclerhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van cle gecleeltelijk 
vernietigde beslissing; veroorcleelt ver
weerster tot de kosten; verwijst de aldus 
beperktc zaak naar de Werkrechtersraacl 
van beroep te N amen, kmner voor beclien
den. 

5 maart 1939. - 1e kamer. - VoO'I'Zit
ter, H. Bayot, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - Verslaggeve,r, H. Moriame. 

Gel'i:iklu'hlencle aonal·usie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pleiters, HH. Van Ryn en Si
mont. 

1" KAMER. - 5 maart 1959 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLI.TKE ZAKEN. - ]\'IIDDEL IIlERUI'l' 
AFGELEID DA'l' DE RECH'l'BA!'{K VAN EERSTE AAN-

(1) Raadpl. verbr., 11 september 1958 (sttprn, 
blz. 25; Bull. en PAsrc., 1959, I, 37, en de 
noot 2, blz. 38). 

Gewis kan, in burgerlijke zaken, de niet
ontvankelijkheid van een hager beroep voor de 
eerste maal v66r het hof van cassatie dan 
enkel opgeworpen worden wanneer die nie t
ontvankelijkheid op een regel van openbare 
orde rust (verbr., 29 januari 1926, Bttll. en 
PAsrc., 1926, I, 196; 21 maart 1957, A1'1'. Ve1·b1'., 
1957, blz. 605; B1tll. en PASIC., 1957, I, 8'81), 
maar de algemene regel volgens welke geen 

LEG RET HOGER BEROEP ONTVANKELIJK HEEB'T 
VERKLAARD DAT INGESTELD WERD 'l'EGEN EEN 
IN LAATSTE AANLEG GE\VEZEN VONNIS VAN DTG 
VREDERECH'l'ER. - YONNIS WAARBIJ UI'f
SPRAAK Gl~DAAN 'VORD'r OVER EEN BETWISTING 
INZAKE VAN ONGEYALLEN DIE ZICH OP DE WEG 
NAAR OF VAN HE'r WERK VOORDOEN. 

2° BEYOEGDHEID EN .A.ANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERl(LARING DOOR 
DE HECHTER DAT ZLTN BESLISSING IN LAATSTE 
AANLEG VlORDT GKWEZEN. - .VERKLARING 
ZONDER UITWt:RKING. 

3° BEVOEGDHEID EN .A.ANLEG. -
BURGERLIJKE ZA'KEN. - 0NGEVAL DAT ZICH 
OP DE WJ<:G NAAR EN VAN HE'r WERK VOORDOET. 
- YORDERING TOT IIERSTICL. - vVETTELIJKE 
GRONDSLAG TOT BEGROTING VAN RET GESCHIL. 
- BI~STANDDELJDN DIE DE TOEPA~SINH ERVAN 
l>IOGELl.JK l>IAKEN NOCH IN EEN A'KTE VAN EEN 
PARTIJ YOOR DE ICERST!c RECH'l'ER AANGEDUID, 
NOCH IN DE BESLISSING YASTGESTELD. - VoN
NIS IN LAATS'l'E AANLEG. 

1 o JJiag voor cle aarste uuw~ voor hat hof 
OJJ[Ja'Wo·rpan ·1.vonlen het miclclel hierttit 
afgalairl clat de reahtbanlc vwn aersta 
aanleg het hoge1· ba1'0ep ontvnnkeUjk 
heeft ·varklannl clnt ingestelcl wenl te
gen een ·vonnis van cle vreclerechter, ·in
zake vwn betwist1ngen betreffencle her
stel 'VCtn schacle voorstpPwitencle ·wit on
[!evnllen rlie zich op cle weg naa1· en vnn 
het we·rk voorcloen (l). (Impliciete op
lossing.) 

2° De verkla:ring van cle reahter clat h-ij 
cnlcel In eerstc cwnleg ·u'itstJrank cloet ·is: 
zoncle·1· ttUwerlcing op cle toepas8'ing van 
cle wetteUjke regels betreffencle cle ann
leg (2), 

3o lVannee1· inznke van vonleri.ngen tot 
herstel vwn salwcle voortszn··nUencle ·wit 
ongevclllen cUe ziah op cle 1.veg ncw·r en 
vnn het we·rh.: voon~oen, rle bestanclclelan 
cUe cle toepnssing van cle wetteUjkG 
gronclslag tot beg·roUng van het gesch'il 
mogeUjlv mak:en noah i·n een lllcte vwn 
een parUj v66r cle ee·rste rechte·r aan
gecluhl wenlen, noch ·in z·ij1v besUssin[f 
vnstgestelcl ·wenlen, ·is hat vonnis ·in 
lnntste ctaJ~lag gewezan (3) en ·is cla cloo·r 

hoger beroep geldig kan ing·esteld worden te
gen een vonnis dat, krachiens de wet, in laat
sLe aanleg is gewezen, is een regel van open
bare orde (verbr., 11 september 1958, voor
meld). 

(2) Verbr., 4 januari 1957 (A1·r. Ve1'b1·., 1957, 
blz. 296; Bnll. en PAsrc., 1957, I, 488) met de 
noot 1 onder dat arrest. 

(3) Verbr., 11 september 1957, in de noot 1 
vermeld; raadpl. ook verbr., 22 november 1951} 
(A1'1'. Verbr., 1957, blz. 19•1,; Bull. en PASIC., 
1957, I, 302), 
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de 1·echter gecl(lne begrot1ng vcm het ge
schil zoncler ttitwerNng (1). 

(N. V. « LES PROVINCES REUNIES )), T. PIRO'l'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 jannari 1958 gewezen door 
·de Hechtbank van eerste aanleg te Dinant 
in boger beroep zetelende; 

Over het miclclel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 1, 2 (gewijzigcl door 
artikel 1 van de wet van 10 juli 1951), en 
24 (gewijzigd door :utikel 1 van het ko
ninklijk beslnit nr 305 van 31 maart 193G 
en door artikel 11 van de wet van 10 jnli 
1H51) van het koninklijk beslnit van 
28 september 1931 tot samenschakeling van 
de wetten betreffende tie vergoeding der 
schade voortsprnitende nit de arbeidson
gevallen, 1 van de beslnitwet van 13 de
cember 1945 betreffende de vergoeding der 
schade voortsprnitende nit ongevallen die 
zich op de weg naar of van het werk 
voordoen, 1, 2 (gewijzigd door artikel 1 
van het koninklijk beslnit nr 63 van 13 ja
nuari 1935 en door artikel 2 van de wet 
van 28 juni 1948), 9, 21, 27 (gewijzigd door 
artikel 6 van het koninklijk besluit ur G3 
van 13 januari 1935), 33 van de wet van 
25 maart 1876 bcvattende de eerste titel 
van het inleidend boek van het W etboek 
van bnrgerlijke rechtsvordering, 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis 
het beroep van verweerder heeft ontvan
gen tegen het vonnis dat zijn vordering 
afwees strekkeml tot het h01·en verklaren 
clat het ongeval waarvan hij het slacht
offer was geweest zich op de weg van of 
naar het werk voordeed en tot het ver
goeden door aanlegster van de daarnit 
voor hem sprnitende onbewaamheid, dan 
wanneer het bedrag van het geschil be
paald was door wettelijke gronclslagen van 
raming en dat gelet op het gebrek, in on
tlerhavig geval, van enige aanduiding in 
een akte van rechtspleging v66r de eerste 
rechter of in het vonnis waartegen beroep, 
;:ler feitelijke elementen welke de toepas
sing van clie grondslagen toelieten, en na
melijk van het bedrag en de dnur van de 
beweerde ongeschiktheid en van het be
drag van het basisloon in verband waar
mede verweerder de wegens ongeschikt
heicl gevorderde vergoedingen beweenle te 
berekenen, volgens de bestanddelen be
paalcl door de wetten betreffende de ver-

(1) Is eveneens zoncler uitwerking cle in cler
gelijk geval door cle parlijen zelf geclane be
grohng op groncl van artikel 33 van de wet 
van cle bevoegclheicl (verbr., 4 januari 1957 en 
11 september 1958, in cle noten 2 en 1 van de 
vorige blaclzijcle vermelcl). 

goecling der arbeidsongevallen clie zich op 
de weg naar of van het werk voordoen, 
het bedrag van de eis onbekend was ge
bleven, het vonnis waartegen beroep in 
laatste aanleg was gewezen en l1et beroep 
er tegen niet kon ontvangen worden, al 
had de eerste rechter, nadat hij erop ge
wezen had clat verweerder cc zijn vorde
ring niet llegroot heeft ll, verklaard cc dat 
nochtans nit de bestanddelen van het dos
sier van aanlegger blijkt dat het bedrag 
van de vorclering 2.000 frank over
s~hrijdt ll en gezegd cc in eerste aanleg ll 
mtspraak te doen, daar de aanleg niet 
wettelijk kan afhankelijk worden gestelcl 
van een begroting van de vorclering door 
de eerste rechter of van zijn verklaring 
dat hij in eerste aanleg uitspraak deed, 
van het ogenblik af dat hij de voornoemcle 
feitelijke elementen niet aandnidde die 
aileen zonden toegelaten hebben de wette
lijke grondslagen van begroting cler vor
clering toe te passen, derwijze dat llet be
streden vonnis weclerrechtelijk het beroep 
heeft ontvangen en, in elk geval, bij ge
breke van die elementen aan te duiclen, 
belet de wettelijkheid van zijn beslissing 
na te gaan en, bijgevolg, niet met reclenen 
omkleed is : 

Overwegencle dat uit de stukken waarop 
het hof vermag acllt te slaan blijkt clat 
verweercler de aanlegster geclaagd heeft 
tot betaling der vergoeclingen clie hij be
weerde hem verschuldigcl te zijn, op grond 
van de wetgeving betreffencle de vergoe
ding van de scllade voortspruitende nit de 
ongevallen die zich op de weg naar of van 
het werk voorcloen, nit hoofcle van een on
geval dat hem cc een zware arbeidsonge
schiktheid had veroorzaakt ll ; dat de eer
ste rechter hem zijn vordering lleeft ont
zegcl wanrvan de aanlegster de gegrond
lleid betwistte; clat het bestreclen vonnis, 
na het beroep van verweercler ontvanke
lijk verklaard te hebben, de beslissing 
waartegen beroep, heeft gewijzigcl, en aan
legster veroordeeld heeft << tot het vergoe
den van het litigiens ongeval overeenkom
stig de wet op de arbeidsongevallen ll ; 

Overwegende clat de wet in cUe materie 
de begrotingsgronclslagen van het geschil 
bepaalt; clat bij ontstentenis van aamlui
cling hetzij in een akte van rechtspleging 
der partijen v66r de eerste rechter, hetzij 
in dezes beslissing, der feitelijke elemen
ten welke de toepassing toelaten cler wet
telijke gronclslagen van begToting, de be
slissing in laatste aanleg is gewezen; 

Overwegencle dat het inleiclencl ex
ploot, noch het vonnis waartegen beroep 
het bedrag aanduiden van het door ver
weercler vercliencl loon, noel! de graad van 
ongesclliktheid volgens dewelke de vergoe
dingen dienden begToot te wonlen; dat, 
lnidens een verklaring van de gri:ffier van 
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het vredegerecht, geen partij conclusies 
genomen heeft ; 

Overwegende weliswaar, dat de eerste 
rechter vaststelt cc dat uit de elementen 
van het dossier van aanlegger blijkt dat 
het bedrag van de vordering 2.000 frank 
overschrijdt ll en dat hij verklaarcl heeft 
cc in eerste aanleg uitspraak te doen ll; 

Doch overwegende, enerzijds, dat die 
laatste verklaring zoncler uitwerking is 
op de toepassing cler wettelijke regels be
treffencle de aanleg ; 

Overwegende anclerzijds, dat de door de 
eerste rechter geclane vaststelling het punt 
onzeker laat of hij het geschil begToot 
heeft volgens de grondslagen in deze ma
terie door de wet bepaald of inclien hij 
geoordeeld heeft zelf het geschil te kun
nen begroten; 

Dat bijgevolg, door er zich toe te be
perken te verklaren, na de vaststelling 
van de eerste rechter, clat het beroep van 
verweerder ontvankelijk was, het bestre
den vonnis niet wettelijk deze beslissing 
met reclenen l1eeft omkleed; 

Dat het micldel, in zijn tweede onder
dee!, gegroncl is ; 

Om die reclenen, verbreekt het bestreden 
vonnis; beveelt clat melding van onderha
vig arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigcle beslissing; veroorcleelt 
aanlegster tot de kosten, gelet op cle wet 
van 20 maart 1948; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van eerste aanleg te Na
men, in hoger beroep zetelende. 

5 maart 1959. - 1e kamer. - VoorzU
tor, H. Bayot, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve'rslnggeve,r, H. Gilmet. -
Gelijkl1dflenfle concl'lts'ie, H. Raoul Hayoit 
de 'l'ermicourt, procureur-generaal. 
PleUer, H. Pirson. 

!" KAMER. - 6 maart 1959 

lo ARBEIDSONGEVAL. - SAMENGEOR
DENDE WE'l'TEN BETREFFENDE DE VERGOEDING 
DER SOIIADE YODRTSPRUITENDE UIT DE AR
BEIDSONGEVALLEN, ARTIKEL 6, LID 3. 
cc VERDIENSTE DER ARBEIDJCRS ll. - BEGRIP 
DAT DE WERKLOZENTOELAGEN OMVAT. 

2o ARBEIDSONGEVAL. - BASISLO:)N. -
0NDERNEMING WAARYAN DE GEWONE WERK
TIJD MINDER DAN EEN JAAR DUURT. - AR
BEIDER DIE IN DE LOOP VAN IIET JAAR IN EEN 
ANDERE ONDERNEMING DAGEN VAN \:VERKL0()8-
HEID HEEFT ONDERGAAN. - UITSLUITELIJKE 
TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN VAN LID 3, VAN 
ARTIKEL 6 VAN DE SAMENGEORDENDE WETTEN 
EETHEFFENDE DE VERGOEDING DER SCHADE 
VOORTSPRUlTENDE UIT DE AHBEIDSONGEVALLEN. 

1 o In nrtUcel 6, Hfl 3, vnn de snmengeor
flencle tvetten bekeffen(le cle vergoecUn!f 
cler sch(ule voo1·tspndtencle 'U'it cle nr
beiflsongevnllen, omvntten cle woo1·cZen 
cc 'venUenste cler nrbeiclers ll oncler mee1· 
cle toektgen welke cle nrbeicler als on
vrijwilUge tve'l'lcloze b'ij toepnssing vnn 
het besl,wit V(tn cle Regent vwn 26 mei 
1945 ge'incl heett (1). 

2° 1Vanneer een nrbeidsongevnl gebenrt in 
een OU(lerneming wan1·van de gewone 
We1'kt-ij(l minfle1· clan een jact1' cl'l/iltJ"t, 
geschie(lt rle V(tststell'inrJ van (le ve,rgoe
rl,ing, n·iet ove1·eenkomsUg Url 9, clooh 
oveJ'eenlcomsUg Url 3 vwn arUkel 6 vnn 
de samengeonlende wetten bet,refj'ende 
cle ver[JOCil'ing der sohade voortstn'H'iten
rle 1tit de arbehlsongevallen, zelfs indien 
de arbeider in de loop 'Vctn, het .ian1· in 
een nnde1·e mule'/'Jwming dngen van 
'tverkloosheifl heett ondC1'!f(tan (2). 

(:MUTUALITEIT VAN DE VERENIGDE SYNDICATEN.t" 

T. l\1:0NBALLIU.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 11 maart 1957 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge ; 

Over het micldel, afgeleicl uit de schcn
ding van de artikelen 1, 2 (gewijzigd door 
de wet van 10 juli 1951, art. 1), en 6 (ge
wijzigd door de wet van 10 juli 1951, ar
tikelen 5, 6 en 8, ecrste paragraaf) - in 
het bijzonder, alinea's 3 en 9 en volgenue 
van vermeld artikel G - van de wetten op, 
de vergoecling der schaclen voortspruitende 
nit arbeiclsongevallen, samengcordeml llij 
het koninklijk besluit van 28 september 
1931, en 97 van cle Gronclwet, doorclat het 
bestreclen vonnis bij bevestiging van het 
vonnis waartegen beroep in het basisloon 
in aanmerking te nemen voor de vergoe
ding van hct arbeiclsongeval waarvan ver
weerder in verbreking in de uitvoering· 
van zijn arbeidscontract bij een seizoen
onderneming het slachtoffer werd, een 
hypothetische remuneratie omvat betref
fcncle de clagen waar verweerder bij een 
andere onderneming werkloos werd, en 
alzo het basisloon op 79.797 frank bepaalt, 
dit om die beslissende reclenen dat in het 
huidig stelsel van maatschappelijke ze
kerhcid niet meer mag betwist worden 
dat de >verkloosheillsvergoccling een cc con
sequence necessaire et indtspensable clll 
contrat cle louage de services ll uitmaakt 

(1) Vcrbr., 30 januari 1959 (sttpra, blz. 433; 
Bull. en PAsiC., 1959, I, 553). 

(2) Raadpl., verbr., 14 november 1958 (supra, 
blz. 228; Bnll. en PAsrc., 1959, I, 273). 
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en dat het huiclig alinea 9 van artikel 6 
der samengeordencle wetten op arbeidson
gevallen, welk in geval van werkloosheid 
een hypothetische bezolcliging voorziet 
voor het berekenen van het basisloon, 
geen de minste beperking inhoudt en geen 
onderscheid maakt' tussen het geval waar 
de werkloosheid gebeurt in de onderne
ming waar het slachtoffer in dienst was 
bij het ongeval en de andere gevallen, 
eerste onclercleel, dan wanneer er tegen
strijdigheid bestaat tussen enerzijds te 
beschouwen dat de werkloosheidsvergoe
cling een « verclienste ll uitmaakt in de zin 
van alinca 3 van artikel 6 cler vermelde 
samengeordencle wetten en als dusdanig 
in het basisloon is om te vatten - en an
derzijds voor het betwiste werkloosheid
tijclperk toepassing te doen van de hypo
thetische bezoldiging bij alinea's \l en vol
gende van vermelcle artikel voorzien, en 
de rechter over de grond met zulke tegen
strijdigheicl te kort is gebleven aan de 
verplichting zijn beslissing met redenen 
om te kleden (schencling van artikel 97 
van de Grom1wet), tweede ondercleel, dan 
wmmeer alinea 3 van artikel G der samen
geordemle wetten op arbeiclsongevallen 
het berekenen van het basisloon wanneer 
de onderneming een gewoon werktijcl min
c1er dan een jaar bevat op bijzondere, vol
ledige en uitsluitelijke wijze regelt; dat 
alinea's g. en volgende van dezelfcle wets
bepaling maar de gevolgen bepalen van de 
werkloosheid in de onderneming zelve 
waar het arbeidsongeval zich voordoet; en 
dat noch een werkloosheidsvergoecling 
noch een hypothetische bezoldiging voor 
het geval van werkloosheid voorzien een 
<< verclienste ll uitmaakt in de zin van ali
nea 3 van vermeld artikel, 't is te zeggen 
een opbrengst van de arbeid van de werk
man (schending van de bepalingen der 
wetten op arbeidsongevallen in het middel 
aangehaald) : 

Over het tweede onderdeel van het mid
del : 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat het 
arbeidsongeval waarvan verweerder het 
slachtoffer is geweest, in een onderneming 
gebeurde waarvan de gewone werktijd 
minder clan een jaar duurt; 

Overwegende dat, in strijd met wat het 
onderdeel van het micldel staande houdt. 
de « verdienste van de arbeider gedurende 
het overige gecleelte van het jaar ll die tot 
het vaststellen client van het basisloon en 
die bedoeld wordt door artikel 6, lid 3, 
der samengeschakelde wetten betreffende 
de vergoeding van de arbeidsongevallen, 
de toelagen omvat :welke het slachtoffer, 
als onvrijwillige werkloze, bij toepassing 
van het besluit van de Regent van 26 mei 
1945 ge1nd heeft; 

VERBR., 191!9. - 33 

Overwegende nochtans clat, wanneer het 
ongeval in een onderneming gebeurd is 
waarvan de gewone werktijd minder dan 
een jaar duurt, cle wijze tot vaststelling 
van de vergoecling geschiedt volgens de 
bepalingen van lid 3 van voornoemd arti
kel 6 en niet volgens die van lid 9; 

Overwegencle dat, waar het het basis
loon vaststelt bij toepassing cler regPls 
van licl 9, dit wil zeggen bij toevoeging 
van een onderstelde vergoecling gelijk aan 
de vermenigvulcliging van de gemicldelde 
clagelijkse bezoldiging door het getal 
werkclagen in de onderneming wanr het 
slachtoffer arbeidcle al\cm·ens ten clienste 
te zijn van die waar het ongeval zich 
voortleetl, het bestreclen vonnis de in het 
micldel aangecluicle wetsbepa ling en ge
schonclen heeft; 

En overwegem1e dat geen aanleicling er 
toe bestaat het eerste onclercleel vnn het 
midclel te onclerzoeken, clat niet van aarcl 
is om een meer uitgestrekte verbreking 
mecle te brengen; 

Om clie redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis cloch slechts in zover de beslissing 
het bedrag heeft bepaald van het basis
loon tot vaststelling van de aan verweer
der toekomende vergoecling en ze over de 
k6sten uitspraak heeft geclaan; beveelt 
dat melding van het onclerhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; en ge
let op cle wet van 20 maart 1948, veroor
deelt aanlegster tot de kosten ; verwijst 
de alclus beperkte zaak naar de Recht
bnnk van eerste aanleg te Kortrijk, zetc
lencle in hoger beroep. 

6 maart 1959. - 15 kamer. - TToorzit
te,r, H. Wouters, eerste voorzitter. -
TTersla{f{fever, H. Vandermersch. - Ge
lijklnhlencle conel'ttsie, H. F. Dumon, acl
vocnat-generaal. - Pleiters, HH. Demeur 
en Van Ryn. 

l" KAMER. - 6 maart 1959 

(TWicE ARUESTEll.) 

1° ARBEIDSONGEVAL. - BESLUIT VAN 
9 AUGUSTUS 1941. - 0NGEVAL IN DE OORZA
KEN WAARVAN EEN OORLOGSFEIT YOORKmiT. 
- BETEKENIS VAN DE WOORDEN << OORLOGS
FEITEN ll. 

2° ARBEIDSONGEVAL. - BESLUIT VAN 
!J AUGUSTUS 1941. - 0NGEVAL IN DE OORZA
KEN WAARVAN EEN OORLOGSFEIT VOORKOMT. 
- 0NGEVAL OP HET GRONDGEBIED WEINIGE 
TIJD NA DE KRIJGSVERRICHTINGEN GEBEURD. 
- 0NGEVAL TE WI.TTEN AAN DE ONTWRICHTING 
VAN HET SPOORWEGNET TEN GEVOLGE VAN DE 
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KRIJGSVERRIOHTINGEN, - SPOORWEGNET UIT
SLUITEND DOOR DE VIJANDELIJKE STRIJDMAOH
'l'EN GEEXPLOI'l'EERT. - 0NGEVAL IN DE OOR
ZAKEN WAARVAN EEN OORLOGSFEIT YOOR
KOMT. 

3° ARBEIDSONGEV AL. - BESLUIT VAN 
9 AUGUSTUS 1941. - 0NGEVAL IN DE OORZA
KEN WAARVAN EEN OORLOGSFEIT VOORKOMT. 
- 0NGEVAL ENIGE DAGEN NA DE KRIJGSVER
RIOHTlNGEN GEBEURD EN TE WIJ'l'EN AAN HET 
ONTPLOFFEN VAN EEN };fET QORLOGSUATERIEEL 
GELADEN KONVOOI DAT PAS OP DE VIJAND BUIT
GEMAAKT WAS. - 0NGEVAL IN DE OORZAKEN 
WAARVAN EEN OORLOGSFEIT VOORKO};IT. 

1 o De tooorden « oorlogsfeUen ll hebben in 
het besl·uit van 9 nttg~tst·ns 1941 httn ge
b!"ltilceUjlce betelcen·is en becloelen de·r
hnlve de krijgsverdchtingen, cUt toil 
zeggen cle st?'ijcl t-zrssen oorlog·voerende 
lege1'8 en de gebetwten·issen cUe flcwr
melle 1Ut·nw verbwnfl ho1ulen (1). (Eerste 
en tweecle arrest.) 

2° H et cw1·est clnt vuststeTt clat eon on
gevul, op het Belgisch g'l'onrlgeb·iecl en
kele cla.gen na de 7cr·ijgsve1"1''icht·in[Jen 
gebe1t1'fl, te tvijten is ann de ontwrich
Nng van het S1J001'tvegnet, elM nog clo01· 
cle m·il'itwi1·e bezett-ingsmacht [}eiJxploUee·rt 
tons, en cw·n cle afschajfing, ten gevolr;e 
van cUe Tcrijgsver'l'ichUngen, van de be
sche'1'1ningsmaa.tmgelen ten behoeve van 
cle [Jebr·u:ikers van cle openba1·e weg, be
slist wetteUjlc flat het om een on[}eval 
f!ant in cle oo·rza.Tcen waa.1·vnn een oor
lo[Jsfe'it voorlcomt ·in de zin vnn het be
slwit van 9 wugu.st·ns 1941. (Eerste ar
Test.) 

3° Het vonn·is, clat ·vuststelt flat een on
[Jevnl enige fln[Jen nn de lcrijgsver'l'ich
Un[Jen veroo'l'zcwlct wenl floor het ont
ploffen van een , tvct[Jon, cUe aeel 11M
nura7Gte van een lconvooi r;elaflen met 
D·uits oo•J'logsmate1'·ieel, hetwellc pas 011 
rle v·ijancl bwituemaak't was en clctt nog 
niet ver·wijclenl ha.cl kumnen toorclen, be
sUst wettelijlc flat (z.it ongeval een on
gevctl ·is in cle oo·J·zctken ~ocwrvan een 
oo1'logsfeit voo1·komt, in cle zin van het 
besl·wit van 9 ang·ust·us 1941. ('l'weede 
arrest.) 

(STEUN- EN YOORZORGSKAS TEN EEHOEVE VAN 
DOOR. ARDEIDSONGEVALLEN GETROFFEI\~NJ T. 
N. V. ((DE VERENIGDE ]>J:EESTERS )).) 

EERSTE ARRES'l', 

IIET HOF; - Gelet op het bestTeclen 
arrest, op 10 juni 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

(1) Verbr., 25 november 1948, drie arresten 
(Arr. Verbr., 1948, blz. 587, 588 en 590; Bull. 

Over het middel, afgeleicl uit de schell
ding van de artikelen 97 van de Groncl
wet, 2, 3, 13, 14 en 15 van het besluit del. 
9 augustus 1941 betreffencle de veTgoecling 
van de schade voortspruitende uit ar
beiclsongevallen in de oorzaken waarvan 
een oorlogsfeit woorkomt, van aTtikel 1 
van de besluitwet cld. 19 mei 1945 betref
fende de vergoecling van de schacle voort
spruitende nit arbeidsongevallen in de 
oorzaken waarvan een oorlogsfeit voor
komt, doordat het bestreclen arrest de 
vergoeding van de door het litigieus on
geval veToorzaakte schade ten laste van 
de aanlegster gelegcl heeft, om cle Teclenen 
clat de overneming en de exploitatie, voor 
de noodwendigheclen van de om·log, van 
het Belgisch spooTwegnet door de Duitse 
ovcrheclen alsmecle het tijclelijk gebrck 
aan veiligheiclsmaatregelen waaraan de 
bevolking gewoon was in rechtstreeks ver
band was met de « krijgsverrichtingen )), 
dat het gebrek aan bewaking van de over
weg waar het ongeval voorkwam, omstan
digheicl waarvan de gebeurlijke gebrui
kers niet verwittigd waren, in Techt
streeks verband stoncl met « de strijcl tus
sen de ooTlogvoerencle legers )l, dan wan
neer het ongeval, waarvan de vergoecling 
op de aanlegster rust, krachtens de hier
boven aangecluicle bepalingen moet veroor
zaakt geweest zijn door een << ooTlogs
feit ll, dit is door de « strijd tussen de 
oorlogvoerencle legers )l of door een voor
val dat er onmiddellijk mecle verbondcn 
is, claar het vast staat dat de strijd tussen 
de oorlogvoerende legers moet verstaan 
worden in een concrete zin en niet in een 
abstracte zin welke het voorval zou ver
eenzelvigen met de oorlogstoestancl, clan 
wanneer de inbezitneming door de bezet
temle oveTheicl van het Belgisch spoor
wegnet, ten tijcle van de feiten, de exploi
tatie door haaT en de ingebrekeblijvingen 
welke er het gevolg van waren, ten hoog
ste nit cc de oorlogstoestand J) voortsprui
ten, waaruit volgt clat de vaststelling·en 
van de bestreclen beslissing aan de rech
ters over de groncl niet toelaten te beslis
sen dat de aangevoerde omstandig·heclen 
nauw verbam1 hielden met de « strijd tus
sen de oorlogvoerencle legers )l, en, bijge
volg, met het vooTkomen van een om·logs
feit in de oorzaken van het litigieus on
geval : 

Overwegende dat de woorclen « om·logs
fciten l), in het besluit van 9 augustus 1941 
vermelcl, de kTijgsverTichting'en aandui
den, dit wil zeggen de strijcl tussen de 
oorlogvoerende legers en de gebeurtenis
sen die daarmee nauw veT band houden; 

en PAsiC., 1948, I, 668, 670 en 672) ; 10 februari 
1955 (A1'1', Yerbr., 1955, biz. 477; Bull. en 
PASIC., 1955, I, 624). 
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Overwegende dat het bestreden arrest, 
na vastgestelcl te hebben clat het dodelijk 
ongeval op 23 juli 1940 op een niet-be
waakte overweg gebeurde - clus weinig 
tijd na de krijgsverrichtingen die op ons 
grondgebied plaats hadclen , hierop 
wijst : 1 o dat het spoorwegnet te dien 
tijde uitslnitend door de bezettende over
heid was beheerd; 2° dat de trein die het 
ongeval veroorzaakte door een Duitse mi
litair was bestnurd die heel waarschijn
lijk het spoorwegnet niet ken de; 3° dat 
wanneer in normale tijd de overweg waar 
het ongeval zich voordeed bewaakt was, 
zulks niet meer het gcval was de dag van 
het ongeval; 4° dat het Dnitse leger de 
exploitatie van het spoorwegnet had over
genomen « wegens de noodwencligheden 
van de oorlog ll en dat de tijclelijke af
scha:fling van de bewakingsmaatregelen 
waaraan de bevolking gewoon was, het 
gevolg was van de desorganisatie van het 
spoorwegnet ; 

Overwegende dat het arrest aldus vast
stelt dat het ongeval dat de dood van het 
slachtoffer veroorzaakte te wijten is aan 
een ontwrichting van het spoorwegnet en 
aan de afscha:fling van de beschermings
maa tregelen ten behoeve van de gebrni
kers van de openbare weg, die het gevolg 
zi.in geweest van de oorlogsverrichtingen; 

Dat het daaruit heeft kunnen afleiden 
dat clie oorzaken van het ongeval gebeur
tenissen waren die nauw verband hielclen 
met oorlogsverrichtingen en dat ze bijge
volg << een oorlogsfeit ll uitmaakten; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

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

(i maart 1959. - 1e kamer. - Voo1·zU
ter, H. V\Touters, eerste voorzitter. 
Verslnuuever, H. Bayot.- GeUjlcltticlende 
conol·asie, H. J!'. Duman, aclvocaat-gene
raal. ·- Pleiters, HH. Simont en Van 
Leynseele. 

(STEUN- EN VOORZORGSKAS TEN BEHOEVE VAN 
DOOR ARBEIDSONGEVALLEN GETROFFENEN, T. 
NATIONALE MAATSCHAPPI.T VAN BELGISCHE 
SPOORWEGEN EN DE ROOSE.) 

'l'WEEDE ARREST. 

IIET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 juli 1957 gewezen in hager 
beroep door de Rechtbank van eerste aan
leg te Antwerpen ; 

Over het middel, afgeleid nit de schell
ding van de artikelen 97 van de Grand-

wet, 2, 3, 13, 14 en 15 van het besluit del. 
9 augustus 1941 betreffende de vergoeding 
cler schade voortsprnitende nit arbeidson
gevallen in de oorzaken waarvan een oor
logsfeit voorkomt, 1 van de beslnitwet del. 
19 mei 1945 betreffende de vergoecling der 
schade voortsprnitende nit arbeidsonge
vallen in de oorzaken waarvan een oor
logsfeit voorkomt, doordat het bestreden 
vonnis de aanlegster veroordeeld heeft om 
de verweerster, de N.M.B.S., te vrijwaren 
voor al cle ter haren laste uitgesproken 
veroordelingen, clit is, de betaling van de 
forfaitaire vergoedingen welke voorzien 
zijn door wetten tot inrichting der schade 
voortspruitemle nit arbeidsongevallen, en, 
claarenboven, cle terugbetaling aan gezegde 
maatschappij van het beclrag der reeds 
uitgekeercle sommen, om reel en « clat de 
treinwagen, waarop zich de ontplo:fling 
voordeed en het slachtoffer trof, cleel nit
maakte van G7 wagens beladen met oor
logsmaterieel nm bet Dnitse leger; clat 
gelet op cut feit en de omstancligheid dat 
het ongeval plaats had in de eerste dagen 
volgencle de bevrijcling van Antwerpen, 
men aannemen mag clat de aanwezigheid 
der wagens in het station Antwerpen-Znicl 
nauw verbonclen is aan cle strijcl tussen 
de oorlogvoerencle legers ll, clan wanneer 
noch de omstancligheid cla t de litigieuze 
wagens gelaclen waren met cc Duits oor
logsmateriaal ll, wat ten hoogste kan ver
geleken worden met een toestancl cc door 
de oorlog veroorzaakt ll, noch de omstan
digheicl cc clicht bij de bevrijcling ll, clit is 
oorlogstijcl, aan de rechters over cle grond 
toelaten er toe te besluiten dat er een feit 
is voorgekomen clat nanw verbancl houdt 
met de krijgsverrichtingen, bijgevolg met 
een oorlogsfeit, in de oorzaken van het 
litigiens ongeval : 

Overwegende dat de rechter over de 
groncl vaststelt clat verweerder het slacht
offer is geweest van een arbeiclsongeval te 
Antwerpen op 26 september 1944, wan
neer, toen hij, ten eincle cle kantine te 
vervoegen, een wagon overklom, welke 
met mnnities geladen was, clie munities 
ontploften; 

Dat hij die omstancligheclen heeft be
schouwcl als een oorlogsfeit on1clat die 
wngon deel nitmaakte van een konvooi 
van (J7 rijtuigen, die met Duits OOl'logs
materieel waren geladen, en clat het on
geval enige dagen na de bevrijcling van 
Antwerpen geschieclde; 

Dat de rechter wettelijk nit clie om
stancligheclen heeft kunnen afleiden dat 
het om een oorlogsfeit ging, vermits de 
aanwezigheicl van dat op de vijand ver
overd gevaarlijk materieel, welke, gelet 
op de nabijheicl van cle datmn van die oor
logsbuitmaking, nog niet had kunnen ver-
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wijderd worden, nauw verbonden was 
met cle oorlogsoperaties; 

Dat het miclclel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat gelet op de verwer
ping van de voorziening de vraag tot bin
deml verklaring van het arrest tegen De 
Roose ingesteld zonder belang voorkomt; 

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

G maart 1959. - 18 kamer. - VoorzU
ter, H. Wouters, eerste voorzitter. 
Verslnggever, H. De Bersaques. - GeUjk
lzddencle eoncl·usie, H. F. Dumon, aclvo
caat-generaal. - PlC'iters, HH. Simont en 
VanRyn. 

2e KAMER. - 9 maart 1959 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
JHILITIE. - VERZOEKSCHRIF1' VAN DE DIENST
PLICIIT!GE DIE VERKLAART HOGER BEROEP IN 
TE STELLEN 'l'EGEN EEN BESLISSING YAN DE }t!I

LITIERAAD. - GEEN VOORZIENING TEGEN DE 
BESLISSING VAN DE HOGE l\ULI'l'IERAAD. 

II et ver.zoclcschrift ~oacwbij een cMenst
plichtige verklcw.·1't hoge1· bcroep in te 
stellen tegen een besliss·ing vnn cle mi
litieracul levert geon voo·rziening ·in ver
brek·ing op tegen cle beslissing vnn de 
hoge miliUercwcl wcuwbij ·zl'itspraa 7.; 
~oo'}'(lt geclnan ove·r het beroep tegen de 
eerste beslissing ingestelcl (1). 

(DESMET.) 

ARREST. 

HFJT HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 30 december 1958 g·ewezen 
door de hoge militieraad; 

Overwegende dat aanlegger bij het hof 
hoger beroep instelt tegen de beslissing 
gewezen door de Militieraad der provincie 
Brabant op 17 october 1958; 

Dat de hoge militieraad alleen bevoegcl 
is om van zulk bcroev kennis te nemen en, 
tromvens op 30 december 1958 oyer clerge
lijk verhnal gewezen heeft; 

Dat zulk verzoekschrift geen voorzie
ning in verbreking tegen deze lantstc be
slissing uitmaakt en derhalve niet ont
vankelijk is ; 

(1) Vergel. verbr., 26 janua1·i 1953 (Arr. 
Verbr., 1953, blz. 357; B1tll. en PASIC., 1953, 
I, 400); 7 november 1955 (Bull. en PAsrc., 1956, 
I, 214) en 25 juli 1957 (ibi,l., 1957, I, 1368). 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

9 maart 1959. - 28 kamer. - T'oorz'it
ter, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - VeTsla[![fC'Ver H. De 
Bersaques. - Gel'ijklu.'irlende conclus'ie, 
H. Paul Mahaux, aclvocnat-generaal. 

2e KAMER. - 9 maart 1959 

BESOHERMING DER lVIAATSOHAPPIJ. 
- S'!'IcLLEN TER llESCHIKKING VAN DE REGE
RING. - GEVAL WAARIN DE MAATREGEL DOOR 
Die WET NIET GICBODEN IS, - VOEGING BI.J RET 
DOSSIER VAX Dli: RECH1'SHANDELINGE~T O:i\fTREJ\'T 
DE YORIGE MISDRI,JVEN. VASTSTELLING 
DOOR DE RECII'l'ER IN IIOGER BEROEP, 

De rechte1· cUe bevcelt flat een belclaa.gcle 
te1· beschil.;Mnu vwn rle ·regering gesteltl 
WO'}'(le, ·in een geval ~vacwin ,ue maat-
1'egel floor cle wet niet geborlen ·is, moet 
vaststellen flat fle 1'echtshnmleUngen 
omt1·ent fle vo·rige m'isclrijven, cUe als 
gronrlslag '1Htn rle lzerh,tUng gelclen, bij 
lz et floss'ior van fle vervolrring [!evoeurl 
z'ijn. De 1'echter ·in hager bCI'OCZJ rloet 
fz.ie vnststell'ing op 1'CgelmctU{!e wijze 
cloo·r cle be'WeegrecleHen van het beroepen 
vonn·is over te nomen, 'WCllce clie vast
stell'ing o1nvatten (2). (Wet nm 9 april 
1930, art. 25 en 26.) 

(FASKO.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
bevelscllrift en op het bestreclen arrest, 
respectievelijk op 12 augnstn;o; 1958 cloor 
de. ranclkamer van de Rechtbank van eer
ste nanleg te Brussel en op 26 november 
1958 door het Hof van beroep te Brussel 
gewezen; 

I. Over de voorziening tegen het bevel
schrift gericht : 

Ovlorwegende dat de voorziening beperkt 
is tot de beschikking welke aanlegger naar 
cle correctionele rechtbank verwijst; 

Overwegencle tlat de substantHne of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
reclltsvormen >verden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

(2) Raadpl. verbr., 29 april 1935 (B11ll, en 
PAsrc., 1935, I, 226, met de noot), evenals 
verbr., 18 maart 1957 (A''''· Verbr., 1957, 
blz. 587; Bull. en PAsrc., 1957, I, 861). 
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II. Over de voorziening tegen het arrest 
gericht : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 56 van het Strafwetboek, 25 en 26 
van de wet van 9 april 1930 tot bescher
ming der maatschappij tegen de abnor
malen en de gewoontemisdacligers, cloor
dat het bestreclen arrest aanlegger tot vier 
jaar gevangenisstraf, tot een geldboete 
van 100 frank verhoogd met 190 opclecimen 
en tot een terbescllikkingstelling van de 
regering voor een termijn van tien jaar 
heeft veroordeeld, wegens zware diefstal 
met de omstancligheid clat aanlegger zich 
in de door artikel 56 van het Strafwetboek 
voorziene staat van herhaling bevond, clan 
wanneer de terbeschikkingstelling van de 
regering facultatief is in het geval bij ar
tikel 56 voorzien (artikel 25 van de wet tot 
bescherming van cle maatschappij) en clan 
wanneer dienvolgens de rechtshanclelingen 
omtrent de misdrijven die als grondslag 
van de herhaling gelden, bij het dossier 
der vervolging moesten gevoegd worden 
(artikel 26, wet tot bescherming der maat
schappij), dan wanneer noch het bestre
clen arrest noel! de zittingsbladen van het 
hof van beroep betre:ffende cle zaak ver
nielden dat gezeg·de vorige rechtshande
lingen gevoegcl waren bij het behandelen 
van de zaak door het hof van beroep, wat 
het hof niet toelaat nopens clit punt de 
regelmatigheid van het bestreden arrest 
na te gaan (artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, door beweegredenen 
die aanleggers terbeschikkingstelling van 
de regering rechtvaarcligen, het vonnis 
(~ quo namelijk steunt op cc de aard en de 
menigvulcUgheid van de vroegere feiten, 
waarvan het dossier bij onderhavige 
rechtspleging is gevoegd )) ; 

Overwegende dat het bestreclen arrest, 
om cleze maatregel te bevestigen cc de be
weegredenen van de eerste rechter over
neemt ll ; 

Overwegende dat uit die vermelding, die 
geen ander doel heeft clan de sto:ffelijke 
herhaling van de motieven van het vonnis 
a q·u.o te vermijclen. blijkt dat het hof van 
beroep regelmatig de aanwezigheid in het 
dossier van de rechtshandelingen waar
van sprake heeft vastgestelcl; 

Dat het middel feitelijke gronclslag 
mist; 

En overwegencle 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. 

9 maart 1939. - 28 kamer. - T'001'Z-it
ter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mencl voorzitter. - T'erslagge1:er, H. Va-

len tin. Gel'ij lcluirlencle conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleiter, H. Ba~'Hrt (van de Balie bij het 
Hof van beroep te Brussel). 

26 
KAMER. - 9 maart 1959 

SCHIP-SCHEEPVAART. - BINNENVAART. 
- BESLUITWET VAN 12 DEOE1IBER 1944 HOU
DENDE OPRIOHTING VAN DE DIENST VOOR REGE
LING VAN DE BINNENVAART. - BESLUIT\VET 
DOOR DE BESLUlTWET VAN 19 APRIL 1945 GE
WI.JZIGD. - WI.JZIGING DIE OP 15 ,TUNI 1949 
OPGEHOUDEN HEEFT VAN KRACHT TE ZI.JN. 

De wijziyingen bij fle besltl!itwet van 
19 apr-il 1945 aangebntoht aan rle be
slwitwet van 12 clecember 1944 hotlclende 
oz;richtinu 1:an de cUenst voor 1·eueUng 
van cle binnenvnart, onder meer a·rti
l.'el 5 van clie besl·uitwet, hebben opge
homlen van Jc1·acht te zijn op cle rlatmn 
waarop het Zeger op voet van m·ecle wet·cl 
tenruuebmcht, zijncle op 15 jmti 19-'f9. 
De insclwijvinu van cle binnenvaart-zvi
uen die onrler de dienst ressorte1·en in 
de d001' cle bevrachtinuslcantoren uehon
clen betwtlijsten heeft flerhalve vanctf 
die clat·nm opgehotulen verplichtencl te 
z·ijn. (Besluitwet van 12 december 1944, 
art. 5, al. 2; wet van 20 maart 1945, 
art. 2.) 

(VAN lCAN EN N. Y. CC DE MOLENS VAN DEINZE ll, 

T. DIENST YOOR REGELING VAN DE BINNEN
YAART.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 juni 1958 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen; 

I. Betreffende de voorziening van Van 
Kan: 

Over llet miclclel, ambtshalve afgelekl 
uit de schencling van de artikelen 5 der 
besluitwet van 12 december 1944 en 2 van 
de wet van 20 maart 1945 : 

Overwegende dat aanlegger vervolgd 
werd om, bij inbreuk op de artikelen 5, 
7 en 10 van de besluitwet van 12 december 
1944 gewijzigd bij de besluitwet van 
19 april1945, met motorschip cc Donza II ll, 
ladingen te hebben vervoerd zonder tus
senkomst van de dienst voor regeling der 
binnenvaart; 

Overwegencle dat, luidens artikel 5, 
tweede licl, cler besluitwet van 12 decem
ber 1944 houdende oprichting van de dienst 
voor regeling der binnenvaart, cc alle bin
nenvaartuigen, die overeenkomstig arti-
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kel 2, cijfer I, onder de dienst ressorte
ren, ... kunnen ingeschreven worden in de 
door de bevrachtingskantoren gehouden 
beurtlijsten, zodra zij zich leclig in Belgie 
bevinden en in staat zijn een lading in te 
nemen ll; 

Dat uit het verslag aan clc Regent, het
welk aan die besluitwet voorafgaat, blijkt 
dat zo de algemene principes van de 
nieuwe lichamen door dit besluit in het 
leven geroepen, en namelijk van de dienst 
voor regeling der binnenvaart, met deze 
van het onder de bezetting opgerichte 
Belgische Binnenvaart Centrale kunnen 
vergeleken worden, « de vorm waarin zij 
worden verwezenlijkt op sommige belang
rijke punten daarvan afwijkt. Ten eerste 
wonlt cle verplichte aansluiting van schip
pers afgeschaft ll ; 

Overwcgencle dat, zo zulke verplichte 
aansluiting opgelegcl werd door de besluit
wet van 19 april 1945 en zo artikel 2 van 
die besluitwet in het tweede lid van voor
meld artikel 5 der besluitwet van 12 de
cember 1944 bet woord « kunnen ll door het 
woord « moeten ll heeft vervangen, die 
wijzigingen opgehouden hebben van kracht 
te zijn ;· dat, immers, cle besluitwet van 
19 april 1945 genomen wercl bij toepassing 
van de wet van 20 maart 1945; en dat, 
luidens artikel 2 van {leze wet, de besluit
wetten genomen krachtens die laatste wet 
ophouclen van kracht te zijn op de door 
bij koninklijk besluit bepaalcle datum 
voor het terugbrengen van het leger op 
voet van vrecle; 

Dat het besluit van cle Regent van 
1 juni 1949 op 15 juni 1949 het leger op 
vrcclesvoet heeft terug gebracht en dat de 
wet van 1 juni 1949 de besluitwet van 
19 april 1945 niet heeft vermelcl onder die
gene welke, niettegenstaancle dit terug
brengen van het leger op vreclesvoet, van 
kracht bleven; 

Overwegencle dat nit {lie beschouwingen 
blijkt dat aanlegger in 1957 niet meer ver
plicht was het motorschip cc Donza II ll in 
de door de bevrachtingskantoren gehou
den beurtlijsten in te schrijven; 

Dat het bestreclen vonnis, hetwelk de 
veroorcleling van aanlegger enkel steunt 
op het niet naleven van dergelijke ver
plichting en op een inbreuk op artikel 5, 
tweede lid, cler besluitwet van 12 decem
ber Hl44 zoals het gewijzigcl werd door 
artikel 2 cler besluitwet van 19 april 1945, 
de oorspronkelijke tekst van gezegd ar
tikel 5, welke alleen nog kracht hacl, als
mecle artikel 2 van de wet van 20 maart 
1945 heeft geschonclen; 

Overwegemle dat de verbreking van de 
beslissing over cle publieke vorclering de 
verbreking meclebrengt van cle beslissing 
over cle eis van de burg·erlijke partij ; 

II. Betreffencle de voorziening van cle 
naamloze vennootschap Molens van 
Deinze : 

Overwegencle clat uit de stukken van de 
procpclure niet blijkt dat cle eis tot ver
breking betekend werd aan de partijen 
tegen clewelke hij gericht is, zoclat de 
voorziening, luiclens artikel 418 van het 
vVetboek van strafvorclering niet ontvan
kelijk is; 

Om c1ie redenen, verwerpt de voorzie
ning van de naamloze vennootschap Mo
lens van Deinze; ver!Jreekt het bestreclen 
vonnis in zover het Van Kan veroorcleelcl 
heeft, de !Jeslissing dat de naamloze ven
nootschap Molens van Deinze burgerlijk 
verantwoordelijk is voor de veroordelin
gen tegen Van Kan uitgesproken wat be
treft de kosten van de publieke vorclering 
en de burgerlijke vorclering alclus zoncler 
voorwerp zijmle; beveelt dat melding van 
onclerhavig· arrest zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweercler tot de 
kosten; verwijst de alclus beperkte zaak 
naar de Oorrectionele Rechtbank te Me
chelPn, wijzende in hogcr beroep. 

9 maart 1959. - 28 kamer. - Voorzit
ter, ll. de Olippele, raaclsheer waarne
mencl voorzitter. - Ferslnurwver, H. De 
Bersaques. - Gelijlcln·idende conclu.Me, 
H. Paul Mahaux, aclvocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Demeur, Van der Plancken 
(cleze nm de balie te Antwerpen) en Si
mont. 

28 KAMER. - 9 maart 1959 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - J\1:IDDEL W AARBIJ EEN BE
TICHTING BETWIST WORDT WELKE DOOR EEN 
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSING 
ALS BEWEZEN VERKLAARD WERD. - i\fiDDEL 
NIET ONTYAJ\'KELI.JK. 

2° BE"VVIJS. - BEWIJSKRAOHT VAN DE AK
TEN. - S'l'RAFZAKEN. - OoNOLUSIES. -
lNTERPRETATIE DOOR DE FEI'l'ENRECHTER. -
lNTERPRETATIE ONVERENIGBAAR MET DE BE
WOORDINGEN VAN DE OONCLUSIES. - SCHEN
DING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 

1 o Is niet ontvankeUjk het m.idclel ~vnnr
bij een betichting betwist 'WOHlt wellce 
cloo1· een in kracht vnn vewijsfle fJC
lfCtne besUssinu als bewezen verlclnanl 
wenl (1). 

(1) Verbr., 12 november 1951 (Arr. Yerb1·., 
1952, biz. 120; Bull. en PAsrc., 1952, I, 131, met 
de noot 3); 28 juni 1954 (A1T. Ye1·br., 1954, 
biz. 706; Bull. en PASIC., 1954, I, 938). 
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2° Schenflt fle bewijslcracht van de alv
ten fle besUssing flie aan fle conclus1es 
Vftn een 1JfWt'ij een met fle betv001'flin
gen ervan onveren·igbare interpretai'ie 
heett (1) . (Burg. Wetb., art. 1319 en 
1322.) 

(CASSil\WN EN PERSONENVENNOOTSCHAP MEl' BE
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID RE~fA, T. SE
VINCK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 september 1958 in boger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te .Antwerpen; 

A. Nopens de voorziening van Cassimon, 
verdachte : 

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

Overwegencle clat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en dat {le 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

Over het eerste middel, afgeleicl nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 154, 163, 176 en 177 van het 
vVetboek van strafvordering, daar waar 
{le boetstraffelijke rechtbank het als be
wezen amwaanlt dat eiser in verbreking 
artikel 2G-1 van de 'Vegcocle zou overtre
den hebben, dan wanneer het nit geen 
enkel objectief element, noch nit de ver
klaring van een volleclig onafhankelijke 
getuige gebleken is clat de wagen van de 
tegenpartij een voorzienbare hindernis 
was voor eiser in verbreking : 

Overwegende dat het bestaan van de 
ten laste van aanlegger gelegde inbreuk 
definitief vastgestelcl werd ·cloor het von
nis gewezen door de politierechtbank te 
Berchem op 29 september 1957, vermits 
geen hoger beroep tegen die beslissing 
werd ingestelcl noclt door de verdachte .. 
noch door de burgerlijk verantwoorde
lijke partij, noclt door het openbaar mi
nisterie; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Over het tweede en het derde middel 

samen, het tweede, afgeleicl nit de schen
ding van de artikelen 97 van cle Groncl
wet, 154, 163, 176 en 177 van het Wetboek 
van strafvorclering, daar waar het bestre
clen vonnis in zijn motivering zegt clat de 
vergoecling voor verlet zijnde veertien cla-

(1) Verbr., 3 maart 1958 (A?'I'. Ye1·br., 1958, 
blz. 474; Bull. en PAsrc., 1958, I, 728), 

gen aan 250 frank of 3.500 frank niet zou 
betwist zijn, clan wanneer in de besluiten 
voor Cassimon en cle personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheicl 
Rema duiclelijk werd gezegcl dat slechts 
een verletvergoeding van maximum 200 fr. 
per clag mag worden toegekencl; het derde, 
afgeleid nit de schencling van de artike
len 97 van de Gronclwet, 154, 163, 176 en 
177 van het Wetboek van strafvordering, 
claar waar het bestreden vonnis zegt dat 
de post cc sleepkosten ll zijnde 500 frank, 
niet wordt betwist clan wanneer in de 
conclusies voor Cassimon en personenven
nootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Rema in beroep genomen cluiclelijk worclt 
gezegd clat dit beclrag slechts kan worden 
toegekend inclien het bewijs wordt voor
gebracltt : 

Overwegende clat het vonnis releveert 
{lat cle sleepkosten en de vergoeding we
gens derving van de auto gedurende de 
herstellingen niet worden betwist, dan 
wanneer aanleggers in hun conclusies 
voor de rechtbank hadden opgeworpen dat 
die vergoedingen slechts mochten toege
kend worden in eli en verweerder de beta
ling van de sleepkosten bewees en inclien 
de vergoecling wegens derving van 250 op 
200 frank per dag werd herleid; 

Dat de middelen clus gegrond zijn; 
Over het vierde middel, afgeleicl nit de 

schencling van (le artikelen 97 van de 
Grondwet, 154, 163, 176, 177 en191 van het 
Wetboek van strafvorclering en 1382 van 
het Burgerlijk vVetboek, daar waar het 
bestreclen vonnis een bedrag voor waar
devermindering toekent, zijnde 15 t. h. 
van de aankoopwaarde van de auto of 
12.983 frank, dan wanneer clit beclrag club
bel gebruik maakt met het beclrag van 
20.524 frank, zijncle het bedrag van de 
herstelling van de geaccidenteerde wagen 
bepaald door de desknndige in kortgecling 
aangesteld, goedgekenrd door beicle par
tijen en tevens aanvaard door de recht
bank: 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat het toekennen van de vergoecling, 
groot 20.524 frank, wegens herstellings
kosten, de gehele schade niet dekt en dus 
geen dubbel gebrnik maakt met de ver
goeding, groot 12.983 frank, wegens waar
devermindering van de auto, daar de be
slissing nitdrnkkelijk relevcert clat cc een 
zware schade aan een nieuwe auto de ver
koopwaarcle van deze wagen sterk ver
minclert ll ; 

Da t het micldel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vijfcle midclel, afgeleicl nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 154, 163, 17G, 177 en 191 van het 
Wetboek van strafvorclering en 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, claar waar het 
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bestrellen vonnis een beclrag van 10.000 fr. 
toekent aau de burgerlijke partij in weer
wil van het feit clat het aan deze laatste 
behoort lmar schacle tot een minimum te 
beperken, en dat tevens gebleken is dat de 
gercchtscleskunclige later zijn verslag 
heeft kmmen neerlegg·en omc1at de burger
lijke partij beweert meer kilometers te 
hebben afgelegcl dan door de expert van 
eiser in verbreking en door de gerechts
deskundige wordt gezegd, hetgeen deze 
laatste heeft verplicht cen expertise van 
de bam1en te laten uitvoeren bij Engle
bert, alwaar men de stelling· van de ex
pert van eiser in verbreking en van de 
gerechtsc1cskunc1ig·e moet bevestigen : 

Overwegende dat de rechter crop wijst 
dat aanleg·g·er niet dicnde te dulclen dat 
de de::;lmnclige, die op zijn verzoek wercl 
aang·estelc1, slechts menige maanc1en na 
zijn benoeming zijn verslag in een spoed
eisendc zaak zou neerleggen, en dat ver
weerc1er de gevolgen niet moet dragen van 
llet uitstel dat die onclerzocksmaatregel 
aldus heeft geleden, vermits ze enkel door 
de font van aanleggcr genoodzaakt is ge
weest; 

Dat llet hof niet bevoegd is om na te 
gaan of - zoals aanleggcr het beweert -
dat uitstel al dan niet aan llet feit van 
verweercler te wijten is ; 

Dat dit middel, hetwelk het feit en het 
recht vermengt niet ontvankelijk is; 

II. N opens cle voorziening van de per
sonenvennootschaD met beperkte aan
sprakelijkheid Rema, burgerlijk verant
woorclclijke partij : 

Overwegende dat uit cle stukken waarop 
het hof acht vermag· te slaan niet blijkt 
dat aanlegster de eis tot verbreking aan 
de vartijen tegen clewelkc hij gericht is 
heeft betekend; 

Dat cle voorziening derhalve, luiclens 
artikel 418 van het Wetboek van strafvor
clering, niet ontvankelijk is; 

Om clie redcnen, verbreekt het bestreden 
vonnis doch enkel in zover het beslist 
heeft over de vergoeclingen wegens derving 
van de auto gec1urende de herstellingen en 
wegens sleepkosten; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat melding 
van onclerhavig arrest zal worden g·emaakt 
op de kant van de gedeeltelijke vernie
tigcle beslissing; veroordeelt aanleggers 
tot drie vierde en verweerder tot een 
vierc1e der kosten; verwijst de aldus be
pcrkte zaak naar cle Oorrcctionele Recht
bank tc :Mechelen, wijzencle in hager be
roep. 

!l maart 1939. - 2° kmner. - Voo1·z,it
ter, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slfLOfJCVC1', H. De 
Bersaques. - GeUjlcltdclencle conclnsie, 
H. Paul Mahaux, aclvocaat-generaal. -

Pleite1·, H. Schoups (van de balie te Ant
werpen). 

2e KAMER. - 9 maart 1959 

VEJRKEFJH. - KRUISEN. - vVEGCODE YAN 
8 APRIL 1954, ARTIKEL 20-2. - KRUISili'G 
WELKE NIET GEhlAT<KELlJK RAN DOORGAAN ZO 
EEN \'AN DE BESTUURDICRS DE GELIJKGRONDSE 
BERM NIE'l' VOLGT. - VERPLICHTL'\'G YOOR 
DIE BESTUURDER DIE BERM TE VOLGEN \'OOR 
ZOVER DEZE GEgN RIJ\VlELPAD IS. 

1Vnnneer een best,unnler cUe een anclere 
l"r,nist rl'ie mwn Wlwre niet gemnlclceUjlc 
kan 'Uitvoeren zomler cle gelijkgronclse 
be,rm te voluen, is hij er toe gehouclen 
clie berm te voluen, voor zover rleze ueen 
'I' if wielpacl is (1). (Wegcocle van 8 april 
1954, art. 20-2.) 

(LEUNIS EN \'AN CAMP.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 22 october 1958 in boger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Hechtbank 
te Antwerpen; 

I. Nopcns de voorzicning van Leunis : 
Over het miclclel, afgeleicl uit de schell

cling Yftll nrtikel 20-2 van cle Wegcocle, 
doorclnt llet Yonnis beslist heeft clat ge
zegcle bcvaling een gebicclencl karakter 
vertoont, zoclat wanneer aanlegger met 
zijn camion op de gelijkgrom1se berm kon 
uitwijken, ten eim1e aan het voertuig het
welk hem kruiste genoeg ruimte te laten 
om zijn cloorgang mogelijk te maken, hij 
verplicht was zulks te doen, clan wanneer 
artikel 20-2 zulk imperatief knrakter niet 
lleeft en voormclcl maDJceuvre enkel wordt 
opgelegcl wanneer c1e omstandigheclen ze 
toelaten : 

Overwegende dat aanlegger vervolgd en 
veroorcleeld werd wegens inbreuk op ar
tikel 20-2, alinea 1, van de Wegcocle van 
8 april 1954; 

Overwegende c1at, luidens die bcpaling, 
elke bestuurder die ecn andere kruist aan 

(1) OUTERS en PETIT, Corle de Ia cir·culntion 
r·ontier·e, blz. 63, en VAN RoYE, Corle de In cir·
culntion, nr 869; raadpl. ook verbr., 9 maart 
1953 (Ar·r. T'e1'bl'., 1953, blz. 468; Bull. en 
PAsrc., 1953, I, 528); 21 december 1953 en 
5 april 19M (Arr. Verb1·., 1954, biz. 285 en 529; 
Bull. en PAsrc., 19M, I, 344 en 68>5); 23 april 
en 4 juni 1956 (A1'1'. Yerbr'., 1955, blz. 694 en 
826; Bull. en PAsrc., 1956, I, 883 en 1057). 
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zijn linkerzijde ruimte genoeg moet laten 
zoclat deze gemakkelijk kan doorgaan; 

Dat artikel 20-2, alinea 2, eraan toe
voegt dat, wanneer de manamvre niet ge
makkelijk kan worden uitgevoerd, wie op 
de rijbaan rijclt de gelijkgrondse berm 
mag volgen voor zover die geen rijwiel
pacl is; 

Overwegende dat krachtens die bepalin
gen, wanneer een bestuurder, welke een 
andere kruist, die manJCeuvre niet anders 
kan uitvoeren clan door de gelijkgronclse 
berm te volgen - zoals de feitenrechter 
het ten deze vaststelt - die bestuurder 
niet enkel het vermogen cloch de plicht 
heeft zulks te doen ; 

Dat aanlegger weliswaar staande houdt 
dat die berm onberijdbaar was, doch dat 
de rechter releveert dat aanlegger kon 
uitwijken op het gedeelte van de weg, dat 
een aardeweg vormt en dat die feitelijke 
vaststelling soeverein is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

II. Nopens de voorziening van Van 
Camp: 

Overweg·encle dat nit de stukken waarop 
het hof acht vermag te slaan niet blijkt 
dat de eis tot verbreking aan de partij 
tegen dewelke hij gericht is werd bete
kend; 

Dat de voorziening, derhalve, luidens 
artikel 418 van het Wetboek van strafvor
dering niet ontvankelijk is ; 

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

9 maart 1959. - 2° kamer. - Voo1·zit
te1·, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - VerslaggcvcT, H. De 
Bersaques. - Gelijlcl,wiclencle condns'ie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
PleUer, H. Van de Mert (van de balie te 
Mechelen) . 

2° KAMER. - 9 maart 1959 

VERZET. - STRAFZAKEN. - VDNNIS WAAR
JJIJ DE JlEKLAAGDE VRIJGESPROKEN WORDT EN 
BIJ VERZET VERKLAARD WORDT DAT DE 
REOHTBANK ONJJEVOEGD IS O~I VAN DE VORDE
RING VAN Die BURGERLIJKE PARTIJ KENNIS 
'l'E NEJ\IEN. - .VER'ZET VAN\VEGE DIE PARTI.J. 

- \lONNIS OP VERZET OVER. DE PUBLIEKE VOR
DERING UITSPRAAK DOENDE. - ONWETTELIJK
HEID, 

Op hot enig verzet van de burgcrU:ikc 
part1j worclt enkel de b,wrgerUjlce vor
dcring bi.i fle 'i'CchtcJ' aanhang,ig gc
maakt en cleze mag over de pnblieli:e 

1Jonlering geen veroorclcUng 1titspre
ken (1). (Wetb. van strafv., art. 151 en 
187.) 

(PROOUREUR DES KONINGS TE OUDENAARDE, 
T. DE GROOTE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 november 1958 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Ouclenaarde; 

Over het middel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 151, 176 en 187 van 
het Wetboek van strafvordering, betref
fende het verzet in strafzaken, doorclat : 
eerste onderdeel, het bestreden vonnis 
aanneemt dat het verzet door de recht
streeks dagende benadeelde partij de 
openbare vordering ten laste van de ge
daagde op rechtstreekse dagvaarding te
rug bij de rechter aanhangig maakt ; 
tweede onderdeel, het bestreden vonnis 
aanneemt dat het verzet door een be
klaugcle de zaak door de oorspronkelijke 
dagvaarding of door de beroepsakte bij de 
rechter aanhangig gemaakt terug voor het 
geheel v66r dezelfde rechter brengt, ook 
ten laste van de medeverdachte; clan wan
neer het verzet door de rechtstreeks da
gende benadeelcle partij of door een ver
dachte de zaak v66r dezelfcle rechter 
slechts terugbrengt in het belang van de 
verzetdoende partij, en niet wat betreft 
de openbare vorclering ten laste van de 
geclaagde op rechtstreekse dagvaarding of 
van een mecleverclachte : 

Overwegencle dat de o:fficier van het 
openbaar ministerie Dubois v66r tle poli
tierechtbank te Zottegem heeft gedaagcl 
wegens overtrecling van de vVegcocle, en 
clat Dubois De Groote rechtstreeks voor 
dezelfcle rechtbank daagcle nit hoofcle 
van inbrenk op clezelfcle code; 

Dat, bij vonnis van 26 juni 1958, die 
rechtbank De Groote vrijsprak en Dubois 
tot een gelclboete en tot betaling van een 
vergoecling a an De Groote veroordeelde; 

Dat, op beroep van Dubois en van het 
openbaar ministerie, de Oorrectionele 
llechtbank te Ouclenaarcle, wijzencle bij 
verstek jegens Dubois en op tegenspraalt 
jegens De Groote, op 9 october 1958 dat 
vonnis bevestigcle ; 

Dat, op verzet van Dubois, cle rechtbank 
op 27 november 1958 Dubois en De Groote 
tot een gelclboete veroorcleelcle wegens in
brenk op de Wegcocle alsmede tot betaling 

(1). Verbr., 27 juni 1955 (Arr. T'erbr., 1955, 
blz. 871; Bull. en PAsrc., 1955, I, 1155); raad
pleeg verbr., 12 mei 1958 (A1·r. T'erb·r., 1958, 
blz. 722; Bull, en PAs:c,, 1958, I, 1004). 
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van een vergoeding de ene aan de andere; 
Overwegende dat het verzet van Dubois 

voor gevolg had bij de rechtbank aanhan
gig te maken de tegen hem gerichte pu
blieke vorclering alsmede de burgerlijke 
vorderingen door hem en tegen hem inge
stclcl, doch niet de tegen De Groote inge
stelde publieke vorclering, waarover de 
rechtbank op 9 october 1958 definitief had 
gewezen; 

Dat, in zover het bcstreden Yonnis over 
die laatste vordering heeft beslist, het dus 
onwettelijk is; 

Om die redenen, verbreekt het bestreclen 
vonnis, cloch enkel in zover het De Groote 
tot een geldboete en tot de helft der kos
ten van de publieke vorclering heeft ver
oorcleeld; beveelt clat melding van onder
havig arrest zal worden gemaakt op de 
kant van (le gedeeltelijk vernietigde be
slissing ; zegt dat er geen aanleicling tot 
verwijzing bestaat; legt de kosten de 
Staat ten laste. 

9 maart 1959. - 26 kamer. - VoOTzU
ter, H. de Olippele, raadshecr waarne
mend voorzitter. - Fe'!·slagge·ver H. De 
Bersaques. - Geli:ikl·wiclencle conclttsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 10 maart 1959 

BEWIJS. - REWI;TSKRAORT VAN DE A'KTEN. 
- ZAKEN VAN DIREOTE BELASTINGEN. - BE
SLISSING VAN DE DIRECTEUR. DER BELAS'l'INGEN. 
- INTERPRETATIE DOOR RET IIOF VAN BE
ROE!'. - INTERPRETATIE WELKE J\IET DE BE
WOORDINGEN VAN DE BESLISHING VAN DE DI
REOTEUR ONVERENIGBAAR IS. - SORENDING 
YAN DE BEWI;TSKRAORT VAN DE BESLISSING. 

Het a.rrest vnn het hot van be·roep schenclt 
cle 7mwijsknwht van cle besz.isging vnn 
cle cUrecte·u1· cler cUrecte belasUngen 
wanneer, over het bemep tegen cUe be
slissing uUstnYutlv cloencle, het beslist 
flat cle aclm·in·ist·ratie het bew·iis n·iet 
heeft gelevenl clctt iemancl awn cle extrn
bela.sUng oncle·rheVif! is, om reclen cla.t 
cle feiten, wacwop het wijst en clie cle 
enige zouclen z·i.jn waamp ae cU1·ectetw 
zo·1t gestemul hebben, {feen volcloencle 
bewijs ttitmaken, wanneer clie beslis
sing, tot het leve1·en va.n het bewi.is, 
niet enlvel op cUe fe-ite:n, cloch tevens op 
anclere feiten en omstnncU{fheclen {fe
steml cl hacl (1) . 

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

(1) Raadpl. verbr., 9 december 1958 (Bull. 
en PASIC., 1959, I, 369). 

(2) Het Hof heeft in deze zaak op 17 april 
1956 een eerste arrest gewezen (A,., .. Yerb1·., 
1956, blz. 679; Bull. en PAsrc., 1956, I, 867). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. DAMMAN EN CONSORTEN.) 

ARREST (2). 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 januari 1958 gewezen (loor 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het micldel, afgeleicl uit de schen
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 1319 tot en met 1322 van het 
Burgerlijk W etboek, 1, paragraaf 1, en 2, 
paragrafen 2 en 3, van de wet van 16 oc
tober 1945 tot invoering van een extrabe
lasting op de in oorlogstijd behaalcle ex
ceptionele inkomsten, winston en baten en 
55, paragraaf 1, van de wetten betref
fencle de inkomstenbelastingen samenge
schakeld bij het besluit van 31 juli 1943, 
doorclat bet bestrcclen arrest, zonder de 
wettelijkheid te onclerzoeken van de ver
moedens door de aclministratie ingeroepen 
om de hoeclanigheicl van belastingplichtige 
in de extrabelasting in hoofde van wijlen 
Arthur Damman, te bewijzen : ct) voorop
stelt clat bet loutcr bezit van gelclspecien 
en effecten, door de monetaire maatrege
len van october 1944 te voorscbijn geko
men, geen voldoend bewijs van die hoecla
nig·heicl is ; cla t ter zake bovcnclien moet 
won1en uitgemaakt dat dit bezit binst het 
belastbaar tijdperk wercl verkregen; 
IJ) uit het verschil tussen het beclrag der 
beleggingen in effecten, bepaald op 
272.790 frank, en de verkoODlJrijs van een 
eigendom eenscleels, en uit het feit dat de 
uitga ven voor lcvensonclerlwud konden 
geclekt worden door inkomsten van het 
belastbanr tijdperk andenlcels, afleidt dat 
cle administra tie niet bewezen heeft dat 
wijlen Arthur Damman, exceptionele win
sten of baten heeft verkregen, en in de 
extrabelasting zou b.elastbaar zijn, dan 
wanneer : eerste onderdeel, de adminis
tratie niet alleen het sub a bedoeld louter 
bezit als vermoeden heeft aangevoerd, 
maar, zoals blijkt uit de stukken 20, 29 
en 33 van het dossier en uit de beslissing 
van de directeur waarvan het arrest de 
bewijskracht miskent, dit bezit heeft ver
mindenl met het vermoed bezit op 1 ja
nuari 1940 en met de sommen door wijlen 
Arthur Damman, tijclens het belastbaar 
tijclperk opgetrokken uit de verkoop van 
een eigenclom en uit alle andere gekende 
bronnen van inkomsten, die als wederbe
legging konden clienen; dat het dit ver
schil is, zijnde 269.891 frank, dat de baten 
vertegenwoonligt door wijlen Arthur 
Damman tijdens het belastbaar tijdperk 
verkregen, en waaromtrent de rechter 
naar dewelke cle zaak wercl verwezen had 
dienen te oordelen of zij wegens hun 
nard, hun belangrijkheid of enige anclere 
omstandigheid een uitzonderlijk karakter 
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vertoonden; tweede onderdeel, de rechter 
naar dewelke de zaak werd verwezen ai
leen de omvang of de belangrijkheid der 
tijdens het belastbaar tijclperk verkregen 
baten op het oog heeft, dan wanneer hij 
die baten in hun geheel had clienen te be
schouwen en niet twee elementen, elk af
zonclerlijk genomen - beleg·gingen in ef
fecten (272.790 frank) en uitgaven voor 
levensonclerhoud (125.000 frank) die heb
ben bijgeclragen tot het bepalen van be
doelcle baten en hij niet kon verklaren 
dat deze elementen geen exceptionele in
komsten van het belastbaar tijdperk uit
wijzen, na ze te hebben vergeleken met de 
door wijlen Arthur Damman tijdens dit 
tijclperk opgetrokken sommen, welke ech
ter reeds werclen afgetrokken om bedoelde 
baten te bepalen; dat de beleggingen in 
effecten tijdens het belastbaar tijclperk 
overigens niet op 272.790 frank mogen be
paald worden, daar nit de stukken van 
het dossier blijkt dat ze in werkelijkheicl 
341.216 frank bedragen : 

Over beicle onderdelen samen : 
Overwegende dat, nit de beslissing van 

de directeur, aan de beoorcleling van het 
hof van beroep opgedragen, blijkt dat de 
door de directeur herziene aanslag in de 
extrabelasting gevestigd wercl op een ver
moecl belastbaar inkomen, voortvloeiend 
nit de vergelijking tussen eensdeels de 
aangegeven activa van Arthur Damman 
op 6 october 1944 waarbij de tijclens het 
belastbaar tijclperk aan gezinslasten be
steele uitgaven toegevoegd werden, en, an
derdeels, de fortuintoestaml van de be
trokkene voor die periode ; 

Dat de clirecteur claartoe in acht gena
men had : 1 o de op 1 januari 1940 in het 
bezit van Damman zijnde zo Belgische als 
buitenlandse effecten en !iggend geld; 
2o een som van 175.000 frank als opbrcngst 
van de verkoop tijclens het belastbaar 
tijclperk van een huis waarvan Damman 
reecls v66r 1 januari 1940 eigenaar was; 
3o de tijdens hetzelfde tijdperk opgetrok
ken sommen (95.000 en 30.625 frank) 
voortkomencle van huishuren en van in
komsten nit effecten waarvan hij reeds 
v66r1 jannari 1940 in het bezit was; 

Overwegen<le clat het arrest om te be
slissen clat cle administratie llet bewijs 
niet heeft gelevercl dat verweerder aan de 
extrabelasting omlerhevig was, slechts op 
cle volgende overwegingen steunt : eens
deels, << clflt bet louter bezit van gell1spe
cten, effecten of andere waflrden, door de 
monetaire maatregelen van october 1944 te 
voorschijn gekomen, geen voldoencle be
wijs is .. :, dat bovendien moet worden uit
gemaflkt clat clit bezit binst de belastbflre 
periode verkregen is geweest JJ, en a!lder
deels, dat de enige gekende ]Jeleggmgen 
van Damman in die periode 272.790 frank 

beliepen door aankoop van effecten en dat 
de uitgaven voor levensonderhoud volgens 
de berekening van de administratie slechts 
op 125.000 frank geraamd werclen, terwijl 
de verkoop van een huis tegen de o:fficiele 
prijs van 175.000 frank en de inkomsten 
nit effecten ten bedrage van 30.650 frank 
en huishuren ten bedrage van 95.000 fr. 
hem toelieten de uitgaven te dekken door 
middel van het kapitaal dat hij voor het 
belastbaar tijdperk bezat of van de in
komsten erdoor voortgebracht; 

Overwegencle dat het arrest op die en
kele overwegingen steunt om de ontsten
tenis van bewijs van de hoedanigheid van 
belastingschuldige en van het bestaan van 
aan de extrabelasting onderhevige inkom
sten eruit af te leiden en zodoende slechts 
twee vermoedens van verkrijgen van be
lastbare inkomsten (272.790 frank door de 
administratie niet ingeroepen beleggingen 
en gezinsuitgaven) tegenover enkele v66r 
1 januari 1940 bestaancle elementen stelt, 
terwijl de directeur in zijn beslissing op 
nog andere elementen gesteuncl had; 

Dat het arrest alclus de bewijskracht 
van die beslissing miskencl heeft en boven
dien zijn clispositief niet gerechtvaardigcl 
heeft volgens hetwelk het bewijs van de 
hoedaniglleid van belastingschuldige en 
het bestaan .van aan cle extrabelasting on
clerhevige inkomsten door de administra
tie niet bijgebracht was; 

Dat het midclel gegroncl is ; 
Om die redenen, verbreekt het bestreden 

arrest; beveelt clat melding van onderlla
vig arrest op de kant van de vernietigde 
beslissing zal gemaakt worden; veroor
cleelt verweerclers tot de kosten; verwijst 
cle zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

10 maart 1959. - 26 kamer. - TToorzU
ter, H. de Olippele, raaclsheer waarne
mend yoorzitter. - TTe1·slaggeve1·, H. Ne
ven. - GeU.ild,nhlencle conclusie, H. F. 
Dumon, advocaat-generaal. Ple'iter, 
H. Van Leynseele. 

26 KAMER. - 10 :maart 1959 

1o INKO?I'ISTENBELASTINGEN. - :BJx
TTIAHELASTING. ~ SAMEN\VERKEl\'DE VJ~I\'NOOT
SCIIAP. - BEPALING VAN DE DELASTDARE IN
KOMSTE.'\. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -Ex
TRABilLASTING. - AFTREKKING VOORZIIlN Bl.J 
ARTIKEL [), PARAGRAAF 5, VAN DE 'VE'l' VAN 
1() OCTOBER 1945. - BllPALING DAN ALLilEN 
VAN 'l'OEPASSING \VANNEER DE BELASTING
PLICHTIGE GEDURENDE RET REFEREN'riETIJD
PERK GEEN BEDB.IJFSAOTIVI'l'EI'l' HEEFT UIT

GEOEFEND. 
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3° INKOl\iSTENBELASTINGEN. - Ex
TRABELASTING. - ARTTimL 13, PARAGRA
FEN 2 EN 3, VAN DE WET YAN 16 OCTOBER :1945 
ZOALS GEWI.JZIGD BIJ AitTIKEL 4 YAN DE WET 

YAN 12 DECEMBER 1949. - TERUGJJETALING 
OF AFTREKRING VAX BELABTINGEi\' GEHEVEN 
TEN LASTE VAN ANDERE PERSONEN DAN DJ~ BE
LASTINGPLICHTIGE IN DE EXTRABELASTING. -
TEllUGBETALlNG OF AFTREKKING BI.J RET BE
SLUIT VAN DE REGENT VAN 12 DECEMBER 1049 
AFHAI\KELIJK GEMAAKT YAN DE VOORWAARDE 
D"~T DIE BELASTINGEN AAN DE BROil INGlcHOU
DEN WORDEN. - VDORWAARDE NJET ALGEMEEN 
TOlcPASSELIJK. 

1 o Tot het bepalen van het exceclent ·van 
cle •in komsten, 1.vell.; In hoofde van een 
sanwnwerl,:encle vennootschap cle ·in cle 
extntbelastlnr; be last bare g mnclslag 1t'it
manlct, moeten oncle1· rle winsten van 
het belastbnar tljrlperk begrepen wonlen 
rle w'insten vnn cle ven11ootschnp, 'incln
sief cle rUviclenrlen, nlsmede de bezolcli
[/ ingen 11:itgelceerrl a an. cle person en ve1·
melrl bij rtrtikel 25, parar;raaf 1., 2°, 
letter b van cle ·wetten betreffencle rle 
in ko·mst~nbelastinrwn, doch niet rle be
zolcligingen aan rle eenvo·urUge vennoten 
11:itr;e1ceenl (1). 

2o Art'ilcel 5, zw:rartraaf 5, van rle wet van 
16 october 1945 tot invoering van een 
extrabelast-ing, naar l·uhl 1.vrw:rvrtn rle 
belast·in,r;pUchtige een sam mag aftrek
J,:en wellce voo·r twaalf mannrlen geUjJ,: 
is aan 6 t. h. van het kapitaal clat llii.i 
;;·elf heeft belegrl op het or;enblilc rlat 
z'ijn berlrijvir;lw-irl ·is arwge·van{!en, is al
leen vnn toepassing wa.nneer rle belas
t-ingpz.ichUge {!erlurenrle het ·refe-rent-ie
ti.,iclperlc [!een bcclrijfsactiviteit heeft 
1titgeoefencl. 

3o Zo het lieslu:it ·van rle Rege11t vctn 
12 clecembe1· 1949 te1' nitvoerin{! vrtn ar
til.:el 13 parngra.fen 2 en .~. van cle tvet 
vnn .16 ~ctober 1945, zoals gew·ijziurl bi:i 
nrUkel 4 vnn rle wet van 30 me·i 1949, cle 
terw;betaz.in{f of van rle bela.st:inr;en rUe 
betnnlrl tvenlen 011 rle 7wzolilt{Jtngen toe
uelcenrl nan cle beheerrlers, commissar-is
sen, twrejjenanrs, {!ouvereiWlf.'i'S .. . of 
hun nftrelckin u van het lierlmr; van rle 
ten laste van zel.-ere vennootschappen of 
veren igingen {!evesUyrle extmbelasting 
nfhnn keli:ik 11wakt van rle voonoa~tnle 
rlnt die belnsM.ngen nan cle bran tn{!e
ho·urlen wenlen (2), is rlie voononnnle 
·nochtans n'iet van rtluemene toepnssing; 
zij is zonder bekelcldn[! met rle tePn[!
betaz.in[! of rle a.ftJ·elcMng van rle mobi-

(1) Raadpl. verbr., 4 december 1956 (A.1'1'. 
Verbr., 1957, blz. 230; Bull. en PAsrc., 1957, 
I, 351, met de noot 2). 

(2) Verbr., 21 april 1956 (A1'1'. Verb1·., 1956, 
blz. 707; Bull. en PASIC., 1956, I, 897). 

lWnbelastin[! In verbanrl met rle winsten 
·wit[!elceerrl aan rle ·vennoten vwn rUe ven
nootscltappen of verenigingen. 

( SAi\IEi'\WERKENDE VENNOOTSCHAP W AAGNATIE .• 
'!'. BELGISCHE STAATJ MINISTER YAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

IIE'l' HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 28 juni 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste mic1c1el, afgeleid nit de 
scllencling Ytm de artikelen 97 en 112 van 
de Gronc1wet, 2, paragraaf 1, littera n, 
van de vvet van 16 october 1945 tot invoe
ring van een extrabelasting, doorc1at het 
bestrellen arrest beslist clat de door aan
legster aan haar vennoten nitgekeercle in
komsten in hoofcle van de samenwerkencle 
vennootschap belastbaar zijn, clan wan
neer zij enkel in hoofde van cle Yennoten 
belastbaar zijn, zoals door aanlegster 
voorgehonclen; cloordat het arrest alc1us 
de conclnsies van nmrlegster niet bcant
woorclt of minstens dnbbelzinnig beant
woordt: 

Overwegende dat aaulegster in hnar 
conclusies staancle gehouden had clat de 
ann de vennoten uitgekeerde bedragen in 
haren hoofde niet in de extrabelasting be
lastbaar zijn ; 

Overwegende dat uit artikel 4, para
graaf 5, van de wet van 16 october 1945 
blijkt dat voor de samenwerkem1e ven
nootschap de belastbare grondslag bepaald 
wordt met inachtneming van winsten in
clusief de diviclenc1en; 

Overwegenc1e dat het arrest beslist 
eenscleels da t de a an de vennoten uitbe
taaldc bedragen geen bezoldigingen maar 
maatscllappelijke winsten zijn, anc1erdeels 
clat artikel 4, paragraaf 5, bepaalt in 
hoofde van wie de bij artikel 2, para
graaf 1, van cle wet bepnalde winsten die
nen belnst te worden en dat derhnlve de 
administratie te recht deze ann de ven
noten uitgekeerde bedragen nls winsten 
van aanlegster heeft aangezien en ze bij 
de belastbare grondslag in de extrabelas-
ting heeft gevoegd; .. 

Overwegencle clat het arrest nldus ZIJn 
dispositief wettelijk gerechtvaardigd heeft 
en de conclusies van aanlegster op onclub
belzinnige wijze benntwoorc1 heeft; 

Dnt het midclel niet knn aangenomen 
worden; 

Over het tweecle middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 4, paragraaf 5, van de wet 
van 16 october 1945, 25, paragranf 1, 2°, 
littern b, en 35, paragraaf 3, van de wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
snmengeschakeld bij besluit van 31 juli 
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1943, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
boek, doordat, eerste ondercleel, het be
streclen arrest enerzijcls vaststelt dat geen 
der vennoten van cle aanleggende samen
werkemle vennootschap mnbten vervulde 
zoals deze door artikel 25, paragraaf 1, 
2°, littera b, van gemelde samengescha
kelcle wetten bepaalcl, en anclerzijds toch 
alle aan clie leclen uitgekeerde sommen als 
winsten van de vmmootschap beschouwt, 
clan wanneer een samenwerkencle vennoot
schap niet belastbaar is op groncl van de 
aan eenvouclige vennoten geclane uitkerin
gen, vermits artikel 4, paragraaf 5, van 
cle wet van 16 october 1945 bij het ver
melclen van de personen wier bezolcligin
gen aan de winsten der vennootschap moe
ten toegevoegcl worden, uitsluitencl naar 
de nomenclatuur van artikel 25, para
graaf 1, 2°, littera b, verwijst; clocirclat, 
tweede onclercleel, het bestreden arrest 
clubbelzinnig en zelfs tegenstrijclig in zijn 
motieven is, wijl het de bezoldig·ing van 
al cle ve1moten bij de belastbare winsten 
gevoegcl heeft zonder ze te voegen bij de 
winsten van de referentieperiocle : 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegencle dat blijkt nit artikel 4, 

paragraaf 5, van de wet van 16 october 
1945, dat al de winsten « inclusief de divi
clenden )) de in hoofcle van een samenwer
kencle vennootschap belastbare gronclslag 
ui tmaken ; 

Overwegencle clat het arrest de toevoe
ging aan de belastbare gronclslag van de 
aan de vennoten der aanleggencle samen
werkencle vennootschap uitbetaalde bedra
gen rechtvaarcligt door te beslissen dat die 
bedragen maatschappelijke winsten zijn, 
en tevens uitdrnkkelijk verklaart dat ze 
geen bezolcligingen zijn; 

Over het tweede ondercleel : 
Overwegende dat de in het middel aan

gevoerde dubbelzinnigheid of tegenstrij
cligheicl niet bestaat vermits het arrest 
niet vaststelt dat bezolcligingen bij de be
lastbare winst werden gevoegd; 

Dat het midclel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het clerde miclclel, afgeleicl nit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Gronclwet, 5, paragraaf 3, en subsi
cliair 4, paragraaf 5, 5, paragraaf 5, en 
13, paragrafen 2 en 3, van cle wet van 
16 october 1945 aangevulcl of gewijzigd 
door de wet van 30 mei 1949, 2 van het be
sluit van de Regent van 12 december 1949 
ter uitvoering van voormeld artikel 13, 
paragraaf 3, doorclat, eerste onclercleel, 
het arrest de conclusies van aanlegster 
niet beantwoorclt of van de hand wijst, 
waarbij cleze vorderde dat bij toepassing 
van artikel 5, paragTaaf 3, van cle wet van 
16 october 1945 de referentiewinst zou be-

rekend worden op 6 t. h. van het kapitaal 
ver twaalf maanclen verhoogd met het be
drag van cle vaste bezoldig·ingen in cle 
loop van het referentietijdperk uitgekeercl 
aan de in artikel 25, paragraaf 1, 2°, lit
tera b, der samengeschakelcle wetten be
treffende de inkomstenbelastingen opge
noemcle personen, door te steunen hierop 
dat artikel 5, paragraaf 3, niet van toe
passing is omclat aanlegster geen ven
nootschap 011 aandelen is en de leclen geen 
vaste bezoldiging genieten, dan wanneer 
voor cle toepassing van gemelcl artikel 5, 
paragraaf 3, die twee voorwaarclen niet 
gesteld zijn, clan wanneer die motieven 
onvolcloencle, minstens clubbelzinnig zijn; 
cloordat, tweede onclerdeel, het arrest de 
conclusies van aanlegster niet beantwoordt 
of van de hand wijst, waarbij cleze vor
denle clat bij toepassing van artikel 5, 
paragraaf 5, lid 2, zoals aangevuld bij 
artikel 3 van de wet van 30 mei 1949, de 
referentiewinst zou vermeerderd worden 
met cle bezoldigingen nan de beheerders 
toegekend, door te steunen hierop dat 
evengemelcle bepaling gans vreemd is ter 
zake, clan wanneer cle aanvullende wets
bepaling ingelast is met !Jet oog op de 
vennootschappen bepaald in artikel 4, pa
ragraaf 5, van de wet van 16 october 1945, 
waaroncler cle samenwerkencle vennoot
schappen, en clan wanneer het motief van 
het arrest ten minste dubbelzinnig is ; 
doordat, derde onderdeel, het arrest de 
conclusies van aanlegster niet beantwoordt 
of van de hand wijst, waarbij deze vor
clercle clat bij toepassing van artikel 13, 
paragrafen 2 en 3, gewijzigd bij artikel 4, 
van de wet van 30 mei 1949, de door de 
yennoten betaalde belastingen van de aan
gevochten aanslagen zouden afgetrokken 
worden, door te steunen hierop dat aan
legster niet bewijst da t zij afhouclingen 
aan de bron heeft gedaan bij de uitkerin
gen nan haar vennoten, clan wanneer 
znlks voor het aftrekken van betaalde be
lastingen door de wet niet vereist is : 

Over het eerste ondercleel : 
Overwegencle dat de aanleggencle ven

nootschap in haar conclusies de toepassing 
gevraagd had van artikel 5, paragraaf 3, 
van de wet van 16 october 1945 inzonder
heid van lid 3 van die paragraaf volgens 
hetwelk de aftrek gelijk voor twaalf 
maanclen aan 6 t. h. van het werkelijk 
gestort maatschappelijk kapitaal, onder 
meer voor de samenwerkende vennoot
schappen, verhoogd wordt met het bedrag 
van de vaste bezolcligingen in de loop van 
het referentietijclperk uitgekeerd aan de 
in artikel 25, paragraaf 1, 2°, litter a b, 
der samengeschakelde wetten op de in
komstenbelastingen opgenoemde personen; 

Overwegencle dat het arrest, na vast
gestelcl te hebben dat geen van de leclen 



-526-

van de aanleggende samenwerkencle ven
nootschap ambten vervulde zoals deze be
paalcl door artikel 25, paragraaf 1, 2°, lit
tera b, cler samengeschakelcle wetten, 
claaruit wettelijk afieiclt clat artikel 5, pa
ragraaf 3, van de wet van 16 october 1945 
ten deze niet van toe passing is ; 

Overwegende dat vermits de betwisting 
ging over de toepassing van artikel 5, pa
ragraaf 3, lid 3, die beslissing alleen de 
toepassing van dat dercle lid uitschakelt 
en geen andere bepalingen van die para
grnaf 3 becloelt; dnt llet antwoord va.1 llet 
arrest dan ook volledig en ondubbelzinnig 
is; 

Dat clerhalve dit onc1erc1eel van het 
middel daar het op een onjuiste interpre
tatie van het micldel steunt feitelijke 
gronclslag mist; 

Over het tweecle ondercleel : 
Overwegencle clat het arrest vaststelt 

dat aaulegster, zich beroepende op het be
staan van een beclrijfsactiviteit geclurencle 
llet referentietijclperk, in hoofdorcle de 
toepassing van artikel 5, paragraaf 3, van 
de wet van 16 october 1945 had aange
vraagd; 

Dat uitspraak doende over de subsi
diaire eis strekkencle tot de toepassing 
van de bepaling van artikel 5, para
graaf 5, clie geen beclrijfsactiviteit gedu
rencle becloelcle tijclperk veronderstelt, llet 
arrest beslist dat die bepaling « gans 
vreemcl J) is « ter zake )) ; 

Overwegende dat dit antwoorcl gepnst, 
niet clubbelzinnig en wettelijk is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het dercle onclerdeel : 
Overwegencle dat het besluit van de 

Regent van 12 december 1949, genomen ter 
uitvoering van artikel13, paragrafen 2 en 
3 van de wet van 16 october 1945, :wals 
dit artikel gewijzigd werd door artikel 4 
van de wet van 30 mei 1949, al de uftrek
kingen van belastingen geheven ten laste 
van andere pcrsonen clan de belasting
plichtige in de extrabelasting niet afhan
kelijk maakt van de voorwaarcle dat die 
belustingen ann de bron ingehouclen wer
dcn; 

Overwegende, clerhalve, clat door zich 
ertoc te beperken te beslissen <lat de ge
yraagcle aftrpJ;;:king niet mocht toegestaan 
worden omclat aanlegster cc in gebreke 
blijft te bewijzen dat zij afhoudingen nan 
de bron heeft gedaan bij de uitkeringen 
aan haar yennoten ... JJ, het arrest de door 
het middel behaalclc bepaling heeft ge
schonclen; 

Om die reclenen, verbreekt het bestreclen 
arrest, doch enkel in zover het over de 
toepassing van artikel 13, paragrafen 2 en 
3, van cle wet van 16 october 194i'i nit-

spraak heeft geclaan; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat melding 
van onclerhavig arrest zal worden gemaakt 
op cle kant van cle gecleeltelijke vernie
tigcle beslissing; veroordeelt aanlegster tot 
drie vierden en verweerster tot een viercle 
der kosten ; verwijst de ala us beperkte 
zaak uaar het Hof van beroep te Gent. 

10 maart 1959. - 28 kamer. - Voorz'it
te1·, H. de Clippele, raadsheer waarne
mencl voorzitter. - Verslnggever, H. Ne
veu. - GeUjlcl,wiclencle conclusle, H. F. 
Dumon, aclvocaat-generaal. - PleUers, 
HH. P. Rouse (van de balie bij bet Hof 
van beroep te Brussel) en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 10 maart 1959 

1° INKOMSTENBELASTINGEN.- Bur
TENGEWONE TERJUIJN. - AANGIFTE VAN DE 
BELASTINGPLICIITIGE WAARBIJ DE ADMINISTRA
TIE IN DW A LING GEBRAOIIT WORDT OVER DE 
AARD VAN DE BELASTBARE INE:OMSTEN. -
TOEPASSING VAN DE BUITENGE\YONE TERMIJN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
DRIJFSBELASTING. YERZEKERINGSAGENT. 
- !NKOMSTEN BEDOELD BI.J ARTIKEL 25, PA
RAGRAAF 1, 1°, VAN DE SAMENGESOIIAKELDE 
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTIN
GEN. - YooRWAARDEN. 

1o De ndm'inlstmUe is rferechtigd de be
lasting gerl'l/ii'enrle cle btdtengewone ter-
11nJn op het kohler te brengen, imUen 
de cloo'/' de belasUngschu.hlige 'i'n z'ijn 
aan{fifte opge{fwven elmnenten op Z1t,llce 
wijze voo1'{festelrl z'ifn flat cle ndm'in'is
trat'ie in clwaUn{f {felirrwht wenl ove1· de 
nnrrl van rle 'inlcomsten en clerlwlve ave'/' 
de toe te pas sen rwnsla{f (1). (Samenge .. 
schakelcle wetten betreffencle cle inkom
stenbelastingcn, art. 7 4, voorclat bet bij 
artilrel 30 van de wet van 8 maart 1951 
werd vervangen.) 

2o BesUst wetteli:ik dat de rloor een ve-r
zelcerin{fsa{fent behaalrle 'inkomsten on
der toepass,inu van artikel :25, pant
rtranf 1, Jo, van de sa,men.(Jeschalcelcle 
wetten betreffen rle rle ,in komstenbelns
tingen vnllen, het a1;rest 'Van het hot 
'IXtn beroezJ rlat vnststelt rlat er t-ussen 
de vwrzelceringsmnatschazn;ij en rUe be
lasUngschulrliue geen lmnd van onrler
gesclliiktlzcifl bestaat, dat clez·e geens.z,ins 

(1) Verbr., 10 februari 19,18 (Arr. Ferbr., 
1948, blz. 81; Bull. en PASIC., 1918, I, 9.1) : 
S november 1954 (A./''1'. r erbr., 1955, blz. 1.58; 
Bull. en PAsrc., 1955, I, 218, met de noot 2); 
eaaclpl. verbr., 23 september 1958 (supra., 
blz. 72; Bull. en PASIC., 1958, I, 89). 
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verpUcht 1vns z·ijn gnnse proclttcUe voo1· 
cUe verzelceringsmnatschappij te behott
clen, clat cleze lnntste trou1vens ttitcl1'ttk
keUj lv bepaalt dnt er geen cUenstcon
tTact bestaat tussen hna1' en cle belas
tingschttlclige. 

(BELGISOHE STAAT, :I<IINISTER VAN FINANOIEN, 
T. ROGIEST; ROGIEST, '!'. llELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 april 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent ; 

Overwegencle dat beide voorzieningen 
tegen dat arrest gericht zijn en derhalve 
dienen samengevoegcl; 

A. vVat de voorziening van de Belgische 
Staat betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 1319 tot 1322 van het Bnr
gerlijk Wetboek 25 paragraaf 1 1° 2° 
littera a, en 3°, 'en '74, eerste lid,' va;1 d~ 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij het koninklijk 
besluit van 12 september 1936 en voor zo
ver als nodig bij de besluiten van 3 jnni 
1941, 31 jnli 19,13 en het beslnit van de 
Regent van 15 jannari 1948, 2 en G van de 
wet van 17 jnni 1938 tot wederinvoering 
van de nationale crisisbelasting en voor 
zover als noclig 2 en 7 der besluiten van 
16 jnni 1941 en 31 jnli 1943 en 6 van het 
besluit van de Regent van 16 januari 1948 
houdende samenschakeling van de wetten 
op de nationale crisisbelasting; doordat 
het bestreden arrest de aanslagen over de 
dienstjaren 1947 en 1948, nagevorderd in 
1950, vernietigd om reden dat de adminis
tratie behoorlijk werd ingelicht over alle 
omstancligheclen van feitelijke aarcl om 
binnen de normale termijn een toereikende 
aanslag te vestigen en clat het verschil 
van interpretatie nopens de aarcl doch 
niet het bedrag cler belastbare inkomsten, 
de administratie niet toelaat over de bni
tengewone termijn van artikel 7 4 der sa
mengeschakelde wetten te beschikken om 
de aanslag te vestigen ; dan wanneer Ro
giest onjuiste aangiften heeft gedaan door 
al de aangegeven bedrijfsinkomsten te 
vermelclen in het vak van het aangifte
formnlier voorbehouden voor de loontrek
kenden, met als enige nitleg dat hij in 
1946 en 1947 de beroepen van accountant
bediende en van verzekeringsagent heeft 
uitgeoefend, hoewel so=ige van de in
komsten dienden aangegcven de ene op 
grond van 1 o en de andere op grond van 
3° van paragraaf 1, van artikel 25 der sa
mengeschakelde wetten ; dan wanneer de 

aangifte zoals ze gedaan wercl voor de ad
ministratie het recht meebracht te be
schikken over de bij artikel 74 van ge
zegde samengeschakelde wetten bepaalde 
na vorderingstermijnen : 

Overwegende dat het middel clat betrek
king heeft op de aanslagen over de dienst
jaren 1947 en 1948, die aanslagen voorstelt 
als door het arrest wegens forclnsie alge
heel vernietigcl; 

Overwegencle nochtans dat het arrest 
drie bronnen van inkomsten bedoelt : de 
inkomsten door Rogiest als werkend ven
noot van de vereniging zoncler winstge
vend doel « Sofidi Jl behaald, de inkomsten 
door hem als verzekeringsagent genoten, 
en de inkomsten door hem als fiscale raad
gever bekomen; 

Overwegencle dat in zover ze deze laat
ste inkomstcn betreffen, het arrest de aan
slagen als niet gegroncl vernietigt; dat 
dienaangaancle het middel feitelijke grand
slag mist ; 

Overwegende dat met betrekking tot de 
eerste twee bronnen van inkomsten, het 
arrest vaststelt « dat de inkomsten nit de 
vereniging zonder winstgevencl doel cc So
ficli JJ en deze als verzekeringsagent van 
de cc Royale Belge Jl als bezoldigingen aan
gegeven werclen, terwijl het beheer ze als 
baten beschonwde en ze als dusclanig op 
13 december 1950 aang·eslagen heeft JJ en 
beslist dat die aanslagen niet in de bni
tengewone termijn van artikel 74 der sa
mengeschakeWe wetten mochten geschie
den daar de administratie door Rogiest 
behoorlijk ingelicht was over alle omstan
digheclen van feitelijke aarcl om haar toe 
te laten een toereikencle aanslag binnen 
cle gewone termijn te vestigen; clat het 
arrest zijn beslissing steunt op volgencle 
elementen : in zijn aangifte heeft Rogiest 
cle feitelijke toestancl geenszins op ver
keerde wijze voorgesteld, daar niet be
twist wordt dat hij de inkomsten genoten 
heeft als werkencl vennoot van de << So
fidi JJ, - de omstandigheid dat de cc So
fidi JJ niet als een regelma tige vereniging 
zonder winstgevencl doel zon moeten aan
gezien worden heeft voor gevolg een juri
dische betwisting over de belastbare aard 
van bepaalde inkomsten, cUe de adminis
tratie niet toelaat binnen de bnitengE'
wone termijn na te vorcleren -, dezelfde 
reclenen gelden wat betreft de inkomsten 
verkregen bij de « Royale Belge JJ, die als 
dusclanig aangegeven werclen, waar de acl
ministratie pas acht jaar na de oorspron
kelijke aanslag, het beweerd dienstcon
tract tnssen Rogiest en voornoemde ven
nootschap betwist; 

Overwegende dat de aclministratie ge
rechtigd is de belasting op het kohier te 
brengen geclurencle de bnitengewone ter
mijn, inclien de door de belastingschnldige 
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in zijn aangifte opgegeven elementen op 
zulke wijze voorgesteld zijn dat de admi
nistratie in dwaling gebracht werd over 
de aard der inkomsten en derhalve over 
de toe te passen aanslag; 

Overwegende derhalve dat het bestre
den arrest niet wettelijk op de enige hier
boven vermelde beweegredenen kon steu
nen om te beslissen clat de administratie 
niet over de lmitengewone termijn van 
aanslag beschikte; 

Dat het middel alclus gegroncl is in zo
ver het de inkomsten « Soficli ll en « Royale 
Belge ll bedoelt; 

OYer het tweede midclel, afgeleid nit de 
schcnding van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 25, paragraaf 1, 1°, 2°, lit
tera a, en 3°, 55, paragraaf 1, 74 en 74bis 
van de wetten betreffencle de inkomsten
belastingen, smnengescllakeld bij het be
sluit van de Regent van 15 januari 1948, 
en 6 van het besluit van de Regent van 
16 jannari 1948 houdencle san;tenschakeling 
van {le wetten betreffende de nationale 
crisisbelasting; doorclat het bestreden ar
rest de aanslagen over de dienstjaren 1949 
en 1950 wegens te laat gedane vestiging 
vernietigt en daartoe stennt : 1 o op de be
schouwing clat de betwisting nopens de 
aarcl der inkomsten nit de vereniging zon
der winstgevencl doel « Sofidi ll geen aan
leicling kon geven tot het gebruik van de 
buitengewone termijn van aanslag; 2° op 
het fcit dat de administratie de a1R fiscaal 
raadgever aangegeven inkomsten heeft 
verhoogd en bepaalde bedrijfslasten heeft 
verworpen, zollller het noc1ige bewijs daar
toe te leveren; 3° op het beslnit dat de 
onjnistheid der aangiften bijgevolg niet 
is bewezen; dan wanneer, eerste onder
deel, het feit dat sommig·e der inkomsten 
onder een verkecrde rnbriek van de aan
gifte werden vermeld voldoende kan zijn 
om deze aangifte een onjnist karakter 
toe te kennen, wat de administratie toe
laat te beschikken over de bij artikel 74 
der samengeschakelcle wetten gestelcle na
vorrleringstcrmijnen ; tweecle onderdeel, 
het lwf van beroep, wat de dienstjaren 
1949 en 1950 betreft, geen uitspraak heeft 
geclnrm nopens de aarcl cler inkomsten 
door Rogiest verkregen als Terzekerings
makelaar, inkomsten door de belasting
plicl!tigc aangegcven als bezoldigingen en 
door cle administratie beschouwd als win
stcn, hocwel die kwestie in de conclusies 
van cle administra tie v66r het hof wercl 
aangehaald; dercle onclerdeel, !let hof van 
beroep, ingevolge de vaststelling dat de 
aclministratie willekeurig is te werk ge
gaan bij llet bepalen van de inkomsten 
als fiscaal raadgever over de jaren 1948 
en 1949 en bij het verwerpen van bepaalde 
onkosten, de aanslagen over de dienstja
ren 1949 en 1950 niet mocht nietig verkla
ren wegens laattijclige zetting, in zoverre 

zij op cle bedoelde inkomsten steunen of 
voortvloeien nit het verwerpen van onkos
ten, maar ze in die mate arbitrair en dns 
onwettig diencle te verklaren, hetgeen de 
aclministratie in de mogelijkhekl zon ge
steld hebben gebruik te maken van het 
recht, Toorzien bij artikel 74Ms cler sa
mengeschakelde wetten tot vestigen van 
een nienwe aanslag : 

Overwegencle dat het midclel betrekking 
heeft op de aanslagen over de dienstjaren 
1949 en 1950 ; 

Overwegende clat nit de beslissing van 
cle clircctenr blijkt da t hier eveneens in
komsten nit drie verschillencle bronnen 
tot grondslag van de aanslagen clienden, 
namelijk cle inkomsten uit de << Sofidi ll 
behaalcl, de winsten als verzekeringsagent 
en de inkomsten als fiscaal raadgever; ' 

Over het eerste ondercleel : 
Overwegencle clat omtrent de inkomsten 

bekomen van cle vereniging zoncler winst
gevencl cloel « Soficli ll, het arrest zijn be
slissing tot vernietiging wegens laatko
mende aanslag stennt op clezelfcle redenen 
als voor de vorige dienstjaren; 

Overwegencle dat dit onclenleel van het 
micldel gegroncl is om clezelfcle reclenen als 
deze opgegeven als antwoorcl op het eerste 
miclclel; 

Over het tweede omlerdeel : 
Overwegende clat het arrest geen cle 

minste reden opgeeft als grond van ZlJn 
beslissing met betrekking tot de winsten 
als verzekeringsagent bekomen; 

Dat dit onclercleel van !let miclclel even
eens gegroncl is ; 

Over het dercle ondercleel : 
Overwegencle dat, met betrekking tot cle 

inkomsten van verweercler als fiscale 
raadgever bekomen, het arrest cle aans1a
gen vernietigt omclat de aclministratie niet 
naar genoegen van recht de wijziging van 
de aangifte gerechtvaarcligd heeft; dat dit 
{le werkelijke groncl van de vernietiging 
van de aanslag is ; dat het slechts ten 
overvloede is clat het arrest met betrek
king tot deze inkomsten beslist clat de 
aanslagen laattijclig gevestigd werclen; 

Overwegende dat het arrest met betrek
king tot dat gedeelte van cle aanslagen 
dat stennt op een beclrag clat reiskosten 
vertegenwoorcligt, die door de aclministra
tie als aftrekbare lasten werclen verwor
pen, dat gecleelte van de aanslag eveneens 
vernietigt omcla t cle wijziging niet ge
groncl is; 

Dat dit onderdeel van het micldel der
halve op een verkeercle interpretatie van 
het arrest berust en dienvolgens feitelijke 
gronclslag mist; 

Over het clercle miclclcl, afgeleicl nit de 
schencling van de artikelen 97 en 112 van 
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de Grondwet, 1 van de wet van 27 juni 
1921 waarbij aan de verenigingen zonder 
winstgevend cloel en aan de instellingen 
van openbaar nut reclltspersoonlijkheid 
wordt verleend, 25, paragraaf 1, en 35, 
paragrafen 4 en 9 der bij het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948 samenge
scllakelde wetten betreffencle de inkom
stenbelastingen, doordat het bestreden ar
rest de herziening van de aanslag over 
ltet dienstjaar 1953 beveelt rekening ge
houden met llet feit dat de inkomsten nit 
de vereniging zoncler winstgevencl doel 
« Soficli ll als bezolcligingen moeten aange
zien worden en daartoe irn·oept dat het 
niet strijdig is met het stelsel der vereni
gingen zonder winstgevend doel dat per
soonlijke winsten gellaald worden uit de 
beclrijvighekl van de verenigingen, dat de 
oepalingen van de wet van 27 juni 1921 
op de verenigingen zoncler winstgevend 
doel zich evenmin verzetten tegen de ver
cleling van het maatschappelijk bezit on
der de leclfm, claar de statuten vrij mogen 
oeschikken over de bestemming v>m clit be
zit bij gebeurlijke ontbinding; clan wan
neer de vereniging zoncler winstgevend 
cloel, zoals trouwens artikel 1 van de wet 
van 27 juni 1921 preciseert, cliegene is 
welke rechtspersoonlijkheid geniet, maar 
geen nijverheids- of handelsverrichtingen 
cloet of welke niet tracht stoffelijke voor
clelen a an haar leden te verschaffen; het 
bestreden arrest niet vaststelt dat een ze
ker verbancl van afhankelijkheid bestaat 
tussen verweerder en de vereniging zon
der winstgevencl doel « Soficli ll en de 
motieven waarop het hof van beroep 
steunt om te beslissen dat de bij voor
noemde vereniging bekomen inkomsten 
onder het stelsel der bezolcligingen dienen 
aangeslagen bijgevolg verkeerd en alles
zins onvoldoende zijn; dan wanneer de 
winsten en baten, door een vereniging 
zonder winstgevencl doel behaald nit met 
winstbejag ondernomen verrichtingen, en 
toegekencl a an een lid van de vereniging, 
belastbaar zijn in hoofde van clit lid 
krachtens artikel 25, paragraaf 1, 1°, der 
samengeschakelde wetten betreffencle de 
inkomstenbelastingen : 

Overwegencle clat llet micldel betrekking 
heeft op de aanslag over het clienstjaar 
1953; 

Overwegende tlat de administratie be
slist had dat de inkomsten van de vereni
ging zonder winstgevencl cloel « Soficli ll, 
die verweerder ontvangen had en door 
hem aangegeven waren geworclen als 
zijnde inkomsten van een loontrekkende, 
bedoelcl door artikel 25, paragraaf 1, 2", 
litter a ct, van de samengeschakelcle wet
ten, in werkelijkheid inkomsten van een 
hanclelsbeclrijf war en als bedoeld door pa
ragraaf 1, 1 o, van lletzelfde artikel, die 
verweerder zelf genoten had; 

YERBR., 1959. - 34 

Dat de clirecteur der belastingen die 
beslissing steuncle hierop <:< clat belangheb
bencle immers - zoals gebleken is nit het 
onclerzoek der vorige clie,nstjaren - de 
persoonlijke uitbater is va_n bedoelde ver
eniging ll ; 

Overwegende dat het a:t'rest het dispo
sitief van vernietiging va:t~ de aanslag, in 
zover cleze gesteund was o p voormelde in
komsten, door de administratie aangezien 
als bedoelcl in artikel 25, l_)aragraaf 1, 1 o, 
niet wettelijk rechtvaarcligt om de enkele 
reclen clat « cle omstancligheicl dat persoon
lijke winsten gehaald WO:t·den uit de be
clrijvigheid van een vereniging niet strij
clig is met het stelsel der verenigingen 
zonder winstgevencl doel l) ; 

Dat het middel gegrond is; 

B. vVat de voorziening van Rogiest be
treft : 

Over het midclel, afgelei{[ nit de schen
tling van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 1319 tot 1322, 1349 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek, 25, paragraaf 1, 
1° 2°, littera n, en 3°, 35 paragraaf 9, 
v>{n de wetten betreffende 'de inkomsten
belastingen samengeschakelcl bij besluit 
van de Regent van 15 januari Hi48, cloor
dat het bestreden arrest beslist dat er 
tussen Rogiest en de «RoYale Belge ll geen 
verband van onclergeschiktheicl bestaat, 
daar Rogiest geenszins verplicht was zijn 
gause produktie voor cleze verzekerings
maatschappij te behouclen en cleze laatste 
trouwens uitclrukkelijk bepaalde clat er 
geen dienstcontract bestaat tussen haar 
en Rogiest, dat de verwo~·ven inkomsten 
als verzekeringsagent derhalve terecht on
der het stelsel der baten aangeslagen 
werclen, clan wanneer, eerste onclerdeel, 
de toepassing van artikel 25, paragraaf 1, 
2", litter a n, niet vereist dat slechts voor 
een werkgever gewerkt Wordt, noch dat 
een uitclrukkelijk dienstcontract bestaat, 
clan wanneer, tweecle onclercleel, de in
komsten van de agenten van verzeke
ringsmaatschappijen die gewoonlijk voor 
een enkel verzekeraar werken (per catego
rien van risico's), van wie ze meestal de 
vertegenwoorcligers zijn in een bepaalcle 
streek en van wie ze zekere onderrichtin
gen ontvang·en, zoncler zieh nochtans je
gens de verzekeraar in een staat van on
c1ergesclliktheic1 te bevinclen noch tegen
over hem verbonden te zijn ~loor een aan
nemingscontract, volgens de onderrichtin
gen van de administratie onder toepassing 
van artikel 25, paragraaf 1, 2°, littera a, 
van de samengeschakelde wetten vallen; 
dan wanneer, derde Oll{lercleel, becloelde 
inkomsten alleszins niet belastbaar kun
nen zijn als baten (art. 25, par. 1, 3°) 
maar wel als handelswinsten (art. 25, 
par. :!., 1°) : 
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Over de eerste twee onderdelen samen 
Overwegende dat nit de vaststelling 

<< dat er tussen requestrant en de << Royale 
Belge ll geen verband van ondergeschikt
heid bestaat, daar requestrant g·eenszins 
verplicht was zijn gansc protluktie voor 
deze verzekeringsmaatschappij te bellou
den, dat deze laatste trouwens uitdruk
kelijk bepaalde dat er geen menstcontract 
bestaat tussen haar en requestrant ll, het 
arrest wettelijk lleeft kunnen afleiden dat 
de door deze laatste als verzekerinsag·ent 
verworven inkomsten geen bezolcligingen 
uitmaakten waarvan het belastingregime 
door artikel 25, paragraaf 1, 2°, littera a, 
bepaald is ; 

Dat die onderclelen van het miclclel niet 
kunnen aangenomen worden; 

Over het derde onclercleel : 
Overwegencle dat het arrest beslist dat 

de door aanlegger wegens zijn beclrijvig
heid van verzekeringsagent verkregen in
komsten geen inkomsten van loontrek
kencle uitmaken en dat de administratie 
deze, terecht, << onder llet stelsel van de 
baten ll belast heeft; 

Overwegencle dat het micldel staande 
houdt dat het ten onrechte is clat het ar
rest alclus beslist heeft dat clie inkomsten 
bij toepassing van artikel 25, paragraaf 1, 
3°, cler samengeschakelde wetten dienden 
belast tc won1en, claar die inkomsten bij 
toepassing van artikel 2:}, paragraaf 1, 1 o, 
moeten aangeslagen worden; 

Overwegemle dat het arrest er zich toe 
beperkt daaromtrent te beslissen dat de 
aanslag zoals hij door de aclministratie 
g·evestigd werd wettelijk is; 

Dat nit de beslissing van de directeur 
der lJelastingen blijkt dat een inkomen 
van een beclrag van 19.889 frank alleen 
aangeslagen werd bij toepassing van arti
kel 25, paragTaaf 1, en niet het inkomen 
door cle belastingplichtige behaalcl wegens 
zijn activiteit van vrij verzekerings
agent; 

Dat het onclerdeel van het miclclel, dat 
op een verkeerde intcrpretatie van het 
bestreden arrest steunt, feitelijke grand
slag mist ; 

Om die reclenen, voegt de voorzieningen 
samen; verbreekt het bestreden arrest, 
doch slechts in zover het de aanslagen 
over de dienstjaren 1947, 1948, 1949 en 1950 
met betrekking tot de uit cle verenig·ing 
zonder winstgevend doel « Sofkli ll en als 
verzekeringsagent bekomen inkomsten 
vernietigt, in zover het met betrekking tot 
de aanslag over het clienstjaar 1953 be
volen heeft dat de uit de vereniging zon
cler winstgevend cloel « Sofkli ll bekomen 
inkomsten onder het stelsel van de bezol
cligingen zullen worden herberekend, in 
zover het clienaangaande terugbetalingen 
met interesten g·elast heeft en in zover 

het de Belgische Staat tot de kosten heeft 
veroordeelcl; verwerpt de voorzieningen 
T"oor het overige; beveelt dat melding van 
onclerhavig arrest op de kant van de ge
cleeltelijk vernietigcle beslissing zal ge
maakt worclen; veroordeelt Rogiest tot de 
clrie vierden van de kosten en de Belgische 
Staat tot het overige vierde; verwijst de 
alclus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

10 maart 1959. - 2e kamer. - Voo1·zit
ter, H. de Clippele, raaclslleer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Ne
veu. - Gelijlcluiclencle ooncl-nsie, H. F. 
Dumon, aclvocaat-gcneraal. - PleUe·rs, 
HH. Van Leynseele en Villts (cleze van de 
Balie bij het Hof van beroep te Gent). 

26 KAMER. - 10 maart 1959 

INKO:MS'l'FlNBELASTll~GEN. BE-
nn.rJFSINKmiBTEN. - 7/AAK DIE HET ONVER
DEELDE EIGENDO:l\£ VAN VI~HSCHEIDENE PI~RSO

KEN IS EN DOOR. DEZE \VORD1' GEitXPLOITEERD. 

- WINSTEN GE:MEENSCHAPPELIJK ONTYANGEN 
TEN BATE VAN ALLEN. - WINSTEN LATER TUS
SE~ DJj: LI~DEN VAN DE GEl\fEENSCHAP VER.DEELD. 

- Glcl\IEENSCRAPPELIJK BEDlliJF IN DE ZIN 
VAN AR.TIKEL 27, PARAGRAA:H' 3, VAN DE SA

:MENGESCIIAJ\":ELDE V\'ETTEN EETREFFENDE DE 
L'I'KOliiSTENBELASTINGEN. 

Het hof van beroep leiclt 1.vettelijk M tliit 
rle omstanrUuheicl flat een ewploitaUe 
het orwe}'(leelcle eigemlom is van ve1'
sclw-iclen e person en rUe, ten bate van nl
len, rle njgewoqwn 1vinsten uemeen
sohappeUjlc ont1)angen, rla.t rUe onclerne
minu een uemeensohapz;ez.ijk berlr-i,if nit
manlct, zoals berloelrl in rwUlcel 27, pn
HI.ffl'aaf 3, van rle snmenuesohalcelrle 
wetten 1Jet1·efje.nrle rle inlwmstenbelas
tinpen, al wonlen rle winsten late1· tns
sen cle lerlen van cle uemeensoha.p ve·r
rleelrl (1). 

(VANDENBROUdKE EN CONSORTEN, 
T. BELGISCRE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.} 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 3 december 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste en het tweecle middel, 
het eerste, afgeleill nit de schending van 

(1) Raadpl. verbr., 12 februari 1957 (A1'1'. 
Ve?'b1·., 1957, blz. 460; Bull. en PASIC., 1957, 
I, 697, met de noot 2, hoofdzakelijk blz. 700, 
in fine). 
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de artikelen 97 en 112 van de Gronclwet, 
27 paragraaf 3, alinea's 1 en 2, 31, para
gT~fen 1 en 2, van cle wetten betreffende 
-de inkomstenbelastingen, samengescbakeld 
.:loor het koninklijk besluit van 12 septem
ber 1936 door het besluit van 31 juli 1943 
en voor' zoveel als noclig, door bet besluit 
ya~ de Regent van 15 januari 1948, 1 en 
2 van de wet van 17 juni 1938 en de wet
ten betreffende de nationale crisisbelasting 
en samengeorclencl door besluit van 16 juni 
1941 en besluit van de Regent van 16 ja
nuari 1948, 1, 2, 4, 5 paragraaf 6, en 19 
van de wet van 16 odtober 1945 tot invoe
ring van een extrabelasting, doordat het 
bestreclen arrest bescbikt dat wanneer bet 
gaat over een zaak geexploiteerd door 
ongehuwde en samenwonende broeclers en 
zusters de belang·bebbenclen principieel 
moeten' worden belast als banclelencl in ge
meenscbap en van deze regel slechts mag 
worden afgeweken wanneer bet vaststaat 
clat de bepaalcle winsten periodiscb en 
werkelijk zijn vercleelcl geweest en dat al 
de belanghebbenden voor cle verliezen in
staan, clan wanneer het op zicbzelf niet 
voldoende is dat een zaak gemeenschap
pelijk wordt geexploiteercl om te worden 
belast als gemeenschap zonder toelating 
van splitsing der winsten, maar bet te
Yens vereist is clat de winsten en baten 
door de vennoten ten gunste van deze 
fiscale gemeenschap verwezenlijkt worden 
en zicb er aldus mecle ver€\'mzelvigen; bet 
tweede, afgeleid uit de schencling van de 
artikelen 1320, 1322, 1349, en 1353 van het 
Eurgerlijk vVetboek, 27, paragraaf 3, en 
31, paragrafen 1 en 2, van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, samen
gescbakelcl door bet koninklijk besluit 
van 12 september 1036 en voor zover als 
noclig bij bet beslnit van 31 juli 194~ ~n 
door hct besluit van de Regent van 1o Ja
nuari 1948, 1 2 4 en 5, paragraaf 6, en 
19 van de w~t ,;an 16 october 1945 tot in
voering van een extrabelasting, 1 en _2 
van de wet van 17 juni 1938, bet besllut 
van 16 jnni 1941 en bet besluit van de Re
gent van 16 januari 1948 betreffencle de 
nationale crisisbelasting, 97 van cle Groncl
wet doordat bet bestreclen arrest beslist 
clat'cle gelijkwnarcligheid en de gelijkbeid 
der aangiften geclaan ter gelegenheid van 
de muntsaneringsmaatregelen van octo
ber 1944, alhoewel nfzonderlijk gedaan, 
bet vermoeden cloen ontstaan dat cle ver
deling maar tcr gelegenbeicl van die mo
netaire maatregelen tnssenkwam, dan 
wanneer 1 o het bestreclen arrest een 
slechte gevolgtrekking heeft gemaakt uit 
een bekcnd feit, de muntsaneringsaangif
ten, om te beslniten tot een onbekend 
feit de vercleling in october 1944; 2° het 
bestreden arrest verder beslist clat reeds 
afzonderlijke stortingen op de spaarkas 
.aanwezig ~varen in 1941 alsmelle drie ge-

lijke stortingen respectievelijk op 24 ja
nuari 1044 en 1 april1944, 3° uit verscbil
lencle stukken nit cle bunclel blijkt dat 
v66r october 1944 belangbebbenden over 
betrekkelijk belangrijke effecten, spaar
en bankrekeningen beschikten : 

Overwegende dat naar luicl van arti
kel 27, paragraaf 3, van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, geen splitsing van winsten we
gens gemeenscbappelijke bedrijven wordt 
toegelaten onder leden ener zelfcle familie 
te zamen wonende ; 

Overwegencle dat aanleggers zonder te 
betwisten dat de exploitatie die de win
sten heeft opgebracbt hun gemeen was, 
staancle hielclen clat voormelde bepaling 
niet op hen toepasselijk was omclat ie.:ler 
van hen zijn winsten op private wijze 
ontvangen had; 

Overwegen{le dat het arrest alboewel 
bet aanneemt dat een gemene bankreke
ning en een gemene kas voor de dagelijkse 
nooclwendigheclen van de exploitatie be
staan, bovenclien het bestaan van twee ge
mene bankrekeningen vaststelt met een 
tegoecl respectievelijk van 123.000 frank en 
van 180.000 frank en releveert clat die be
dragen buiten verhouding zijn met de lo
pencle noodwendigheclen van de exploitatie 
en op een gemeenschappelijk bedrijf wij
zen; 

Oyerwegende dat het arrest alclus vast
stelt dat de door de gemeenschappelijke 
exploitatie opgelevercle winsten ten bate 
van de onverdeelde gemeenschap ontvan
gen werclen, wat het privatieve opstrijken 
der winsten door elkeen van de belangbeb
benden uitsluit, al stelt het arrest noch
tans vast clat iecler van ben later zijn 
deel van de gemeenscbappelijk verkregen 
winsten ontving; dat het arrest uit die 
niet strijclige vaststellingen wettelijk 
heeft lmnnen afieiden dat artikel 27, pa
ragraaf 3, ten deze van toepassing was ; 

Dat geen van beicle midclelen kan aan
genomen worden ; 

Over het dercle micldel, afgeleicl nit cle 
scbending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 8, paragraaf 2, van de wet van 
16 october 1945 tot invoering van een ex
trabelasting, cloordat het bestreclen arrest 
niet antwoordt op de conclusies waarbij 
de toepassing van een referentiewinst voor 
de volleclige periocle 1940-1944 wercl ge
vraagcl : 

Overwegencle clat vermits de beslissing 
van de clirecteur de referentiewinst van 
300.000 frank voor vijf jaar toegestaan 
had en vermits het arrest die beslissing 
clienaang·aande niet heeft gewijzigc1, bet 
midclel zonder voorwerp is ; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanleggers tot de kos
ten. 
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10 maart 1959. - 2° kamer. - Voorzi.t
ter, H. de Olippele, raadslleer waarne
mend voorzitter. - Vcrslaggever, H. Ne
veu. - GeU:ikl-niclenae concl·nsie, H. F. 
Dumon, ac1vocaat-generaa1. - Pleite·rs, 
H. Van Leynseele. 

26 KAMER. - 11 maart 1959 

INKOMSTENBELASTINGEN. BE-
DIUJFSIJELASTING. - BEZOLDIGING DIE DID 

EXPLOITANT ZICHZELF VERLEEX'l' \VEGENS 
ZIJN PERSOONLT.TKE AEEEID. -- BEZOLDIGING 
DIE AAN DE EEDRIJFSBELASTING ONDERWOR
PEN IS. 

Is een toinst ·van een n1jverheicls-, han
clels- of lanclbo·u1.obecl·ri:if, awn cle be
clr'ijfsbelasting oncler·wo·rpen cle uezolcl'i
ging clie cle exploitwnt zichzelf ve·rleent 
wegens zijn 1JC1'SoonUjlce w·7Je1cl. (Sa
mengescllakelcle wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, artikel 27, para
graaf 2, 1o.) 

(FIERENS EN CONSORTE1Y, 
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FlNANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 9 april 1956 gewezen door llet 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het dercle micldel, afg·eleicl nit de 
scllemling van de artikelen 26, para
graaf 3, van de samengescllakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen en 2 
van de wet van 16 october 1945, doordat 
wijlen Gerard Fierens loontrekkencle was 
tijdens de bezetting, clat clerllalve zijn 
loon van zijn belastbaar inkomen cliende 
afgetrokken en dat llij, als loon trek
kencle, geen scllatpliclltige in de extrabe
lasting is tenzij de Staat het bewijs levert 
van een blijvende of tijclelijke bedrijfs
activiteit, bewijs welk niet gelevenl is : 

Overwegende dat de exploitant zicll niet 
als zijnde zijn eigene bezolcUgcle kan aan
zien; dat krachtens artikel 27, Dara
graaf 2, 1 o, der samengescllakelde wet
ten, het loon dat de onclernemer zich toe
kent een belastbaar inkomen uitmaakt ; 
dat artikel 25, paragraaf l, littera a, der
zelfcle wetten de lonen aan de bedrijfsbe
lasting onderwerpt; 

Overwegencle, clerllalve, clat llet midclel, 
in zover het voorlloudt dat de door wijlen 
Gerarcl Fierens geclurencle de bezetting ge
inde lonen van de belastbare basis dienden 
afgetrokken, naar recllt faalt; 

Overw0gencle dat, in zover het midclet 
aanvoert dat artikel 2 van de wet van 
16 october 1945 geschonclen wercl om reclen 
clat Gerard Fierens in de extrabelasting 
geen schatplichtige was, llet op een ver
keenle interpretatie van het arrest steunt; 

Dat immers nit llet arrest blijkt clat 
over geen aanslag in de extrabelasting 
uitspraak wercl geclaan; 

Dat in die mate, llet miclclel feitelijke 
gronclslag mist ; 

Over llet vierde miclclel, afgelekl nit de 
scllencling van artikel 26, paragTaaf 3, 
van de samengescllakelcle wetten betref
fencle cle inkomstenbelastingen, doordat 
nit het bericht van wijziging blijkt dat 
cle administratie een beclrag van 22.5.000 fr. 
bij cle inkomsten van de cle C'll.iits bijge
telcl lleeft als onkosten voor levensoncler
lloncl, dan wanneer de overleclene gemak
kelijk in clie onkosten kon voorzien door 
de lonen die llij optrok geclurende llet be
lastbare tijclperk en clat dit levensomler
houcl bij de vermoede inkomsten niet bij
gerekencl mocllt worden : 

Overwegende clat artikel 26, para
graaf 3, vreemd is aan de aang·evoerde, 
grief; 

Dat llet miclclel niet ontvankelijk is; 
Om die reclenen, verwerpt de voorzie, 

ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

l1 maart 1959. - 2° kamer. - Voorzit
teJ·, H. de Olippele, raadsheer waarne
mencl voorzitter. - Versln{fgever, H. Gil
met. - GeUjkl·zl'iclencle conclusie, H. F. 
Dumon, nclvocaat-generaal. - PleUers, 
HH. Van Herck (van cle Balie bij het Hof 
van beroep te Brussel) en Van Leynseele. 

18 KAMER. - 12 maart 1959 

1° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. 
0VERMAOHT. - 00NTROLE VAN,HET HOF. 

2° VERBINTENIS. - NmT-UlTVOERING. 
0VERMAOHT. - Th'fAATREGEL VAN HOGERHAND. 
- BEGRIP. 

1o De m·aa.[! of er ove1·mcwht nwnwezig ·is, 
wcmneer z·ij vcm teitel'ijlce aanl is, 
·wo')'(lt soeveTein (loo1· cle rechte1· besUst, 
cloch het hof vnn C(;ssatie oetent z·ijn 
toez·icht 11-it, wannee·r cle rechteT zijn be
sliss·in[! 011 een Techtsgmml gestewncl 
heeft (1). 

2° De maatregel van hogerhancl leveTt otJ 

(1) Verbr., 6 mei 1946 (Arr. Yerbr., 1946, 
blz. 167; Bnll. en PASTC., 1946, I, 172, met de 
noot ~). 
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zich.<:elf de o1:ermacht op 1:oor de staats
bu.·rger aan welke !lnanloor be·wlen 
1vordt zelcere darlen te 1:errichten of nlet 
te ·ueJ'I'ichten, dawr de stnatsburger aan 
de wet m oct yehoor.zrrmen op {! ronrl ·uan 
hrwr binclende h'mcllt en niet 1:nn de 
rh.V([,nrJmiclrlelen rlie gelwu ikt worrlen om 
Jl([,a:r te doen nale·ven (1). 

(MANGIAYACOIU, T. LE\'EAU.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 jannari 1957 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi; 

Over het tweecle middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 1147, 1148, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
boek, en 97 van de Gronclwet, doordat het 
bestreclen vonnis het vonnis a q·uo te niet 
gedaan heeft, cle argumentatie van aan
leggers afgewezen lleeft, de vorclering van 
verweerclers ontvankelijk en gegrond heeft 
verklaard in zover zij ertoe strekte dat 
aanleggers zouclen worden veroordeeld om 
het nadeel te vergoeden dat verweerders 
elk jaar ondergaan hebben ten gevolge 
van het clerven van de gehuurcle zaak en 
aanleggers in de kosten verwezen heeft, 
om de redenen onder meer dat, in strijcl 
met de verklaringen van aanleggers, de 
door (lame Goisse, hunrster van het liti
gieuze onroerend goed, ingestelde eis tot 
hernienwing van de huurovereenkomst op 
zichzelf geen vreemde oorzaak zou wezen 
waardoor de schuldenaars, te weten de 
litisconsorten Mangiavacchi, van hun ver
bintenissen ten opzichte van verweerders 
bevrijcl worden; clat ten deze aanleggers 
zich tegen deze eis tot hernieuwing niet 
hebben verzet en dat niets toelaat te on
derstellen, en nog minder als vaststaand 
te besclwuwen, dat dame Goisse voor hun 
verzet niet zou gezwicht hebben, of geen 
minnelijke schikking zou voorgesteld heb
ben, of nog dat aanleggers hun proces 
zouden hebben verloren, indien er een pro
ces plaats had gehad, dan wanneer aan
leggers in de conclusies die zij in hager 
beroep regelmatig genomen hadden, aan
voerclen clat de wet van 30 april 1951, en 
niet cle door dame Goisse ingestelde eis 
tot hernieuwing van de huurovereenkomst 
voor hen de maatregel van hogerhand, de 
vreemcle oorzaak clie hen bevrijclde van 
de op 9 februari 1950 door hun rechts
voorganger aangegane verbintenissen, uit
gemaakt had; dat de weduwe Mangia
vacchi zich van haar verbintenissen jegens 

(1) DE PAGE, Tmite rle ihoit civil beige, 
bel. II, nr 598. 

dame Goisse enkel had kunnen bevrijden 
door inroeping van artikel16, paragraaf 3, 
van de wet van 30 april 1951, vermits ueze 
bepaling het de wecluwe slechts mogelijk 
maakt de hernieuwing van een huurover
eenkomst te ontgaan inclien deze overeen
komst door haar echtgenoot buiten haar 
optreden, toegestaan werd, en wanncer zij 
de vrije beschikking over haar goederen 
herneemt, wat ten deze het geval niet 
was, en cloordat bijgevolg het bestreden 
vonnis, door deze stelling om de boven
aangehaalde reclenen te verwerpen, hun 
conclusies niet op passende wijze beant
woord heeft : 

Overwegencle dat uit de stukken waarop 
het hof vermag acht te slaan blijkt dat 
aanlegster en haar echtgenoot, de rechts
voorganger van de andere annleggers, op 
24 mei 1947 een onroerend goed kochten 
waarop een op 30 april 1955 verstrijkencle 
lnmrovereenkomst rustte; dat zij op 9 fe
brunri 1950 clit goed aan verweerders ver
huurclen voor een tijclperk van twaalf 
jaar, met ingang van 16 april 1935; clat de 
lnmrder in 1933 om hernieuwing van zijn 
huurovereenkomst verzocht nit kracht van 
de wet ·van 15 april 1951; dat aanleggers 
dit verzoek aanvaarclclen en bijgevolg 
verweerders het genot van het onroerend 
goecl niet konden verschaffen zoals zij 
door de overeenkomst van 9 februari 195(} 
ertoe gehouden waren; clat de door ver
weerders ingestelcle vordering te<:1 cloel 
had, hetzij de nakoming van cleze over
eenkomst, hetzij de ontbincling ervan met 
schaclevergoecling te bekomen; 

Overwegende dat aanleggers aan deze 
eisen tegenwierpen dat de niet-nakoming 
niet aan hen te wijten was, docl1 aan cen 
vreemde oorzaak, de « maatregel van ho
gerhand >> opgeleverd door de wet van 
15 april 1951, waarbij aan de huurder het 
recht verleencl werd de hernieuwing van 
zijn huurovereenkomst te eisen en aan 
henzelf cle verplichting daarin toe te 
stemmen ; 

Overwegencle clat het bestreclen vonnis, 
onder verwerping van deze stelling, be
slist dat noel! de wet, noch het verzoek 
om hernieuwing voor de nakoming van de 
overeenkomst beletsels zouden kunnen op
leveren, dat het enige beletsel de aanvaar
cling van de hernieuwing door aanleggers 
geweest was, dat clezen de hernieuwing 
haclden clienen te weigeren, dat enkel in
clien zij claartoe door een vonnis waren 
gedwongen geweest, zij zouclen gestaan 
hebben voor een beletsel clat het karakter 
van overmacht had; 

Overwegencle clat de vraag of er over
macht aanwezig is, wanneer zij van fei
telijke aarcl is, soeverein door de rechter 
over de grand beslist worclt, doch dat het 
hof zijn toezicht uitoefent wanneer de 
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rechter zijn beslissing op een rechtsgrond 
gesteund heeft; 

Overwegen{le dat in de gedachtengang 
van het vonnis, de wet van 15 april 1951 
op zicllzelf voor de verlluurder geen bin
dende kracllt zou llebben; dat de beper
kingen van de rechten van cleze laatste 
welke claarbij is ingevoercl voor hem 
slechts zou bestaan wanncer cr een rech
terlijke beslissing zou gewezen worclen; 

Overwegende clat noch de tekst van de 
wet, noch enig rechtsbeginsel cleze uitleg
ging rechtvaardigen; dat de maatregel 
van hogerhaml op zichzelf de overmacht 
ovlevert voor de staatsburgcr aan wie 
daarcloor hcvolcn worclt zekere daden te 
verrichten of niet te verrichten; clat de 
staatsburger aan de wet moet gehoorza
men, op gToncl van haar binclende k~'acht, 
en niet van de clwang-middelen clle ge
bruikt worden om haar te doennaleven; 

Overwegende dat ten cleze de rechter 
over de grond de plicht had na te gaan of 
de wet een verbod of een verplichting in
hield die voor aanleggers de overmacht 
opgelevertl had, maar dat hij hun de toe
passing clier wet wcgens niet-nakoming 
van een niet verplichte formaliteit niet 
mocht weigcren; 

Overwegencle dat het vonnis mitsdien 
cle in het middel aangecluide bepalingen 
schenclt; 

Om clie redenen, en zoncler het eerste 
middel te onderzoekcn, verbreekt het be
streclen vonnis; zegt dat melding van on
clerhavig arrest zal gemaakt worden op 
cle kant van de vernietigde beslissing ; 
veroorclcelt verweerclers tot cle kosten; 
verwijst cle zaak mtar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Bergen, uitspraak cloende 
in hoger beroep. 

12 maart 1959. - :1:8 kamer. - Voorzit
te1', H. Wouters, eerstc voorzittcr. - Ve·r
slnggever, H. Sohier, voorzitter. - Ge
Ujl"l·nhlemle conclnsie, H. Paul Mahaux, 
aclvocaat-gcneraal. - Pleiters, HH. Van 
Ryn en Ansiau:x:. 

(1) Raaclpl. NA"ilcnE, 2·8 uitg., nr 159; SACHET, 
48 uitg., n" 887; DELARUWIERE en Nnrcilcrm, 
28 uilg., nrs 337 en 338; TIE BrsEAu DE HAUTE
VILLE, nr 146; verhr., 27 september 1916 (A1·r. 
Ye1·br., 1915, hlz. 211; Bull. on PAsrc., 1915, 
I, 229) en 20· juni 1946 (A1·r. Ve1·br., 1946, 
hlz. 233; Bull. en PAsrc., 1946, I, 252). 

(2) Verbr., 24 september 19.53 (A,.,·. Verbr., 
1954 hlz. 2·8; Bull. en PASIC., 1954, I, 36, met 
de ;onclusies van het openhaar ministeric). 

(3) Memorie van toelichting van de wet van 
18 juni 1930, artikel 1 (Pasin., 1930, hlz. 326); 

1" KAMER. - 12 maart 1959 

1° ARBEIDSONGEVAL. - BASISLOON. 
A:RBEIDERS DIE GEEN EENENTWINTIG JAAR 
OUD ZI.TN. - 0NGEVAL DA'l' EEN VOORTDURENDE 
ONGESCHIK'l'HEID TO'l' WERKEN HEEFT VER
OORZAAKT. - \TERGOEDING BEREKEND NAAR 
RET GEMIDDELD LOON VAN DE MEERDERJARIGE 
EN VALIDE ARBEIDERS IN HETZELFDE BEROEP. 
- BEPALING VAN HETZELFDE BEROEP NAAR DE 
WERKELIJI(E ACTIVITEIT VAN HET SLACHTOF
FER 'l'EN TIJDE VAN RET ONGEVAL. - WETTE
LIJKHEID. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJRE ZAKEN. - l\1IDDEL DAT DE 
I'ARTIJEN VOOR DE RECHTER IN HOGER BE
ROEP NIET HEBBEN DOEN GELDEN, :h<IAAR DAT 
DEZE AMBTSHALVE OPGEWORPEN HEEFT, 
GEEN NIEUW :h<IIDDEL. 

S0 ARBEIDSONGEVAL. - BASISLOON. 
ARBEIDERS DIE GEEN £1f:NENTWINTIG JAAR 
OUD ZIJN. - BEREKENING VAN DE VERGOE
DING. - 0NDERSCHEID. - TI.TDELIJ:KE ON
GESCHIKTHEID TOT WERKEN. - \TOORTDU
RENDE ONGESCHIKTHEID TOT WERKEN OF 
OVERLIJDEN. 

1° Wnnneer een arbeicle·r cUe geen eenen
t1.ointig .iaar oncl is, het slnchtoffer is 
ff6'!Veest van een aTbe·iclsongevnl clat een 
voo·rtcl·wrentle onqesch'ilctheicl tot werlcen 
heeft ve1·oo·rzaalct, en wanneer cle ve1'
goerUng berekencl '!Vonlt naar het gemhl
rlelcl loon van cle meenle1'fwrige en vnNcle 
aTbeiclers ·in hetzelf(/e beToep, bepnalt 
de 1·eohter de bed·ri.,ifsca.te,gorie tot cle
toellce het sla.chtotte·r behoonle, cloo1· te 
ste·u.nen oz; cle ten Miele van het o·n gevnl 
werlceU:ilc uUgeoetencle acUviteit (1). 
(Op 28 september 19S1 samengeorclende 
wetten, art. 6, al. 8.) 

2° Is n·iet n'ie'l!to en aerllal·ve ontvanlceUjk 
liet m·iclclel dat rle partijen v66r rle ·rech
te·r in hager bemep niet hebben cloen 
!lelrlen, maar flat rle.<!e mnbtshal·ve opge
wo·rpen he eft (2) . 

so Artikel 6, alinea 8, van cle op 28 sep
tember 193.1 samen[!eo'}'(lenrle wetten be
tretfencle cle vergoeclhlff rle1· schacle 
voortspruUencle ·ui.t cle arbehlsongevnllen 
1'egelt V001' rle Cl1'beirlers, clie [/een een
enttointi.(f jcuw oucl zijn, twee verschil
lencle vergoecUngstelsels nacwgelang het 
ti;iclelijke onrJescll'ilcthe·icl tot toe'/'lcen 
gelrlt, ofwel, uoo1·tcl·urencle o·ngescldlct
lwicl tot 1.verken of overlijclen (S). 

DELARUWIERE en NAMECJIE, 28 uitg., nr 336; 
DE BISEAU LE HAm'EVILLE, nr 144; HoRION, Le
gislation sociale, 218 uilg., hlz. 183; Prf:cis de 
droit social !Jel(fe, uitg. 1958, biz. 191. Raad
pleeg· ook verbr., 30 juni 1938 (Bull. en PASIC., 
1938, I, 240, met de conclusies van hot open
baar ministerie). 
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tN. V. « L'URBAINE ll, T. NAVARRA.) 

ARREST. 

HET FIOF; - Gelet op het bcstreclen 
vonnis, op 26 juni 1957 in boger beroep 
gewezen door cle Rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi; 

Over het eerste midclel, afgeleid uit de 
schencling van cle artikelen 1, inzomleT
heicl lid 1, 2 en G, inzondeTheid lid 8, van 
de wetten op de vergoecling van de nit ar
beidsongevallen voortspruitencle schade, 
samengeoTdend bij het koninklijk besluit 
van 28 september 1931, gewijzigd onder 
meer bij de wet van 10 juli 1951, alsmede 
van artikel 97 van de Grondwet, cloordat 
het bestTeclen vonnis, onder uitclrukke
lijke overneming van de reclenen van de 
eerste rechter, na erop gewezen te hebben 
clat het basisloon clat client voor bet vast
stellen van de aan verweerder te betalen 
vergoedingen gelijk moest zijn aan het ge
micltleld loon van de meerderjarige en va
licle arbeiders in hetzelfde beroep steunt, 
om in clit opzicht het arm de meerclerja
rige en valicle arbeiders in het beroep der 
bankwerkers betaalcle loon in aanmerking 
te nemen, hierop dat, enerzijds, verweer-
der· naar luid van de hem afgeleverde ar
beidsvergunning en het geschiktheidsbe
wijs dat hem toegekencl wercl, de beroeps
scholing van een arbei{lcr-bankwerker 
had, en anclerzijtls, hierop dat het niet 
uitgesloten is clat het bcdrijf dat ver
weerder tewerkstelde de cliensten van een 
arbeider-b:mkwerker nodig heeft gehad, 
dan wanneer, eerste ondercleel, het « be
roep ll waartoe verweercler behoorcle moest 
worden bepaalcl ten aanzien van de be
roepsactiviteit die de getroffene werkelijk 
uitoefende bij het ongeval, en niet ten 
aanzien van zijn theoretische beroepsbe
kwaamheid en van de mogelijkheid die de 
getroffene zou gehad hebben deze be
kwaamheid aan te wenden in het bedrijf 
dat zijn diensten gebruikte (schending van 
de artikelen 1, inzonclerheid lid 1, 2 en G, 
inzonderheid lid 8, van de wetten op de 
vergoecling van de schade voortspruitende 
nit arbeidsongevallen, samengeordend bij 
het koninklijk besluit van 28 september 
1931, gewijzigd onder meer bij de wet van 
10 juli 1951), en dan wanneer, tweede on
clercleel, aanlegster bij conclusies deed 
gelden « dat uit de elementen der zaak, 
en onder meer nit de door de werkgever 
van gei:ntimeerde verstrekte inlichtingen, 
blijkt dat deze door die werkgever met 
allerlei werken belast werd waarvan geen 
enkel een specialisatie of een beroepsscho
ling vergde ll en << dat het beroep dat voor 
het ramen van het basisloon van gei:nti
meerde in aanmerking client genomen niet 
mag bepaalcl worden met inachtneming 

van het beroep dat moet vermeld staan op 
de arbeiclsvergunning of op het aan cle ge
intimeercle uitgereikt diploma, doch door 
enkel zijn werkelijke activiteit, welke die 
van een hancllanger was, te laten gelden Jl • 
waaruit volgt dat de rechters over d~ 
grond door zich te beperken tot het rele
veTen van cle theOTetische bekwaamheid 
van verweerder en van de mogelijkheid 
die hij had die bekwaamheicl aan te wen
den in het bedrijf dat hem tewerkstelde 
die miaclelen niet beantwoordt en hun be~ 
slissing naar recht niet genoegzaam met 
reclenen omkleed hebben (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Over beicle onclerclelen : 
Overwegencle clat het bestTeden vonnis, 

bij overneming van de redenen van de be
Toepen beslissing, na eraan herinnenl te 
hebben dat, daar verweerdeT bij het on
gevalminderjarig was, het in aanmerking 
te nemen basisloon gelijk moet wezen aan 
het gemicldeltl loon van de rneerclerjarige 
en valicle arbeiclers in het beroep van de 
getroffene geclurende het jaar clat aan het 
ongeval voorafgegaan is, zegt dat ver
weerder een arbeiclsvergunning overlegt 
ingevolge welke hij als bankwerker mocht 
arbeiden voor de rekening van de lleer 
Bailly, voor wie hij ten tijde van het on
geval zijn werk presteeTde, alsmecle een 
attest van cle {lirecteur van het « Mnsee 
professionnel de l'Btat ll te Morlanwelz, 
waaruit blijkt dat hij het bewijs van de 
afdeling « Bankwerken en werktuigmachi
nes ll behaalcl heeft; 

Overwegende dat de Techter over de 
grond mitsdien uit de omstancligheden 
waarop hij wijst het bewijs wil afleiden, 
door feitelijke vermoeclens, dat verweer
der ten tijde van het ongeval werkelijk 
een activiteit van bankwerker uitoefende; 

Overwegentle dat zulks reeds hieruit 
blijkt clat het vonnis onmiclclellijk daarop 
releveert « dat verweerster - hier aan
legster - aan cleze clocumenten tegen
werpt dat, aangezien het bedrijf van de 
heel' Bailly, waarin aanlegger - bier ver
weerder - op het tijdstip van het ongeval 
tewerkgestelcl was, een montage-lledrijf 
was, het geen arbeidsgelegenheid bood 
voor een bankwerker; clat aanlegster het 
bewijs van deze stelling niet levert en niet 
aanbieclt het te leveren; dat het vanzelf 
spreekt dat, al vereisen montagewerk
zaarnheclen geen bankwerkersarbeicl, het 
niet uitgesloten is dat de voertuigen, de 
machines, de werktuigen, ja zelfs de mo
toren in een montagebedrijf deze arbeid 
kunnen veTgen Jl ; 

Dat uit cleze beschouwingen volgt, ener
zijcls, dat het vonnis, om de getroffene tot 
het beroep der bankwerkers te rekenen, 
steunt op de vaststelling dat hij op het 
tijdstip van het ongeval inderdaad een ac-
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tiviteit van bankwerker uitoefende, en an
derzijds, dat voormeld vonnis de conclu
sies van aanlegster op passende wijze be
antwoordt; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan ingewilligcl worden; 

Over het tweede micldel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1, inzonder
heid lid1, 2 en 6, inzonderheid lid 8, van 
de wetten op de vergoecling van de schade 
voortspruitencle 11it nrbeidsongevallen, sa
mengeonlend bij het koninklijk besluit 
van 28 september 1931, gewijzigd onder 
meer door de wet van 10 juli 1951, 12, in
zonderhcicl lid 1, en 13 van de besluitwet 
van 9 juni 1945, tot vaststelling van het 
stntuut clcr paritaire comite's, doorclat het 
bestreclen vonnis, tot verwerping van het 
miclclel dat door aanlegster hieruit nfge
leid is clat de beslissingen van het Natio
nnnl paritair comite van de bouwbedrij
ven, bindencl gemaakt door het koninklijk 
besluit van 24 mei 1954, op gebieclencle 
wijze het bedrag van het loon vaststelden 
hetwelk in nnmnerking client te worden 
genomen voor het bepalen van het loon 
dat als basis client bij het vaststellen van 
de ann verweerder te betalen vergoeclin
gen, met de eerste rechter overweegt dat 
« de wetgeving op de vergoemng van de 
arbeidsongevnllen, clie eveneens van open
bare orde is, voorschrijft, zoncler te on
derscheiden of het loon al dan niet wet
telijk geweest is, dnt het in aanmerking 
te nemen loon datgene is dat de arbeider 
werkelijk uitgekeerd werd ll, dan wan
neer, claar de nan verweerder te betalen 
vergoemngen moeten berekencl worden 
naar een « gemiddeld ll, hypothetisch loon, 
zij moesten worden vastgesteld met in
achtneming van de gebiedende wetsbepa
lingen welke op het bepalen van het basis
loon een weerslag konden hebben, zoals 
de door de paritaire comite's getroffen 
schikkingen die, bij koninklijk besluit be
krnchtig·cl, de afwijkingen clie daaraan 
door bijzonclere overeenkomsten mochten 
worden gebrncht nul en van gener waarde 
maken : 

Overwegende clat, in strijd met de be
wering van annlegster, deze v66r de rech
ter in hoger beroep niet heeft doen gelden 
clnt de bcslissingen van het N ationaal pa
ritair comite van de bonwbedrijven, die 
bij het koninklijk besluit van 24 mei 1954 
bekrnchtigcl werden, op gebieclencle wijze 
het beclrag vaststehlen van de bezolcliging 
clie in aanmerking moet worden genomen 
voor het bepalen van het loon dat bij het 
vaststellen van de ann verweerder te be
talen vergoeclingen nls basis client ; 

Overwegencle evenwel dat het beroepen 
vonnis de in het midclel behandelde stel
ling beantwoordt, en clat de rechter in ho
ger beroep, door te verklaren << de redenen 

van de eerste rechter geheel over te ne
men ll en cliens beslissing integraal te be
vestigen, uitdrukkelijk uitspraak gedaan 
heeft over de in het midclel opgeworpen 
vraag en cleze zocloencle nmbtshalve opge
lost !weft, hetgeen volstaat om het micldel 
ontvankelijk te maken ; 

Overwegende echter dat aanlegster ten 
onrechte schencling aanvoert van het ko
ninklijk besluit van 24 mei 1954, waarbij 
binclend wordt gemaakt de beslissing van 
6 mei 1954 van het Nationaal paritair co
mite van de bouwbedrijven, vermits cleze 
beslissing pas met ingang van 15 mei 1954 
toepasselijk was, dan wanneer, · volgens 
cle stukken wanrop het hof vermag acht 
te slaan, het litigieuze ongeval op 9 oc
tober 1953 plaats gegrepen heeft; 

Dat het middel niet gegroncl is; 
Over het clercle miclclel, afgeleid uit de 

schencling van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden vonnis, bij 
overneming van de redenen van de eerste 
rechter, overweegt dat « het loon dnt in 
aanmerking moet worden genomen ll voor 
het bepalen van het bnsisloon hetwelk 
voor het vaststellen van de aan verweer
cler te betalen vergoeclingen client, « dat
gene is clat de arbeicler werkelijk uitge
keercl werd ll, na als beginsel vooropge
steld te hebben dat, « daar annlegger op 
het tijclstip van het ongevnl minderjarig 
was, het basisloon ten cleze gelijk moet 
wezen ann het gemidclelcl loon van de 
meerderjarige en valide arbeiders in het 
beroep van aanlegger ... ll, waaruit volgt 
{lut in de reclenen van het bestreclen von
nis een tegenstrijcligheicl schuilt, hetgeen 
met een ontbreken van reel en en gelijk
stunt : 

Overwegende dat de tegenstrijdigheicl 
waarop het middel wijst niet bestaat; dat 
immers, volgens cle gezamenlijke beschou
wingen clie het geeft, het vonnis becloelt 
te zeggen, niet clat de nan de getroffene 
te storten vergoeclingen {lienen berekencl 
te worden op de basis van het loon clat 
hem werkelijk betaald werd, doch dat het 
loon van de meerclerjarige arbeiclers clat 
voor het vaststellen van het gemiclcleld 
loon in nanmerking moet worden genomen 
clatgene is dat a an die meerdcrj arige ar
beiders inc1erc1aac1 uitgekeenl wercl; 

Dat het miclclel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vicrcle miclclel, afgeleid nit de 
scl!emling van de artikelen 1, inzoncler
heid lid 1, 2 en 6, inzonderheid lid 8, van 
de wetten op de vergoecling van de uit de 
arbeiclsongevallen voortspruitende schade, 
samengeorclend bij het koninklijk besluit 
van 28 september 1931, gewijzigd oncler 
meer bij de wet van 10 juli 1951, doonlat 
het bestreclen vonnis ann verweerder, naar 
luicl van het dispositief van het vonnis 
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a q'no hetwelk het bevestigt, « de wette
lijke vergoedingen ll toekent « nit hoofde 
van een totale tijdelijke ongeschiktlleid 
tot werken van twee jaar en vier dagen, 
nit hoofde van een gedeeltelijke blijvende 
ongeschiktlleid van 80 t. h .... op basis van 
een jaarlijks loon van 64.800 frank ... ll, . 

zijnde « het gemiddeld loon van de meer
derjarige en valide arbeiders van de be
roepscategorie van aanlegger, gedurende 
het jaar dat aan het ongeval voorafge
gaan is Jl, dan wmmeer, luidens artikel 6, 
lid 8 van voormelde wetten, de vergoe
ding,' toegekend aan de getroffene eli~ op 
het tijdstip van het ongeval geen 21 Jaar 
oucl was, wat de tijdelijke ongeschiktheid 
betreft, client berekend te worden naar 
« het werkelijk loon, vastgestelcl zoals be
paalcl in aline a 1 ll, waaruit volgt dat de 
rechters over de groncl verweerder wegens 
de tijclelijke ongeschiktheid die hij opge
lopen had geen vergoeding mochten toe
kennen, berekend op de basis van « het 
gemicldeld loon van de meerderjarige en 
valide arbeiders in hetzelfcle beroep ll, 
lletwelk krachtens voormeltl artikel 6, 
lid 8 alleen 'in beschouwing mag worden 
geno{nen voor de vergoecling clie toegekend 
worclt wegens voortduremle ongeschikt
heid of overlijden : 

Overwegende clat artikel 6, lid 8, van de 
samengeorclencle wetten op de vergoecling 
van de nit de arbeidsongevallen voort
spruitencle schacle voor de arbeiclers die 
geen 21 jaar oucl zijn twee verschillencle 
vergoedingsstelsels regelt, naargelang het, 
enerzijcls, tijclelijke ongeschiktlleid tot 
werken gelclt, ofwel, anderzijds, bijvende 
ongeschiktheicl tot werken of overlijden : 
in llet eerste geval moet de vergoecling 
berekend worden naar het werkelijk loon 
dat de arbeicler krachtens zijn contract 
toegekend wercl gedurencle het jaar dat 
aan het ongeval voorafging in de oncler
neming waarin het zicll voordeecl, zonder 
dat deze basisbezolcliging minder clan 
24.000 frank per jaar mag bedragen; in de 
andere gevallen moet de vergoecling bere
kencl worden naar het werkelijk loon, of
wei indien clit loon lager is clan het ge
miclclelclloon van de andere meerderjarige 
en valicle arbeiders in hetzelfcle beroep, 
naar dit gemidcleld loon; 

Overwegende dat het beklaagcl vonnis, 
door aanlegster bij bevestiging van de be
roepen beslissing te veroorclelen om ver
weerder wegens zijn totale tijclelijke on
geschiktheicl de wettelijke vergoecling te 
betalen « op de basis van een jaarlijks 
loon van 64.800 frank ll, zijnde « het ge
middeld loon van de meerclerjarige en va
lide arbeiders in het beroep van aanleg·ger 
- hier verweercler - gedurencle het jaar 
dat aan het ongeval voorafgegaan is ll, het 
in het miclclel aangecluid artikel 6, lid 8, 
schenclt; 

Dat het miclclel gegrond is; 

Over het vijfde miclclel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1, inzonder
heid lid 1, 2 en 6, inzonderheicl leden 1 en 
8, van de wetten op de vergoeding van de 
nit de arbeidsongevallen voorstpruitende 
schade, samengeorclend bij het koninklijk 
besluit van 28 september 1931 gewijzigcl 
onder meer bij de wet van 10 juli 1951, 
en 97 van de Gronclwet, cloorclat het be
streden vonnis, bij uitdrukkelijke over
neming van de reclenen van de eerste rech
ter, verweercler de wettelijke vergoeclin
gen toekent op de basis van een loon van 
64.800 frank per jaar, zijnde « het loon 
dat werkelijk betaald werd aan de meer
derjarige bankwerkers in de streek van 
Ressaix in 1953 zijnde de plaats en het 
tijdstip van het ongeval ll dat verweerder 
getroffcn heeft; dan wanneer, eerste on
clerdeel naar luid van artikel 6, lid 8, 
van vo~rmelcle wetten, het gemicldeld loon 
van de meerclerjarige en valide arbeklers 
in hetzelfcle beroep dat in aanmerking 
moet worden genomen voor het bepalen 
van de aan verwcerder toekomende ver
goedingen moet vastgesteld worden << over
eenkomstig de bepalingen van dit arti
kel ll, waaromler de bepalingen van lid 1, 
waaruit blijkt dat onder voormeld loon 
verstaan worclt de bezoldiging aan ge
noemde arbeiders toegekend gedurende het 
jaar dat aan het ongeval voorafgegaan is, 
en niet op het tijdstip van het ongeval, 
zoals de rechters over de groncl beslist 
hebben (schending van de artikelen 1, in
zonc1erheic11, lic11, 2 en 6, inzonderheicl 6, 
leden 1 en 8 van de wetten op de vergoe
ding van de schade voortspruitende nit de 
arbeidsongevallen, samengeordencl bij het 
koninklijk besluit van 28 september 1931, 
gewijzigd onder meer bij de wet van 
10 juli 1951), en dan wanneer, tweecle on
denleel, de rechters over de groncl als be
ginsel vooropgesteld hadden dat « c1aar 
aanlegger bij het ongeval minderjarig 
was, het basisloon ten dcze gelijk moet 
zijn aim het gemiddeld loon van de meer
clerjarige en valide arbeiclers in hetzelfde 
beroep als aanlegger, gedurencle het jaar 
dat aan het ongeval voorafgegaan is ll, 
waaruit volgt clat in de reclenen van hun 
beslissing een tegenstrijcligheicl schuilt, 
wat met het ontbreken van redenen ge
lijkstaat (schencling van artikel 97 van de 
Gronclwet) : 

Overwegende dat, om het bestreden von
nis te interpreteren, clit in zijn geheel 
moet beschouwd worden; 

Dat het bestreden vonnis, na bij overne
ming van de redenen van cle eerste rechter 
eraan herinnercl te hebben dat ten cleze 
het basisloon moet gelijk zijn aan het ge
middelcl loon van de meerderj arige en va
lide arbeiders in hetzelfde beroep als ver-
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weerder, gedurende het jaar dat aan het 
ongeval voorafgegaan is, vaststelt dat het 
loon clat werkelijk aan cle meerderjarige 
bankwerkers betaald wercl in de streek 
van Hessaix in 1953, zijncle de plaats en 
het tijclstip van het door de getroffene on
clergaan ongeval, 25 tot 28 frank per mu· 
was, en besluit clat verweercler « terecht 
op 27 frank het uurloon · vaststelt naar 
hetwelk zijn jaarloon, de basis voor het 
vaststellen van zijn wettelijke vergoeclin
gen, moet berekend worden JJ ; 

Dat alclus blijkt dat, in strijd met het 
in het micldel beweercle, het beklaagcl von
nis rekening houclt met het gemiclclelcle 
van de lonen cler meerclerjarige arbeiclers, 
niet op het tijdstip van het ongeval, cloch 
gedurencle het jaar clat aan het ongeval 
is voorafgegaan; 

Dat beicle onderdelen van het middel 
feitelijke gronclslag missen; 

Om cUe redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis, enkel in zover het, bij bevestiging 
van de beroepen beslissing, aanlegster 
veroordeelt om verweerder, uit hoofcle van 
cliens totale tijdelijke ongeschiktheicl, een 
vergoecling te betalen, die berekend is op 
de basis van het gemicldeld loon van de 
meerclerjarige en valicle arbeiclers in ver
weerders beroep, geclurende het jaar clat 
aan het ongeval voorafgegaan is ; beveelt 
clat melding van onclerhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gecleel
telijk vemietigde beslissing ; verwerpt de 
voorziening voor het overige; gelet op het 
enig artikel van cle wet van 20 maaTt 1948, 
veroorcleelt aanlegster tot cle totaliteit 
der kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak na.ar de Rechtbank van eerste aan
leg te Bergen, in hager beroep uitspraak 
cloende. 

12 maart 1959. - 18 kamer. - Voo?·zU
ter H. Wouters, eerste voorzitter. - Yer
slag[Jwuer, H. :Moriame. - Gel'ijlcltticlencle 
condnsie, H. Paul :M:ahaux, aclvocaat-ge
neraal. - l'leUers, HH. Simont en Pirson. 

le KAMER. - 13 maart 1959 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJ:KE ZAKEN. - i\'IIDDEL AFGELEID 
UI'l' DE SCHENDING VAN EEX ':VETSBEPALING DIE 
VAN OPENBARE ORDE IS. - JVliDDEL DAT VOOR 
HET HOF VAN YERBREKING VOOR DE EERSTE 
MAAL KAN OPGEWORPEN WORDEN. 

2o OPENBARE ORDE. - BURGERLI.TKE 
ZAKEN. - SEQUESTER DER GOEDEREN VAN DE 
PERSONEN AAN WIE l\flSDADEN EN WANBEDRIJ
VEN 'J.'EGEN DE UIT\VENDIGE VEILIGHEID VAN DE 
STAAT WORDEN TEN LASTE GELEGD. - REGEL 
TOT VERDELING VAN DE OPBRENGST VAN DE TE-

GELDEMAKING VAN DE GOEDEREN VAN DE GESE
QUESTREERDE. -REGEL VAN OPENBARE ORDE. 

3° SEQUESTEJR DER GOEDEREN VAN 
DE PERSONEN AAN WIE J\1ISDA
DEN EN W ANBEDRIJVEN TEGEN 
DE UITWENDIGE Vl1JILIGHEID VAN 
DEl STAA'l' WORDEN TEJN LASTE 
GELEGD. - REGEL BIJ ARTlKEL 27 VAN 
DE WET VAN 20 li:IAART 1954 BEPAALD. - AAN
HANGENDE REOHTSVOR.DERINGEN. - DRAA.G
WIJDTE VAN DE REGEL. 

4° SEQUESTER DER GOEDEREN VAN 
DE PERSONEN AAN WIE J\IIISDA
DEN EN W ANBEDRIJVEN TEG1llN 
DE UI'l'WENDIGE V1lliLIGHEID VAN 
DE STAAT WORDEN TEJN LAST]) 
GELEGD. - BETALING VAN HONORARIA, 
KOSTEN EN Y0011SCHOTTEN li:IET BETRE:KKING 
TOT DE VERDEDIGING VAN PERSONEN AAN .. WIE 
li:IISDADEN OF W ANBEDRIJVEN TEGEN DE UIT
WENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAA'l' WORDEN 
TEN LASTE GELEGD. 

1o In 7mr[Jerl1jlce zaken lean het mhlclel 
ctf[Jeleicl tvit cle schen cUn[J vwn een tvets
betJal'in[J van openbctre onle v66,r het 
Hot vcm verMelC'in[J voor cle eerste mactl 
Op[Jeworzwn tvonlen (1). 

2° Is van 011en bare orcle cle 1'Cgel 1Wa?' cle
tvelke cle OJJbren[Jst van cle te[Jelclema
kin[J van cle [JOerleren vcm cle oncler se
qneste'i' [Jestelcle schnlclenaa1' poncls
ponclsgewijs onrle'r cle schtt,lcle,isers wonlt 
vercleelcl. (Wet van 20 maart 1954, arti
kelen 14 en 15.) 

3o Art-ilcel 27 van cle tvet van 20 macwt 
1954 clat bepaalt clctt cle wet vwn toepas
sing is op cle thwns aanhan[Jencle 1'~chts
vonle'l'in[Jen beoo[Jt clie vonlenn[Jen, 
welke ?'echtst,reelcs of om·echtst-reelcs cle 
venlel'in[Jen van cle gelclen voo1·tJcomencle 
vwn cle te[Jelclemalcin[J van cle [Jeseqtws
treercle [JOecleren en, clerhalve, cle no[/ te 
·verwezenUjken venlel'in[Jen tot voonverp 
hebben. 

4o De betaUngen van honora1'ict, lwsten 
en voo1·schotten met bet,relclcin[J tot cle 
verclecU[Jin[J van pe,rsonen aan tv·ie mis
clrijven of wanberlri,jven te[Jen cle ttit
wencUge ve'iliglwicl van cle Stcwt wonlen 
ten laste gele[Jcl, cloor cle D·ienst van het 
seq,uesteJ' v66'r cle 'imverkin[JtrecUnr; van 
cle wet vwn 20 mawrt 1,954 geclcwn, [Jen'ie
teJb cle voo1·ke1w bij arU7cel15, alinea 1, 
van cUe wet voo1·zien in het voonleel 
van cle sclw.lclvonlerin[Jen van clie 
acwcl (2). 

(1) Verbr., 18 februari en 5 mei 1955 (A?'?'. 
Verbr., 1955, blz. 501 en 739; Bull. en PAsrc., 
1955, I, 651 en 967). 

(2) Raac1pl. Parl. Besch., Senaat, zitt:i:ng 
1953:1954, nr 107, blz. 7 en 8; verbr., 31 mei 
1956 (A1'1'. Yerb1'., 1956, blz. 82-1; Bull. en 
PASIC., 1956, I, 1050). 
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(DIENST VAN HET SEQUESTER, T. DELYOYE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 maart 1957 in eerste en laat
ste aanleg gewezen door de Hechtbank van 
eerste aanleg te Kortrijk; 

Gezien het tweede middel afgeleid nit 
de schending van de artikelen 2 van het 
Burgerlijk vVetboek, 1, 7 en 8 van de be
sluitwet van 23 augustus 1944 betreffende 
het sequester van de vijandelijke goecle
ren, rechten en belangen, 1, 6 en 8 van de 
besluitwet van 17 januari 1945 betreffende 
het sequester der goederen van de perso
nen aan wie misdaden en wanbedrijven 
tegen de uitwendige veiligheicl van de 
Staat worden ten laste gelegd en der goe
deren van de ver<lachten (artikel 6, gewij
zigcl door de besluitwet van 10 januari 
1946, artikel 1), 1, 2, 14, 15, 16 en 27 van 
de wet van 20 maart 1954 betreffende het 
sequester en de tegeldemaking van de goe
deren, rechten en belangen van personen 
wie misdaden of wanbedrijven tegen de 
uitwendige veiligheid van de Staat wor
den ten laste gelegd, en van de goederen 
der verdachten, 7, 8 en 9 van de wet van 
16 december 1851 op de voorrechten en 
hypotheken, 72, oud, van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen en 97 van de Grondwet, doordat 
de bestreden beslissing, verweerder zijn 
vordering toewijzende, welke ertoe strekte 
aanlegger verantwoordelijk te cloen ver
klaren wegens de verdeling met misken
ning van zijn rechten, van de sommen 
voortkomende van de tegeldemaking van 
de onroerende goederen van Henri Vanan
druel, aanlegger veroordeeld heeft om 
hem de som van 8.985 frank te betalen 
welke het bedrag van zijn kosten, uit
schotten en honoraria belichaamt in ver
band met de verdecliging van voormelde 
Vananclruel die nit hoofde van econo
mische collaboratie met de vijand ver
volgd was, en om aldus uitspraak te doen 
in hoofdzaak hierop gesteund heeft dat 
voormeld artikel 15 van de wet van 
20 maart 1954 bepaalt dat de kosten, uit
schotten en honoraria betreffende de ver
dediging van de personen aan wie misclrij
ven tegen hoofdstuk II van het Strafwet
boek worden ten laste gelegd, bij voorkeur 
boven alle sclmldvorderingen ten bate van 
de Staat clienen betaald te worden, en 
hierop clat artikel 27 van dezelfde wet de 
evengemelcle bepaling op de aanhangige 
rechtsvorderingen toepasselijk verklaart, 
dan wanneer, eerste onderdeel, de tegel
demaking van de onroerende goecleren van 
Vanandruel plaats nam op 8 juli 1947, dan 
wanneer de Schatkist op die datum naar 
luid van het oud artikel 72 van de samen-

geschakelcle wetten betreffende de inkom
stenbelastingen op die goederen een wet
telijke hypotheek genoot die overgeclragen 
werd op de prijs welke lager bleek clan de 
gewaarborgde schuldvorclering van de 
Staat, dan wanneer aanlegger geheel de 
opbrengst van de tegeldemaking· gebruikte 
tot het kwijten van de bevoorrechte be
lastingen door tussenkomst van de met de 
verkoop belaste notaris en door een Ia at
ste op 3 november 1949 verrichte storting, 
dnn wanneer, tweede onclerdeel, verweer
der op die dag geen aanspraak erop kon 
maken dat zijn sclmldvordering bij voor
keur boven cle bevoorrechte belastingen 
zou betaald worden, dan wanneer, in 
strijd met wat de rechters over de grond 
hebben beslist, noch artikel 15, noch arti
kel 27 van de wet van 20 maart 1954 bepa
len dat een recht van voorkeur retroactief 
verbonclen is aan de schuldvorderingen 
van de advocaten die cle verdecliging 
waargenomen hebben van personen aan 
wie miscladen of wanbeclrijven tegen de 
uitwenclige veiligheid van de Staat ten 
laste gelegd worden : 

Over de tegen het micldel door verweer
der opgeworpen grond van niet-ontvanke
lijkheid hieruit afgeleid dat het aan de 
rechter over de grond niet wercl overg·e
legd en clm·halve nieuw is ; 

Overwegencle clat het middel de schen
ding inroept namelijk van de artikelen 7, 
8 en 9 van de wet van 16 december 1851 
alsook van de artikelen 14 en 15 van de 
wet van 20 maart 1954 welke de verdeling 
onder de onderscheiden schuldeisers van 
cle opbrengst der tegeldemaking van de 
goecleren van de gesequestreercle regelen 
en een voorkeur ten bate van sommige 
onder hen voorzien ; 

Overweg·encle clat de erkenning van een 
voorkeur buiten cle door de wet bepaalcle 
perken, de regel schendt, welke cle open
bare orcle aanbelangt, naar luid waarvan 
cle opbrengst van de tegeldemaking van 
de goederen van de schuldenaar ponds
pondsgewijs onder zijn schudeisers wordt 
verdeeld; 

Dat de groncl van niet-ontvankelijkheid 
niet kan worden aangenomen ; 

Over het tweede ondercleel van het mid
del: 

Overwegencle dat het bestreden vonnis 
vnststelt dnt de eis strekt tot voor recht 
te horen zeggen dat verweerder (hier aan
legger) aansprakelijk is voor de verdeli~g 
der gelden voortkomencle van de « verzil
vering )) van cle goederen van cle heer Van
andruel en voor de schade welke eiser 
(llier verweerder) claarbij wegens het mis
kennen van zijn recllten heeft onclergaan; 
dttf eiser het door de wet van 5-15 septem
ber 1807, artikel 4 ingevoercl voorrecht in-
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roept, en zich op artike1 15 van de wet 
van 20 maart 1954 beroept; 

Dat nit de bestreclen beslissing blijkt 
dat de vercleling van de prijs, welke aan 
eiser verweten worclt, op 3 november 1949 
IJlaats nam en voltrokken werd voor het 
inwerkingtreclen van de wet van 20 maart 
1954; 

Overwegende dat cle rechter over de 
groncl eiser jegens verweerder tot de door 
deze gevorderde som veroordeelt om de 
enkele reden dat, naar luicl van artikel 15 
van de wet van 20 maart 1954, « het ere
loon en kosten betrek hebbende op de ver
dediging van personen beticht van inbreuk 
op hoofdstuk II van titel I, bock II van 
het Strafwetboek bij voorkeur moeten be
taalcl wonlen boven alle schuldvorderingen 
ten bate van cle Staat ll en « clat artikel 27 
(van dezelfde wet) cleze beschikking op 
de aanllangige reclltsvorderingen toepas
selijk verklaart ll ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond alzo impliciet cloch duidelijk beslist 
dat verweercler op 3 november 1949, datum 
waarop cle verdeling van de prijs plaats 
nam, het door artikel 15 van de wet dd. 
20 maart 1054 aan dergelijke schuldvorde
ringen toegekend voorkeursrecht genoot, 
en dat eiser dit voorkeursrecht miskencl 
heeft; 

Overwcgende dat artikel 27 van voor
melde wet waar het beschikt dat de be
palingen ~rvan op de thans aanhangige 
rechtsvorderingen van toepassing zijn, die 
vonleringen beoogt, welke, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, de verdelingen van de gel
den voortkomende van de tegeldemaking 
van de gesequestreerde goecleren en der
halve de nog te verwezenlijken verdelin
gen tot voorwerp hebben; 

d~~~enw~~n~~a~~e~~t v:;::c~!n~l{~~~ ~~~~ 
artikel 15 van de wet bepaalt dat de be
talingen welke de dienst van het seques
ter, v•66r de inwerkingtrecling van de wet 
verricht heeft, nit hoofde van honoraria, 
kostcn en voorschotten met betrekking· tot 
de vercletliging van personen aan wie mis
drijven tegen de uitwenclige veiligheicl van 
de Staat worden ten laste gelegd, gedekt 
worden door het voorkeursrecht hetwelk 
bij het eerste licl van hetzelfcle artikel ten 
bate van zulkdanige schulclvorderingen 
wordt voorzien; 

Dat nit die bepaling niet vermag te 
worden afgeleid dat de clienst van het se
quester v·66r de inwerkingtreding van de 
wet v~rplicht was ingcvolge clie wetsbe
pali~g voormelde schulclvorderingen bij 
voorkeur te betalen; 

Dat waar c1e rechter over de grond er 
anclers over heeft geoorcleeld, hij de arti
kelen 15 en 27 van cle wet van 20 maart 
1954 alsook artikel 2 van het Burgerlijk 
Wetboek geschonden heeft; 

Dat het tweecle omlerdeel van hct mid
del gegroncl is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreclen 
vonnis in zover het uitspraak doende over 
de vordering van verweerder, aanlegger 
veroorcleelc1 heeft aan verweerder ene som 
groot 8. 985 frank te betalen vermeenlen1 
met de rechterlijke interesten en hem in 
een viercle cler kosten gewezen heeft ; be
veelt dat melcling· van onc1erhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant Yan de ge
deeltelijk vernietigtle beslissing; veroor
deelt verweerc1er tot {le kosten; verwijst 
de alclus beperkte zaak naar de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brugge, zetelende in 
eerste en in laa tste aanleg. 

13 maart 1Ki0. - J:e kamer. - Voo?·zU
ter, H. Vanc1ermersch, raadsheer waarne
mencl voorzitter. - Yerslaggever, H. Lou
vcaux. Gelijkluidenfle concl·nsie, 
H. Gansllof van der Meersch, aclvocaat
generaal. Pleiters, HH. Simont en De 
Bruyn. 

le KAMER. - 13 maart 1959 

10 VENNOOTSCHAPPEN. - CONTRACT 
YAN VENNOOTSCHAP. - BE:OTANDDELEN. 

2o VENNOOTSCHAPPEN. - CoNTRACT 
VAN YENNOO'l'SCHAP. - GEEN VERPLICHTE 
VASTSTELLING DOOR DE RECHTER YAN DE 
\VI.JZE VAN VER.DELING VAN DE YVINSTEN EN 
VAN DE VERBINTENIS VAN DE VENNOTEN O~I IN 
DE VERLIEZEN BIJ TE DRAGEN. 

1o Om het bestcwn van een contract van 
vennootsclwp tussen parUjen vast te 
stellen, moet cle rechte·r 1Wgcwn of cle 
pa,rUjen ·iets 'in gemeensclwp hebben ge
bracht met het oo[!merk cle ~vinsten cUe 
dnani'it zouden ontstawn oncle1· hen te 
venlele11. (BHrg. Wetb., art. 1832.) 

2o Hi:i ontstentenis van concl·nsies clact1'
o·ver, moet fle 1·echte1·, 01n het bestcwn 
van een contract vctn vennootschazJ als 
1Jewezen te ve·rkl(/,'ren, en 1Jo<Uen cle ·vctst
stellinfl clnt de pwrtijen iets in gemeen
schaZJ hebben rJebnwht met het oognw1·k 
cle ~vinsten clie clanntit ZOltclen ontstaan 
onder hen te venlelen, noah cle wijze 
·unststellen ·t:((,'n ·venlel1n.rJ van de win
sten nooh cle verbintenis vnn rle venno
ten om ·in cle j:erlio.~en bi:i te (lmgen, 
•uel"'nits clie elem en ten door cle nrtilce
len 1853 en 1855 ~·(/,'n het B·n·rgerl'ijk TVet
boek zijn gemgelcl bij rJe1J1·e1c rum 1Je1Zing 
clienaanrJaanrle ·in het contract (1). 

(1) Raadpl. verbr., 9 november 1954 (Ar1·. 
Verbr., 1955, blz. 158; Bull. en PASIC., 1955, 
I, 218). 
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(BOUOHEZ, T. VAN HILLEGHEM.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op bet hestreden 
.arrest, op 13 juli 195G gewezen door bet 
Hof van heroep te Brussel; 

Over bet eerste midclel, afgeleid nit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1832 en 1855 van het Bnrgerlijk 
vVethoek, cloorclat het hestreden ari·est het 
vonnis waartegen heroep hevestigcl lleeft 
dat vom· recllt zegde dat een vennoot
schap tussen partijen had hestaan van 
1 januari 1948 tot augustus 1949, om reden 
dat nit zekere feiten zou hlijken dat tus
sen partijen de hecloeling had hestaan de 
winsten te delen, en dat zulks volstaat 
om tot het hestaan van een vennootscllap 
te concluderen, zonder ccllter te antwoor
den op de hesluiten waarin eiser liet gel
'(len dat uit geen enkel hestanclcleel ';ter 
zaak hleek dat tnssen partijen de hedoe
ling had hestaan de winston en de verlie
zen te delen, nocll meer hepaald deze 
winston in een hepaalcle verllonding te 
verdelen, dan wanneer op grond van de 
llierhoven aangellaalcle artikelen van het 
Burgerlijk vVethoek een vennootschaps
overeenkomst niet uitsluitend op de win
sten mag dragen maar ook de verdeling 
'(]er verliezen moet voorzien, dan wanneer 
'(loor de hesluiten van eiser onheantwoord 
te laten, het hestreden arrest niet wette
lijk gemotiveerd is : 

Overwegende dat, om het hestaan van 
een contract van vennootschap tussen par
tijen vast te stellen, de rechter over de 
grond, luidens artikel 1832 van bet Bur
gerlijk Wethoek, moest nagaan of gezegde 
partijen iets in gemeenschap hadden ge
hracht met bet oogmerk om de winsten 
'(lie daaruit zouden ontstaan onder hen te 
verdelen ; 

Dat bet hestreden arrest wijst op het 
hestaan van die twee voorwaarden; 

Dat het, hovendien, de wijze van verde
ling der winsten en de verhintenis van de 
v~nnoten om in de verliezen hij te dragen, 
met moest vaststellen, vermits die ele
menten door de artikelen 1853 en 1855 van 
het Burgerlijk Wethoek zijn geregelcl hij 
gehrek a an heeling dienaangaande in het 
contract; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek en 283, 287 en 288 van het Wethoek 
van hurgerlijke rechtsvordering, doordat 
het hestreden arrest heslist heeft dat het 
hestaan van een vennootschap uit een ge
heel van gewichtige en overeenstemmende 
vermoedens hleek namelijk uit het feit 
dat, tijclens een c1hor verwee{·cler uitgelokt 
strafrechtelijk onclerzoek, de genaamde 

Dekerk, chauffeur in dienst van eiser 
verklaarde . dat hij door venveerder i~ 
eli en~~ werd genom en en da t hij heide 
partlJen als vennoten aanzag, zonder te 
a.ntwoorden op cle hesluiten waarin eiser 
llet gelden « clat Dekerk, met wien eiser 
een gecling had v66r de werkrechters
raacl, reeds hierom niet te hetrouwen is 
en c~~t daarenhoven hij (Dekerk) beide 
partlJen had moeten dagvaarden vermits 
het geding verband hield met de periode 
gednrende dewelke de heweerde vennoot
scllap tussen partijen zon bestaan lleb
ben )) , dan wanneer het hestreden arrest 
vooraleer de verklaring van Dekerk t~ 
aanvaarclen, eerst over het door eiser te
gen deze getuige gericllt verwijt had moe
ten uitspreken, dan wanneer de bewoor
dingen van het bestreden arrest niet toe
la ten te beslissen of de andere door de 
rechters over de grond weerhonden fcite
lijke gegevens, afgezien van de ten on
rechte door hen weerhouden verklaring 
van Dekerk, in de ogen van de rechters 
over de groncl een voldoend geheel vorm
den van gewichtige en overeenstemmende 
vermoeclens van aard om hun beslissino· 
te rechtvaardigen, dan wanneer alclus, te;';, 
gevolge van het gehrek aan antwoord op 
de conclusies van eiser het hestreclen ar
rest van de door artikel 97 van de Grand
wet vereiste motivering onthloot is : 

0Yerwegencle dat, zo aanlegger in zijn 
conclusies verklaarcl heeft dat cc Dekerk 
met wicn eiser een gecling had voor d~ 
werkrechtersraad reeds hierom niet te he
trouwen is ll, hij uit die hewering geen 
gevolgen heeft afgeleid en namelijk niet 
heeft gevraagd dat ,geen rekening met cUe 
getnigenis zou worden gehouden; 

Dat de rechter over de grond derhalve 
geen antwoord op die hewering cliende te 
Yerstrekl;:en en op soeyereine wijze de he
wijskracllt van de hesproken getuigenis 
heoorcleeld lleeft; 

(Het overige zomler belwng.) 
Om die reclenen, verwerpt de voorzie

ning; veroorcleelt aanlegger tot de kosten. 

13 maart 1959. - te kamer. - VoO'rzit· 
ter, H. Vandermersch, raadsheer waarne
mencl voorzitter. - Verslaggeve·r, H. De 
Bersaques. - Gelijlclu·iclenrle conclus'ie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - PleUc?'S, HH. Struye en De
meur. 

1" KAMER. - 13 maart 1959 

IIUUROVEREEJNKOMST. HANDELS-
HUUR. - UITWINNINGSVERGOEDING. - TER-
1\IIJN VAN TWEE JAAR IN ARTIKEL 23, 6°, VAN 
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DE WET VAN 30 APRIL 1951 BEDOELD. - BE
GINPUNT VAN DIE TERMIJN. 

De tenn,ijn van twee jaa1· met bet,relclc'ing 
tot het vesUgen cloor cle ve,rhnwYlrw of 
cloo1· cle n'i6'lttve htmnler van een geHjlc
aanlige hanclel in, hct ve1'htt'IWcle goecl, 
zoals beznwlcl 'in artilcel 25 ao van cle 
'wet van 30 april 1951 op 'cle 'lwnclels
h'zttwove1·een7comsten, gaat slechts in van 
cle clctg af waaii'OZJ de 7Wilt1'cler het goecl 
'WerJ.;eUjk Ve'l'lctat (1). 

(llABAEY, T. BECQCJAERT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 juni 1957 in hoger beroep ge
wezen door de Rechtbank van eerste aan
leg te Venrne ; 

Gezien het eerste middel, afgeleid nit 
de schencling van de artikelen 1131, 1133., 
1168, 1179, 1181, 1183, 1319 tot 1322, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 135 
tot 137 en 457 van het W etboek van bnr
!?;erlijke rechtsvordering, 31 van de wet 
van 30 april 1951 op de hundelshuurover
eenkomsten tot bescherming van de han
delszaken en 97 van de Gronclwet, doordat 
het bestreden vonnis beslist dat aanleg
ger, {lie zich niet verzet had tegen de 
voortzetting der bewoning door verweer
cler na het afiopen van de huurovereen
komst en dit tot 7 december 1954, die ver
lenging niet als een onrechtmatige daacl 
mag beschouwen daar de partijen tron
wens in verbund met de gelcligheid van de 
opzegging in geding zijn geweest tot 
22 juni 1956, toen het Verbrekingshof de 
door verweerder tegen het vonnis van 
3 februari 1955 (2) ingesteldc voorziening 
afwees, dat de verweerder dus niet als een 
<< onrechtmatige ll huurder mag worden 
beschouwd zolang het cassatiearrest niet 
was nitgesproken, en doorclat deze rede
nen de rechters hebben aangezet tot het 
bevestigen van het vonnis a qtto dat de 
aanlegger heeft veroordeeld om aan ver
weercler een bedrag van 72.000 frank als 
uitwinningsvergoeding te betalen bij toe
passing van artikel 25, 6°, van de wet van 
30 april 1951, gewijzigd bij artikel 1, 5°, 
van de wet van 29 juni 1955, eerste onder
deel, dan wanneer de bewering· van ont
stentenis van verzet vanwege aanlegger 
de bewijskracht miskent welkc versclml
digd is zowel aan het exploot van 20 juli 

(1) De feiten die tot de vordering aanleiding 
hebben gegeven, hadden zich v66r de inwer~ 
kingtreding van de wet van 29 juni 1955 voor
gedaan. 

(2) A1·r. T'e1·br., 1956, blz. 896; Bttll. en 
PASIC., 1956, I, 1165. 

1954 waarbij de aanlegger het vonnis 
(t q1w van 7 jnli 1954 had betekend, als 
aan de conclnsie waarin hij tot tweemaal 
toe, verwijst naar die betekening en naar 
de onmogelij~heicl van tennitvoerlegging 
van het vonn1s waartegen verweerder de 
dag zelf hager beroep had aangetekend en 
dat niet nitvoerbaar was verklaarcl on
{~anks hoger beroep (schending van de ar
tlkelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek), of clan wanneer ten allerminste 
die lontere bewering geen passencl ant
woorcl op genoemcle conclnsie vormt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegencle dat in tegenstelling met 

cle conclnsies van aanlegger het bestreden 
vonnis erop wijst dat de eerste rechter te 
recht beslist hccft dat {le termijn van twee 
jaar voorzien bij artikel 25, fi 0 , van de 
wet van 30 april 1951 slechts ingaat van 
de dag af waarop de hnnrder het goecl 
wcrkclijk verlaten heeft, dit is ten {leze 
op 7 december 1954, claar verweerder tot 
die datum zijn handel in het goed heeft 
voortgezet zoncler verzet vanwege de ver
hnnrder, en niet van de dag af waartegen 
de door de verhnnrcler aan de hnnrcler op
zegging wercl gegeven welke geldig ver. 
klaarcl wercl bij vonnis van de vrederech
ter van 7 jnli 19i'i4 bevestigcl bij het door 
de rechtbank van eerste aanleg op 3 fe
!Jruari 1955 gewczen vonnis, en da t de ver
hnnrr1er thans niet gegrond is te beweren 
dat de nitbating tnssen 2 jnli en 7 decem
ber 1954 een onrechtmatige claad nitmaakt 
vcrmits de Dartijen omtrent {1c geldig·heicl 
van de opzegging immers tot 22 juni 1956 
geprocedeerd hebben; 

Overwegende dat mitsclien nit cleze re
denen blijkt dat de recllter laat gelden 
dat de inbezitneming van het gehnun1c 
door verweerder wegens het tussen par
tijen gerezen geschil geen onrechtmatig 
karakter kon vertonen daar aanlegger 
zich tegen {lie inbezitneming niet heeft 
verzet; 

Overwegende cvenwel dat aanlegger 
nitclrnkkelijk erov wees clat de enige re
den waarom hij belet is geweest bezit te 
nemen van zijn onroerend goecl en het von
nis ten nitvoer te legg·en is clat dit vonnis, 
hetwelk reeds de inbezitneming {1oor ver
weercler onrechtma tig had genoemd, niet 
nitvoerbaar was niettegenstaancle hoger 
beroep; dat hij immers het vonnis met het 
oog op de tennitvoerlegging ervan bete
kend had, doch dat verweercler ten ge
Tolge van die betekening op dezelfde dag 
zijn recht van hoger beroep nitgeocfencl 
had; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aldus geen passend antwoord op aanleg
gers conclnsies heeft vcrstrekt en het ar-
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tikel 97 van de Grondwet geschonden 
heeft; 

Dat het middel gegroncl is; 
Om die redenen, verbreekt het bestreden 

vonnis; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst cle zaak naar cle Rechtbank van eer
ste aanleg te Brugge, zetelende in hoger 
beroep. 

13 maart 1959. - 1:6 kamer. - V001'ZU
te·r, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemencl voorzitter. T' e1·slaggeve1·, 
H. Bayot. - GeUjJGljdflencle conclus'ie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - PleUe·r, H. De Bruyn. 

28 KAMER. - 16 maart 1959 

YALSREID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN. - BEDRIEGLIJK OPZET. -
Bn:GRIP. 

Het becli'iegUjlc opzet, clat vereist is opclnt 
e•J' vnlslwifl of gebru.ilc vwn vnlse stjtJc
ken weze, is het inzicht zichzelf of een 
nncle1· om 't even 1velk on1'echtmnt-ig 
voonleel te ve1'schn:ffen, onder meer zich 
nnn een wetteUj lv verschulcligcle clienst 
of nnn een floor fle wet bepaalcle ve1·
pllcht-ing te ontt1'elclcen (1). 

(CHATELAIN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 juli 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

I. Over de voorziening van Joseph Cha
telain: 

Overwegende dat aanlegger geen enkel 
mid del doet gelden; 

II. Over de voorziening van Jean Col
lard : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schem1ing van de artikelen 193, 195, 196, 
197, 213 en 214 van het Strafwetboek, 
cloorclat het bestreden arrest verklaart 
clat, in de gevallen waarin een openbaar 
o:fficier de bewijskracht van de openbare 

(1) Verbr., 12 april 1886 (Bttll. en PAsrc., 
1886, I, 147); 28 januari 1942 (An·. Ve1·br., 
1942, biz. 8; Bttll. en PAsrc., 1942, I, 21). Raad
pleeg ook verbr., 15 september 1958 (supm, 
biz. 36; Bull. en PAsrc., 1959, I, 50). 

of authentieke geschriften krenkt, het 
door de wet vereiste beclrieglijk opzet 
noodzakelijk valt af te leiden nit de wil 
in de juriclische betrekkingen een niet au
thentieke of leugenachtige akte te bren
gen, wanneer de openbare o:fficier door clit 
midclel een beroepsverplichting ontgaat die 
de wet hem oplegt, en doordat het arrest 
beslist dat aanlegger met een bedrieglijk 
opzet gelmndeld heeft, deze beslissing 
steunend hierop dat aanlegger een ge
maksvoordeel gezocht hacl en niet onkun
dig ervan kon wezen clat verrichte daden 
niet met de wettelijke voorschriften 
strookten : 

Overwegende dat, opclat er beclrieglijk 
opzet zou bestaan, het volstaat dat de ver
valsing van de waarheid tot doel gehad 
heeft aan de dacler ervan of aan een ander 
enigerlei wederrechtelijk voordeel te be
zorgen, onder meer hem te onttrekken aan 
een dienst cUe wettelijk moest worden 
verstrekt of aan een wettelijke verplich
ting; 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
vaststelt clat Chatelain, door de waarheid 
te vervalsen, de verplichtingen die de wet 
hem oplegt heeft willen ontgaan en dat 
aanlegger, door te weigeren de valse ak
ten te onclertekenen, had kunnen voorko
men dat !let misdrijf gepleegcl werd; 

Overwegende dat het arrest uit deze 
vaststellingen wettelijk heeft kunnen af
leiden dat aanlegger op een der wijzen, 
omscllreven in artikel 66 van het Straf
wetboek, cleelgenomen had aan de door 
Chatelain gepleegde misdrijven en dat hij 
zelf met een bedrieglijk opzet gehandeld 
had; 

Dat het miclclel naar recht faalt; 
Over het tweede miclclel, afgeleid nit de 

schencling van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestrec1en arrest geen 
antwoord verstrekt op de conclusies van 
aanlegger die betoogde dat hij aan de ge
laakte verrichtingen geen deel genomen 
had, clat hij zich ertoe beperkt had de 
akten in alle vertrouwen te ondertekenen 
zoncler de draagwijclte ervan na te gaan, 
en dat het vonnis te recht aangenomen 
had clat hij zich geen rekenschap gegeven 
had van cle onregelmatigheid van de door 
Chatelain verrichte daden : 

Overwegencle clat het arrest erop wijst 
dat « de drie beklaagden niet onkunclig 
ervan waren dat zij daclen verrichtten 
welke met de wetsvoorschriften niet 
strookten )) en clat zij « de bewnste wil 
hadclen de misdrijven te plegen )) ; 

Dat het arrest mitsclien aanleggers con
clnsies passend beantwoord heeft; 

Dat het micldel feitelijke gronclslag 
mist; 

III. Over de voorziening van Leon Col
lard : 
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Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 193, 195, 196, 
213 en 214 van het Strafwetboek, eerste 
onderdeel, doordat het bestreden arrest 
beslist dat, wanneer het een krenking 
gelclt, door openbare o:fficieren aan de be
wijskracht van authentieke en openbare 
geschriften toegebracht het beclrieglijk op
zet beperkt kan blijven tot de enkele wil 
in de juriclische betrekkingen een docu
ment te brengen waarvan men weet dat 
het niet authentiek of leugenachtig is; 
tweede onderdeel, doorclat het arrest aan
leggers bewnste wil om het misclrijf te 
plegen afieiclt nit het feit dat hij niet on
kundig ervan kon wezen clat hij daden 
verrichtte die met de wctsvoorschriften 
niet strookten; dat de aanwezigheicl van 
het bedrieglijk opzet aldus n priori voor
opgesteld is, dan wanneer het bijzoncler 
opzet, voorzien door artikel 193 van het 
Strafwetboek, moet worden opgespoorcl, 
llepaalcl en duiclelijk omschreven; clercle 
omlerdeel, doorclat het bestreden arrest 
ten onrechte overweegt dat het nastreven 
van het gemak insgelijks de aanwezigheid 
van het bedrieglijk opzet aantoont 

Over het eerste ondercleel : 

Ovcrwegende dat het middel ann het 
bestreden arrest een beslissing toeschrijft 
die het niet inhoudt; dat, volgens het ar
rest, het niet de wil is om in de juridische 
betrekkingen een vals document te bren
gen clie het beclrieglijk opzet uitmaakt, 
doch het oogmerk om door cla t miclclel een 
beroeps\'erplicllting te ontgaan clie cle wet 
in het algemeen belang oplegt, of om al
dns een voorcleel te bekomen clat men niet 
had kunnen bekomen of dat men moeilij
ker bekomen had in-clien men de waarheid 
geeerbiedigd had; 

Over het tweecle onden1eel : 

Ovcrwegende dat het arrest zich niet 
erbij bepaalt vast te stellen da t c1e be
klaagclen niet onkunclig ervan waren dat 
zij met de wetsvoorschriften strijdige da
den verrichtten, en ernit af te leiden dat 
zij << zodoell{le op bedrieglijke wijze de 
zware. font die zij begingen wilden verber
gen ll; dat het arrest, om de aanwezigheid 
van het beclrieglijk opzet aan te tonen, 
onderlijnt dat <<de drie beklaagden ten 
minste het voorcleel van hun gemak ge
zocht hebben, daarbij de beslagen sclml
denaar het voordeel verschaff'end aan de 
stoff'elijke nadelen van een nieuwe beslag
legging en aan de onaangenaamheden die 
de openbaarheicl der procedure hem kon 
berokkenen te ontsnappen ... dat cle be
klaagden om tijcl te winnen beslist hebben 
de prestaties dat de wet hun oplegde na 
te laten ll en verduiclelijkt << dat de aldus 
gewonnen tijd voordeel en baat ople
verde ll; 

Over het derde onderdeel 
Overwegende dat nit het op het eerste· 

midclel van de voorziening van Jean Col
lard verstrekte antwoord blijkt dat het 
micldel zoncler gronclslag is ; 

Dat het eerste en het tweede onderdeel 
van het midclel feitelijke grondslag mis
sen en dat het derde onclerdeel ervan naar 
recht faalt; 

Over het tweede miclclel, afgeleicl nit de 
schending van artikcl 97 van de Groncl
wet, doordat het arrest geen antwoorcl 
verstrekt op de conclusies van aanlegger 
die betoogde clat hij gehandeld had met 
de door de beslagene gewenste c1iscretie, 
in een atmosfeer van welwillendheid 
welke cleze erkcncl heeft en dat de instru
menterencle deurwaarc1er door alclus te 
hanclelen een bijkomende beloning voor 
hem en zijn getuigen gederill had : 

Overwegende, enerzij-tls, dat het arrest 
de voordelen beschrijft die de valsheid 
aun aanlegger of andere personen kon 
verschuff'en ; 

Dat anclerzijds het arrest de bewering 
clat de instrumenterende deurwaarcler een 
bijkomcncle beloning voor hemzelf en zijn 
getuigen gederfd had teg·enspreekt, ver
mits het vaststelt clat cle clrie beklaagclen 
clezelfde winst genoten hebben als wan
neer zij hun beroepsverplichtingen ver
vuld zouclen hebben; 

Dat het micldel feitelijke gronclslag 
mist; 

En overwegende, voor het overige, wat 
de clrie voorzieningen aangaat, dat de snb
stanW~le of op straf van nietigheicl voor
geschreven formaliteiten nageleefcl wenlen 
en dnt de uitgesproken straff'en die welke 
bij de wet zijn bepaald niet te boven 
gaan; 

Om cUe rec1enen, verwerpt de voorzie
ningen; veroorcleelt aanleg·gers tot de kos
ten. 

16 maart 1959. - 28 kamer. - l'oorz-it
ter, H. Sohier, voorzitter. - l'c1·slagrte
ve,r, H. Polet. - GeUjlclni.clenrle conclu.s-ie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. 

2" KAMER. - 16 maart 1959 

VOORj~;IENING IN VERBREKING. 
:MILITIE. - VERZOEKSOHRIFT WAARBIJ Die 
DIENSTPLIOHTIGE RET Hm' VERZOEK1' ZIJN 
GEVAL TE HERZIEN EN HEM EEN UITSTEL TE 
VERLI1;NEN, ~ \TERZOEKSCHRIFT DAT GEEN 

VOORZIENING UITJ\fAAKT. 

Maalct geen voorz'ieninrt 'in cassatie t!it 
het verzoekschrift wan'/'1Jij een cUenst
plichtige het hof verzoelct zijn gevnl te 
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he·r.<:ien en hem het (loor cle hoge miU
tieraacl geweigercle ttUstel te ve·rle
nen (1). 

(COUPEZ.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet OD de bestreden 
beslissing, op 30 december 1958 gewezen 
door de hoge militieraad; 

Overwegende dat aanlegger zich ertoe 
beperkt het hof te verzoeken « zijn geval 
te herzien >> en hem een uitstel te verle
nen· 
O~'erwegende dat dergelijk verzoek

schrift geen voorziening in cassatie uit
maakt; 

Om die redenen, verwerpt !let verzoek
schrift. 

16 maart 1959. - 2e kamer. - Voon:U
te·r, H. Sollier, voorzitter. - Verslngge
.ve1·, H. Wouters. - Gel;i.jklviclencle con
cl'ltsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. 

2e KAMER. - 16 maart 1959 

HOGER BEROEP. STRAFZAKEN. 
DOUANEN EN ACCIJNZEN. - VONNIS VAN VER
OORDELING. -HOGER BEROEP VAN HET OPEN
BAAR UINISTERIE EN VAN DE BEKLAAGDE. 
ARREST WAARiliJ HET HOF VAN BEROEP DE 
BEKLAAGDE VEROORDEELT TOT EEN DOOR DE 
EERS'l'E RECHTER NIET UI'l'GESPROKEN VER
BEURDVERKLARING. - 0NWETTELI,JKHEID. 

Op het hager beroep vnn het openbnn1· 
ministcrie en V(tn cle beklangcle, clie we
uens h1b1·ettk op cle wetten betJ'effencle 
cle clo·unnen en accijnzen wercl verooJ·
cleelcl, knn (le rechte1· in hoge1· beroep 
een veJ·beunlverlclcwing niet ttitspreken, 
·welke cloor cle eerste 1·echter n·iet wns 
OfJgelegil, naaJYUen de toepnssing van 
cleJ·geUjke st1·nt cloor cle aclrn·inistrnUe 
vwn financien (Uencle gevordenl te wor
rlen (2). (Algemene wet van 26 augustus 
1822, art. 247.) 

(BEYERS, T. BELGISCHE STAAT, 
DOUANE:'; EN ACCIJNZEN.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 october 1958 gewezen door 
!let Hof van beroep te Luik; 

(1). Raadpl. verbr., 29 october 1956 (Arr. 
Ferb1'., 1957, blz. 124; Bull. en PAsrc., 1957, 
I, 195) en 7 october 1957 (B1tll. en PAsrc., 1958, 
I, 97). 

(2) Raadpl. verbr., 16 december 1940 (Bull. 

VERBR., 1959. - 35 

Aangaande de beslissing over de pu-
blieke vordering : , 

Over het micldel van ambtswege, afge
leid uit de schending van de artikelen 247 
van de wet van 26 augustus 1822 en 7 van 
de wet van 1 mei 1849 : 

Overwegende dat aanlegger door het be
stuur van douanen en accijnzen wegens 
bedrieglijke invoer van goederen vervolgd 
en door de bevoegde correctionele recllt
bank veroordeeld werd; 

Dat het hof van beroep, op het hoger 
beroep van !let openbaar ministerie en 
van aanlegger uitspraak doende, !let von
nis wijzigde en de verbeurclverklaring uit
sprak van een personenautomobiel << Olds
mobile JJ en van een aanhangwagen die 
allebei a an aanlegger toebehoorden; 

Overwegende clat, daar het bestuur van 
douanen en accijnzen van het vonnis niet 
in hager beroep was gekomen, het hof van 
beroep de door de eerste recllter uitge
Sl)roken geldstraffen niet mocht verzwa
ren; dat de door het arrest uitgesproken 
verbeurdverklaring mitsdien onwettelijk 
is; 

En overwegende, voor het overig-e, dat 
de substantH\le of op straf van nietiglleid 
voorgescllreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

Aangaande de beslissing over de burger
lijke vordering van het vervolgend be
stuur : 

Overwegende clat aanlegger geen middel 
doet geld en; 

Om die redenen, verbreekt het bestreclen 
arrest, docll enkel in zover daarbij de 
verbeurdverklaring van de personenauto
mobiel « Oldsmobile >> en van de aanhang
wagen ervan, die aanlegger toebehoorden, 
uitgesproken is ; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gecleeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt aanlegger tot twee 
derden der kosten, het overige derde de 
Staat ten laste blijvend; zegt dat er geen 
gronden aanwezig zijn tot verwijzing. 

16 maart 1959. - 2e kamer. - T'ooJ·zU
teJ·, H. Sohier, voorzitter. - Verslngge
ver, H. Polet. - GeUjlcluillenrle conclus-ie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. 

en PAsrc., 1940, I, 319) met de noten 2 en 3. 
Dat de verbeurdverklaring, inzake inbreuken 

op de wetten betreffende de douanen en ac
cijnzen, een straf is, zie hieromtrent verbr., 
5 october 1953 (B1tll. en PAsrc., 1954, I, 69). 
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2" KAMER. - 16 maart 1959 

YONNISSFJN EN ARRFJSTEN. - WE
DEROPENING VAN DE DEilATTEN. - CORREOTIO
liELE- EN POLITIEREOHTilANKEN. - YERZOER 
0~£ \¥I~DEROPENING VAN DE DEBATTEN. - VER
WERPING DIENT NIJCT RET \'OORWERP \'AN EEN 
UITDRUKKELIJKE IlESLlSSING TE ZIJN. 

Inclion oen paTt-ij, ·in aan tle coTTect-ionelo 
of poUt-ieTechtbanlcen voo1·geclTagen 
st'IYtfzMcen, t-ijclens het in be·mad ho~t
clen o1n wecle·J·opening van cle clebcttton 
verzoelct, beoonleolt flo 1·eehtoT soeve
·rein of hot bohoo1·t clio maatregel to go
laston; oonleelt hij flat o1· clcuwtoe goon 
gronclen aanwez·ig zijn, is ldj n·iot o1· 
toe gohotulon omtTent clit p·nnt oen 1t1t
clmlclcoHjlco besUss·ing te wijzen (1). 

(PEOCENINI, T. L'HOIR.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 24 october 1958 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

A. Aangaande de over de publieke vor
dering gewezen beslissing : 

Over het middel,. afgeleicl uit de schen
ding van de rechten der verdediging, 
doordat het hof van beroep een verzoek 
om wederopening van de clebatten, dat 
tijdens de beraadslaging van de rechters 
tot de voorzitter van het hof van beroep 
gericht werd, niet in aaumerking genomen 
heeft: 

Overwegcnde dat uit de stukken waarop 
het hof vermag acht te slaan blijkt dat 
het hof van beroep het onderzoek van de 
zaak verrichtte, dat het openbaar minis
terie op de terechtzitting van 26 september 
1958 zijn vordering deed en dat de be
klaagde regelmatig onclervraagcl en in 
zijn verweermicldelen gehoord werd; dat 
het hof daarna de zaak in beraad hield; 

Overwegende dat aanlegger bij zijn me
morie tot staving van de voorziening een 
g~schrift van 11 october 1958, tot de voor
?atter van het Hof van beroep te Brussel 
gericht, en een daarbijgaand plan gevoegcl 
heeft, welke stukken hem op 16 october 
1958 door de grtffier van het hof van be
roep teruggezonden werclen op de onder-

(1) vVanneer een zaak door de correctionele 
of politierechtoanken in beraad gehouden is, 
is een partij niet ontvankelijk nog een verzoek 
in te dienen (verbr., 23 maart 1936, Bull. en 
PASIC., 1936, I, 200). 

Wanneer een partij om wederopening van de 
debatten verzoekt, is het gevolg dat aan het 

richtingen van de voorzitter van de ka
mer, als zijnde ontvangen na de sluiting 
van de clebatten; 

Overwegencle dat aanlegger naar luid 
van de brief van 11 october 1958 « het ge
heel aan het oordeel ll van het hof van 
beroep << overlaat of de debatten niet op
nieuw behoren geopend te worden ll ; 

Overwegende clat, wanneer de zaak in 
beraacl gestelcl is, de rechter soeverein 
oordeelt of er een wecleropening van de 
clebatten behoort gelast te worden ook al 
ware om cleze wederopening cloor een van 
de partijen verzocht; 

Dat, zo hij oordeelt dat er geen gron
clen uanwezig zijn om clergelijke maatre
gel te gelasten, hij niet ertoe gehouden is 
omtrent dit punt een met redenen om
klede, of zelfs een uitdrukkelijke beslis
sing te wijzen; 

Dat het middel niet kan ingewillig"l 
worden; 

En overwegencle dat de substantii\le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en clat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

B. Aang·aande de over {le burgerlijke 
vordering gewezen beslissing : 

Overwegencle clat het bestreden arrest 
bij bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter, de uitspraak over een cleel 
van de eis der burgerlijke partij aan
houclt en een onclerzoeksmaatregel gelast; 
dat het geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
strafvordering en niet over een betwisting 
om trent de bevoegdheicl is gewezen; dat 
de voorziening mitsdien niet ontvankelijk 
is; 

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

16 maart 1959. - 2e kamer. - VoMzit
ter, H. Sohier, voorzitter. - Verslngge
ve·r, H. Wouters. - Gelijlcl~ticlenclo con
cl,nsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procurenr-generaal. 

2e KAMER. - 16 maart 1959 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. - BESLIS-

verzoekschrift dient ge,geven te worden dus 
helemaal aan de soevereine beoordeling van de 
rechter overgelaten en zijn beslissing hoeft niet 
met redenen omkleed te zijn; dienvolgens mag 
de beslissing de debatten niet te wederopenen 
enkel impliciet zijn (raadpl. verbr ., 9 januari 
1939, A1'1·. Yerb1·., 1939, biz. 2,; Bull. en PASIC., 

1939, I, 2). 
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SING OVER DE REGELMATIGHEID VAN DE SA
MENS'l'ELLING VAN DE REOHTBAI\'X. - GEEN 
BESLISSING OVER EEN BETWISTING OMTRENT 
DE BEVOEGDHEID. 

2° LEGER. - WETBOEK VAN REOHTSPLEGING 
VOOR DE ZEEMAOHT. - GEEN TOEPASSING IN 
DE GEVALLEN DIE BI.T DE WET VAN 15 .TUNI 
1899 GEREGELD ZI.TN. 

3° LEGER. - ZEEMAOHT. - SAlviENSTELLING 
VAN DE KRI.TGSRADEN. 

1 o De besUss·ing over cle Tegelmnt'i.gheicl 
·van cle sMnenstelUng vnn een q·eahtbnnlv 
is geen besUssing ove1· een betwisUng 
om kent cle bevoegclheicl (1). 

2° Al wenl het Wetboelc van reahtspleging 
voor cle zeemcwht vcm 20 j-uli 1814 niet 
nUcl'l'nlvlceUjlc inget1·olcken, lcnn het 
evenwel geen toepns8'ing mee1· lvr·ijgen in 
cle gevnllen cUe geregelcl zijn b·ij cle wet 
van 15 jtm·i 1899 inho·zulencle tUels I en 
II van het TVetboelc vnn stmtreahtsple
ging voo1· het lege1'. 

3o De lcr-ijgsmclen, cloor cle1.vellce cle leclen 
van de zeemaaht beq·eaht wonlen, cl·ienen 
samenqestelcl te worclen, niet overeen
lcomst·fg het lVetboelc van q·eahtstJleging 
voo1· cle zeemaaht, cloah overeenlcomstig 
cle bepalingen van tUel II van het Wet
boelv vnn stn~t1·echtspleging voo1· het 
leger. (Wet van 15 juni 1899, art. 1 en 
21.) 

(AUDITEUR-GENERAAL Bl.T HET JIULITAIR 
GEREOHTSHOF, T. MONTEYNE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 november 1958 gewezen door 
het militair gerechtshof; 

Over de eerste drie middelen samen, 
het eerste, afgeleid nit de schending van 
de artikelen 118, 119 en 139 van de Grand
wet 1 en 21 van de wet van 15 juni 1899 
en 'van het beslnit van de Regent van 
25 februari 1949, doordat het bestreden 
arrest aanneemt dat « de zeemacht deel 
nitmaakt van het leger of de strijdkrach
ten in de algemene betekenis van deze 
woorden, doch dat daaruit geenszins 
voortvloeit dat de wet van 1899 aan de 
termen << leger JJ en « militair gerecht Jl 

deze zelfde algemene betekenis gehecht 
heeft JJ, daaruit aldns implic~et afleidend 
dat de zeemacht geen deel mtmaakt van 

(1) Verbr., 3 maart 1943 (A1·r. T'erb1·., 1943, 
blz. 49; Bull. en PASIC., 1943, I, 75); 17 mei 
1943 (Bull. en PAsrc., 1943, I, 180); 16 novem
ber 1943 en 5 juni 1944 (ibid., 1944, I, 54 en 
367); 26 januari en 5 april1948 (A1'1'. T'e1'b1'., 
1948, blz. 43 en 192; Bull. en PAsrc., 1948, I, 
51 en 221). 

het leger, dan wanneer de artikelen 1 en 
21 van de wet van 15 jnni 1899, het ko
ninklijk beslnit van 25 februari 1949 en de 
artikelen 118, 119 en 139 van de Grondwet 
de betekenis van het woord « leger Jl 

geenszins beperken, en zowel op de zee
macht als op de andere strijdkrachten 
van het leger cloelen; het tweede, afgeleid 
nit de schencling van de artikelen 1 en 21 
van hoofclstuk II, titel II, en 76 van de 
wetten van 15 juni 1899, doordat het mili
tair gerechtshof verklaart dat het Wet
boek van rechtspleging· in strafzaken 
voor de zeemacht, van 1814, niet ingetrok
ken is en dat bijgevolg alleen de krijgs
raad van de zeemacht, overeenkomstig de 
bepalingen van dit wetboek samengesteld, 
wettelijk zou kunnen worden gevormd en 
bevoegd zou wezen om beklaagde te be
rechten, dan wanneer bij de bovenaange
haalcle bepalingen artikel 16, de hoofd
stukken II en III van titel II en arti
kel129 van het Wetboek van rechtspleging 
voor de zeemacht van 1814 stilzwijgend in
getrokken zijn; het dercle, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1 en 21 van de 
wet van 15 juni 1899, doordat het bestre
den arrest beslist dat de door de wetten 
van 15 juni 1899 opgerichte krijgsraden 
niet bevoegcl zijn om de door een lid van 
de zeemacht gepleegde misdrijven te be
rechten, waaruit het afleidt dat verweer
der in cassatie geen deel nitmaakt van 
het leger in de zin van de wet van 1899, 
dan wanneer het bestreden arrest aan
neemt dat verweerder beroepsotfficier in 
actieve dienst, officier in de zeemacht is, 
en dan wanneer artikel1 van het Wetboek 
van rechtspleging voor het leger de offi
cieren vernoemt onder diegenen die van 
het leger deel nitmaken, en artikel 21 van 
dit wetboek beslist dat het militair ge
recht dat het opricht bevoegd is om de in 
artikel 1 vermelde personen te berechten : 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
beslist dat de door de wet van 15 juni 
1899 ingerichte krijgsraad niet bevoegd is 
om een lid van de zeemacht te berechten 
om de redenen dat het Wetboek van 
rechtspleging voor de zeemacht van 20 juli 
1814 niet ingetrokken is en dat een 
krijgsraad van de zeemacht wettelijk kon 
samengesteld worden om de beklaagde te 
berechten; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
nit oorzaak van een ongeschiktheid van 
termen verklaart nitspraak te doen over 
de bevoegclheid van de krijgsraad waar
van het vonnis aan het militair gerechts
hof onderworpen was dan wanneer de be
slissing van dit hof betrekking heeft op 
de regelmatigheid van de samenstelling 
van de zetel van die krijgsraad; 

Overwegende dat, volgens de artikelen 1 
van het besluit van de Regent van 
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30 maart 1946 en 2 Yan llet !Jeslnit van cle 
Regent van 25 fe!Jrnari 1940, de zcemacllt 
van de strijdkrachten cleel uitmaakt en 
nit vrijwilligers en clienstplichtigen sa
mengestelcl is; clat zij derlwlve een deel 
van llet leg·er is in de zin die de artike
len 118 en 119 van clc Grom1wet aan cleze 
term geven en dat verweercler, onderluite
nant in cle zecmacllt, kraclltens de artike
len 1 en 21 van de wet van 1i'i juni 1899 
onder c1e militaire jurisclictie staat; 

Overwegende clat, al is het Wetboek van 
reclltspleging voor de zeemacllt van 
20 juli 1814 door geen enkele wet uitclruk
kelijk ingetrokkcn, de bepalingen van dit 
wetboek evenwel gecn toepassing meer 
kunnen krijgen in de gevallen die bij de 
wet van 15 juni 1809 geregelcl zijn; 

Dat zulks inzonclerheid het geval is 
voor de bepalingen van dat wetboek met 
betrekking tot cle samenstelling van de 
krijgsraclen ; 

Overwegende, immers, dat de door meer
gernelcl wetboek ingerichte krijgsraclen 
uitsluitencl sarnengesteld worclen uit olffi
cieren in de clienst ter zee ( artikelen 113 
en 120), gekozen door de overheid die de 
vervolging bevolen heeft (artikelen 108 en 
volgemle, artikelen 120 en volgende) ; dat 
de fnnctie van het openbaar ministerie er 
waargenomen worclt door de « fiscaal >> ; 

dat er geen griffier is, doch een secretaris 
(artikelen 16, 115 en 116) ; 

Overwegencle clat evenaangehaalde bepa
lingen onverenigbaar zijn met de regelen, 
ingeYoerd door cle wet van 15 jnli 1899 in 
haar artikelen 46, 51, 62 zoals het gewij
zigcl is door artikel 16 van de wet van 
29 juli 1953, 47 tot 50 en 63 tot 66, betref
fencle cle samenstelling van de zetel die 
een bnrgerlijk lid en door lottrekking aan
geclnide officieren omvat, alsmede in haar 
artikelen 76 en volgende en 96 en volgende, 
waarbij de functie van openbaar minis
terie aan de krijgsaucUteurs wonlt toege
kend en waarbij bepaald is clat de griffier 
zijn bijstancl zal verlenen; 

Dat eruit volgt clat de volgens de bepa
lingen van cle wet van 15 juni 1899 samen
gestelde krijgsraden de rechtscolleges zijn 
die de militairen clienen te berechten. 
welke het deel van hct leger waartoe de~ 
zen behoren ook zij ; 

Dat de middelen gegroncl zijn; 

Om die redenen, verbreekt het bestreclen 
arrest; beveelt clat mel cling van onder
havig arrest zal gemaakt worden op cle 
kant van cle vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweenler tot de kosten ; ver
wijst cle zaak naar het militair gerechts
hof, anders samengestekl. 

16 maart 1950. - 28 kamer. - TToorzU
ter, H. Sohier, voorzitter. - TTerslagge
ver, H. .Anciaux HenTy de Faveaux. -

Gelijkluiclencle condusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaaL 

28 KAMER. - l6 maart 1959 

L.ASTERLI.JKE AANGIFTE. - YALSREIU 
VAN RET AANGEGEVEN FElT. - 'VELKE VAST
STELLING DE BESLISSING YAN YEROORDELING 
:MOET INIIOUDEN. 

Is wettelijlc gemotiveercl, met betn3lckinr; 
tot cle valshe:tcZ vcm het awnrJcueven feit, 
cle ·veroonlelm.g wegens lctste1·Ujke aan
glfte gewezen bij een an·est, -hetwelk 
vctststelt, eenscleels, clat cle belclaagcle 
ten lctste van een bepaalcle 1Jersoon cle 
lasterllfke actng·ifte van een claacl van 
valslwicl of van gebr·u:ik ·van valse stul'
lcen bij cle overlwicl geclaan heeft en, ctn
clenleels, clat cle ctangeueven claacl afL'/1-
le·icling heett gegwven tot een stmfrech
te·rUjl.; oncle1·zoelc ten laste van cUe per
soon en clat clit oncle·rzoelc floor een 
be·vel van n·iet ve·rvolg·ing gesloten 
wercl (1). (Strafwetb., art. 445 en 447 
aL 3.) ' 

(REGNIER EN BAYOT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 november 1058 gewezen door 
hct Hof van beroep te Brussel; 

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

Over het miclclel, afgeleid nit de schen
cling van de artikelen 443 en 445 van het 
Strafwetboek, 128 van het Wetboek van 
strafvonlering, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 3 en 4 van clc wet van 
17 april 1878, de voorafgaande titel inhon
c1enc1e van het Wetboek van rechtspleo·in<>· 
in strafzaken, en 97 van cle Groncl';'vef. 
cloorclat het bestreclen arrest aanlegger 
veroonleeld heeft tot 50 frank gelclboete 
en 20.000 frank schadevergoecling jegens 
de burgerlijke partij wegens lasterlijke 
aangifte, om de redencn dat het bij de 
bevoegde overheid kwaadwillig aangege
ven feit, ter zake het feit clat de burger
lijke partij zich aan valsheicl en gebruik 
van valse stnkken zou schulclig heb!Jen 
gemaakt, het voorwerD geweest is van een 

(1) Vcrbr., 11 maart 1919 (Bull. en PAsrc., 
1919, I, 84). 

Zie verder de omstandige noot onder het ar
rest van 16 maart 1959 in Bull. en PAsrc., 1959, 
I, 722. 
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strafonderzoek te haren laste, en dat dit 
onclerzoek door een beschikking van bui
tenvervolgingstelling afgesloten geworden 
is, dan wanneer het wanbedrijf van las
terlijke aangifte het aaugeven onderstelt 
van een vals feit, van een feit waarvan 
llCt bewijs niet mag geleverd worden, of 
van een echt feit waarvan de vermelding 
van valse omstancligheden of aantijgingen 
-vergezelcl is, dan wanneer het bestreden 
arrest niet vaststelt dat het door aanleg
ger aangegeven feit vals zou wezen, noch 
dat het bewijs ervan niet mag geleverd 
worden, noch dat het van valse aantij
gingen zou vergezeld zi.in geweest, clan 
wanneer de omstandigheid dat een be
schikking van buitenvervolgingstelling het 
strafonderzoek afgesloten heeft waartoe 
l1et aangegeven feit geleid heeft die voor
waarden niet bewijst, en clan wanneer het 
bestreden arrest dienvolgens niet vastge
steld heeft dat ten deze elementen, welke 
het ten laste van aanlegger bewezen ver
klaard misdrijf opleveren, verenigd zijn : 

Overwegencle dat in strijd met wat het 
middel verklaart, het hof van beroep, om 
het door aanlegger aangegeven feit vals 
te verklaren, niet enkel gesteund heeft op 
de beschikking van buitenvervolgingstel
ling waarbij het onderzoek gesioten is dat 
tegen verweerder geopend werd ten ge
volge van de door aanlegger gedane aan
gifte; 

Dat het arrest tevens vaststelt dat uit 
het onderzoek dat v66r het hof plaats 
had, gebleken is clat aanlegger schrifte
lijk bij het parket te Charleroi een laster
lijke aangifte ten laste van verweerder 
gedaan heeft ; 

Dat het hof van beroep, door de aan
gifte van het feit van valsheid en gebruik 
van valse stukken dat aanlegger verweer
der aangetijgd heeft lasterlijk te verkla
ren, zelf de valsheid van het aangegeven 
feit vaststelt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegencle clat de substantHlle of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

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

Overwegencle clat aanlegger geen bijzon
cler mid del inroept; 

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

16 maart 1959. - 28 kamer. - Voo1'zit
te·r, H. Sohier, voorzitter. - VersTaaue
ver, H. Vroonen. - Gelijlclwiclende con
cl-usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleiters, HH. De 

Bruyn en Ausselet (deze laatste van de 
Balle te Charleroi). 

28 KAMER. - 17 maart 1959 

1° INKOMSTENBELASTINGEN.- Bui
TENGEWONE TERUIJN. - VERLENGING DOOR 
DE WET VAN 30 JULI 1947. - BELAS'l'INGEN 
\VAAROP DIE VERLENGDE TER11IIJN VAN TOEPAS
SI!\G IS. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. - Ex
TRAnELASTING. - BUITENGEWONE TER~IIJN. 
- AANVULLENDE AANSLAGEN GEVESTIGD OP 
GROND VAN ARTIKEL 7 YAN DE 'WET VAN 16 00-
TO!lER 1945, DOOR NA HET VERSTRL:ffi:EN VAN 
DE BUITENGEWONE TERMIJN. - AANSLAGEN 
OP WELKE NOOH VERHOGINGEN, NOOH GELD
IlOETEN MOGEN WORDEN TOEGEPAST. 

1° De tenn·ijnen in a1't-ikel 74 van de sa
nwngeschakelde wetten bet1'etfende de 
-inkomstenbelasUnuen gesteld, clie doo1' 
de besl-nitwet van 17 cleoembe1· 1942 ge
sohorst wenlen tot 1 htni 1949, de dat·nm 
waamtJ de tenr.ub'1·enging van het lege-!' 
op V1'edesvoet afgekondigd werd, e1~ die 
floor de wet van 30 j1r.li 1947 tot 31 lle
oembe1' 1954 verlengll worden, hebben 
bet1·ekk'ing enkel op de aanslagen betref
fencle inkomsten cUe tijdens de jan~n 
1940 tot 1944 belwmen wenlen (1). 

2° Op lle awnv·nllende aanslagen in de ex
tmbelast-inu, bi:i toepass·ing van a1·U-
7cel 7 van de wet van 16 october 1945 ue
vest-igd, flooh na het ve1·st'l'ijken van de 
in artilcel 74 van de samengeschalcelde 
wetten gestelcle te1·mijnen, 1'elcening ge
honden met de scho1·sing en de verlen
a·ing ll·ie b'ij cle wet bepaalcl z·ijn, mouen 
noah ve·l'hoa·inuen noah aeldboeten wo·l'
den toegepc~st (2). 

(AMELINCKX, 'l', llELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 6 januari 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het micldel, afgeleid uit de schen
diug van de artikelen 7 (inzonclerheid de 
laatste zin ervan) van de wet van 16 oc
tober 1945 tot invoering van een extrabe
lasting op de in oorlogstijd behaalde ex-

(1) Yerbr., 24 september 1957 (Arr. Verln·., 
1958, blz. 29, Bnll. en PAsrc., 1958, I, 40). 

(2) Raadpl. verbr., 29 juni 1956 (Ar1·. Verbr., 
1956, blz. 926; Bull. en PAsrc., 1956, I, 1212). 
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ceptionele inkomsten, winsten en baten, 
1 en 2 van de wet van 30 juli 1947 hou
dende verlenging van de termijnen voor
zien in artikel 7 4 van de samengeschakel
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, voor zover zij betrekking hebben 
op de inkomsten uit de jaren 1940 tot 1944, 
en 57 en 7 4 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij besluit van de Regent van 15 januari 
1948, doordat het bestreden arrest aanleg
gers beroep afwijst dat ertoe strekte te 
laat toegepast of in ieder geval zonder 
wettelijke grondslag te doen verklaren de 
verhogingen voor een totaal bedrag van 
257.841 frank die op zijn gewone aansla
gen op de inkomsten over de dienstjaren 
1941 tot 1945 toegepast zijn, cloor de arti
kelen 445.902 tot 445.906 van het OD 3 april 
1953 uitvoerbaar gemaakt kohier; cla t het 
deze beslissing steunt op de redenen dat 
de titel van de wet van 30 juli 1947 genoeg
zaam algemeen is om de toepassing van 
die wet op alle gevallen waarin artikel 74 
ingeroepen is mogelijk te maken en om, 
bijgevolg, ten deze cle laatste zin van ar
tikel 7 van de wet van 16 october 1945 
krachteloos te maken, dat een procedure
wet van toepassing is met de draagwijdte 
die de wetgever haar toekent op het tijd
stip dat zij ingeroepen wordt en dat, aan
gezien de verlengde termijn clienvolgens 
toepasselijk was de litigieuze verhogingen 
geacht worclen opgelegd te zijn in de wet
telijke termijn; dan wanneer artikel 7 van 
de wet van 16 october 1945, hetwelk ter 
zake toepasselijk is, hoewel toestaand dat 
ten laste van een belastingplichtige ge
wone inkomstenbelastingen over de dienst
jaren 1940 tot 1945 nagevorclerd worden 
zolang de extrabelasting gelclig kan wor
den gevestigd het karakter van penalitei
ten van de v~rhogingen en geldboeten in 
aanmerking neemt en verbiedt dat deze 
zouden toegepast worden na het verstrij
ken van de termijnen van artikel 74 van 
de samengeschakelde wetten betreffende. 
de inkomstenbelastingen; dat, zo de wet
gever impliciet zowel voor de belastingen 
als voor de verhogingen de weerslag aan
genomen heeft van de schorsing van voor
melcle termijnen die uit cle besluitwet van 
17 december 1942 voortvloeide en nog 
steeds van kracht was toen hij de wet 
maakte, de tekst van artikel 7 in ieder 
geval zijn wil openbaart de eigenlijke be
lastingen en de verhoging·en of geldboeten 
op een verschillende wijze toe te passen 
zodra voormelde termijnen in beginsel op
nieuw zouden ingaan; dat harerzijds de 
wet van 30 juli 1947 de kwestieuze termij
nen enkel verlengt ten einde het mogelijk 
te maken, voor het behandeld tijdvak « de 
ontdoken rechten Jl na te vorderen; dat de 
wetgever van 1947, verre van de intrek
king overwogen te hebben van cle bepa-

ling' waarbij voor de verhogingen en geld
boeten een verschillende toepassingswijze 
vastgestelll is, uiting gegeven heeft aan 
het verlangen de gehele verwerkelijking 
van het voornemen van de auteurs van de 
wet van 16 october 1945 te vervolgen, en 
dat bijgevolg het bestreden arrest, het
welk bovenclien verklaart dat het nutte
loos is te weten of de aangiften van aan
legger vrijwillig onvolleclig of onjuist ge
weest zijn, ten onrechte geweigerd heeft 
de ten laste van aanlegger op het kohier 
gebrachte verhogingen van de gewone be
lastingen te laat toegepast te verklaren, 
clan wanneer meer dan drie jaar verlopen 
was seclert de datmn waarop de schorsing 
van de termijnen van artikel 74 opgehou
den had: 

Overwegencle dat naar luicl van artikel 7 
van de wet van 16 october 1945, op de aan
vullencle aanslagen die bij toepassing van 
deze wetsbepaling gevestigcl worden, doch 
na het verstrijken van de in artikel 7 4 
van de samengesch;:tkelde wetten gestelde 
termijnen, noch verhogingen noch gelclboe
ten mogen worclen toegepast ; 

Overwegende echter, dat de termijuen 
van artikel 74 door de besluitwet van 
17 december 1942 geschorst werden tot 
1 juni 1949, de datum waarop cle terug
brenging van het leger op vredesvoet af
gekoncligcl werd, en verlengd werclen door 
de wet van 30 juli 1947 tot 31 clecember 
1954, in zover het gaat over een aanslag 
betreffencle inkomsten, becloelcl in arti
kel 25, paragraaf 1, van de samengescha
kelde wetten, die tijdens de jaren 1940 tot 
1944 bekomen werden; 

Overwegende clat de litigieuze aanslag 
betrekking heeft op inkomsten, bedoelcl in 
voormeld artikel 25, paragraaf 1, en op 
het uitvoerbaar gemaakt kohier gebracht 
op 3 april 1953, clit wil zeggen in de ter
mijnen van de wet, rekening houclend met 
de schorsing en de verlenging die bij de 
wet bepaald zijn ; 

Dat bewuste aanslag mitsclien vreemd is 
aan de voorwaarden tot toepassing van de 
bepaling van artikel 7 van de wet van 
16 october 1945 aangaande de verhogin
gen en geldboeten; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

17 maart 1959. - 26 kamer. - VoorzU
te1', H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Yroonen. 
- Gel-ijlcltdclencle conclttsie, H. Ganshof 
van der lVIeersch, advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. J. Dal en Fally (beide van 
de Balie bij het Hof van beroep te Brus
sel). 
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2e KAMER. - 17 maart 1959 

10 BEWI.JS. - BEWIJSKRACH1' VAN DE AK
'l'EN. - ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. -
BESLISSING TEGELiJKERTIJD OP DE INTER
PRETATIE VAN EEN A'KTE EN OP ELEMENTEN 
BUITEN BEWUSTE A'KTE STEUNEND. - SOEVE
REINE INTERPRETATIE. - BESLISSING DIE 
NIET \YEGENS SCHENDING VAN DE BE\VIJS
KRAOHT VAN DIE AKTE KAN BESTREDEN WOR
DEN. 

2° INKOMS'l'ENBELASTINGEN. - SPE
CIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORT
VLOEIEND UI'.r LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN 
DE VIJAND. - EJCHTE EN RECHTZINNIGE OP
EISING. - BESTANDDELEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. - SPE
CIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORT
VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN 
DE VIJAND. - REGELMATIG EN HERNIEUWD 
ARBEIDSPROGRAMMA DAT EEN DEEL VRIJE TOE
STE~IMING ONDERSTEL'f. - LEVERINGEN DANK 
ZIJ VERHOOGDE OF VERSTERKTE PRODUOTIE
MIDDELEN. - GEEN ECHTE EN REOHTZINNIGE 
OPEISING. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. - SPE
CIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORT
VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN 
DE VIJAND. - EJLEMENTEN WAARUIT HET HOF 
VAN BEROEP KAN AFLEIDEN DAT DE LEVERIN
GEN GEDAAN WERDEN AAN ORGANIS~IEN WELKE 
IN HET VOORDEEL VAN DE VIJAND HANDELDEN. 

1 o •W ctnnee·r het hot van be1'0ep zrijn be
sl!iss·ing steunt, n·iet enlcel op cle inte1·
pretat·ie van een alcte clooh tevens op ele
menten bttiten bewttste alcten, en zo het 
cle bewoo1·clingen van cle alcte n·iet te
genstJ1'eelct, is zijn besHss·ing soeve1·ein, 
en cleze lean clerhalve niet wegens sohen
cz.ing van cle bewijslcmoht vcm cle akte 
best1·eclen wo1·clen (1). 

2o De eohte en 1·eohtzinnige ope·ising door 
rle wet van 15 october 1945 ve1·eist op
clnt cle speoiale belasUng enlcel clan ve·l·
solmlcUgcl weze, zo cle presteenle'l· een 
abnormale winst heett belcomen, oncle·l'
stelt een clwang voo1·tvloeiencl ttit het 
bevel vcm cle v·ijancl en samengaancle 
met cle b·ij cle wet bepaalcle e1·ge becl1'e·i
rtingen (2). (Wet van 19 maart 1953, ar
tikel 2, waarbij het lid 2 van para-

(1) Verbr., 18 mei 1956 (A?'?', J!erb1·., 1956, 
biz. 793; Hull. en PAsrc., 1956, I, 1006); raad
pleeg verbr., 23 januari 1958 (A1-r. J!e1·br., 
1958, biz. 327; Bull. en PAsrc., 1958, I, 548). 

(2) en (4) Raadpl. verbr., 15 februari 1955 
(An·. J!e•·b•·., 1955, blz. 494; Bull. en PASIC., 
1955, I, 645); 10 december 1957 en 29 april 1958 
(ATr. Verb1·., 1958, biz. 219 en 676; Bull. en 
PASIC., 1958, I, 387 en 957). 

graaf 4 van artikel 1 van de wet van 
15 octoller 1945 wordt opgeleverd.) 

3° Voor cle eohte en 1·eohtzinnige clwang, 
clie vereist is bij cle ope·ising evenals bij 
rle toestanclen clie met een opeising tvor
clen .r1elijkgestelcl OJHlat cle speoiale be
last·ing enlcel clun versohttlcligcl weze, zo 
cle p'l·esteercler een abnormale winst 
heett belcomen, is geen plnnts noah in 
gevnl V((.n ·witvoe'l·ing van een regelmntig 
en hernie!t.wcl arbeiclsprognt1nma, clat 
een cleel vPije toestemming oncle1·stelt, 
noah ·ingeval cle leveringen 11lnats gehncl 
heb ben clanlc z·ij verhoogcle of verste'/·lcte 
1J'I'O{l·ucf'ie11Viclclelen (3). (Wet van 15 oc
tober 1945, art. 1, par. 4.) 

4° UU cle omstcmcligheicl clnt het hot va:n 
beroep, door een soeve·teine feitelijke 
beoo1·cleling, vnststelt clctt cle ann de 
« V1"ijw'illige Arbeiclscl·ienst voo1· Vlaan
cleron JJ geclnne leve1·ingen geclnan we'l·
clen aan cle vijnncl of unn clerclen clie in 
zijn dienst stonclen, heett het wettelijk 
lc·nnnen afie·iclen clnt cl'ie leveringen ge
claan tve1·clen uctn een 01'1Jctnisme flat in 
het voonleel van cle vijancl hnnclelcle (4). 
(Wet van 19 maart 1953, art. 2, waarbij 
het lid 2 van paragraaf 4 van artikel 1 
van de wet van 15 october 1945 wordt 
opgeleverd.) 

(LITISOONSORTEN ROUSSEAU, 
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

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

Nopens de ontvankelijkheid : 

Overwegencle cla t de voorziening, in zo
ver zij ingesteld is door JVIer Ghilain in 
naam van Jules Bohy, hanclelend voor zo
veel het hem persoonlijk kan toebehoren 
alsmede om zijn echtgenote Felicla Rous
seau bij te staan en te machtigen, niet 
ontvankelijk is, naardien M•r Ghilain niet 
laat blijken van een bijzonclere machti
ging te dien einde; clat dit feit evenwel 
zoncler invloed is op de geldigheid van de 
voorziening door M"r Ghilain ingesteld in 
naam van Felida Rousseau, daar dezer 
echtgenoot, Jules Bolly, reeds overleden 
was, zoals uit de stukken cler procedure 
blijkt, op het tijclstip toen de bijzonclere 

(3) Raaclpl. verbr., 13 juni 1950 (Ar1·. Ye1·br., 
1950; blz. 636; Bull. en PAsrc., 1950, I, 721); 
9 januari 1951 (A1-r. Ve1·ln·., 1951, blz. 241; 
Bull. en PAsrc., 1951, I, 290); 15 februari 1955 
(Arr. Verlw., 1955, blz. 494; Bull. en PAsrc., 
1955, I, 645); 18 november 1958 (wpr((., biz. 242; 
Bull. en PAsrc., 1959, I, 288). 
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machtiging door Felida Rousseau aan 
M'er Ghilain gegeven werd; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending· van de artikelen 1134, 1162, 
1320 en 1322 van het Bnrgerlijk Wetboek, 
97 van de Grondwet, 1 van cle wet van 
15 october 1945 en van de bewijskracht 
der akten, en onder meer van de inhotHl 
der reclamatie en van een brief van 17 de
cember 1949 die nitging van de lasthebber 
van de rechtsvoorganger van aanleggers, 
doordnt het bestreden arrest nit die akten 
afieiclt dat de rechtsvoorganger van aan
leggers zon erkend hebben dat leveringen 
aan Belgische firma's die tot een aanslag 
van 48.507 frank geleid hebben, toegeko
men zonden zijn aan natnnrlijke of 
rechtspersonen, aangednid in artikel 1, 
paragraaf 1, letters a en b, van de wet 
van 15 october 1945, dan wanneer bedoelde 
akten dergelijke erkenning niet behelzen : 

Overwegende dat in strijd met wat in 
het middel aangevoerd is, het bestreclen 
arrest de gecritiseerde beslissing· betref
fende een aanslag van 48.507 frank niet 
enkel afieiclt nit de reclamatie en de brief 
van 17 december 1949, doch tevens uit an
dere elementen van het dossier, en onder 
meer nit het verslag van 30 jnli 1954 van 
de inspecteur der belastingen ; 

Dat enerzijds, ernit volgt, wat de mis
i;:enning van de bewijskracht van de re
clamatie en van de brief van 17 december 
1949 betreft, dat het hof van beroep, op 
elementen bniten bewnste akten steunend, 
deze akten soeverein beoordeeld heeft; dat 
anderzijds, het bestreden arrest, door nit 
die akten en nit de anderde elementen van 
de zaak wettelijk af te leiden {lat de leve
ringen aan Belgische firma's toegekomen 
zijn aan natnurlijke of rechtspersonen, 
aangednid in artikel 1, paragraaf 1, let
ters a en b, van de wet van 15 october 
1945, zijn beslissing regelmatig met rede
nen omkleed en wettelijk gerechtvaardigcl 
heeft; 

Dat het micldel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 1, paragraaf 1, 
letters a en b, van de wet van 15 october 
1945 en 97 van de Gronclwet, cloordat het 
bestreden arrest zijn feitelijke beslissing 
dat {le « Vrijwillige Arbeidsdienst voor 
Vlaanderen Jl een organisme in 's vijands 
dienst was niet genoegzaam motiveert : 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
door een soevereine feitelijke beoonleling 
vaststelt dat de aan de << Vrijwillige Ar
beidsdienst voor Vlaanderen JJ geclane le
veringen gedaan werden aan de vijand of 
aan derden die in zijn dienst stonden ; 

Dat het arrest nit deze vaststelling 
wettelijk heeft knnnen afleiclen dat de le-

veringen gedaan werden aan een orga
nisme in dienst van de vijand; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het dercle micldel, afgeleid nit de 
schending van de artili:elen 1, paragraaf 4, 
van de wet van 15 october 1945 en 97 van 
de Gron<lwet, doordat het bestreden ar
rest de belasting op leveringen aan de 
vijanc1 toepast op de leveringen verricht 
door tnssenkomst van de Hont-centrale, 
door te laten gelclen dat het grootste deel 
dier leveringen bestemd was voor mili
taire of para-militaire Dnitse organismen 
die rechtstreeks verband hielden met de 
oorlogsinspanning van de vijand en dat 
al die leveringen gedaan werden dank zij 
verhoogde prodnctiemiddelen, clan wan
neer aanleggers in hoofclorde bij concln
sies, zonder dat het bestreden arrest op 
dit middel nader ingaat, de vrijstelling 
opgeworpen hadden die voortvloeit nit het 
door cle vijancl opgelegde dwangbeheer, 
omschreven in paragraaf 4 van artikel 1 
van de wet van 15 october 1945, en dan 
wanneer voor deze vrijste1ling niet ver
eist zijn de bijkomemle voorwaarden, ge
steld bij artikel 2 van de wet van 19 maart 
1953 hetwelk hanclelt over de door de 
vijand uitgeoefende dwang geen werke
lijke opeising noch een door hem opge
legd dwangbeheer is, doch enkel met een 
opeising kan gelijkgesteld worden : 

Overwegende <lat het bestreden arrest 
releveert : << aangaancle de door tnssen
komst van de Hontcentrale gedane leve
ringen, dat men kan aannemen dat zij ten 
deze geschiedden in omstandigheden die 
met de opeising knnnen gelijkgesteld 
worden Jl ; dat het arrest door deze beslis
sing noodzakelijkerwijze de stelling van 
de conclnsies afgewezen heeft waardoor 
de vrijste1ling ingeroepen werd die voort
vloeit nit het door de vijand opgelegcle 
dwangbeheer, omschreven in paragraaf 4 
van artikel 1 van de wet van 15 october 
1945; 

Dat het miclclel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het viercle middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest in feite 
aangenomen heeft dat a1le door tnssen
komst van de Hontcentrale gedane leve
ringen verricht waren geworden dank zij 
verhoogde procluctiemiddelen, zonder na
der in te gaan op het door aanleggers bij 
conclnsies aangevoerd midclel hetwelk 
door de v66r het hof van beroep neerge
legde stnkken gestaafd werd en volgens 
hetwelk de prod nctiemiddelen niet ver
hoogd of versterkt werden, aangezien de 
lonen van de houthakkers tijclens de oor
log minder hoog waren dan tevoren, dat 
het kopen van materieel geen verhoging 
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van de middelen, docll een vervanging er
van nitmaakte, en dat de beweerde ver
lloging van llet exploitatie- en leverings
materieel trouwens generlei verband llield 
met de handel in ingevoerd hout, dit wil 
zeggen met de leveringen gedaan door 
tussenkomst van de Houtcentrale : 

Ovenvegende da t llet bestreden arrest 
op de stelling der conclusies dat de pro
ductiemidtlelen niet verhoogd werden, op 
passende wijze antwoordt door te verkla
ren da t die leveringen allemaal gedaan 
werden dank zij productiemiddelen die 
verhoogd of versterkt werden, onder meer 
door het personeel, het exploitatie- en llet 
leveringsma terieel ; 

Dat het midclel feitelijke grondslag 
mist; 

Over llet vijfde en het zesde middel, het 
vijfde, afgeleid uit de schencling van de 
artikelen 97 van de Grondwet en 1, para
graaf 4, van de wet van 15 october 1945, 
doordat het bestreden arrest niet aan
neemt dat de houtkapping :Morhet opge
eist werd, dan wanneer aanleggers bij 
conclusies opgeworpen hadden, zonder dat 
het hof van beroep hen tegenspreekt, dat 
de vijand op deze houtkapping, die reeds 
verkocht werd aan een andere persoon 
dan de personen bedoeld in artikel 1, pa
ragraaf 1, letters a en b, van de wet van 
15 october 1945, rechtstreeks de hand ge
legd had door op te treden in een reeds 
gesloten contract en door de toeeigening 
van het voorwerp ervan, en dat de e.x
ploitatie van deze lmpping geschied was 
onder een door de vijand opgelegd dwang
beheer; het zesde, afgeleid nit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet en 
van paragraaf 4 van artikel 1 van de wet 
van 15 october 1945, doordat het bestreden 
arrest verklaart dat zekere leveringen, en 
onder meer die van de hontkapping :Mor
llet, cleel uitmaakten van de uitvoering 
van een regelmatig en hernieuwd arbeids
programma dat een deel vrije toestem
ming onc1erstclc1e, dan wanneer het niet 
nader ingaat op het middel volgens het
welk de rechtsvoorganger van aanlegger 
niet kon voorzien dat deze productie tot 
opeisingen zou leiden vermits het bewezen 
was dat Renard de kapping op stam reeds 
verder verkocllt had, dat hij clus niet het 
voornemen had ze te cxploitercn, dat het 
de eerste kapping was cUe hij sedert de 
bezetting gekocht had, de enige waarvoor 
hij de opeising inroept, dat hij zich na 
deze opeising onthonden heeft van elke 
koop van hout op stam die tot een opei
sing zou kunnen leiden : 

Overwegende, aangaande de in deze 
middelen vermelde leveringen, dat het be
streden arrest beslist dat aanleggers even
min het· bestaan van een opeising als de 
aanwezigheid van een met de opeising 

gelijk te stellen staat bewijzen, naardien 
voor de echte en rechtzinnige dwang geen 
plaats is in de uitvoering van een regel
matig en hernieuwd arbeidsprogamma dat 
een deel vrije toestemming onderstelt en 
naarclien die leveringen plaats gehad heb
ben dank zij verhoogde of versterkte pro
ductiemiddelen; 

Dat het arrest nit deze feitelijke vast
stellingen die een antwoord op de conclu
sies opleveren, wettelijk heeft knnnen af
leiden dat de bij conclusies aangevoerde 
grieven, wat de kapping :Morhet betreft 
niet gegrond w.aren ; ' 

Dat de middelen niet kunnen ingewil
ligd worden ; 

Over het zevende middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van cle 
Gronc~wet en 1, paragraaf 4, van de wet 
van 1o october 1945, doordat het bestreden 
arrest het bij conclnsies voorgebracht be
wijsaanbocl niet pertinent verklaart, dan 
wanneer de aangevoerde feiten impliceer
den dat de door de heer Renard gedane 
leveringen verricht waren geworden in het 
raam van een door de vijand opgelegd 
dwangbeheer, en dat de levering van de 
kapping Morhet geschied was ingevolge 
een ware opeising in de strikte zin van 
paragraaf 4 van artikel 1 van de wet van 
15 october 1945 en onder een door de 
vijand opgelegd dwangbeheer : 

Overwegende dat, naarclien het door 
een soevereine feitelijke beoordeling vast
gesteld heeft dat de aangevoerde feiten, 
al waren zij bewezen, de echte en recht
zinnige opeising niet zouden opleveren, 
zoals bij de wet van 15 october 1945 ver
eist is, te weten de dwang die voortvloeit 
nit het bevel van de vijand, vergezeld van 
erge beclreiging, het arrest claarnit wet
telijk heeft kunnen afieiden dat het be
wijsaanbod met betrekking tot die feiten 
niet pertinent was ; 

Dat het middel niet ll:an ingewilligd 
worden; 

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

17 maart 1959. - 28 kamer. - VoorzU
ter en versla.ggever, H. Giroul, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - GeUilcln'iclende 
concl1/.S'ie, H. Ganshof van der Meersch, 
aclvocaat-generaal. - PZeite1·, H. Fally 
(van de Balie bij het Hof van ·beroep te 
Brussel). 

28 KAMER. - 17 maart 1959 

1° GE:MEENTETAXES. - TAXE GELIJK
AARDIG MET HET PATENTRECHT. - REOLA-
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1IATIE DOOR EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP TE
GEN HET BEDRAG VAN DE TAXE. - RECLAMATIE 
IN EERSTE AANLEG AAN DE BESTENDIGE DEPU
TATIE OVERGELEGD. - HOGER BEROEP V66R 
HET HOF VAN BEROEP. 

2° GEMEENTETA.XES. - TAXE OP 4 oc
TOBER 1954 DOOR HET TAXE-REGLElviENT VAN 
GODARVILLE INGEVOERD, VRIJSTELLING 
VOOR MOTOREN OP WIELEN, TENZIJ DEZE 
<< DOOR EEN LANGDURIG GEBRUIK OP DEZELFDE 
PLAATS)) ALS VASTE MOTOREN DOOR BESTEM
MING VAN GEBRUIK KUNNEN BESCHOUWD 
WORDEN. - « PLAATS ll. - BEGRIP. 

3° GEMFJENTETA.XES. -· TAXE OP 4 oc
TOBER 1954 DOOR HET 'l'AXE-REGLEMENT VAN 
GODARVILLE INGEVOERD, VRIJSTELLING 

VOOR MOTOREN OP WIELEN, TENZJ.T DEZE 
(( DOOR EEN LANGDURIG GEBRUIK OP DEZELFDE 
PLAATS ll ALS VASTE MOTOREN DOOR BESTEM
:MING VAN GEBRUIK KUNNEN BESCHOUWD 
WORDEN. - « LANGDURIG GEBRUIK OP DE
ZEL!NlE PLAATS ll. - BEGRIP. 

4° GEiVIEENTEREGLEMENT. - REGLE
MEN1' W AARBIJ E)j)N 1'AXE OP DE MOTOREN 
WORDT INGEVOERD WEGENS DE pRESTATIES DIE 
MET BEHULP ERVAN OP HET GRONDGEBIED VAN 
ANDERh; GEMEENTEN WORDEN UITGEVOERD. 
REGLEMENT NIET WETTELIJK. 

1° lVorclt b'ij het hot van beroep ft(l;nge
bmcht het hoge·r be·1·oep ingesteld tegen 
het beslltU van de besten(z.ige deplttatie 
van de pmv·inc·ieraaa cloor het-welk in 
eerste aanleg ltitspJ·aalc geclaan -wonlt 
over (le recl(tnwtie van een naamloze 
vennootschap tegen de beslissing van het 
college van btwgemeester en schepenen, 
welke ae aanslag van (z.ie vennootschap 
in een met het patent-recht gez.ijkaar
d·ige gemeentetame haJi(lhaaft (1). (Wet 
van 22 juni 1865, art. 1 en 2; wet van 
22 juni 1877, art. 1 en 14.) (Impliciete 
beslissing.) 

2° Is n·iet onve1·enigbaa1· met het begJ"ip 
•tliitgeclntlct (l001' het -woonl « endm·it Jl, 

flat in artilcel 3, pa1·ag1'aaf 2, van het 
tame-1·eglement van de gemeente Go(let1'
ville van 4 october 1954 geb1·wikt is, val
gens -welk a1'tikel (le motoren op -wielen 
van ae tame v1·ij,qestel(l Z'ijn « tenzij (l:ie 
moto1·en floor een lang(l·wl"ig geiJTn'ik op 
clezelf(le plaats JJ als vaste 1noto1·en aoo1· 
bestemming vnn geb·nt'ik kttnnen be
schott-wd -wonlen, het (tJ'J'est (lat besz.ist 
clnt au -woonl gelclt voo1· een bepaalcle 
plaatsntimte, clat het [JCIW1'lei be1Je'I'7C'in[t 
in zijn tt'itgeflntktheicl impUceert, m'its 
het een rteheel ttitmctakt en het n·iet het-

(1) Zie noot 1 onder verbr., 26 september 
1950, in Bull. en PAsrc., 1951, I, 29 (gemeld 
arrest in Arr. Yerbr., 1951, blz. 25); verbr., 
16 juni 1953 (Arr. Yerbr., 1953, blz. 711; Bull. 
en PASIC., 1953, I, 818). 

zelfcle ·is als het begJ'iJJ « -we·rk1Jlaa.ts JJ 

of het beg1'ip « locaHteit JJ. 

3° VU cle omstan(z.igheicl aat cle -werlcen 
cleel nUnwlcen vnn een geheel flat tot 
cloel heeft het verbreclen vnn een knnaal, 
wnnr de gmnclgeb·ieflen van clr·ie ge
meenten nan ellcnar g1·enzen, clnt voor 
cleze we1·ken het gebrttUc v.an een ctnn
Z'ienlijlc mate'l'ieel 01J 1''l!J)sbanden en 
·w·ielen noflig is, fl(tt (le locomoUeven, 
wellce bestemfl zijn om cle tt'itgeg1·aven 
gronclen weg te voe1·en nacw cle stoJ·t
en annvttlplaatsen in cle nabijhei(l vnn 
ae oevers vnn het lcct1Utctl, niet komen 
bwiten de 1'tvimte bestenul voo1· de gezn
menUjlce tverken -wna1·voor z·ij cUenen, 
flat het nwte1"ieel in zifn geheel secle1·t 
ve1·sclwiclene jaren voo·r dezelfcle -weJ·
lcen client, lean het hot van bemep -wet
teUjk afle·iclen dat het gebnt;ilcte rnate
J'·ieez het voo1·we·rp ·is geweest van « een 
lanrtcltwig gebntilc op clezelfde plnnts JJ, 

omstanclighe·icl wellce volgens a1·tUcel 3, 
pantgranf 2, vnn het tame-1·eglement vwn 
fle gemeente Gofl(trville van 4 octobe·r 
1954 vere·ist is opclat de gebntikte mo
toJ·en van cUe t(tme vrijgesteld zo·uden 
zijn. 

4° Is on-wetteUjlc het gemeentereglement 
-wctaJ·b·i.i een tame op cle rnotoren 'WO'I'(lt 
·ingevoenl wegens cle prestaties (lie met 
beh·u.lp e1·van op het grontlgeb·iecl van 
nncle1·e gemeenten 'WOJ'(len tdtgevoenl. 
(Gronclwet, art. 31, 108 en 110; wet van 
30 maart 1836, art. 76, 5°.) 

(N. Y. LABOREMUS, T. GEMEENTE GODARVILLE.} 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 juni 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het midclel, afgeleicl uit de schen
ding van de artikelen 1, 2, 3, inzoncler
heicl 2°, en 5 van het gemeentereglement 
van Godarville van 4 october 1954, tot in
voering van een taxe op de drijfkracht 
voor het dienstjaar 1955, en van dezelfcle 
artikelen 1, 2, 3, inzonderheid 2°, en 5 
van het gemeentereglement van Godarville 
van 5 november 1956 tot invoering van 
een taxe op de drijfk1~acht voor het 
dienstjaar 1956, van de artikelen 97, 107, 
108, inzonderheid 2°, en 110 van de Grand
wet, doordat het hof van beroep, uitspraak 
te cloen hebbend over de toepassing van 
artikel 3 van ieder van voormelde gemeen
tereglementen, waarbij van bewuste taxe 
vrijgesteld is, onder meer «de motor, rus
tencle op wielen of op elke andere gelijk
aardige inrichting, behalve wanneer hij, 
door een langdurig gebruik op dezelfde 
plaats, valt te beschouwen als vaste motor 
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<loor de gebruiksbestemming J) om niet ge
grond te verklaren het hoger beroep van 
aanlegster, - die op bedoelde vrijstelling 
aanspraak maakte om de door de rechter 
over de grond niet betwiste reden dat de 
1itigieuze taxe geheven werd op motoren 
die rustten op wielen of op elke andere 
gelijkaardige inrichting, - beslist dat 
het begTip « plaats JJ geldt voor een be
paalde plaatsruimte zonder beperking van 
de uitgestrektheid ervan, voor zover die 
Tuimte slechts een geheel uitmaakt, en 
<lat voormeld begrip niet hetzelfde is als 
het begrip « werkplaats J) of « localiteit )), 
dat niet dienend is het bestaan van ver
scheidene 'lverkplaatsen die ingericht zijn 
voor het uitvoeren van een enkele aanne
ming welke op dezelfde plaats gelocali
seerd is, en {lat de kwestieuze motoren, 
<lie sedert verscheiclene jaren gebruikt 
worden om een zelfde geheel van werken 
11it te voeren, welke de uitgestrektheid 
hiervan ook zij, moeten worden aangezien 
als langdurig gebruikt zijnde geworden op 
<lezelfde plaats, dit alles zonder de stel
ling van aanlegster te betwisten dat de 
litigieuze tuigen zich voortdurencl op eigen 
kracht verplaatsten van de ene plaats 
naar de andere, die verscheidene kilome
ters van elkaar af gelegen waren op het 
grondgebied van meerclere gemeenten, clan 
wanneer, aangezien het volgens het taxe
reglement een belasting geldt ten bezware 
van de nijverheicls- of handelsbedrijven, 
die geheven wordt op de grondslag van 
bet aantal en het vermogen van de mo
toren welke de installatie van de betrok
kene omvat, het begrip van langdurig ge
bruik op een zelfde plaats in elk geval 
impliceert dat de plaats waar dat lang
durig gebruik geschiedt zich niet uitstrekt 
buiten het grondgebied van de gemeente 
tot hetwelk dezer taxatiemacht beperkt is, 
op straffe van onwettelijkheid van het re
glement, en dan wanneer het arrest der
halve de gezamenlijke werken die moesten 
worden uitgevoerd door een enige onder
neming welke zich over het grondgebied 
van verscheidene gemeenten uitstrekte 
niet mocht aanzien als een zelfde plaats 
uitmakend (schending van alle in het 
midclel aangehaalde bepalingen) ; dan 
wanneer de uitzondering op de vrijstelling 
die bepaald is voor motoren op wielen, 
door het reglement afhankelijk gesteld is 
van de voorwaarde dat die motoren door 
een langclurig gebruik op een zelfde plaats 
kunnen worden beschouwd als vaste mo
toren door de gebruiksbestemming, en clan 
wmmeer het bestreclen arrest, nu het deze 
vastheicl niet constateert, die aanlegster 
bij haar regelmatige conclusies betwistte, 
zijn beslissing niet gerechtvaardigcl heeft 
en niet met reclenen omkleed is (schending 
van dezelfcle bepaling, uitgezonderd de ar
tikelen 107 en 108 van de Gronclwet) ; dan 

wanneer de mogelijkheid van een vastheid 
door de gebruiksbestemming wegens een 
lang·clurig gebruik op een zelfde plaats on
verenigbaar is met het gebruik bij voort
durende verplaatsing van het tnig, ge
schieclencle op eigen kracht die juist ge
bezigcl wordt opclat het zich zelfstanclig 
over afstanclen van meerclere kilometers 
zou verplaatsen, zelfs wanneer die ver
plaatsingen in dienst van clezelfde uitge
strekte onclerneming zouclen geschieclen, 
wat wettelijk niet kan aangezien worden 
als gelijkstaand met een clienst op cle
zelfcle plaats, zoals aanlegster aanvoercle 
in een miclclel waarop het arrest geen ant
woord verstrekt heeft (schending van de
zelfcle bepalingen) ; dan wanneer, ten
slotte, het tegenstrijdig is aan te nemen 
dat « het begrip van langdurig gebruik 
op een zelfcle plaats voor motoren blijk
baar tegengesteld is aan de mobiliteit van 
de motoren die dienen voor het zich ver
plaatsen van een plaats naar een an
dere)), en desondanks te beslissen dat het 
benutten van het materieel voor een zelfde 
geheel van werken een gebruik van de mo
toren op een zelfcle plaats met zich brengt, 
clan wanneer de rechters over de grond 
niet betwisten clat die motoren zich 
voortdurencl over lange afstanclen ver
plaatsten, en clan wanneer deze tegen
strijdigheicl met een ontbreken van recle
nen gelijkstaat (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : · 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

het woord « plaats JJ uitleggend clat in het 
reglement van de verwerencle gemeente 
gebruikt is, beslist dat het geldt voor een 
bepaalde plaatsruimte; dat het generlei 
beperking in zijn uitgestrektheid impli
ceert, mits het een geheel uitmaakt; dat 
het niet hetzelfde is als het begrip « werk
plaats JJ of het begrip « localiteit J); 

Overwegencle dat het arrest, na aldus 
aan het woord « plaats J) een betekenis 
toegekend te hebben die niet onverenig
baar is met het begrip dat die term uit
drukt, onderzoekt of, ten deze, de motoren 
« langdurig op dezelfde plaats gebruikt 
zijn geworden JJ ; dat het erop wijst dat 
de door aanlegster ondernomen werken 
deel uitmaken van een geheel dat tot doel 
heeft het verbreden van het kanaal Char
leroi-Brussel waar de grondgebieden van 
de drie gemeenten, onder welke dat van 
verweerster, aan elkaar grenzen; dat voor 
deze werken het gebruik van een aanzien
lijk materieel op rupsbanden en wielen 
noclig is ; dat, wat de gebezigde locomo
tieven aangaat, deze, welke bestemd zijn 
om de uitgegraven gronclen weg te voeren 
naar de stort- en aanvulplaatsen in de na
bijheid van de oevers van het kanaal waar 
de werken plaats hebben, niet komen bui-
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ten de ruimte bestemcl voor de gelmmen
lijke werken waarvoor zij clienen; dat het 
arrest eraan toevoegt dat het materieel in 
zijn geheel seclert verscheidene jaren voor 
dezelfcle weken dient ; 

Overwegende dat het nit deze vaststel
lingen hceft kunnen afleiclen dat er ter 
zake cc een langdurig gebruik op clezelfde 
plaats ll aanwezig was; 

Overwegencle dat het ten deze toegepast 
reglement slechts onwettelijk zou wezen 
indien cle taxe welke het invoert de moto
ren zou treffen nit hoofcle van prestaties 
verricht op de gronclgebieclen van andere 
gemeenten; dat het arrest in dit opzicht 
steunt op de feitelijke elementen die het 
soeverein beoordeelt om te beslissen dat 
de gemeente cc een oorcleclknndig onder
scheid Jl gemaakt heeft oncler de werken 
die op de grondgebieclen van de onder
scheiden gemeenten uitgevoerd worden, 
zoda t zij aanlegster slech ts taxeert in de 
mate en voor de duur van het gebruik van 
het materieel op het grondgcbied van de 
gemeente die de taxe ingevoerd heeft ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het gemeentereglement 

de vrijstelling van de taxe voor motoren 
op wielen weigert wanneer zij, door een 
langdurig gebruik op dezelfde plants, als 
vaste motoren door bestemming kunnen 
beschouwd worden; 

Overwegende dat aanlegster zich ertoe 
beperkte bij conclusies te betogen dat 
deze vastheid niet bestaat wanneer het 
gnat om tuigen die zich over ecn afstand 
van verscheidene kilometers en op het 
grondgebied van verscheidene gemeenten 
verplaatsen; 

Overwegende dat het arrest, door deze 
conclusies te beantwoorden, impliciet be
slist dat het als vaste tuigen door ge
bruiksbestemming aanziet de tuigen waar
van aanlegster slechts het langdurig ge
lJrnik op dezelfde plaats betwistte ; 

Over het dercle onclerdeel : 
Overwegencle dat het arrest, op de ster

ling van aanlegster die bij conclusies be
toogcle dat de vastheid onverenigbaar is 
met het voortdurencl verplaatsen van de 
tuigen over afstamlen van verscheidene 
kilometers en op het gronclgebiecl van 
meerdere gemeenten, antwoordt dat de lo
comotieven niet komen buiten de plaats
ruimte van de gezamenlijke werken waar
voor zij gebezigd worden en dat de tuigen 
gebrnikt worden voor een zelfde aanne
ming die op dezelfde plants gelocaliseerd 
is; 

Dat het aldus een passencl antwoorcl op 
het micldel verstrekt heeft; 

Over het vierde onderdeel : 
Overwegende dat het arrest, door erop 

te wijzen dat het begrip van langdurig 

gebrnik op dezelfde plaats voor motoren 
blijkbaar tegengesteld is aan de mobiliteit 
van de motoren die dienen voor het zich 
verplaatsen van een plaats naar een an
dere, kennelijk de motoren die voor het 
vervoer clienen op het oog heeft; 

Dat het niet tegenstrijclig is aan te ne
men dat, daarentegen, de motoren welke 
clienen voor het verrichten van de werken 
die een zelfde geheel uitmaken, welke hun 
uitgestrektheid ook zij, niet voldoen aan 
de in het reglement der gemeente bepaalde 
voorwaarden tot vrijstelling; 

Dat geen van de onderdelen van het 
miclclel kan ingewilligcl worden; 

Om cUe rcclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegster tot de kosten. 

17 maart 1959. - 2° kamer. - Voorzit
te'l·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve'!'slagpeve·r, H. Vroonen. 
- Gelij!Gl'll:iclencle conclnsie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. -
PleUers, HH. Pirson, Bohy-Denis en 
P. Lambert (beide laatsten van de Balie 
bij het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 17 maart 1959 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
LASTING OP DE m;DRIJFSIJ\'KO~ISTEN. - BE
DRIJFSLASTEN. - INTERES'l'EN VAN DE KAPI
'l'ALEN AAN DERDEN ONTL!CEND EN IN RET BE

DRIJF AANGEWEND. - BEGRIP. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
LASTING OP DE BEDRIJFSIJ\'KOMSTEN. - BE
DRIJFSLASTEN. - INTERESTEN YERSCHULDIGD· 
KRACHTENS EEN VERBINTENIS ONTSTAAN DOOR 
DE ONTBINDING VAN EEN HU\:VELIJKSGEJ\fEEN
SCHAP TEN GEVOLGE VAN EEN OVERLI,JDEN. -

INTERESTEN WELKE VAN IIET BELASTBAAR BE
DRAG NIET ALS BEDRIJFSLASTEN KDNNEN AF
GETROKKEN WORDEN. 

3o INKONISTENBELASTINGEN. - Bur
TENGEWONE TERMIJN. - AANGIFTE IN DE BE
LASTHiGEN. - AANGIFTE DIE ALS BEDRIJFS
LASTEN LASTEN VER.l\IELDT DIE GEEN BEORI.JFS
LASTEN Z1.JN EN GEEN AANDUIDING GEl~FT DIE 
ZOU TOELATEN HUN WERKELI.JK KARAKTER 
AAN HET LICHT 'l'E BRENGEN. - 0NJUISTE EN 

ONYOLLEDIGE AANGIFTE. 

1o De ·inte·resten va.n cle lcapUalen aan 
rlenlen ontleencl en in het becl'l'ijf aan
!fC'Wencl, in a'!'t-i!Gel 126, pantl]1'Ctctf 12, 2°, 
Htn de samengeschnlcelcle wetten bet?·et
fencle cle 1m!Gomstenbelast-inpen becloelcl, 
z·ijn clie wellce versch1tlrUgcl zijn lcmch
tens een ve1·b·intenis, cUe bij ove?·een
lcomst actngegaan is speciaal te ?'echt
streelcsen behoeve van. het becl?··ijf, ·in 
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hehvelk het beroep n-itgeoej'en cl 
1-00'}'(lt (1). 

2° De IHteresten clie enkel ve1·sohnllligcl 
zi.in krachtens een verbintenis ontstawn 
rloor de ontlJincUng, ten gevolge vcm een 
overlijclen, van cle. huwelijks,qemeen
sch np nan welke een vergoecl·ing ver
schulcli!!!l is, lJ·unnen, wi:il d:i een ·uit
.rJave 11U·mnken cUe een tJersoonUjk ka
rakter heett, niet als becl·rijfslasten be
schouwd wo1·den op het stnlc van inte
msten van cle kapitalen aan denlen ont
leenll en in het beclrijf awn,qewencl. (Sa
mengeschakelde wetten betreffende de 
inlmmstenbelastingen, art. 26, par. 2, 
2o). 

3° Een aa.ngij'te in. cle inkom.stenbelasti-n
gen, clie als beclrijj'slasten lasten veJ'
melcl clie geen beclri.itslasten zijn, en 
{feen aancl·uiclin{f {feej't clie zan toelnten 
het tveJ'kez.i.jlc lcaJ·aJcteJ- van rUe lasten 
a.a.n het z.icht te brengen, is, op cUe 
punten, tegelijkerUjll onjnist en onvol
lecl·i{f, waarcloo1· cle a.clministmUe rJe
rechti{fcl is cle a.ansla{f op het lwll:ier te 
b1·engen in cle buitengewone tennijn be
lloelcl bi:i wrt-ikel 7 4 van rle samen{fe
schalcelcle wetten betrejfencle cle inlcom
stenbelctstiH{fen (2). 

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

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 november 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerstc midclel, afgeleid nit de 
schem1ing van de artikelcn 25, 26 en 30 
van de wetten op de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld bij besluit van cle Re
gent van 15 jannari 1948 en inzonclerheid 
van paragraaf 2, 2°, van evengemeld 
artikel 26, 2 en 6 van de wetten bctref
fencle cle nationale crisisbelasting, sa
mengeschakeld bij beslnit van lle Regent 
van 16 januari 1!J48, 131H en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, en 97 van cle 
Gronclwet, doorclat het bestreclen arrest 
weigert het karakter van beclrijfsuitgave, 
cUe van het inkomen mag afgetrokken 
worden voor het berekenen van de be
clrijfsbelasting en de na tionale crisis
belasting, toe te kennen aan de interest 
die door vertoger betaalcl werd aan zijn 
kimleren ov het met zijn aancleel over
eenstemmend cleel van het bedrag van de 
sommen .welkc gereserveerd zijn in de 

(1) Verbr., 24 februari 1959 (snzn·a, biz. 485; 
Bull. en PAsrc., 1959, I, 642). 

(2) Raadpl. verbr., 10 maart 1959 (supra, 
blz. 52Ci; Bull. en PAsrc., 1959, I, 694). 

vennootschap onder gemeenschapvelijke 
naam waarvan hij een werkend lid is, 
clan wanneer : er nit de vaststellingen 
van het besti·eclen arrest en nit de niet 
betwiste elementen van het dossier blijkt 
clat : a) die reserves aangelegd werden 
in afwijking van <lc maa tschapvelijke 
statuten, waarcloor het algehele verdelen 
van de winsten voorgeschreven was; clat 
cleze winsten als inkomst0n van de ecllt
genoot van rechtswege toekwamen aan de 
tnssen vertoger en zijn echtgenote bestaan
cle gemeenschap van aanwinsten, yan 
welke gemeenschap zij door een vrije be
slissing van de echtgenoot, afgenomcn 
werclen om opnienw te wonlen belegd, tot 
vermeerdering van zijn maatschappelijk 
aancleel clat een eigen goed is, hetgeen een 
verplichting tot vergoecling met zich 
bracht; b) vertoger en zijn nit het hnwe
lijk gesproten kinderen op 29 mei 1946 
een overeenkomst met llet karakter van 
een dading sloten waardoor het recht van 
cle gemeenschap op vergoeding erkend 
worclt, doch betalingstermijnen verleend 
worden voor de tijdsduur dat cle gere
serveerde sommen in het maatschappelijk 
vermogen znllen blijven; clat vertoger 
deswege een jaarlijkse interest van 4 t. h. 
verschnldigd is waarvan hij door zijn 
reclamatie en zijn beroep om aftrekking 
bij het ]Jepalen van cle belastbare grond
slagen verzocht heeft : 

Overwegencle clat uit het bestreclen ar
rest en nit cle stnkken der rcchtsplegiug 
blijkt : 1 o <lat aanlegger, die persoonlijk 
geinteresseerd was bij de vennootschap 
onder gemeenschappelijkc naam «.Jules 
Waucquez et Cie ll, waarin zijn deelne
ming een eigen goecl uitmaakte, gedu
rencle zijn hnwelijk erin toegestemcl heeft 
da t de winsten van voormelde vennoot
schap die, zo zij vercleeld warcn gewor
den, wegens het huwelijkscontract in ge
meenschap haclclen clienen te vallen, in 
voormelde vennootschap gereserveenl 
worden; 2° clat bij het overlijclen van de 
echtgenote van aanleggcr op 7 maart 
1!J45, cle vraag rees of, gezien cle ontbin
cling van cle hnwelijksgemeenschav aan 
deze geen vergoecling te storten was voor 
de niet uitgekeerde inkomsten waarover 
aanlegger te zijnen persoonlijken voor
clele beschikt had; dat de belanghebben
clen, namelijk aanlcggcr en zijn kincleren, 
elk van zekere van hun aanspraken af
ziend, op 29 maart 19-!6 een overeenkomst 
met het karakter van een clacling onder
tekenclen waarin zij overeenkwamen, 
enerzijcls, <lat aan de huwelijksgemeen
schap een vergoeding moest worden ge
stort cloch dat de betaling ervan uitge
steld zou worden, en anderzijcls, clat de 
wettelijke interest die van rechtswege op· 
deze scltulclvordering verschnlc1igd was 
krachtens artikel 1473 van het Durgerlijk 



-558-

Wetboek volgens de in de overeenkomst 
vastgelegde modaliteiten zou worden be
taald; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
weigert voor het bepalen van aanleggers 
belastbare bedrijfsinkomsten van deze in
lmmsten als bedrijfslast het bedrag af te 
trekken van de interest die aanlegger aan 
zijn kinderen betaald heeft op de aan de 
gemeenschap verschulcligde verg·oecUng·; 

Dat het zijn beslissing hierop steunt 
dat aanlegger, door na de ontbincUng van 
de huwelijksgemeenschap het bestaan te 
erkennen van een recht op vergoeding ten 
behoeve van deze gemeenschap voor de 
niet uitgekeerde winsten tot het in re
serve laten waarvan in de vennootschap 
hij toegestemd had, het bestaan van ver
bintenissen van louter private aard be
treffende nalatenschapskwesties erkeml 
heeft en dat de oorzaak van de betaling 
van de op het bedrag van die vergoeding 
versclmldigde interest vreemd is aan de 
uitoefening van aanleggers beroep; clat 
inzonclerheicl de oorzaak van die betaling 
niet gelegen is in aanleggers verlangen de 
sommen die hij erkencl heeft aan de g·e
meenschap verschulcUgd te zijn in de 
vennootschap belegd te laten; 

Dat het hof van beroep uit deze vast
stellingen wettelijk heeft kunnen afleiden 
dat de betaling van cUe interest, en in 
aansluiting daarbij de erop gekweten be
lasting, geen aftrekbare bedrijfslasten 
uitmaakten; 

Overwegende dat aanlegge1· vergeefs 
beweert dat de onder cUe voorwaarden 
betaalde interest mag afgetrokken wor
den als bedrijfslast, !Jij toepassing van 
artikel 26, paragraaf 2, 2°, van de in 
het middel aangehaalde samengeschakelde 
wetten, als uitkeringen betreffende het 
bedrijf, die soortgelijk zijn met de inte
resten van de aan derclen ontleende en 
in het bedrijf aangewende kapitalen; 

Overwegende da t in het door de wetge
ver beoogd geval de interest versch uldigd 
is krachtens een verbintenis, die bij 
overcenkomst aangegaan is, speciaal te 
rechtstreeksen behoeve van het bedrijf 
in hetwelk het beroep uitgeoefend wordt, 
waardoor die interest het karakter van 
een bedrijfslast verkrijgt; 

Overwegende, daarentegen, dat in on
derhavig geval de interest enkel versclml
digd is krachtens een verbintenis ont
staan door de ontbincUng, ten gevolge van 
een overlijden, van de huwelijksgemeen
schap aan welke een vergoeding verschul
digd was; dat de interest een uitga ve uit
maakt cUe een persoonlijk karakter heeft, 
en geen last cUe inhaerent is aan de uit
oefening van het beroep ; 

Waaruit volgt dat het middel naar 
recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleicl uit de 

schending van de artikelen 2 van de wet 
van 15 mei 1846 op de comptabiliteit van 
de Staat, gewijzigd door artikel 5 van 
de wet van 9 april 1935, van de besluit
wet van 17 december 1942, tot schorsing 
van de verjaring ter zake van inkomsten
belastingen, 3 van de wet van 17 maart 
1950 tot opening van voorlopige krecUeten 
voor 1950 en tot verlenging van de invor
deringstermijnen op het stuk van directe 
belastingen, en 25, 26, 30, 7 4, lid 1, van 
de wctten op de inkomstenbelastigen, 
samengeschakeld op 15 januari 1948, 97 
van de Gronclwet, doordat het bestreden 
arrest rcgelma tig in de wettelijke termijn 
gevestigd verklaart de aanvullende aan
slag in de beclrijfsbelastingen en in de 
nationale crisisbelasting, bevolen door de 
clirecteur in zijn voormelde beslissing en 
op het kohier over 1955 gebracht bij na
vordering over 1949 op de door verzoeker 
in 1948 aan zijn kinderen betaalde inte
rest, om de voormelde oorzaken; clan 
wanneer de kwestieuze som, die de con
troleur als bedrijfsuitgave aangenomen 
had, niet begrepen was en niet zou knn
nen begrepen zijn geweest in de door cUe 
ambtenaar in 1952 bij na vordering 01er 
1949 gedane taxatie waartegen de recla
matie gericht was, omclat alle aanslag
termijnen verleend door de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen, verstreken 
war en, en dan wanneer, al heeft de direc
teur, over de reclamatie uitspraak 
doende, tot opdracht de aanslag te ver
beteren, zowel in het belang van de ad
lninistratie als in dat Tan de belasting
plichtige, hi.i evenwel daartoe niets an
ders kan doen dan wat geoorloofd was 
aan de taxerende ambtenaar ten tijde 
van de thans te herziene aanslag : 

Overwegende, naar luid van het bestre
den arrest, << dat verzoeker in de bijlage 
bij zijn aangifte betreffende het dienst
jaar 1949, onder de bedrijfslasten aange
duid had : bedrijfsinterest, 153.925 fr. -
mobilH!nbelasting op beclrijfsinterest, 
19.024 frank ll; 

Dat het arrest terecht beslist dat, ver
mits deze aangifte als bedrijfslasten 
lasten vermeldt cUe het niet waren en geen 
enkelc aanduiding geeft die zou toelaten 
hun vverkelijk karakter uit te maken, zij 
in die opzichten onjuist en onvolledig 
was, wat de administratie rechtigcle om 
de desbetreffende aanslagen op het kohier 
te brengen binnen de bnitengewone ter
mijn, bepaald bij artikel 74 van de wetten 
samengeschakeld bij het besluit van de 
Regent van 15 januari 1948; 

Dat mitsdien, in strijd met de stelling 
waarop het middel rust, het arrest wet
telijk gerechtvaarcligd heeft dat bij de 
vestiging van de aanslag in 1952 niet ver
streken waren de wettelijke terlnijnen 
binnen welke de inkomsten, die bij wijze 
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van bedrijfslast van de belastbare grand
slag werden afgetrokken, mochten belast 
worden; 

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

schending van de artikelen 1101, 1131, 1134, 
1317, 1319, 1320, 1322, 1400, 1401, 1421, 
1422, 1467, 1473, 1832, 2044, 2052, van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 15, van titel IX 
van het Wetboek van koophandel, clie 
opgeleverd is door de samengeschakelde 
wetten op de handelsvennootschappen, 25, 
26 en 30 van de samengeschakelcle wetten 
op de inkomstenbelastingen, 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
om het karakter van bedrijfslasten te 
weigeren aan de interest die aanlegger 
zijn kinderen betaald heeft tot nakoming 
van de overeenkomst van 29 mei 1946, 
verklaart << dat verzoeker niet vermag, 
door een eenzijdige beslissing, bij de 
vennootschap de gereserveerde gelden op 
te nemen; dat de .toestemrning van de 
vennoten daartoe nocUg is; « dat de gere-

. serveerde winsten het eigendom van de 
vennootschap blijven zolang zij niet be
slist heeft ze te verdelen, en dat een 
vennoot geen deel ervan mag opnemen 
op eigen initiatief, dat de oorzaak van 
de betaling van de interest dus niet gele
gen is in verzoekers verlangen de sommen 
die hij erkend heeft aan de gemeenschap 
sch uldig te wezen of de sommen die hij 
ten gevolge van de verdeling der ge
meenschap aan zijn kinderen schulc1ig 
was in de vennootschap belegd te laten; 
dat bedoelde sommen hem niet waren toe
gekend geworden, cloch door de vennoot
schap gereserveerd waren; dat hij dien
volgens daarover niet naar willekeur 
kon beschikken door een persoonlijke be
slissing ll; dan wam1eer : 1 o blijkens het 
contract van 18 'januari 1901 dat de sta
tuten van de vennootschap « J. Waucquez 
et Cie ll inhoudt, de winst verdeeld 
wordt als volgt; 1) jaarlijks 5 t. h. 
interest voor het maatschappelijk kapi
taal; 2) het overige, zolang het geen 
100.000 frank bereikt heeft, bij helften 
tussen dhr. Jules Waucquez ter eenre, 
en de heren Victor en Rene vVaucquez ter 
andere zijde; en, wanneer het deze som 
zou overschrijden, bij derden onder de 
heren Jules, Victor en Rene Waucquez ll, 
elke reservering van winsten mistclien 
door de statu ten uitgesloten zijncle; 
2° uit de overeenkomst bij dading van 
29 mei 1946 blijkt dat de litigieuze inte
rest, dit wil zeggen de door aanleggers 
aancleel opgebrachte inkomsten « in ge
meenschap viel ll en dat de wens van alle 
partijen bij de overeenkomst was de som
men waarvan erkencl was dat zij aan de 
gemeenschap verschuldigd waren, in de 
ve1mootschap belegd te laten, omdat « een 
lmidige verdeling van de sommen waar
van ondersteld is dat daarvoor een ver-

goeding verschuldigd is (en waarvan cUt 
erkend is) dus een daad van wanbeheer 
zou uitmaken die tegen alle betrokken 
belangen zou ingaan ll; zodat het bestre
clen arrest zowel de bewijskracht van de 
statuten der vennootschap als die van de 
overeenkomst van 29 mei 1946 geschon
clen heeft : 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegende dat het beding van het 

maatschappelijk contract, waarbij de 
verdeling van de winsten geregeld is, 
geen hinderpaal ervoor oplevert da t de 
vennoten onder gemeenschappelijke naam 
door een later akkoord al hun toege
kende winsten of een deel ervan beleg
gen; 

Dat het bestreden arrest, door het be
staan van clergelijk akkoord vast te stel
len en eruit af te leiclen dat geen ven
noot vermocht door een eenzijdige be
slissing bij de vennootschap de gereser
veerde gelden op te nemen, de bewijs
kracht van voormeld beding van het 
maatschappelijk contract niet miskend 
heeft; 

Over het tweede ondercleel : 
Overwegende dat de overeenkomst van 

29 mei 1946 in artikel 5 luidt dat « boven
dien, erop moge worden gewezen dat 
dhr. Rene Waucquez de gereserveerde 
sommen bij de vennootschap niet zou 
kunnen opnemen zonder de toestemming 
van zijn vennoten ll ; 

Dat het arrest, door dezelfde vaststel
ling te doen, de bewijskracht van deze 
overeenkomst niet geschonden heeft; 

Waaruit volgt dat beide onderdelen 
van het midclel feitelijke grondslag mis
sen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schenc1ing van de artikelen 1101, 1131, 
1134, 1317, 1319, 1320, 1322, 2044, 2052, van 
het Burgerlijk Wetboek, 25, 26 en 30 van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
om het karakter van aftrekbare bedrijfs
lasten te ontzeggen aan de interest die 
aanlegger zijn kinderen betaald heeft ter 
voldoening aan de overeenkomst van 
29 mei 1946, verklaart « dat mitsdien 
blijkt dat de oorzaak van het betalen 
van de litigieuze interest gelegen is in 
een overeenkomst van louter private aard 
waar bij nala tenschapsaangelegenheden 
geregelcl zijn ll; clan wanneer de « oor
zaak ll van een verbintenis de reden van 
bestaan, de verantwoording, de verkla
ring is van de verbintenis die men aan
gegaan heeft en niet gelegen is in de 
overeenkomst waarin de verbintenis ver
vat is, doch in de reclenen die c1e par
tijen ertoe brengen haar aan te gaan, 
ten deze, zoals de overeenkomst zegt, in 
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bet verlangen de aan de gemeenschap 
toekomende winsten ter beschikking van 
de vennootschap Waucquez te houden, 
ten einde voor alle partijen moeilijkhe
den te vermijden; 

Overwegende dat het bestredcn arrest, 
door erop te wijzen clat de oorzaak van 
de betaling van de interest gelegen is in 
<< een ll overeenkomst van louter private 
aan1 waarbij nalatenschapsaangelegenhe
den geregeld zijn, noch de clausules, noch 
c1e gevolgen van de overeenkomst bij da
c1ing· van 29 mei 1946 op het oog gehad 
heeft, doch het Yoorwerp Yan deze over
eenkomst; clat het arrest, door zich in 
dier voege te uiten, clus niet bedoeld lleeft 
te zeggen dat de juridische oorzaak van 
de betaling de overeenkomst zelve zou 
wezen of da t zij nit deze overeenkomst 
zou zijn ontstaan, doch dat deze oor
zaak gezien het voorwerp van de dac1ing, 
die r~chten verklarend is, noodzakelijker
wijze een met de nalatenschap yerband 
houc1enc1 recht moest wezen clat gepaan1 
ging met de verplichting interest te lJe
talen; 

Dat het middel, dat op een onjuiste nit
legging yan het bestreclen arrest gesteund 
is, feitelijke gronclslag mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroorc1eelt aanlegger tot de kos
ten, 

17 maart 19u9, - 2e kamer. - Yoor
zi.tter en versln{f{teDer, H. Giroul, raads
heer waarnemend voorzitter. - GeUjklu.'i
rlencle conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, ac1Yocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Pierlot, della l!'aille d'Huysse en 
Fally (de eerste en de laatste van cle 
Dalie bij het Hof van lJeroep te Brnssel). 

1" KAMER. - 19 m.aart 1959 

JNKOMSTENB]JIJASTINGEN. - BELAR
TJNG op nrc BEDRIJFSINKOMSTEN. - OvEn
DHACHT V~-\.N HANDELSFONDS. - lVIEli;R\VAAR
DEN DIE IN DE LOOP VAN HET BEDRIJ !<' ONT
STAAN lCN TER GI~LEGENIIEID YA~ DE: OYER

DHACHT AAN HET LICHT GEKO~IEN ZI.JN. -
l\IEl~HWAARDEN AAN DE BEDRIJFSBELASTING 
VXDEH\VORPEX. 

De in rle loop vrtn eon liwuclcl8lie£lri:if 
ontstanc ·meerwa.anlen, iOrta1·op cle ·ill
lvom&tenl!ela.sting nag nict ·wenl ache
von, rUe enlcel ter gelegenheicl van de 
ovenlmcht van het hanclelsjoncls aan 
het Ucht z'i,in rtelconwn, zelfs nn het 
stopzetten vwn het l!eclrijf, en cUe een 
venneenlel'ing vwn cle in het beclrijf 
gestoken nctivn 1r•itmnken, zijn in rle 
lietlrijfslielnst'ing l!elnstl!nar in cle mate 

l!epna.lcl float· nrtikel 27 van de samen
geschnlcelcle wetten betreffencle de in
lcomstenbelnst'ingen (1), 

(WEDUWE ROMIEE-RENARD, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN ~·INANCIEN.) 

ARREST. 

HE'J' HOF; - Gelct op het bestreden 
arrest, op 26 april 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Gelet op het middel, afgeleid nit de 
scllenc1ing van de artikelen 97, 110 van 
de Grondwet, 25 en 27, paragraaf 1, van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij het beslnit 
van de Regent van 15 juli HJJS, eerste 
onderdeel, doorda t het bestreden arrest 
de conclusies van aanlegster niet beant
woord heeft, dan wanneer deze doen 
gek1en had dat de gedane taxatie gesteund 
werd op de raming Yan de yerzekerin
genportefeuille yan wijlen Halleux, van 
wie zij de algemene legataris was, en 
<lat de administratie c1ienvolgens een bij 
de wet niet voorziene belasting geheven 
had door aan de inkomstenbelasting tc 
onderwerpen de beweerde waarde Yan de 
nalatenschap ten dage van het overlijden, 
onafhankelijk van iedere eventuele meer
waarde cUe juist bij hypothese noch ver
wezenlijkt, noch in de rekeningen ge
boekt was; twecde onderdeel, doordat het 
llestreden arrest aanneemt clat de be
taalde prijs niet de opbrengst van de 
overdracht yan de portefeuille is, doch 
bet bedrag van cle door de oyerledene 
behaalde bedrijfswinsten waarop de be
lasting nog niet geheven wercl, om de re
c1en dat artikel 27, paragraaf 1, yan de 
samengeschakelde wetten enkel een Yel'
duidelijking is Yan artikel 25 van <1e
zelfc1e wetten, dan wanneer artikel 25 niet 
van toepassing is, daar wijlcn Guillaume 
Hallenx geen enkele nit de overdracht van 
zrJn verzekeringsportefeuille ylocienc1e 
winst lJehaald )1eeft vermits hij <lezc 
vortefenille lJij hypothese niet oYcrgeclra
gen had en geen andere inkomstcn eruit 
genoten had clan cUe wclke aan cle belas
tlng waren om1erworpen geworden, en 
dan wanneer artikel 27, parngraaf 1, ten 
deze evenmin toepassing vindt naarr1ien 
de overt1racht Ynn de verzckering;sporte
feuil1e door aanlegstPr gcen YerTichting 
is, gedaan door ecn belastingplichtigc die 
een handelsbedrijf heeft, doch de verwe-

(1) Verbr,, 3 maart 1953 (ATI', Yerbr., 1953, 
]Jlz. 453; Bull, en PAsrc,, 1953, I, 510); raad
pleeg verbr,, 27 mei 1958 (Bull, en PAsrc., 1958, 
I, 1059) en 21 october 1958 (Silpm, blz, 152; 
Bull, en PAsrc., 1959, I, 185), 
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·zenlijking, buiten elke bedrijfsactiviteit, 
van een element van het patrimonium 
dat zich in de nalatenschap van de 
decttjns bevindt; da t er ten dage van 
het overlijden van Guillaume Halleux in 
.t]e rekeningen g·een enkele meerwaarde, 
hetzij verwezenlijkte, hetzij in de reke
ningen uitgedrukte, meer bestoncl : 

Over het cerste onclerdeel : 
Overwegende dat het bcstreden arrest 

aan de eonclusies van aanlegster, waar
bij niet aangevoerd was cla t de voor de 
overdracht van de portefeuille bekomen 
prijs zelfs ten dele de tegenwaarde van 
·een belegd kapitaal vertegenwoordigde, 
tegenwerpt clat nit het in verbinding 
brengen van de artikelen 25 en 27, para
graaf 1, van de samengeschakelde wetten 
blijkt clat de wetgever alle uit de winst
gevende activiteit ontstane baten aan de 
inkomstenbelasting heeft willen oncler
werpen; da t de prijs die aanlegster be
taald werd voor de overdracht van de 
verzekeringsportefeuille van wijlen Guil
laume Halleux niet de opbrengst van de 
overdracht als zodanig was, doch het be
drag· van de bedrijfsbaten die de over
ledene bekomen had en waarop de belas
ting nog niet was geheven geworden; 

Dat het arrest mitsclien op de conclu
sies van aanleg·ster een passend antwoord 
verstrekt heeft; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanlegster niet be

twist dat, zoals de directeur tler belas
tingen uitllrukkelijk en het hof van be
roep impliciet beslist hebben, de activitcit 
van wijlen Guillaume Halleux, die « vel'
zekeringsmakelaar ll genoemd wordt, be
stand in een hanclelsbedrijf waarvan de 
winsten aan de bedrijfsbelasting onder
worpen waren bij toepassing van arti
kel 25, paragraaf 1, 1 o, van de samenge
schakelcle wetten; 

Overwegende dat uit de overdracht van 
het fonds, na de opheft'ing van de han
delszaak, het bestaan kan blijken van 
meerwaanlen die in de loop van het be
drijf ontstaan zijn, doch waarop de in
komstenbelasting nog niet werd geheven ; 
dat dergelijk accres belastbaar is nit 
krncht van het tweede tleel van het 1 o 
van paragraaf 1 van artikel 27 van de 
samengeschakeltle wetten; 

Overwegende dat uit geen enkele wets
bepaling kan worden afgeleid dat de 
staking van de bedrijfsacti vitei t wegens 
overlijclen belet dat zodanige meerwaarclen 
ten laste van de nalatenschap in de be
drijfsbelasting zouden worden aangesla
gen; 

Overwegende derhalve dat, aangezien 
het bestreden arrest in feite vaststelt dat 

VERBR., 1959. - 36 

de voor de overdracht van de verzeke
ringsportefeuille van wijlen Guillaume 
Halleux ontvangen prijs niet de opbrengst 
van de overdracht als zodanig was, 
tlaardoor doelend op een uit de over
dracht gesproten winst, doch het bedrag 
van bedrijfsbaten die de overl.edene beko
men hacl en waarop de belasting nog 
niet geheven werd, het bestreden arrest 
wettelijk beslist l1eeft dat de prijs der 
overdracht terecht aan de bedrijfsbelas
ting onderworpen is in hoofde van de 
nalatenschap bij toepassing van de arti
kelen 25 en 27 van de samengeschakelde 
wetten; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del naar recht faalt; 

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

19 maart 1959. - 18 kamer. - V001'.<!'it
te·r, H. Bayot, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. GeUjkl·wiclencle 
conclu.sie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

le KAMER. - 19 maart 1959 

INKOMSTFJNBFJLASTINGEN.- AANSLAG 
VAN AM!lTSWEGE. - BELAST!lARE GRONDSLAG 
GERAAMD VOLGENS T"WEE INDICIEN VAN GEGOED

HEID. - BKLASTINGPLIOHTIGE DIE VOOR. HE'!' 
HOF VAN IlEROEP STAANDE HOUDT DAT DE BE
LAST!lARE GRONDSLAG WILLEKKURIG WERD 
Y AS'fGESTELD, WIJL GEKN INDIOIE DE DOOI~ DE 
ADMINIS'l'RATIE GKDANE AFLEIDING KAN RKOHT
YAARDIGKN. -ARREST VAN RET HOF VAN BE
ROEP YERBROKEN OMDA'l' HET NIET ANTWOORD'r 

OP DE TEGEN EEN VAN DE INDICiiCN GERIOHTE 
GRIEF. - .t\.NDER Il\lHCIE ENKEL BETREKKING 
HEBBENDE OP EIGN GEDEELTE VAN DE BELAST
BARK GRONDSLAG. - VERBREKING VAN HKT 
GANSE ARREST. 

lVanncer cTe cuTministratie, op hot stnlc 
van 'inkomstenbelastinuen, de belast
bare groJuTslnq :van ambts1.0er;e vastge
steltT he eft, !loo1· cTez·e te ntmen val
gens twee ·incUcWn V(tn gegoeflheid, en 
wwnneer de bel([.stinoplichti(fe, tot sta
ving van zi:in beroep tegen fle beslis
sing van fle cli·rectetw 1Htn cle clirecte 
beTastingen., v661' het hot van bemep 
sta.an(le uehouclen heeft clat de belast
bnre gronrlslag tvillelceurig wets vastge
stelcl, wijl geen va.n beicle incUcifin rle 
floor (le a.ilministratie geclnne afleicling 
lcwn J'eohtvaa.nUuen, cl·ient fle veJ'/JJ'elc·ing 
van het arrest, rlat hierop gegmnfl is 
flat het hot van beroep n·iet antwoonlt 
OZJ cle tegen een van cle incz.iciiin [JC1'ichte 
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,q1'iej, 1.vannee1' het ancler ·incl·ioie enlcel 
betrelclc·ing heejt op een gecleelte van 
de belastbare gronclslag, het ganse ar
?·est te treffen (1). 

(GOIDZEELS, T. llELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 april 1958 gewezen door het 
Hof van beroep te Brnssel; 

Over het micldel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 55, en inzonclerheid 55, paragraaf 1, 
lid 3, 56, 61, 65, 66 en 67 van de wetten 
samengeschakeld door het beslnit van de 
Regent van 15 jannari 1948, 1319, 1320 en 
1322 van het Bnrgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden arrest, na vastgesteld te 
hebben dat de beslissing van de directenr 
de reclamatie van aanlegger ontvangen had 
en eraan herinnerd te hebben dat deze 
van ambtswege aangeslagen werd aan de 
hand van een opgave van activa waar
van het voornaamste element opgeleverd 
werd door inbrengen bij de naamloze ven
nootschap die naar hem genaamd is, be
slist heeft dat clit element een gelclig te
ken van inkomsten nitmaakte en dat 
verzoeker dit element en de bewijskracht 
van dit teken behoorde teniet te doen 
door te bewijzen dat de sommen welke 
die inbreng vertegenwoordigen niet ver
kregen werden in de loop van het jaar 
1945, dan wanneer, daar de beslissing be
slist heeft dat het bedrag van de belast
bare bedrijfsinkomsten bepaald geworden 
was volgens tekenen of indicH~n waaruit 
een hogere graad van gegoedheid bleek dan 
nit de aangegeven inkomsten, het hof van 
beroep de bewijskracht van de beslissing 
en van aanleggers conclusies geschonden 
heeft door te beslissen dat de voor het
zelve opgeworpen betwisting liep over het 
enkel teken waarop het gewezen heeft 
(voornamelijk schending van de artike
len 1319 tot 1322 van het Bnrgerlijk Wet
boek), en geen antwoord verstrekt heeft 
op de conclnsies waardoor aanlegger 
deed gelden, aangaande· de vermoedelijke 
vermogenstoestand, dat de administratie 
nit de in aanmerking genomen cijfers 
willekenrige gevolgtrekkingen afleidde, 
en inzonderheid dat een vergelijkingsterm 
die de administratie ingeroepen had om 
voor het enkel jaar 1945 als teken te die
nen, de vermogenselementen omvatte die 
vastgestekl werden niet op 1 jannari 1945 
doch op 9 october 1944, en dan wanneer 

(1) Raadpl. de noten 1 en 2 onder verbr., 
24 april 1[156 (Arr. Ve1'b1·., 1956, blz. 703; Bull. 
en PASIC., 1956, I, 892). 

de belastingschnldige voor het hof van 
beroep een nienw middel mag aanvoeren 
wanneer dit de aard van de in de beslis
sing behandelde grieven niet wijzigt, en 
dan wannecr aanlegger, na verklaard te 
hebben dat, in strijd met wat de beslis
sing beweerde, de belastbare gronclslagen 
niet werden vastgesteld overcenkomstig 
de wetsbepalingen waarbij het verrichten 
van de taxatie volgens tekenen of indi
cien geregeld is, ontvunkelijk was om 
in de loop van de aanleg v·66r het hof 
van beroep a an te voeren da t in de door 
de administratie in aanmerking genomen 
tekenen en indicien feitelijke vergissin
gen sch nil den en de aanslag willekenrig· 
wa~ (schending, voornamelijk, van de 
arhkelen 61, 65 en 66 van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen) : 

Overwegende dat nit de stnkken waar
op het hof vermag acht te slaan blijkt 
da t de aanslag in de bedrijfs bela sting . 
de nationale crisisbelasting en de aanvnl~ 
lende personele belasting op de inkom
sten over het jaar 1945 van ambtswege 
gevestigd is volgens tekenen of indiciell 
waarnit een hogere graad van gegoedheid 
blijkt dan nit de aangegeven inkomsten; 

Overwegende dat aanlegger in de con
clnsies die hij v·66r het hof van beroep 
genomen heeft, betoogd heeft, onder 
meer, dat de belastbare grondslag op wil
lekenrige wijze werd bepaald, naardiell 
de administratie gesteund had, enerzijds, 
op de vermogenstoestand op 9 october 
1944, dan wanneer dergeli,ike toestand 
niet in aanmerking mocht worden geno
men tot rechtvaardiging van de activa op 
1 jannari 1945, en anderzijdf', op de in
brengen die hij op 6 maart 1947 bi i een 
vennootschap gedaan had, dan wanneer 
dergelijke inbrengen geen op 31 decem
ber 1945 bestaande toestand aan het licht 
brengen; dat hij dns betoogde dat de 
administratie nit twee jniste fl'iten ge
volgtrekkingen afgeleid had die niet kon
den gerechtvaardigd worden; 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
beperkt te antwoorden dat aanlegger 
aangeslagen werd « op de grondslag vall 
een opgave van activa waarvan het voor
naamste element (850.000 frank op een 
brnto-actief van 969.315 frank) opgele
verd is door aanbrengen die verzoeker 
gedaan heeft bij de naamloze vennoot
schap cUe naar hem genaamd is )) ; dat 
dit « laatste element)) om redenen welke 
het arrest aandnidt een geldig teken nit
maakt; dat het arrest eruit afleiclt dat 
aanlegger behoorde de bewijskracht van 
het teken te niet te doen, doch vaststelt 
dat hij dit bewijs met levert; 

Overwegende dat deze beschouwingen 
geen antwoord nitmaken op de grief die· 
voorgebracht is tegen het teken clat nit 
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de vermogenstoestand op 9 october 1944 
blijkt; 

Dat het middel, in zover het de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet 
doet gelden. gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

19 maart 1959. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend 
voorzitter. ~ Verslaggeve1·, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. - GeUjlclnirlenrle con
d·nsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
p]:ocureur-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

1" KAMER. - 19 maart 1959 

INKOMSTENBELASTINGEN. SPE-
CIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORT
VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN 
DE VIJAND. - BELASTING WELKE LEVERINGEN 
EN PRESTATIES KAN TREFFEN, DIE NIET ONDER 
DE TOEPASSING VAN DE STRAFWET VALLEN. 

De baten, om awn cle b·ij rle wet van 
15 october 1945 ingevoerrle speciale be· 
lasting onrlerhevig te Z'ijn, moeten n·iet 
noorlzalcelijlc vom·tvloeien 1tit stmtba1·e 
leveringen en prestaties (Ut wil zeggen 
leve1··ingen en prestaUes wellce een ve1·
oo1·rleling bij toepassing van Mtilcel 115 
van het Strafwetboelc voo1· gevolg heb
ben (1). 

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

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 maart 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
·schem1ing· van de artikelen 97 en 110 van 
·de Grondwet, 1319, 1320, 1322, 1350 en 1352 
van het Burgerlijk vVetboek, 4 van de 
wet van 17 april 1878 de voorafgaande 
titel van het Wetboek van rechtspleging 
in strafzaken inhoudende, 55, para
graaf 1, en 56 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, van de bewijskracht aan de beslis-

(1) Raadpl. verbr., 25 maart 1958 (A>'1'. 
Ve>·b,·., 1958, blz. 562; B·ull. en PAsrc., 1958, I, 

.830) en 14 october 1958, beweegredenen (sttp>·a, 
.blz. 134; Bull. en PAsrc., 1959, I, 160). 

sing van de directeur van 3 mei 1955 ver
schuldigd en van het gezag van het ge
wijsde bij arrest van 30 juli 1947 van het 
militair gerechtshof, tussen het openbaa).' 
ministerie en de Belgische Staat en aan
legger, doordat het bestreden arrest het 
middel· afgewezen heeft dat door aanleg
ger afgeleid wercl hieruit da t het nJ.ilitair 
gerechtshof eigendom van de Schatkist 
verklaarcl had de som van 400.000 frank, 
waarcle van de bezoldiging van aanleg
gers activiteit, om reclen clat het militair 
gerechtshof, door de verbeurclverklaarcle 
bezoldiging op 400.000 frank te bepalen, 
vastgesteld heeft dat dit enkel het be
drag van de onder artikel 115 van het 
Strafwetboek vallencle leveringen was, 
dat het overige van aanleggers omzet 
desniettemin met de vijand wercl verhan
deld en aan de speciale belasting onder
worpen was luidens artikel 1 van de wet 
van 15 october 1945, en clat bijgevolg de 
gelijkheid van voorwerp, het wezenlijk 
vereiste voor de gewijscle zaak, ten deze 
ontbrak, clan wanneer uit de bewoonlin
gen van de beslissing van de clirecteur 
der belastingen blijkt dat cleze enkel de 
inkomsten heeft willen belasten die opge
bracht werden door de activiteit wegens 
welke aanlegger bij voormeld arrest van 
het militair gerechtshof veroordeeld was, 
en er ten deze mitsclien gelijkheicl van 
voorwerp aanwezig was (schending van 
de bewijskracht der akten), dat immers 
de vijf leden van de beslissing van de 
clirecteur die beginnen met de woorden 
« Attenclu que suivant l'arret definitif 
renclu le 30 juillet 1947 ... Jl en eindigen 
met « ... est singulierement revelatrice ll 

aantonen clat de clirecteur enkel op de 
vaststellingen van het militair gerechts
hof gesteund heeft om te beslissen clat 
aanleg·ger de exceptie van opeising niet 
kon inroepen, clan wanneer de clirecteur 
niet vermocht tegen het arrest van het 
militair gerechtshof in te beslissen clat 
die activiteit een hoger inkomen zou op
gebracht hebben, en de beslissing van de 
directeur in cUt opzicht niet mocht be
vestigcl worden (schencling van het gezag 
van het gewijscle), dan wanneer, daar hij 
de ten bezware van aanlegger gevestigcle 
aanslag van ambtswege afgeweken is van 
het door het arrest van het militair ge
rechtshof bepaalcl cijfer, be'\C\'liste aanslag 
willekeurig was en in dit opzicht niet 
mocht bevestigd worden door de beslis
sing van de clirecteur en het bestreden 
arrest (schending van de artikelen 55 en 
56 van de samengeschakelde wetten), en 
dan wanneer het cijfer van 400.000 frank 
clat vastgesteld is door het arrest van het 
militair gerechtshof, hetwelk gezag van 
gewijscle heeft, moest worden beschouwd 
als het juist bedrag van aanleggers be
lastbare inkomsten (schending van arti
kel 56 van de samengeschakelde wetten) : 
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Overwegende dat uit de omstandigheid 
dat de beslissing van de directeur der 
directe belastingen, in zover zij de door 
aanlegger ingeroepen exceptie van op
eising ter zijde schuift, uitsluitend op 
door llet arrest van het militair gerechts
hof gegeven beschouwingen gegrond is, 
niet valt af te leiden da t de aanslag 
zelve, cUe door de cUrecteur gewijzigd 
wel'\1, enkel betrekking llad op de in
komsten, winsten en baten voortvloeiende 
uit de door cUt arrest strafbaar vcr
klaarde leveringen door nnnlegger ; 

Overwegende voor het overige, dat de 
bewering waarop het middel rust en vol
gens welke de aanslag enkel op voormelde 
inkomsten, winsten of baten slaat, steun 
vindt noch in de beslissing van de direc
teur, noch in enig ander stuk waarop 
het hof vermag acht te slaan ; 

Waaruit volgt dat het middel feitelijke 
grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Gromlwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Durgerlijk Wet!Joek en van de bewijs
kracllt der door aanlegger v66r llet hof 
van beroep genomen conclusies, doorda t 
het bestreden arrest, na verklaard te hell
ben da t aanlegger do en geld en had da t 
het arrest van het militair gerechtshof 
van 30 juli 1947, waarbij het bedrag van 
zijn' bezolcliging op 400.000 frank bepaald 
werd, erpa omnes kracllt van gewijsde 
had, en dat aanlegger eruit afgeleid had 
da t de hefting van belastingen op deze 
som een herhaling zou zijn van de uit
gesprokcn verl1eurdverklaring, het nl<lus 
voorgcbracht midclel verworpen heeft om 
reclen dat de verbeurdverklaring een 
straf is waarvan de toepassing van de 
rechterlijke macht afhangt, terwijl de 
litigieuze aanslag een belasting is cUe tot 
de bevoegdheid van de uitvoerende maeht 
behoort, clan wanneer het in aanleggers 
conclusies opgeworpen middel niet erin 
bestond naar recht te verklaren dat de 
litigieuze aanslag een herhaling was van 
de door het militair gerechtshof uitgespro
ken verbeurdverklarlng, doch in feite 
vast te stellen dat evengemeld gerechtshof 
deze verbeurclverklaring bij een in krncht 
van gewijsde gegaan arrest slechts uit
gesproken had onder aftrekking van de 
betaalcle of te betalen belastingen (schen
cling van de bewijskracht der akten); en 
dan wanneer het bestreden arrest mits
clien nagelaten heeft te antwoorden op 
clit mtddel, zoals aanlegger llet bij con
clusies voorgesteld had (scllencling van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegencle dat de door aanlegger 
v66r llet llof van beroep genomen conclu
sies, na erop gewezen te llebben dat 
het militair gereclltsllof « de som van 
400.000 frank, de waarde van de bezol-

cliging van de scllulclige, eigendom van 
de Sella tkist had verklaard, onder af
trekking van de betaalde of alsnog te 
betalen belastingen ll, deden gelclen « dat 
cUt arrest van het militair gerechtslwf 
te Luik kracht van gewijsde verkregen 
heeft, daar noel! de auditeur-generaal, 
noch de Delgische Staat, lmrgerlijke 
partij, zich trouwens tegen deze beslis
sing in cassatie voorzien he!Jben ll, dat ch1s 
erga omnes of althans jegens de Belgische 
Staat, burgerlijke partij, gevonnist is 
dat bet bedrag van de bezolcUging van 
de activiteit van appelant op 400.000 fr. 
moet bepaalcl worden en dat het verschul-· 
digd zijn van de belastingen op cleze som 
geen llerhaling mag wezen van die ver
beurdverklaring ll ; 

Overwegencle, enerzijds, dat nit even
aangehaalde conclusies blijkt dat aanleg
ger, in strijcl met wa t het mid del aan
voert, betoogcl heeft clat de op de ver
beurdverklaarde som gevestigcle aanslag· 
een herhaling zou wezen van de door bet 
militair gerechtshof uitgesproken ver
beurdverklaring; 

Overwegende, anderzijds, dat het hof 
van beroep laat gelden dat het bedrag 
van de winsten die aanlegger nit zijn 
sehulclige leveringen getrokken heeft door 
llet militair gerechtshof op 400.000 frank 
vastgestehl is en clat de omstandigheicl 
dat dit hof, bij toepassing van arti
kel 123te,r van het Strafwetboek, slechts 
een som van 400.000 frank aan cle Schat
kist vervallen verklaard heeft, onder af
trekking van belastingen, niet afdoencle 
is wat de aanslag betreft die krachtens 
cle wet vnn 15 october 1945 op becloelde 
winsten moet gevestigcl worden; 

Dat llet arrest mitsrlien de bewijskraeht 
van aanleggers conclusies niet geschondert 
en een passencl antwoord erop verstrekt 
heeft; 

Dat het midclel feitelijke grondslag 
mist; 

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

1.9 maart 1959. ~ 1e kamer. - Voor
zitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslarmever, H. Gilmet. -
Geli:ilcl·nirlencle conclusie, H. Raoul 
Hayoit cle Termicourt, proeureur-gene
raal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

l" KAMER. - 20 maart 1959 

1° RECHTERLI.JKE INRICHTING. 
SAMENSTELLING YAN DE ZETEL. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - HOF VAN BEROEP. 
DIENSTDOENDE GRIFFIER. - DEWOORDINGEN 
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VAN DE AFGELEGDE EED. - VASTSTELLING 
\VELKE IN EEN BI,JLAGE VAN RET ZITTINGSllLAD 
KAN GEDAAN \VURDEN. 

2° VERENIGING ZONDER WINST-
BE.JAG. - SCHULD DOOR EEN BEHEERDER 

JEGENS EEN DERDE PI~RSOON AANGEGAAN. -

ARREST DAT ANDERE BEHEERDERS VEROOR
DEEL'r IEDER. EEN GEDEELTE VAN DE SCHULD TE 
BEl'ALEN OP GRO;'\/D VAN EEN PERSOONLIJKE 

FOUT TEGENOVER DE DERDE. - ARREST vV AAR
BLT zr;J NIET VEUOORDEELD WORDEN ALS 
SOHULDENAARS OP GROND VAN HUN HOEDANIG-

1-IEID VAN BEHEERDERS. 

1 o De vaststelUn.rJ om trent de lJewoorllin
qen van tle eetl afgelegtl tloo1· een per
soon rUe het hot V(tn lJeroep als rUenst
rloenrle gri.tfie1· aan.qesteltl heett, lean in 
een Mjlaye van het zitUnyslJlarl yedaan 
worden (1). 

2° Het an·est, tvaarlJi:i tle lJeheenlers van 
een ve1·eniyiny zonrle1· w·instlJejag ve·r
oorrleelrl tvorrlen, ierler gerleeltelijlc, 
een schu.lrl te lJetalen, wellce rloor een 
antle·re lJeheerrler jegens een rlertle per
soon aangeyeven tvas, om ·reden rlat zij 
tegenover rUe derrle een tJersoonlij ke 
to·nt lJefjawn helJ7Jen, veroorrleelt ze n·iet 
nls schulrlenarws op g1·onrl •van hu.n hoe
rlan·i[Jheirl vwn 7Jeheerrlers van rle vere
n·iging. 

(DEVRIES EN CONSORTEN, 
T. N. V. « TRAVHYDRO ll.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest door het Hof van beroep te Brus
sel op 27 april 1957 gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikelen 82 (gewijzigd 
door de artikelen 3 der wet van 17 au
gustus 1903), 158, 15[) en 207 der wet van 
18 juni 1869 op de rechterlijke inrichting, 
138, 470 en 1040 van het Wetback van 
burgerlijke vordering, 36 van het Keizer
lijk decreet van 30 maart 1808 betreffencle 
de tucht der hoven en rechtbanken, en 
97 van de Gronclwet, cloorclat het bestre
C1en arrest zegt voor recht da t eisers elk 
voor gelijke sam en gelijk aandeel jegens 
verweerster ge bonden zijn en ieder eiser 
tot een beta ling van 58.7 46 frank veroor
deelt, dan wanneer de zittingbladen der 
terechtzittingen van de negende burger
lijke kamer van het hof van beroep del. 
11, 18 en 25 januari 1957 en het bestre
den arrest de aanwezigheid, als lid van 
de zetel, vaststellen ter deze drie zittingen 
dd. 11, 18 en 25 januari 1957, - waarop 

(1) Raadpl. verbr., 30 januari 1959 (snpra, 
biz. 432; Bull. en PAsrc., 1959, I, 549, met de 
noot 1, en 550, met de noot 2). 

de partijen geconcludeerd en gepleit heb
ben ~, en ter zitting del. 27 april 1957-, 
waarop het arrest uitgesproken wenl -, 
van een Heer Blockerije « Belg, meer clan 
21 jaar oud, aangesteld a1s clientscloende 
griffier in plaatsvervanging van de lwofd
griffier en griffiers wettig belet, die den 
eed door de wet voorgeschreyen heeft af
gelegd Jl, en dan wanneer, llij gebrek aan 
vaststelling clat de Heer Dlockerije de 
aan de openbare ambtenaars door de wet 
opgelegcle eecl voorafgaanclelijk afgelegd 
heeft, cleze meldingen niet toelaten na te 
zien of de Heer Blockerije de door arti
kel 207 cler wet dd. 18 juni 1869 op de 
rechterlijke inrichting voorgescllreveu 
voorwaarden vervulde om als dienst
cloende griffier geldig te mogen aangesteld 
worden, zodat het bestreden arrest nietig 
is bij gebreke van voldoende vaststelling 
dat de burgerlijke kamer van het hof van 
beroep -, die zonder de regelmatige aan
wezigheid van een griffier of van een 
als clienstdoende griffier wettig aange
stelcle persoon niet mag· zetelen -, op 
de vier bovengemelde tereclltzittingen 
regelmatig samengesteld was : 

Overwegende dat verweerster de pro
cessen-verbaal overlegt van rle aanstelling 
van Heer Blockerije als dienstdoeude 
griffier; dat er uit voortvloeit dat op 
ieder van de terechtzittingen van 11, 18, 
25 januari en 27 april 1957, deze volgende 
eed aflegcle .in handen van de voorzitter 
van de negemle lmmer van het hof van 
beroep : « Ik zweer getrouwheid aan cle 
Koning, g·ehoorzaamlleicl aan de Grond
wet en aan lle wetten van het Belgisch 
Volk JJ; 

Overwegende da t aldns door die proces
sen-verbaal, bijlagen van dit zittingblad, 
wordt vastgesteld dat de door voornoemde 
dienstdoende griffier afgelegcle eed die
gene is die bij decreet van 20 juli 1831 
voor de openbare ambtenaren voorzien 
is; 

Dat het middel feitelijke gromlslag 
mist· 
Ov~r het tweede middel, afgeleid nit 

de scllencling van de artikelen 1, 3, 11, 14 
en 26 der wet van 27 juni 1921 op de 
veremgmgen zoncler winstbejag, 1101, 
,1108, 1134, 1832, 1862, 1863 en 1864 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
na vastgesteld te hebben dat de sommen 
waarvan de betaling door verweerster 
wordt gevorderd, hun oorzaak vinden in 
verbintenissen jegens de verweerster cloor 
G. Vermeersch in rechte aangegaan in 
zijn hoedanigheid van beheerder van de 
vereniging zonder winstbejag « Auver
becom Jl, en die zijn lastgever he b ben 
verbonden, niettemin zegt voor recllt dat 
eisers jegens de sclmldeiseres elk yoor 
gelijke som en gelijk aandeel verbonden 
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zijn en ieder eiser veroordeelt tot het 
betalen van een negende van de schuld, 
bij toepassing van artikel 26 der wet van 
27 juni 1921 voor niet-naleving van de ver
plichting in de briefwisseling met derden 
de juiste benaming van die vereniging te 
melden en er aan toe te voegen dat het 
over een vereniging zonder winstbejag 
ging : 1 o om reden dat << indien de vereni
.ging zich niet mag beroepen op hare 
rechtspersonnaliteit (art. 26) clit betekent 
dat de leden van de beheerraad dienen 
weerhouden te worden als gehouden zijnde 
tot de schulden zoals de leden van een 
dviele vennootschap gehouden zouden 
worden; dat cUt de plano uit de wetsbe
palingen voortv loei t ll, da t Vermeersch 
de macht had gekregen voor de vereni
ging verbintenissen aan te gaan en der
halve elke beheerder jegens de schuldei
ser voor gelijke som en gelijk aandeel 
verbonden wordt, dan wanneer de afwe
zigheid der door artikel 11 der wet dd. 
27 juni 1921 voorgeschreven bekenclma
kingen en formaliteiten als enig gevolg 
heeft, kra.chtens artikel 26 dezer wet, dat 
de vereniging haar rechten niet kan 
rech terlijk do en geld en en de niet-nale
ving der formaliteiten zal moeten her
stellen vooraleer ze te mogen uitoefenen, 
doch dat zij niettemin de rechtspersoon
lijkheid behoudt en rechten of verplich
tingen kan verkrijgen, waaruit voort
vloeit dat cle verbintenissen aangegaan, 
zoals in huiclig geval, voor haar door een 
persoon gemachtigd is om de vereniging 
te verbinden, bijgevolg noch haar leden 
in persoonlijke naam zouclen kunnen 
binden, noch haar beheerders die geen 
persoonlijke verbintenis aangaan, wat 
betreft de verbintenissen van de vereni-

. ging zonder winstbejag verschillende door 
haar rechtspersoonlijkheid en door haar 
voorwerp van de burgerlijke vennoot
schap; 2° om reden « dat artikel 26 een 
recht aan de derden toekent en deze, na 
het gebrek aan betaling van de vereniging 
·zonder winstbejag te hebben vastgesteld, 
gerech tigd zijn hun sch uld vor<lering te 
la ten geld en tegen de physische personen 
die voor de vereniging hanclelden ll zodat 
eisers niet zouden mogen aanvoeren dat 
verweerster, door het feit dat zij pp 
l december 1950 een dagvaarding. aan de 
vereniging zon<ler winstbejag « .Anverbe
com )) zelf heeft laten betekenen, voor
aleer eisers in 1953 te dagvaarden, een 
kens zou hebben uitgeoefencl en dat zij 
zich op artikel 26 der wet niet meer zou 
TIJ.ogen beroepen, clan wanneer gezeg<l ar
tikel 26 ten minste aan de derden een 
optie oplegt en zij aldus, na zich op de 
rechts11ersoonlijkheid van de vereniging 
te hebben beroepen door deze te hebben 
gedagvaard, de optie niet meer op een 
andere wijze mogen uitoefenen en staan
de houden dat de vereniging zonder 

winstbejag geen juriclische persoonlijk
heid zou hebben betreffencle namelijk de 
verbintenissen door deze aangegaan : 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

beslist da t aanleggers een font tegenover 
verweerster hebben begaan doorclat « zij, 
beheerders van de vereniging zonder 
winstbejag (( .Anverbecom )), een onder hen, 
Vermeersch G., verbintenissen hebben 
laten aangaan als algemeen bestuurder 
cler Benelux-Jaarbeurs, wanneer hij in 
rechte in hoeclanigheicl van beheercler van 
de vereniging zonder winstbejag << .Anver
becom ll optrad )), en dat verweerster 
« niet op de hoogte werd gesteld van de 
beperking van verantwoordelijkheid van 
haar medecontractant ll ; 

Dat het arrest eraan toevoegt dat ver
weerster alc1us « op een dwaalspoor 
werd gebracht ll en dat zij « onder de 
indruk moest zijn da t Vermeersch G. 
leden van een civiele of commercHlle ven
nootschap vertegenwoordigde ll; 

Waaruit volgt dat het eerste onderdeel 
van het middel, door aan te voeren dat 
eisers veroordeeld worden als persoon
lijk gehouden wegens een schuld aange
gaan door een persoon die de macht had 
om de vereniging te binden, op een on
juiste uitlegging van het bestreden ar
rest rust en derhalve feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegencle dat dit onderdeel van be

lang ontbloot is, daar, zoals blijkt uit 
het antwoord op het eerste onderdeel, 
aanleggers door het bestreden arrest ver
oordeeld werden omdat zij tegenover 
verweerster persoonlijk een font hebben 
begaan, door ze op een dwaalspoor te 
brengen nopens de identiteit en de ge
goedheid van haar medecontractant; 

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

20 maart 1959. - 1e kamer. - Voot·
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggevet·, H. Louveaux. - Gez.ijkluii
demle concl1rs-ie, H. Raoul Hayoit de Ter
mi.court, procureur-generaal. - Ple'itet·s, 
HH. Pirson en Struye. 

l" KAMER. - 20 maart 1959 

1° HUUROVEREENKOMST. - LAND
PACEr, - EXPLOITATIE DOOR DE EIGENAAR 
ZELF. - BEGRIP. 

2° HUUROVEREENKOMST. - LAND
PACEr. ~ 0PZEGGING DOOR DE VERHUURDER. 
- VERPLICHTING DE HUURDER MEDE 'fE DE-
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LEN DAT HIJ" VERZET KAN AANTEKENEN. -
VORM. 

1 o De emploitafie van een lande·igendom 
door de eigenaar zelf is otwel de emploi. 
taUe die door de ei,qenaar werlceU,ik 
wonlt ttitgevoe·1·d, ofwel de emploitaUe 
die gedaan wo1·dt tt-itslttitend voor z·ijn 
•·elcening en onde·r zijn 1·isico, door tus
senlcomst van een denle (1). (Burg. 
Wetb., art. 1775.) 

2° Indien de cloor de verhttnnle1· van een 
lande·igenclont gedane opzegging over
eenlcontst-ig a1·tilcel 1775, Ud 3, van het 
Btt1·ge1·lijlc 1-Vetboelc, awn de htw1·de1· 
moet medeclelen dat hij ve1·zet Jean 
aoen binnen de termi,inen en met 
inachtnenving vnn de vonnen in de 
twee volgende leden bepaald, is het niet 
vereist dat de bepal'ingen van die leden 
in de opzegging worden overgesclweven; 
het volstnat dat door de opzegging ann 
de htttwdet· medegedeeld wonlt dnt hi,i 
verzet lean doen binnen ae te1·mijn en 
in ae vormen betJaalcl bi,i a?·tacel 1775 
vcm het Burge1·Zi,ilc Wetboelc (2). 

(KNAPEN EN NICOLAI, 
'l'. GRAAF D'OUL'l'REMONT.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 december 1957 door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt 
in hager beroep gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, en voor zoverre als noc1ig 1775 
van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd 
bij de wetten van 7 juli 1951, artikel 14, 
en 15 juni 1955, artikel 1, in het bijzon
der van zijn lid 7, 1°, doordat het be
streden vonnis de opzegging der tussen 
partijen bestaande pachtovereenkomst, 
bij bekrachtiging der vonnissen n qtt.o, 
geldig en van waarde verklaart, wat be· 
treft de gronden die verweerder zelf 
wil uitbaten, om de redenen dat het niet 

(1) Verbr., 5 juli 1957 (Ar1·. Ye•·b1·., 1957, 
blz .. 943 met de noot 1; Bull. en PAsrc., 1957, 
I, 1327, met de noot 2 onder dat arrest); 
30 januari 1959 (Bull. en PAsrc., 1959, I, 550). 

(2) Het wetsvoorstel waaruit, na amende
ment, de wet van 15 juni 1955 ontstaan is, 
bepaalde dat de opzegging de inhoud van de 
wetsbeschikking die in het hiernavolgend ali
nea voorkomt moet vermelden (Parl. stukken, 
Senaat, zitting 1953-1954, nr 177). Die tekst 
werd echter door de Commissie van justitie 
van de Senaat gewijzigd en het verslag van die 
commissie preciseert dat het woord « inhoud » 
vervangen werd door « de eenvoudige melding 
van het bepaalde in die leden » (Pm·l. stukken, 
Senaat, zitting 1953-1954, nr 194). Het verslag 

opgaat op voorhand te beslissen dat ver
weerder niet in staa t zal zijn de gronden 
zelf nit te ba ten, da t enerzijds het niet 
vereist is dat de eigenaar zelf materieel 
de uitbating doet, maar dat cloor eigen 
uitbating moet verstaan worden deze ge
daan uitsluitend voor zijn rekening en 
onder zijn risico, en dat anderzijds de 
wet ter beschikking van de pachter de 
nodige middelen stelt om zijn verhaal uit 
te oefenen, indien de eigenaar de in de 
opzegging opgegeven inzichten niet ver
wezenlijkt, dan wanneer die overwegin
gen de door eisers v66r de rechter over 
de grond genomen besluiten zonder ge
past antwoord laten in de mate waarin 
zij uit een reeks bepaalde omstandighe
den - verweerders ouderdom ; verweer
ders - en naaste familieleden ontwetend
heid in zake landbouwexploitatie; beroep, 
stand en fysieke toestaml met zulk uit
baten in feit onverenigbaar ... - afleiden 
dat ter zake· geen uitbating voor ver
weerders rekening en risico's kon bestaan, 
en de rechter over de grand alzo te kort 
is gebleven aan de verplichting zijn be
slissing met redenen te omkleden : 

Overwegende dat de omstandigheden 
waarvan het middel gewag maakt, uit
sluitend ingeroepen waren in de conclu
sies van aanleggers om te bewijzen dat 
verweerder onbekwaam was om de dage
lijkse leiding van de exploitatie waar 
te nemen, dit wil zeggen het goed mate
rieel te exploiteren; dat, wat de exploi
tatie voor rekening en risico van verweer
der betreft, aanleggers slechts hierop 
wezen « dat de uitbating niet tot eigen 
profijt zal gebeuren; dat het niet vol
staat met een zogezegd aangestelde be
drijf;;leider jaarlijks de opbrengst van 
de hoeveuitbating te delen ll, wat de 
loutere bewering is dat verweerder de 
opbrengst van de exploitatie met een 
bedrijfsleider zal delen en dat de exploi
tatie niet tot eigen profijt zal geschieqen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na te hebben verklaard dat het niet ver-

van de Commissie voor de landbouw van de 
Kamer beperkte er zich toe te verwijzen naar 
het versla.g van de Commissie van de Senaat 
(Parl. stulclcen, Kamer, zitting 1954-1955, 
nr 280). 

Op 2·5 november 1958 werd nochtans een 
wetsvoorstel v66r de Kamer van volksvertegen
woordigers ingediend (Parl. stukken, Kamer, 
zitting 1958-1959, nr 55-1). naar luid waarvan, 
onder meer, het verzet, op straffe van verval, 
binnen drie maanden na ontvangst van de op
zeggin.g moet worden gedaan, « wanneer de 
verpachter heeft vermeld in welke vormen en 
binnen welke termijn het moet worden aange
tekend ». Maar dat wetsvoorstel is nog niet 
wet geworden. 
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Bist is dat de eigenaar zelf materieel de 
Bxploitatie doet, dat door eigen exploi
tatie moet verstaan worden « deze gedaan 
uitsluitend voor zijn rekening en onder 
zijn risico ll er aan toevoegt dat « reeds 
nu in de voorgebrachte bescheiden ten 
minste aanwijzigingen bestaan die aan
duiden dat geintimeerde - hier verweer
der - het ernstig meent met dit doel ll. 
d.w.z., het ernstig meent met een exploi
ta tie « uitsluiteml voor zijn rekening en 
onder zi,in risico ll ; 

Ovcrwegende da t deze vasts telling een 
gepast antwoord uitmaakt op de loutere 
bewering van aanleggers dat' de uitba
ting niet tot eigen profijt van verweerder 
zal gebenren; 

Dat het middel feitelijke gronclslag 
mist; 

Over het tweede midclel, afgeleicl nit 
de schencling van artikel 1775 van het 
Burg·erlijk Wetboek, in het bijzoncler 
van zijn dercle lid, vervangen door de 
wet van 15 juni 1955, artikel 1, en van 
zijn viercle en vijfcle alinea's gewijzigcl 
door de wet van 7 juli 1951, artikel 14, 
cloonlat het bestreclen vonnis de op 24 no
vember 1953 door verweercler betekende 
opzcgging van de tnssen partijen be
staancle pachtovereenkomst ontvankelijk 
en naar de vorm regelmatig verklaart om 
de reclenen cla t nit de gewijzigde tekst 
van artikel 1775 van het Burgerlijk Wet
hoek niet met zekerheicl kan worden af
geleill clat de opzegging de gevorderde 
bijzomlerheden nopens termijn en vor
men van verzet moet inhouden, en dat 
in elk geval eisers binnen de wettelijke 
termijn en in de vereiste vormen verzet 
cleclen zoclat de opgeworpen nietigheid 
bij gcbreke aan belang niet kan worden 
aanvaard, clan wanneer de opzegging ter 
zake pachtovereenkomst niet mag beperkt 
worden tot een verwijzing naar de voor
schriften nm artikel 1775 van het Bur
gerlijk Wetboek betreffende termijn en 
Yormen, dat zulke opzegging de voor hd 
verzet vereiste vormen en de dam-toe toe
ger;tane termijn zelf moet aancluiden en 
cle nit de miskenning van vermelde 
voorschrift voortvloeiemle nietigheW lYe
gens llet gebieclend karakter van bedoelcle 
wetsbcpaling door de rechter client uitge
sproken te worden zodra de claarcloor 
beschermcle partij crvan gewag maakt : 

0Yerwegem1e dat, luiclens artikel 1775 
van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewij
zigcl bij artikcl 1 yan de wet van 15 juni 
1955 cc de opzegging door de verpachter, 
op straf van nietigheid, duidelijk de 
reclenen moet vermelden waarom zij 
wordt gedaan en de pachter mecledelen 
dat hij hiertegen verzet kan aantekenen 
binnen de termijnen en in de vormen be
]malcl in de twee volgende leden ll; 

Overweg·emle dat de yerpachter, die de 

pachter meclecleelt dat hij verzet kan 
aantekenen tegen de opzegging, luiclens 
evcngenoemcle wetsbepaling Yerplicht is 
niet de inhoucl der leclen 4 en 5 van arti
kel1775 van het Burgerlijk Wetboek over 
te schrij ven, do ell ervan melding te rna
ken clat het verzet moet geschieden binnen 
de termijn en in de vormen bij g·emelcl 
artikel bepaald; 

Overwegemle clienvolgens <lat het be
streden vonnis, door Yast te stellen cla t 
de opzegging gedaan door verweerder 
aanleggers mededeelden dat cc zij verzet 
kunnen cloen binnen de termijn en in de 
vormen bepaalcl bij artikel 1775 van het 
Burgerlijk Wetboek ll, een wettelijke 
grondslag gegeven heeft ann het in het 
mill del bestreclen clisposi tief; 

Waarnit volgt dat het middel, in zoyer 
het voorhoudt dat, om rechtsgeldig te 
zi,in, de opzegg·ing gegeven door verweer
cler, zelf de dnur yan de termijn en de 
vonnen van het verzet had moetcn aan
uuiden, naar recht faalt, en, voor het 
overige, enkel opkomt tegen een over
boclig motief van het vonnis ; 

Om die redenen, verwerpt de Yoorzie
ning; veroordeelt aanleggcrs tot de kos
ten. 

20 maart 195H. - 1" kamer. - Yoo·r
zitteT, H. vVouters, eerste voorzitter. -
Ve1·slagge·ver, H. Delahaye. ~ GeUjklui
clencle oonol7tsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procnreur-generaal. - Pleite·rs, 
HH. Demcnr en Hermans. 

l e KAMER. - 20 maart 1959 

1° VENNOOTSOHAPPEN. - SA"~>I:ENWER
KENDE YENNOOTSCHAP. - DEELBEWIJZEN NIET 

VATBAAR VOOR AFSTAND AAN PERSONEN DIE 
GEEN VENNOTEN ZI.JN. RECHT ~rAN DE 
RECHTHEBBENDEN VAN EEN OVERLEDEN VEN
NOOT. 

2° VENNOOTSOHAPPEN. - SA~IEN,YER
RENDE VENNOOTSCHAP. ~ l{ECHTHEBBENDE VA}[ 
EEN OYEHLEDEN YENNOOT. - !(AN EEN VEX
NOOT "rQRDI~N ZO HI,T YOLDOE'Jl AAN, DE VOOR

WAARDEN WELKE DE STATUTEN IN DIT YEll
BAND OPLEGGJ<:N. 

1 o De aeelbcwi}zen van een samcwwer
lwncle vennootsohap zi.in niet 1'ntban·r 
voor atstwnrl ann person en welke geen 
1;ennoten z ij n; i npevnl vnn o·ve1·lij clen 
'VCtn een vennoot, hebben z·ijn 1'eohtheu
benclen en1cel het 1·eoht zijn nanrleel te 
ontvnngen, clit wU zeggen tle waanle 
van z·ijn aancleel in cle vennootsohap (1), 
----------------

(1) VAN RYN, Principes de clroit co1nmercial, 
bel. II, nr 995; FREDERICQ, bd. V, urs 696 en 698. 
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zoals clie zal bl'i-;ken uU de balans van 
het maatschappelijk jaar ~vaa1·in h-i,j 
ove1·leden is (Samengeordende wetten 
op de handelsvennootschappen, art. 142, 
153 en 154.) 

2o Zo de 1·echthebbende van een vennoot 
in een samenwerkende vennootschap 
n1et vcm rechtswege vemwot worclt en 
enlcel de waarde vnn het anndeel vnn 
zijn TechtsvooTganger ontvnnr1t, kwn hi,j 
nochtans vennoot wo1·den indien ldj 
voldoet nnn de voo,nvaanlen wellce de 
stntnten ·in d-it verbaml opleggen (1). 

(SA:M:ENWERKENDE VENNNOO'l'SCHAP CC NOORD NA
TIE ll, T. ROOMS EN DE Y.Z.W.D. S'l'UDIECEN
TRU:M: VOOR ZlELEZORG EN PREDICATIE.) 

ARREST. 

BET BOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 december 1957 door het Bof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleicl nit de schen
cling van artikel 97 der Gronclwet, door
dat het bestreden arrest, vaststeilende 
dat eerste verweerster bij testament het 
vruchtgebruik had gekregen van het aan
deel van wijlen Michiels, en tweede ver
weerster de naakte eigendom, nochtans 
beslist aileen de eerste verweerster als 
aandeelhoudster, als rustend lid van ei
seres te erkennen, om reden enerzijds 
dat cc inderdaad aileen eerste gei:ntimeerde 
(hier eerste verweerster) aandeelhoud
ster van beroepster wordt, als rustend 
lid, ingevolge de volledige en onherroe
pelijke toestemming van tweede gei:nti
meerde, zoals in de statuten van beroep
ster (eiseres) voorzien : de opvolger zal 
aileen en onherroepelijk, ten opzichte van 
diegenen die hem gekozen hebben, ven
noot worden en uitsluitend alle rechten 
verbonden aan het aandeel van zijn voor
ganger genieten; dat tweede gei:ntimeerde 
(hier tweede verweerster) geen enkel 
recht tegenover beroepster kan doen gel
den, gedurende het Ieven van de vrucht
gebruikster; dat het erkennen van het 
Studiecentrum als aandeelhouder niet ter 
sprake komt, gezien zijn onherroeppelijke 
toestemrning om eerste gei:ntimeerde als 
rustend lid voor te stellen; dat ingevolge 
deze toestemrning eerste gei:ntimeerde 
aileen als aandeelhoudster client be
schouwd te worden Jl, en anderzijds dat 

Bet woord « part » in de Franse tekst van de 
samengeordende wetten op de handelsvennoot
schappen heeft in de artikelen 141 en 14~ niet 
dezelfde betekenis als in de artikelen 153 en 
154. De Nederlandse tekst vermeldt « deelbe
wijs » in de artikelen 141 en 142 en « aandeel >> 

in de artikelen 153 en 154. 
(1) FREDERICO, bd. V, nr 669; Rep. prat. (J?•, 

belge, vo Societes cooph·atives, nr 237. 

cc eerste ge1ntimeerde die een zakelijk 
recht - het vruchtgebruik - op het aan
deel bezit, zich in dezelfde toestand be
vindt als een wecluwe medeeigenares van 
het aandeel, met dit enig verschil dat het 
verder lot van het aandeel van nu af be
paald is, in deze zin dat het zal toekomen 
aan de naakte eigenaar na het overlijden 
van de vruchtgebruikster; dat weliswaar, 
de naakte eigenaar zijn naakte eigendom 
kan verkopen, maar deze toestand niet 
meer onzekerheid biedt aangaanc1e het 
verder lot van het aandeel, dan ingeval 
van medeeigendom ll, dan wanneer het 
bestreden arrest, aldus enerzijds bcslis
send dat eerste verweerster aileen aan
deelhoudster wordt van eiseres, hetgeen 
inhoudt dat zij aileen, ter uitsluiting van 
tweede verweerster, alle rechten aan het 
aandeel eigen kan uitoefenen als rustend 
lid en in hoedanigheid van enige opvol
ger van wijlen haar echtgenoot Michiels, 
en, anderzijds menend dat tweede ver
weerster naakte eigenares is van dit 
aandeel en de naakte eigendom er van 
kan verkopen, hetgeen inhoudt dat eerste 
verweerster slechts vruchtgebruikster is 
van dit aandeel en zij geenszins de enige 
aandeelhoudster kan zijn, op duistere, 
dubbelzinnige en tegenstrijdige motieven 
steunt, hetgeen gelijkstaat met een ge
brek aan motivering en een schending 
uitmaakt van artikel 97 der Grondwet : 

Overwegende dat de deelbewijzen van 
een samenwerkende vennootschap niet 
vatbaar zijn voor afstand aan personen 
welke geen vennoten zijn; dat de recht
hebbenden, ingeval van overlijden van 
een vennoot, enkel, overeenkomstig de 
artikelen 153 en 154 der samengeordende 
wetten op de handelsvennootschappen, 
het recht hebben het aandeel van hun 
rechtsvoorganger te ontvangen, zoals het 
blijkt uit de balans van het maatschap
pelijk jaar waarin hij overleden is, en, 
derhalve, eerste vennoot kunnen worden 
in de plaats van de overledene zo zij 
voldoen aan de voorwaarden welke de 
statuten in dit verband opleggen; 

Overwegende dat volgens het bestreden 
arrest, de statuten van de aanleggende 
vennootschap van ambtswege de hoeda
nigheid erkennen, onder meer, bij over
lijden van een vennoot, aan zijn weduwe 
die, binnen· de bepaalde termijn, voorge-

Het Bof had niet te beo01·delen - wijl dit 
punt door de voorziening niet was opgeworpen 
- of aan de wet voldoet het beding in de 
statuten van een samenwerkende vennootschap 
waarbij mits zekere voorwaarden, doch zonder 
tassenkomst van de algemene ve1·gade1·ing het 
een erfgenaam van de overleden echfgenoot 
toegestaan wardt zelf vennoot te worden (zie 
hierover Rep. pmt. d1·. belge, hiervoor ver
meld). 
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steld wordt door al de erfg·enamen en 
zulks aileen, en onherroepelijk, met uit
sluiting van clegenen die haar gekozen 
hebben; clat het arrest vaststelt clat, ten 
deze, eerste verweerster, wecluwe van 
een vennoot, al de door de statuten voor
ziene voorwaarclen vervult om als rus
tencl lid te worden opgenomen, met uit
sluiting van tweecle verweerster, die de 
eerste als vennoot gekozen heeft; 

Overwegencle, weliswaar, clat het ar
rest, in antwoord op aanleggers conclu
sies, ook vaststelt dat tweecle verweer
ster, krachtens het testament van de 
echtgenoot van eerste verweerster, blote 
eigenares is van het aancleel van de 
overleclene; dat nochtans uit het verbancl 
van de beslissing blijkt da t de rech ter 
door « aancleel ll te clezen, verstaat niet 
het deelbewijs zelf hetwelk de hoeclanig
heicl van vennoot verleent en bepaalcl 
worclt door artikel 1-±1 van de samengeor
dende wetten op de hanclelsvennootschap
pen, maar het aancleel in de zin welke 
de artikelen 153 en 154 van gezegcle wet
ten aan clit woorcl geven; 

Dat het arrest, menvolgens door geen 
dubbelzinnigheicl of strijcligheicl aange
tast is en clat het rnicldel feitelijke groncl
slag mist; 

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

20 maart 1959. - 16 kamer. - Vo01'
zitte1', H. Wouters, eerste voorzitter. ~ 
Ve1·slaggever, H. Delahaye. - GeUjlcltd
dende conclttsie, H. Raoul Hayoit c1e 
Termi.court, procureur-generaal. - Plei
te1', HH. Van Ryn en De Bruyn. 

2e KAMER. - 23 maart 1959 

VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL 1954, 
ARTIKEL 26. - WEGGEBRUIKER DIE OP EEN 
GLADDE BAAN EEN VOERTUIG VOERT WAARVAN 
DE WIELBANDEN VERSLETEN WAREN. - WEG
GEBRUIKER DIE BI.J RET PLOTS EN ROEKELOOS 
OPDAGEN VAN EEN ANDER WEGGEBRUIKER DOOR 
TE REMMEN TOT SLIPPEN KOMT. - ARREST 
WAARBI.J BESLIST WORDT DAT DE EERSTE 
WEG,GEBRUIKER GEEN INBREUK OP ARTI
KEL 26 VAN DE vVEGCODE PLEEGDE, Olvi REDEN 
DAT EEN NORlviAAL GELEIDER AAN RET STUUR 
VAN EEN DEGELI.JK UITGERUSTE WAGEN OP DE
ZELFDE WI.JZE ZOU GESLIPT HEBBEN. -WET
TELI.JKHEID. 

De fe'item·echter rechtvacwcligt wetteUjlc 
zijn besUssing, dat cle weggebntilcer 
cl·ie, ofschoon de wielbanclen van zijn 
voe1·t·wig ve1·sleten waren, op een gladde 
baan rijclt en b'ij het plots en roelceloos 

opdagen van een ander weggebrttilcer 
cloor het krachtdacUg 1'e·1ne~nen tot sUp
pen lwmt, geen inbre·ulc op cle bepalin
gen van wrtikel 26 van cle TVegcocle van 
8 april 1954 ZJleegde, wannee1· hij .vast
stelt dctt een nonnctal gele·icle1· aan het 
stwtw van een cle,qeUjlc tt'it[Jentste wa
[Jen en rijclencle in dezelfde voonvcfar
clen als voorrnelde weggebntilce·1·, op 
clezelfde 1vijze zou ge1·ear1ee1'cl hebben 
en oolc zan geslipt hebben. 

(D'HOOGE, T. FRENCH EN BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

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

Over het eerste miclclel, afgeleicl nit de 
schencling van artikel 17 der Wegcocle, 
cloorclat het arrest aanlegger heeft ver
oordeelcl omdat hij een mam:euvre heeft 
uitgevoercl waarcloor de normale gang cler 
andere bestuurders belet werd zoncler hen 
te laten voorgaan, clan wanneer die be
paling enkel toepasselijk is wanneer de 
voorranghebbencle bestuurcler op een ze
kere afstand voor de weggebruiker die 
hem cleze voorrang verschulcligd is, zicht
baar is en die voorwaarcle te de.zen niet 
was vervuld : 

Overwegencle clat het arrest vaststelt 
dat aanlegger << over een volcloencle zicht
baarheicl beschikte om, niet aileen de 
wagen clezer laatste --:-- getuige Wilmot -
te zien aankomen, maar vanzelfsprekencl 
ook cleze cler burgerlijke partij - French 
- die in zijn onmidclellijke nabijheicl 
was ll; 

Dat het middel dus feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweecle micldel, afgeleid nit 
de schencling van artikel 26-1, eerste lid, 
van de Wegcode, cloorclat het arrest geen 
rekening gehouden met het feit dat de 
burgerlijke partij French met een over
clreven snellleid reed, gelet op de slechte 
atmosferische omstuncligheclen, de glib
gerige toestanc1 van de baan en de ver
sleten staat van de bunden van haar 
auto; 

Overwegencle clat, ten einde de bewe
ring van aanlegg·er, dat de lmrgerlijke 
partij een overdreven snelheicl ontwikkeld 
had te weerleggen, het bestreclen arrest 
de getuigenis van de genaamde Wilmot 
inroept die bedoelde snelheid op 55 kilo
meter per uur schat en verder aanstipt 
dat aunlegger de normale gang van de 
burgerlijke partij belet of gehinderd 
heeft; 

Overwegende clat verder antwoordende 
op de conclusies van aanlegger het arrest 
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vaststelt << dat de omstandigheid dat de 
banden van de wagen French (de burger
lijke partij) versleten waren niet van 
aard is de aansprakelijkheid van ver
dachte te verminderen daai', omwille der 
gladheid der baan een normaal geleider 
aan het stuur van een degelijk uitge
ruste wagen, rijc1enc1e in c1ezelfc1e voor
waarden als de geleider van de wagen 
French, bij een zo plots en roekeloos op
dagen van verdachte even instinctmatig 
zou gereageerd hebben, door even kracht
daclig te remmen en zodoende te slippen 
met, gebeurlijk, nog ergere gevolgen ll; 

Overwegende dat uit die vaststellingen 
het arrest wettelijk heeft mogen afleic1en 
dat de burgerlijke partij de bepalingen 
van artikel 26 der vVegcode niet overtre
den had; 

Da t het mid del niet kan aangenomen 
worden; 

Overwegende, wat de eis van de Staat 
betreft, aanlegger geen mid del inroept; 

En overwegende, wat de beslissing over 
de publieke vordering betreft, dat de sub
stantiEHe of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

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

23 maart 1959. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. de Olippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1'slaggeve,r, 
H. de Bersaques. - GeU,ikltbirlenae con
clu,sie, H. F. Dumon, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 23 maart 1959 

1° BEWIJS. - STRAFZAE:EN. - RECHTER 
IN HOGER BEROEP UITSPRAAE: DOENDE. 
RECHTER DIE DOOR DE BEOORDELING VAN DE 
EERSTE RECHTER NIET GEBONDEN IS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. - OoR
RECTIONELE EN POLITIEZAKEN. - GEVRAAGDE 
ONDERZOJCKSMAATREGEL. BEOORDEUNGS
RECHT VAN DE RECHTER. 

1 o De 1·echter in hager beroep is lloo?' ae 
beoonleling van ae ee?·ste ?'echte?· niet 
gebonaen, wat aangaat ae bewijsele
menten rlie 1'eeas aan aeze we?'ilen on
aerworpen. 

2° De co?Tectionele en poliUerechtbanlcen 
Z'ijn e?' niet toe gehou,aen tot een on!le?·
zoelcsmaat?'egel ove1· te gaan wellce 
aoo?' een pa?·Uj zotb voo?·gestelll worllen, 
·inllien zij !lie maatregel onnollig be
schomven (1). 

(1) Raadpl. verbr., 5 september 1957 (Bull. 
en PASIC., 1957, I, 1379), 

(AMERICA, T. VOETS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 september 1958 in boger 
beroep gewezen door de Oorrectionele 
Rechtbank te Tongeren; 

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

Over het eerste mic1c1el, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, c1oorc1at er tegenstrijcligheid 
bestaat tussen, eensdeels, het bestreden 
vonnis dat spreekt van bewijsmiclclelen, 
onder meer van foto's, zonder vast te 
stellen van waar die afkomstig .zijn en, 
anderdeels, het zittingsblad waaruit niet 
blijkt dat nieuwe daden van onderzoek 
verricht werden of getuigen in verhoor 
genomen, zodat het bestaan van nieuwe 
bewijsmiddelen erdoor tegengesproken 
wordt, en doordat de motieven van het 
bestreden vonnis a an het hof niet toela
ten zijn controle uit te oefenen alhoewel 
een bewijs in de wettelijke vorm aan
wezig client te zijn om de door leden van 
de rijkswacht onder eed afgelegde ver
klaring in twijfel te mogen brengen : 

Overwegende dat, uit de meldingen van 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
van de rechtbank zetelend in boger be
roep, blijkt eensdeels, c1at op de terecht
zitting tot het onderzoek op tegenspraak 
regelmatig overgegaan werd en, ander
deels, dat de raadsman van aanlegger 
schriftelijke conclusies overgelegd heeft; 

Overwegende dat die conclusies gewag 
maken van foto's zodat het vaststaat dat 
foto's, bij de debatten overgelegd wer
den; 

Overwegende dat, in strafzaken, be
halve het geval, vreemd aan de onderha
vige zaak, waarin de wet een bijzonder 
bewijsmiddel oplegt, de rechter de voor 
hem gebrachte bewijselementen soeverein 
oordeelt en volgens zijn overtuiging be
slist; 

Overwegende dat de rechter zijn over
tuiging op andere elementen dan getuige
nissen mag steunen en dat de rechter in 
hoger beroep door de beoordeling van de 
eerste rechter niet gebonden is wat aan
gaat dezelfde elementen die reeds aan 
deze werden onderworpen; 

Overwegende dat hieruit volgt dat zon
der tegenstrijdigheid de rechter regelma
tig heeft kunnen beslissen dat « ter zit
ting is gebleken, zulks in strijd met 
hetgeen de rijkswacht volgens het zit
tingsblad voor de politierechter zou ver
klaard hebben, dat de weg welke be
tichte wilde inslaan een aardeweg is op 
dewelke slechts een sporadische bekieze-
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ling met stenen nit de streek werd aan
gebracht, dat de bijgebrachte foto's znlks 
duiclelijk aantonen ll; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het twcede midclel, afgeleid nit 
<le scl1encling van de artikelen 97 van de 
Gromlwet, 27G, 408 en 413 van het Wet-. 
hoek van strafvorclering, tloordat het be
streden vonnis niet antwoordt op de 
opwerving vermeld in de besluiten regel
matig genomen door betichte, dat het ge
deelte van de weg clie de weggebruiker 
gaat ontmoeten en clat hij kan zien, het 
karakter van deze weg· bepaalt, en het 
bestreclen vonnis evenmin zegt of ter 
plaatse van de aansluiting de becloelcle 
ontmoete weg al clan niet gekiezeld of ge
kasseicl is : 

Overwegende clat, door te bepalen dat 
« de weg vvelke betichte wilcle inslaan 
een aarcleweg is op dewelke slechts een 
sporaclische bekiezeling met stenen uit de 
streek wercl aangebracht ll, het vonnis 
het feit uitsluit clat becloelde weg op 
welk gedeelte ervan het ook zij een ander 
nitzicht zou vertonen clan deze van een 
aarcleweg; 

Overwegencle dat de rechter alclus op 
passencle wijze de aanvoering van aan
legger beantwoord heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 408 en 413 van het Wetboek 
van strafvorclering, cloorclat het bestreden 
vonnis niet antwoordt op de vordering 
van de heer procureur des konings strek
kende tot een plaatsbezoek : 

Overwegende dat de rechter soeverein 
oorcleelt of er aanleicling toe bestaa t .om 
tot een onderzoeksmaatregel over te gaan 
welke zou voorgesteld worclen hetzij door 
de partijen, hetzij door het openbaar 
ministerie; 

Overwegende tlat, door het betwiste 
vraagstuk OD te lossen op grond van de 
bestanddelcn van tle zaak, de rechter 
nooclzakelijk verklaart dat hij voldoende 
ingelicht is en, clat tloor op clie wijze de 
verwerping van een verzoek, dat strekt 
tot een onclerzoeksmaa tregel, te rech t
vaardigen, hij het beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat cle substantHHe of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en dat 
de beslissing ovcreenkomstig de wet is ; 

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

Overwegcnde dat, bij gedeeltelijke be
vestiging van de beslissing van de eerste 

rechter, het bestreden vonnis aanleggcr 
tot de betaling van een provisionele vcr
goetling veroordeelc1 en cen deskumlig on
clerzoek bevolen heeft vooraleer over de 
burgerlijke vordering definitief uitspraak 
te doen; 

Overwegende dat tlnsdanige beslissing, 
tlie over geen betwisting aangaamle de 
bevoegdhei<l nitspraak cloet, geen eind
vonnis is in de zin van artikel 41G van 
het Wetboek van strafvordering; 

Dat. voorbarig zijnde, de voorziening 
niet cintvankelijk is; 

Om tlie retlenen, verwerpt de voorzie
ning; veroonleelt aanlegger tot de kosten. 

23 maart 1!l59. - 2P kamer. - Foo1·.zi.t
ter, H. de Olippele, raadsheer waarnemencl 
voorzitter.- l 1e1·sznrmever, H. Van Beirs. 
- Gelijklufdenrle concusie, H. F. Dumon, 
aclvocaat-generaal. 

2" KAMER. - 23 maart 1959 

1" REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN VEROOR
DELING. - STDKKEN DOOR DE BURGERLIJKE 
PARTI.J TIJDENS DE BERAADSLAGING BIJ HET 
DOSSIER GEVOEGD. - GEEN WEDEROPENING 
VAN DE DEBATTEN, NOCH VASTSTELLING DAT DIE 
CONCLUSIES EN STUKKEN GEWEERD WERDEN. 
- SCHENDING YAN DE RECHTEN YAN DE VERDE
DIGING EN VAN HET CONTRADICTOIR KARAKTER 
VAN DE DEBATTEN. 

zo KOSTEN. - VoonziENING IN VERBRE
KING. - STRAFZAKEN. - BESLISSING YAN 
VEROORDELING OP DE VOORZIENING YAN DE BE
KLAAGDE VERBROKEN. - BESLISSING WAAR
DI.J EEN PAR'l'IJ BURGERLIJK VERAN'l'WOORDE
LI.JK VERKLAARD IS ZO!I'DER VOORWERP. -
0NREGELMATIGE VOORZIENING VAN DIE PARTJ,J. 
- KOSTEN VAN DIE VOORZIENING TEN LASTE 
VAN DIE PARTI.J. 

1" 1·Vanneer tijdens cle be1·aaclslag£ng vnn 
de 1·echte·J:s, stuklwn vnn de bnrgerli:ike 
partfj bij het dossier we·nlen rte·v~e.?cl, 
·wonl.en cle 1'ecliten ·van rle '&enlerlt.gtng 
nlsmede het contrad·ictoire lcarakter 
vcm rle debatten geschonclen door .rle be
sliss·ing clie de beklaagrle veroonleelt 
zonrler vast te stellen dat cUe stulch·en 
a.ls awn lt et rlebat vreemrl 1venlen ver
wijrlenl, of zoncler rlat rle wederopenin[! 
van fle de batten werrl be·volen (1). 

zo Wannee·r cle besliss·ing waarb·ij een 
pa1·Uj b·nrge1·l·ijk vem.ntwoorrlel'i:ik 
worclt ve1·1,·Zannl zonrler voonverp wonlt, 

(1) Verbr., 29 october 1956 (Ar1·. Yer1J1'., 
1957, biz. 127; Bull. en PASIC., 1957, !, 198) 
en 20 januari 1958 (Bull. en PAsrc., 1958, I, 
526). 
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ten gevolge van de verb·relC'ing, op de 
voorziening van de belclaagcle, van tle 
beslissing clie der<::e veroonleelt, bl'ijven 
de lcosten van de voorziening van ile 
btwge1·Ujlv ve·rwnt~voonlelijlc verlclaanle 
part-ij ten ha1·en laste, zo ileze zich 
om·egelmatig voorzien heett, onde·r meer 
i:nclien zii haar voorziening niet bete
lcend heett aan ile pa1·tij tegen clwwelke 
zij gericht ·is (1). 

(':VINDEY EN DE \VlNTER, 
T. DIENST VAN DE SOHEEPVAART.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op llet bestreden 
vonnis, op 28 october 1958 in hoger beroep 
gewezen door de Oorre~tionele Rechtbank 
zetelende te Turnhout; 

Wat betreft de voorziening van Louis 
vVindey: 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
nit de schending van de verdediging en 
van de artikelen 190, 210 en 211 van het 
Wetboek van strafvordering· : 

Overwegende da t, na de sluiting der 
debatten voor de correctionele rechtbank 
zetelende in graad van beroep, door de 
burgerlijke partij Dienst der scheepvaart 
conclusies en een bundel inhoudende zes 
stukken werden neergelegd en gevoegd 
bij het dossier der procedure; 

Dat de correctionele rechtbank deze 
bescheiden niet geweerd J1eeft nit de ele
menten waarop ze haar overtuiging 
steunde; 

Overwegende dat, zodoenc1e, de recht
bank de rechten der verdediging alsook 
de regel over het mondeling en openbaar 
onderzoek, vastgelegd door lle wettelijke 
bepalingen, door het micldel aangehaald, 
heeft geschonden; 
' Overwegendc dat de verbreking van de 
beslissing over de publieke yordering de 
verbreking medebrengt van de beslissing 
over de burgerlijke vorc1ering die er het 
gevolg van is ; , 

vVat betreft de yoorziening van Gerard 
De Winter: 

Overwegenc1e dat uit de stukken niet 
blijkt dat deze voorziening betekend 
werd aan de partijen tegen dewelke zij 
gericht is; dat zij bijgevolg niet ontvan
kelijk is· 

Dat n;chtans de verbreking der be
slissing de betichte Windey veroordelende 
noodzakelijkerwijze voor gevolg heeft dat 
de beslissing De Winter burgerlijk ver
antwoordelijk verklarem1e voor de veroor
delingen lastens vVinc1ey uitgesproken en 

(1) Verbr., 10 januari 1955, beweegredenen 
(Bull. en PAsrc., 1955, I, 466). 

hem solil1air met laatstgenoemde veroor
delende zonc1er voorwerp wordt; 

:Om die redenen, verbreekt het vonnis 
doch slechts in zover het,, beslissenc1e 
over de OJ1ellbare vordering en over de 
vordering der lmrgerlijke partij, aanleg
ger Louis vVim1ey veroordeelt, de beslis
sing voor zover ze Gerard De Winter 
burgerlijk verantwoorclelijk verklaart 
voor de veroordelingen lastens Wincley 
uitgesproken en hem soliaair met deze 
laatste veroorc1eelt, aldus zonder voor
werp wordenc1e; Verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; legt de kosten ten 
laste van verweerster de Dienst der 
scheepyaart, behalve de kosten van de 
voorziening van Gerard De Winter die 
door deze partij zullen gedragen wor
den; verwijst de a]dus beperkte zaak 
naar de Oorrectionele Rechtbank te .Ant
werpen, zetelende in hoger beroep. 

23 maart 1959. - 2° kamer. - TToo1·
zitte1·, H. de Olippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. · TTerslaggeveT, 
H. Hallemans. - Gelijlclnidende concl·u
sie, H. F. Dumon, advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 23 rnaart 1959 

BESOHERMING DER MA.ATSOH.APPIJ. 
- VERLENGlNG YAN DE INTERNERING. -
VOORAFGAANDE INOIJSERYATIESTELLING, IN EEN 
PSYCHIATRISCHE AFDELING VAN EEN STRAFIN
STELLING, NIET WETTELLTK YEREIST. 

Om, cle interneriny VOO'i' een nie·tHve ter
;n·ifn te gelasten, ove·teenkomst'iy arU
J,,el 22 vwn cle wet van 9 npril 1930, 
moet het in clat a1·Ukel anngewezen 
1·echtscollege het aclvies imvinnen van 
1le geneesheer, cliensthoofil van cle psy
cli:iatrische atilelin.o, en van cle bestunr
iler van 1le 'instell'ing wnwr ile yei:nter
neenle zich bevinclt; het is er n'iet toe 
geho11den voo,rafyaancl zijn inobserva
Uestelling in een 1JSJJchiatrische afcleling 
'Vftn ecn st'mtinstelUng te bevclen. 

(BROES.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 februari 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel, kamer 
van inbeschulcUgingstelling ; 

Over het middel, afgeleid nit de schen
ding Yan de artikelen 22 en 23 van de 
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wet van 9 april 1930 tot bescherming der 
maatschappij tegen de abnormalen en de 
gewoontemisdadigers, daar de bestreden. 
beslissing, door de beschikking van de 
raaclkamer der rechtbank van eerste 
aanleg te Leuven, del. 20 januari 1959, 
te bevestigen, de internering van aanleg
ger voor een nieuwe termijn van tien 
jaar bevolen heeft zonder dat aanlegger, 
met het oog op de te treffen maatregel, 
vooraf in observatie wercl gesteld noch 
aan het geneeskuncUg· onderzoek van een 
psychiater-zielkunclige onderworpen wercl : 

Overwegende dat, overeenkomstig arti
kel 22 van de wet van 9 april 1930, de 
verlenging· van de internering van aan
legger werd gelast naclat, zoals blijkt uit 
het bestreden arrest, inzonclerheid het 
advies ingewonnen werd van de genees
heer, diensthoofd van de psychiatrische 
afcleling, en van de bestuurder van de 
instelling waar de gei:nterneerde zich 
bevond; 

Dat de wet niet voorschrijft dat een 
inobservatiestelling van de gei:nterneercle 
of een in de loop van de procedure opge
steld geneeskundig verslag beoogcle maat
regel noodzakelijk moet voorafgaan; 

Overwegende clat artikel 23 van ge
melcle wet de maatregel niet betreft clie 
het voorwerp is van de bestreden beslis
sing; 

En overwegencle clat de substantHne of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefcl en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om me reclenen, verwerpt de voorzie
ning. 

23 maart 1959. - 2" kamer. - Voo1·
zitter, H. de Clippele, raaclsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Van Beirs. - Gelijklttiaende oo1Wltt
sie, H. F. Dum on, aclvocaat-generaal. 

2" KAMER. - 23 maart 1959 

VERKEERSBELASTING OP DE AUTO
VOERTUIGEN. - WERKTUIGMACHINES. 
- VRIJSTELLING VAN DE BELAS1'ING.- VOOR
WAARDE. 

De [eite1weohter besUst wetteUjk dat een 
motorm·aohtwagen geen tverlcttt·igma
ohine is wellce van de verkee1·sbelast-ing 
op fle cwtovoert·wigen (1) vr·ijgestelfl is, 
naard·ien die m.oto1·vraohtwagen, of
sohoon hij toevalUg cwngetvencl tve1·fl 
om het wee1·standsvennogen van bntg-

(1) Raadpl. verbr., 7 mei 1956 (A1'1'. Yerb1·., 
1956, blz. 743; Bull. en PASIC., 1956, I, 9'10). 

gen te beproeven, gebottwd werd tot het 
vervoer vw1 zalcen en werlceUjlc te clien 
einde op de openbare weg gebrnikt is 
geworden. 

(H. EN A. VANWYNSBERGHE, 
T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANCI~;N,) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 15 januari 1959 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het miclclel, afgeleicl uit de schen
cling van de artikelen 97 van de Groncl
wet, 1317 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, en van de artikelen 1, 2 en 3, 
25, 33 en 34 van de wetten betreffende 
de verkeersbelasting op de autovoertui
gen, samengeorclend bij koninklijk besluit 
van 10 april 1951, welke gemelde artikelen 
respectievelijk zijn artikel 1, eerste lid, 
van de wet van 28 maart 1923, artikel 1, 
tweede lid, van dezelfcle wet, artikel 5, 
1o, 5, 2°, van dezelfcle wet gewijzigcl 
door artikel 2 van cle wet van 17 augus
tus 1948 en stilzwijgencl gewijzigcl door 
artikel 3 van de wet van 10 augustus 
1950, 5, 3° tot 5°, en artikel 5 van de 
wet van 28 maart 1923, aangevuld door 
artikel 1 van de wet van 10 augustus. 
1950, en vercler, wat artikel 25 van ge
noemde samenordening betreft, artikel 8, 
paragraaf 1, eerste lid, van de wet van 
28 maart 1923, artikel 10 van de wet van 
28 maart 1923, en artikel 11, paragraaf 1, 
van de wet van 28 maart 1923, eerste 
ondercleel, doordat het bestreden arrest 
het voldoende acht clat een motorvoer
tuig, clat zodanig g·ebouwd is dat er ver
voer van personen of goederen mee kan 
gedaan worden, op de openbare weg komt, 
opdat de artikelen 1 en 2 van op 10 april 
1951 samengeordende wetten, en de an
dere gemelcle artikelen toepasselijk zou
den zijn, en het van oordeel is dat het 
bctrokken voertuig, geladcn met zancl en 
voortgetrokken door een andere wagen, 
ook al worclt het alleen aangewend tot 
het testen van de Leeskensbrng te Mal
degem, toch belastbaar moet geacht wor
den, clan wanneer artikel 1 van gemelde 
wetten, aileen het effectief gebruik tot 
vervoer van goecleren of personen belast, 
en het ten de.ze vaststaat clat de betrok
ken wagen alleen op de openbare wcg 
werd gebracht, voortgetrokken door een 
anclm;e wagen, om als gewicht te clienen 
bij het testen van de Leeskensbrug, en 
hiertoe ook niet ver van de brug wercl 
geladen met zancl, zodat clit gebruik geen 
belastbaar gebruik uitmaakt; tweecle on
dercleel, doorclat het bestreclen arrest de 
indruk geeft clat de vrijstelling van ar
tikel 3 wordt ingeroepen, clan wanneer 
aanleggers in hun conclusies de toepas-
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·sing van voormelde artikelen 1 en 2 heb
ben besproken, zodat de conclusies niet 
.mlequaat wenlen beantwoonl of verkeerd 
wer<len begrepen : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
·clat de motorvrachtwagen, waarvan de 
verkeersbelasting niet gekweten was, 
met 5.000 kg. zand gelaclen was en op de 
openbare weg wercl aangetroffen; 

Dat om de aanvoering van aanleggers 
te verwerpen, als zou het voertuig als 
werktuigmachine dienen beschouwd te 
worden waardoor geen belasting ver
·sclmldigd is, gezien het op de dag van 
de feiten uitsluitend aangewend werd om 
het weerstandsvermogen van een brug te 
beproeven, het arrest steunt hierop dat, 
indien artikel 3 van de op 10 april 1951 
samengeorden<le wetten betreffende de 
verkeersbelasting de vervoermiddelen op
SOint welke van de belasting zijn vrijge
steld en indien er tevens uit de parle
mentaire besprekingen blijkt da t ook 
wer ktnigmachines niet aan de belasting 
Dnderworpen zijn, er daaruit niet voort
vloeit dat bedoelde vrijstelling kan uit
gebreid worden tot vervoermiddelen of 
aanhangwagens uiteraard gebouwd, be
stemd en gebruikt tot het vervoer van 
zaken, naargelang het doel van iedere 
daad van vervoer of de toevallige bestem
ming welke de vervoerder aan de vracht 
meent te moeten geven; 

Overwegende, aan de ene zijde, dat het 
arrest alclus steunt, niet aileen op de 
structuur en de bestelllllling van de 
vrachtwagen, maar ook hierop dat de 
wagen in feite tot het vervoer van goe
deren gebruikt werd; 

Dat, aan de andere zijde, het slechts 
ten overvloede en volledigheidshalve is 
dat het arrest, benevens de door aanleg
gers ingeroepen vrijstelling als werktuig
machine, ook de.ze voortvloeiend uit 
bedoeld artikel 3 vermeldt; 

Dat geen van beide onderclelen van het 
mid del kan aangenomen worden; 

En overwegencle clat, voor het overige 
de substanW~le of op straf van nietig
heicl voorgeschreven rechtsvormen wor
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is; 

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

2B maart 1959. - 28 kamer. ~ Voor
z·Uter, H. de Olippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1·slaggeve·r, 
H. Belpaire. - Gelijlclnirlende conclusie, 
H. F. Duman, advocaat-generaal. 

28 
KAMER. - 24 maart 1959 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
ROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP, - VER
STEK DOENDE PARTIJ. - ZENDING DOOR DE 
GRIFFIE VAN. EEN OPROEPING BIJ EEN TER 
POST AANGETEKENDE BRIE~'. - WET VAN 
23 JULI 1953, ARTIKEL 1, WAARBIJ ARTI
REL 11 VAN DE WET VAN 6 SEPTEMBER 1895 
GEWIJZIGD WORD1'. - BEPALING NIET VAN 
TOEPASSING OP DE VOOR DE BEKENDMAKING 
VAN DE 'YET INGESTELDE BEROEPEN. 

2° INKO:MSTENBELASTINGEN. - Bur
TENGEWONE TERkiiJN. - 0NVOLLEDIGE OF ON
JUIS'l'E AANGIFTE. - 0NVOLLEDIGHEID OF ON
JUISTHEID DIE NOCH UI'l' DE AANGIFTE, NOCH 
Ul'l' DE BIJLAGEN ERVAN BLIJKEN, - BUITEN
GEWONE TERMIJN 'l'ER BESCHFKKING VAN DE 
ADMINISTRA'l'IE. 

3° INKO:MSTENBELASTINGEN. - Bur
TENGEWONE TERMIJN. - TERMIJN WELKE 
DOOR DE ADkiiNIS'l'RATIE KAN AANGEWEND 
WORDEN ZOWEL BIJ HET NIET OVERLEGGEN 
VAN EEN AANGIFTE, ALS BIJ EEN ONVOLLEDIGE 
OF ONJUISTE AANGIFTE. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. - Bur
TENGEWONE 'l'ERMIJNEN. - lNKOllfS'l'EN OVER 
DE JAREN 1940 TOT 1945. - lN'KOMSTEN BE
DOELD IN ARTIKEL 25, PARAGRAAF 1, VAN DE 
SAMENGESCHAKELDE WE'l'TEN. - TERMIJNEN 
VERLENGD TOT 31 DECEMBER 1954. 

5° INKOJYISTENBELASTINGEN. - RA
MING VAN DE GRONDSLAG IN DE GEWONE BELAS· 
TINGEN BELASTBAAR. - RAliHNG WELKE NIET 
KAN GEDAAN WORDEN OP GROND VAN DE VER
MOEDENS DOOR DE WET VAN 16 OCTOBER 1945 
BEPAALD. - RAMING WELKE RAN GEDAAN 
WORDEN DOOR DIE ELEllfENTEN ALS FEITELIJKE 
VERMOEDENS TE GEBRUIKEN TEN Tll'EL VAN TE
RENEN OF INDICIEN VAN GEGOEDlfEID. 

6° INKOJYISTENBELASTINGEN. - WIJ
ZIGING VAN EEN ONJUIST BEVONDEN AANGIFTE. 
- RAMING NAAR TEKENEN OF INDICIEN. -
GLOBALE RAllfiNG. 

1° De bepaling van artilcel 1 van cle wet 
van 23 i'nli 1953, (lie onder, nwe1· arti
lcel 11 vwn de wet van 6 septem.be1· 
1895 vervangt, en die in zalcen va.n (li-
1'ecte belnstingen rle gr·ij]ie1· vwn het 
hof ·van beroep oplegt boij een te·r twst 
aangetekende b1·iej een op1·oep·ing te 
zenrlen ann de pa1·tij (l'ie b-i.i het oproe
pen vwn cle zanlc verstelc lant gnwn, is 
enlcel van toepnssing OlJ cle beroepen 
-i.ngestelcl te 1·ekenen van cle belcenclma
lcing van fle wet. 

2° De (Ulministrnt-ie van rle direote be
lasUngen besohilct ove1· cle b1titengewone 
annslagtermijn, tvannee·r rle onjwist
heicl of (le onvolle(z.igheicl van cle aan
gifte noch 1tit (le aangifte zelf noah jtit 
de b·ijlagen e1·van blijlct, CLl is die on-



- 576 

jnistheicl of clie onvollecl,igheicl ter lcen
nis van cle aclrninistratie gelcornen v66't 
het 1ierstrijlcen van cle getvone aanslag
tennijn (1). (Wetten lletreffende de 
inkomstenllelastingen, op 31 juli 1943 
samengeschakelcl, art. 7 4.) 

3° Het niet overle(fgen van ile a!Lngifte 
e'venals het overleggen van een onvol
le!lige of onj'uiste anngifte laten be'icle 
toe de belnstin,11 in cle bniten[Jetvone 
te,rmijn te vesti[Jen (2). (Samengescha
kelcle wetten betreffencle <le inkomsten
belastingen, art. 74.) 

4° De b'll-iten,rwwone termijnen tot vo1'fle1·inrJ 
of navonle1·ing van cle ontclolcen '/'echten 
wenlen verlengcl tot 31 cleoember 19.54, 
'VOO'I' zover Z'i.i bet'i'elclC'in[J hebben op 
cle 'in nrt'ilcel 25, tmrngraaf 1, van be
tv'uste ivetten be!loel!le inlcomsten, ver
lcregen gecltwencle !le ja1·en 1940 to't 
1944 (3), zon!le1· mule1·soheicl t'l/,ssen het 
geval tvnadn de gewone inlcomsten op 
clezelfcle gronclslag nls cle emtrnbelas
ting gevesUgcl worclen en het geval 
wna,rin zi.i alleen ge'vestigcl wonlen. 
(Wet van 30 juli 1947, art. 1.) 

o0 Zo cle b'ij a1'tikel 2, pn1·ng1·aaf 3, van 
!le wet van 16 october 1945 ingestelcle 
vermoeclens een nnn cle emt1·nbelasf'inrJ 
e,igen bewijsmicl!lel ttitmalcen, hetwellc 
clerhnlve nls clns!lnnig inznlce gewone 
inlcomstenbelasUngen niet toepnsseUjlc 
is, mag !le cuzrn,inistratie niettemin, 
voor het vesf'i{fen vnn !le gewone belas
tin{fen zich beroepen op cle elementen 
wnarotJ clie vennoeclens toepnsselijlv 
Z'ijn, ten tUel van telcenen of inclic'iiin 
vnn gegoe!llwicl ( 4). (Samengeschakelcle 
wetten betreffencle de inkomstenbeias
tingen, art. 55.) 

6° De raming vnn cle belastbare groncl
slarJ cUe de a!lmin,ist1·nUe, na cle aan
[J'ifte van !le belastingpl'iohtige onju.'ist 
bevonclen te hebben, in cle 11laats van 
cle aangegeven inlvomsten lean stollen is 
een globale raming vol{tens het f!eheel 
van cle tekenen of inclioien, en niet een 
1·aming volgens enlcele van cleze (5). 
(Samengeschakelcle wetten betreffencle 
de inkomstenbelastingen, art. 55.) 

(1) Yerbr., 4 februari 1958 (Arr. Ym·br., 
1958, blz. 373, met de noot 1; Bull. en PAsrc., 
1958, I, 603, met de noot 1) ; 23 september 1958 
(supm, blz. 73, met de noot 2; Bull. en PAsrc., 
1959, I, 89). 

(2) Verbr., 22 mei 1956 (Bull. en PAsrc., 
1956, I, 1010) ; 23 december 1958 (supm, 
blz. 363; B1tll. en PAsrc., 1959, I, 425). 

(3) Verbr., 16 mei 1956 (A1T. Vcrb,r., 1956, 
blz. 775; Bull. en PASrc., 1956, I, 985) ; 24.· sep
tember 1957 (A>T. Yerb1·., 1958, blz. 29; Bull. 
en PAsrc., 1958, I, 40) en 17 maart 1959 (supm, 
blz. 549; Bull. en PAsrc., 1959, I, 723). 

(4) Verbr., 31 maart 1953 (AI'I'. VeTb1·., 1953, 

(JANSSENS, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCiiEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 24 februari 1958 door het Hof' 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het ecrste midclel, afgeleicl uit de 
scllencling van artikel 11 van de wet 
van 6 scvtemller 1895 lletreffencle cle fis
cale aanslagen inzake clirecte llelastingen, 
zoals de bepaling wercl vervangen door 
artikel 1 van cle wet van 23 juli 1953 
betreffende beroep v66r het hof van be
roep en voorziening v66r llet hof van 
verbreking inzake clirecte belastingell, 
cloorclat, vooraleer bij het bestreclen ar
rest, lletwelk moet worden geacht op tc
genspraak gewezen te zijn, het lleroep van 
aanleg·g·er ongegrond te verklaren, het 
hof van beroep de .zaak heeft llehancleld 
zoncler clat aanlegger aanwezig of verte
genwoorcligcl was, clan wanneer aanleg
ger niet bij een ter post aangetekencle 
brief wercl opgeroepcn zoclnt het bestre
clen arrest nietig is : 

Overwegencle dat artikcl 1 van de wet 
van 23 juli 1953, hetwelk onder meer ar
tikel 11 van de wet van 6 september 1895 
vervangt, de verplichting invoert voor 
de griffie van het hof van beroep, in 
geval bij het oproepen van de zaak een 
van partijen verstek laat gaan, bij een 
ter post aangeteken<le llrief een oproeping 
te zenclen aan de in het beroep opgege
ven woonplaats; 

Overwegencle dat artikel 2 van de wet 
van 23 juli 1953 luiclt als volgt : « Deze 
wet is van toepassing op elke voorziening 
in beroep en in verbreking, ingestelcl te 
rekenen van haar bekenclmaking. Zij 
treeclt in werking de clag waarop ze in 
het Belgisch Staatsblacl is bekenclge
maaktll; 

Overwegencle clat gemelcle wet in het 
Belgisch Staatsblacl van 1 augustus 1953 
is bekenclgemaakt en clat, blijkens de 
door aanlegger neergelegcle stukken, cleze 
zijn beroep op 30 juli 1953 heeft ingestelcl, 
lletzij v66r de bekenclmaking; 

Overwegencle dat het miclclel naar recht 
faalt; 

Over het tweecle miclclel, afgeleicl uit 
de schencling van artikel 7 4 van de sa
mengeschakelcle wetten betreffencle de 
inkomstenbelastingen, zoals die bepaling 

blz. 532; Bull. en PAsrc., 1953, I, 598) en 6 de
cember 1S55 (Arr. Verb1'., 1956, blz. 268; Bull. 
en PAsrc., 1956, I, 333). 

(5) Verbr., 15 en 22 juni en 6 juli 1954 (A1·r. 
Ve1·br., 1954, blz. 665, 692 en 735; Bull. en 
PAsrc., 1954, I, 884, 919 en 975); 23 september 
1958 (.wpr<i, blz. 73, met de noot 3; Bull. en 
PAsrc., 1959, I, 89). 
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voorkwam in het besluit van 31 juli 1943, 
alsmecle van artikel 1 van de wet van 
30 juli 1947 hondemle verlenging van de 
termijnen voorzien in artikel 7 4 van de 
samengeschakelde wetten betreffencle de 
inkomstenbelastingen voor zover zij be
trekking hebben op de inkomsten uit de 
jaren 1940 tot 1944, doorclat het bestredcn 
arrest het mi<ldel verwerpt dat door aan
legger werd afgeleicl uit de forclnsie van 
de aanslagen in de gewone inkomsten
belastingen, gevestig<l voor dienstjaar 
1949, bij na vordering van recltten over 
clienstjaren 1941 tot 1!145, dan wanneer, 
opdat een aanslag bniten de gewone ter
mijn zon kunnen worden gevestigd, door 
ltet trcm tijde van ltet vestigen van de 
betwiste aanslagen van kracltt zijnde 
artikel 74 wonlt vereist dat een nieuw 
element, dat door ltet feit van de belas
tingsclml<lige vercloken bleef, ter kennis 
van <1e aclministratie zon komen buiten 
die termijn, ltetgeen ten cleze niet ltet 
geval is en tronwens door de administra
tie niet wordt beweerd, vermits de !Je
lastbare g'l'onc1slag steunt op gegevens cUe 
hlijken nit de vermogenstoestanc1 van 
aanlegger in octo!Jer 1944; en clan wan
neer de \'\'et van 30 jnli 1847, die door 
het bestreclen arrest wor<1t ingeroepen, 
slechts toepasselijk is wanneer gewone 
inkomsten!Jelastingen worden gevestigcl 
op clezelfde grondslag als de extra belas
ting, hetgeen ten deze nie.t het geval is 
vermits aanlegger niet in de extrabelas
ting werd aangeslagen : 

Overwegende dat, opdat de adminis
tratie zon beschikken over de lmitenge
wone aanslagtermijn voorzien bij arti
kel 7 4 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakcld 
!Jij beslnit van 31 juli 1943, die bepaling 
niet vereist da t de onjuistheid of de on
vollecligheid van de aangifte eerst na ln:t 
verstrijken van de gewone aanslagter
mijn ter kennis van de administratie zon 
komen, zo die onjuistheid of <lie onvolle
digheid niet nit de aangifte zelf of nit de 
bijlagen ervan !Jlijkt; 

Da t immers die be paling het niet-over
leggen van de a angifte op dezelfde voet 
stelt als het overleggen van een onvolle
dige of onjniste aangifte en dat, gelet op 
<1e bepalingen van artikel 53 van die 
wetten, het niet-overleggen van de aan
gifte noodzakelijk aan de a<lministratie 
is !Jekend bij llet verstrijken van de ge
wone aanslagtermijn; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del naar rech t faalt; 

Overwegende <1at, volgens artikel 1, 
van de wet van 30 jnli 1947, de bij 
artikel 74, lid 1, van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen voorziene termijnen tot vordering of 
navordering van de ontdoken rechten 

YERBR., 1959. - ~1 

worden verlengt tot 31 december 1954 
« voor zover zij betrekking heb!Jen op in 
artikel 25, paragraaf 1, van !Jewuste sa
mengescllakelde wetten bedoelde inkom
sten ll, verkregen gedurende de jaren 1940 
tot 1944 of blijkend uit de in de loop der 
jaren 1040 tot 1944 afgesloten balansen; 

Dat llet tweede onclerdeel van het mid
del naar recht faalt; 

Over llet derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 55 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, 2 en 7 van de wet 
van 1G october 1945 tot invoering van een 
extrabelasting op de in oorlogstijcl be
haalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, doordat llet bestreclen arrest 
!1eslist dat de aclministratie terecht bij 
de aangcgeven inkomsten heeft gevoegcl 
een beclrag gelijk aan de kosten voor 
levensonderhoud, dan wanneer dergelijke 
toegeving principieel niet mogelijk is 
daar het vermoeden van karakter van 
bedrijfsinkomsten afgeleicl uit vermo
gensa ccressen slechs toepasselijk is op de 
extrabelasting en op de, naar die accres
sen, gevestigde gewone inkomsten!Jelas
tingen; cla t er ten laste van aanlegger 
geen aanslag· in <le extral1elasting werd 
gevestigd zo<la t het door de wet van 16 oc
tober 1945 ingestelde vermoeden niet toe
passelijk is, en dan wanneer, zo volgens 
artikel 53 van de samengesehakelc1e wet
ten de raming Vfl n de llelastlmre gron<l
slag mag worden gedaan volgens tekenen 
of inc1icH!n, er bovendien wordt vereist 
dat nit die tekenen of indicien een ho
gere graad van gegoedheid blijkt dan uit 
de aangegeven inkomsten, hetgeen nitge
sloten is wanneer, zoals in het onderhavig 
geval de aangegeven inkomsten 177.001 fr. 
!Je<lragen en de kosten voor levensonder
hond slechts 125.000 frank : 

Overwegende dat, zo de bij artikel 2, 
paragraaf 3, van de wet van 1G october 
1945 ingestelcle vermoedens een aan <le 
extrabelasting eigen bewijsmiddel uitma
ken, hetwelk derhalve als dnsdanig in
zake gewone inkomstenbelastingen niet 
toepasselijk is, de administratie niette
min in de bepalingen van artikel 55 van 
de samengeschakelde wetten het recht put 
om zich, tot vestiging van de aanslagen 
in de gewone inkomstenllelastingcn, op <le 
elementen waarop die vermoedens toepas
selijk zijn te beroepen ten titel van te
kenen of indicien waarnit een hogere 
graad van gegoedheid blijkt dan nit de 
aangegeven inkomsten; 

Dat, verre van toepassing te maken 
van de !Jij de wet van 1G october 1945 
ingestelde vermoedens, het arrest verwijst 
naar vermoedens van de mens waaruit 
inkomsten blijken die in de gewone in
komstenbelastingen belastbaar zijn; 
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Dat het eerste onderdeel van het mid
del niet kan aangenomen worden; 

Overwegende dat uit het arrest en uit 
de stukken van de procedure waarnaar 
het verwijst blijkt dat voor de betwiste 
aanslagen de belastbare grondslag werd 
geraamd volgens vermoedens voort
v loeieml uit de vergelijking van de ver
mogenstoestand van aanlegger respectie
velijk in 1940 en in 1944 en er daarbij 
rekening werd gehouden, niet aileen met 
de uitgaven voor levensonderhoud gedu
rende het belastbaar tijdperk, maar met 
een geheel van tekenen of indiciiin; 

Overwegende dat artikel 55, para
graaf 1, van de samengeschakelde wet
ten, door te bepalen dat de administratie 
tot de wijziging van het cijfer der aange
geven inkomsten zal mogen overgaan, 
enkel de grondslag heeft becloeld die tot 
de vestiging van cle belasting moet die
nen, dit wil zeggen het geheel der belast
bare inkomsten; dat clienvolgens de on
juistheid - van de wijziging - slechts 
kan blijken uit de vergelijking van het 
cijfer der aang·egeven inkomsten met cla t 
welk de administratie in de plaats wil 
stellen; dat alclus, elke andere vergelij
king, hetzij van zekere bestamldelen cle
zer bedragen onderling, hetzij van zekere 
inkomsten met het geheel der aangegeven 
inkomsten, buiten het toepassingsveld van 
die bepaling valt; 

Dat, bijgevolg, om de toepassing ervan 
uit te sluiten, het niet volstaat dat de 
afzonderlijke raming, gedaan volgens een 
van die tekenen of indicHin, beneden de 
aangegeven inkomsten zou blijven, wan
neer de globale raming, volgens het ge
heel van de tekenen of incliciiin, dat be
drag overtreft; 

Dat het tweecle onderdeel van het mid
del niet kan aangenomen worden; 

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

24 maart 1959. - ze kamer. - TToor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - TTerslctggever, H. Bel
paire.- UeUjkluiclencle conclusie, H. Paul 
Mahaux, advocaat-generaal. - Peiters, 
HH. Van Herck (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Drussel) en Van Leynseele. 

28 KAMER. - 24 maart 1959 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - ]1.1IDDEL 
DAT NIET UITEENZET HOE DE AANGEDUIDE 
WETSBEPALINGEN GESCHONDEN \YERDEN. 
1\iiDDEL NIET ONTV ANKELIJK. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
ZAKEN VAN DIREC'l'E BELASTINGEN. - 0NDUI
DELIJK MIDDEL. - MIDDEL NIET ONTVANKE
LIJIL 

1° In zaken van cl'irecte 7Jelastingen is lwt 
1wiclclel niet ontvankeUjlc, clat niet nU
eenzet hoe cle aangeclwicle wetsl!eJmlin
[len geschonclen wenlen (1). (Wet van 
6 september 1895, art. 14, vervangen 
door art. 1 van de wet Tan 23 juli 
1953.) 

2° Is niet ont·vanlcel'i]J.; het miclclel waar
van cle oncluirlel·i:ilche-icl het onclerzoek 
onm.ogeUjlc maakt (2). 

(HUYSMANS-QUIX, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST, 

HE'l' HOF; - Gelet 011 het bestreclen 
arrest op 1 februari 1958 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 8, 11, 97 en 
112 Tan de Grondwet : 

Overwegende dat het midclel niet uit
eenzet hoe het bestreclen arrest cle aan
gecluide bepalingen van de Grondwet ge
schonden heeft; dat het clerhalve, krach
tens artikel 14 van de wet van 6 sep
tember 1895 zoals dit Yervangen werd 
door artikel1 van de wet van 23 juli 1953, 
niet ontTankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 25 en 27 van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, om getakseercl 
te hebben op ecn niet verwezenlijkte 
winst : 

Overwegende da t het mid del oncluide
lijk en derhalve niet ontvankelijk is; 

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

24 maart 1959. - 28 kamer. - Foo·rzit
ter en ve·rslarmwve·r, H. de Clippele, 
raadsheer waarnemencl voorzittcr. ~ Ue
U.ilcl·wiclencle concl-usie, H. raul Mahanx, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

(1) Yerbr., 24 october 1957 (Bnll. en PAsiC., 
1958, I, 169) en 19 november 1957 (Arr. Vm·br., 
1958, blz. 165; Bull. en PASIC., 1958, I, 294). 

(2) Yerbr., 7 februari 1955 (A1'1', Verbr., ' 
1955, blz. 419; Bull. en PASIC., 1955, I, 592); 
3 januari 1957 (Bull. en PAsrc., 1957, I, 480). 
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1" KAMER. - 2 april 1959 

1° MIDDEJLEN TOT VERBREJKING. 
BURGERLI.TKE ZAKEN. - :i\>IIDDEL GESTEUND 
OP EEN ONJUISTE INTERPRETATIE VAN DE BE
STREDEN BESLISSING 0~' VAN DE REDENEN VAN 
HET VONNIS NAAR. \VELKE DE BESLISSING VER
WIJST. -- JHIDDEL DAT FEITELIJKE GROND
SLAG MIST. 

2° OORLOGSSOHADE. - SCHADE AAN DE 
GOEDEREN NOODZAICELTJK VOOR EEN OPENBARE 
DIENS'f OF VOOR HET NASTREVEN VAN EEN DOEL 
VAN ALGEMEEN NUT. - HERS'l'EL TEN LASTE 
VAN DE STAAT. - VERGOEDING AAN DE GE
TEISTERDE VERSCHULDIGD VOOR GEDANE WER
KEN EN LEVERINGEN DIE TEN LASTE VAN DE 
STAAT VALI.EN. - WI,JZE VAN BETALING DOOR 
DE STAAT. 

3° MIDDELEN TOT VERBREJKING. -
BURGERLI.JKE ZAKEN. - VEROORDELING TO'r 
SOHADEVERGOEDING ·wEGENS VERTRAGING BI.J 
HET UITVOii:REN VAN EEN VERBINTENIS. -

J'i!IDDEL AFGELEID UIT HE'l' GEBREK VAN AAN-
1\I~\.NING O:M 'l'E BETALEN OF VAN EEN IN HOOFDE 
VAN DE SCIIULDENAAR VASTGESTELD OPZE'l'. -

1\iiDDEL DAT NTET VOOR DE EERS'l'E MAAL VOOR 
HET HOF KAN \\rORDEN OPHE\VORPEN. 

4° MIDDELEJN TOT VEJRBREJKING. -
BURGERLIJKE ZAICEN. - ]\ilDDEL AFG!cLEID 
UIT Hli."'T NIET BESTAAN VAN EEN OORZARELIJK 
VERBANo 'J'USSEN DE FOU'l' EN DE SCHADE. -
l\1IDDEL DA'l' VOOR DE EERS'l'E MAAL VOOR HE'l' 
HOF KAN 'WORDEN OVERGELEGD. 

1 o Mist feiteUjlce grontlslag het mirlflel 
flat steunt op een onjttiste interzn·etaUe 
vrm fle best-retlen beslissing (1) of ran 
rle reflenen van het beroepen vonnis 
nrwr welke rle beslissing verw·i:ist. 

2° Om zich te sch'ilclcen narw het V001'
sch·ritt van rwt'ilcel 4 alinea ;,, van het 
besl·uit van fle Reyef1t 1;an 22 feb·ruari 
1.91,9, tot 1t'itvoe1·ing van rle wet van 
6 jtrU 191,8, wrtaJ'b'ij het herstel vnn fle 
oorlo{fsschafle aan de {!Oelleren noorl,za
kelijlv voor een openbare fl·ienst of voor 
het nastreven van een rloel van alge
meen ·mrt ten laste van rlc Staat ~vonlt 
gelegfl, moet rle Staat, rlie lle lcosten 
van hcrstel te zijnen lnste genomen 
heeft, de rJefleeltel!i:ilce beflragen 1Hm rle 
herstel·Gcrgoerlin{f storten nawrmate van 
het verantwoorrZen, floor stulclcen, van 
cle opeisbaarhefrl van rle sohnlden, i.n 
hootfle van fle geteistenle openba1·e per
soon, voor gedane we1·ken of leverin
gen, zelfs ·inrlien rle befloelfle schtrlflen 
nag n·iet gelcweten weTflen. 

3° Kan niet voor fle eerste maal v661· het 
hot ~vonlen opgewoJ·pen het miflflel 

(1) Verbr., 13 juni 1958 (Bnll. en PAsrc., 
1958, I, 1144). 

hiernit afgele·itl flat de schaflevergoe
rUng wegens vert·raging in fle uit·voe
ring van een verMntenis, niet Jean ve·r
leenll wonlen bij geb1·e1c van een aan
manin{f om to betalen of van een ·in 
hootfle van rle schultlenaar vastgestelrl 
opzet (2). 

4° Kan niet voor rle ee·rste maal v66r het 
hot ~vonlen ove·rgele{ffl het m·iflflel afge
leifl wit het niet-bestrwn van een 001'

zakeli'ilc ve1·ban£l tttssen fle toegekenfle 
tout (;n de rloor het slaohtoj}e1· aange
voenle schnlle (3). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN OPENBARE 
WERICEN EN WEDEROPROUW, 'l'. GEMEEN'l'E 
WANDRE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gclet op het bestreden 
arrest, op 26 juni 1957 door het Hof 
1ean beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat uit de stukken waarop 
het hof vermag acht te slaan blijkt dat 
cle kerkfabriek van de parochie Wandre 
door cle Minister van openbare werkcn 
en wecleropbouw voor het herstellen van 
een gebouw van de ereclienst toegelaten 
wercl tot het voordeel van cle bepalingen 
van de wet van (l juli 1948 waarbij het 
herstel van de oorlogsschade aan de goe
clei·en nooclzakelijk voor een openbare 
clienst of voor het nastreven van een 
doel van alg·emeen nut ten laste van de 
Staat worc1t gelegd; 

Dat de kerkfabriek cle uitvoering van 
het werk opclroeg aan een aannemer voor 
een bepaalde prijs, welke zij naar luid 
van het contract moest kwijten bij ge
cleeltelijke bedragen naarmate van het 
vorcleren cler werken, binnen dertig dagen 
ingaande ten dage van het proces-verhaal, 
opgemaakt door cle met cle inontvang·stne
ming belaste ambtenaar, bij gebreke 
waarvan op cle niet betaalcle sommen 
verwijlinterest zou verschulc1igc1 zijn; 

Dat cle kostprijs van cle werken door 
de Staat voor zijn rekening genomen 
wercl, volgens cle moclaliteiten bepaalcl bij 
het besluit van de Regent van 22 februari 
194(}, genomen in uitvoering van voor
melc1e wet; 

Dat de kerkfabriek bij vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg te Luik ver
oordeelcl wercl om aan cle aa1memer, be
nevens de gerechtskosten, cle interest te 
betalen die krachtens overeenkomst ver
schulcligd was wegens vertraging in hct 

(2) Raadpl. vcrbr., 27 maart 1952 (Ar·r·. 
Yer•br·., 1952, biz. 414; Bull. en PAsrc., 19·52, 
I, 481). 

(3) Raadpl. verbr., 16 februari 1959 (Bull. 
en PAsrc., 1959, I, 609, met de noot). 
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voldoen van de termijnen cUe .ZlJ moest 
lletalen naarmate van het vorderen der 
werken, wat zij niet had kunnen doen 
llij gebrek aan gelcl; 

Dat, daar de gemeenteraad van Wandre 
geweigerd had ann de kerkfabriek de 
bijzondere toelage te verlenen waarom 
deze verzoeht had ten einde aan die ver
oor!lelingen te voldoen, de bestendige 
lleputatie van de provincie Lnik, over
wegencle dat de verschulcligde interest 
het gevolg was van de vertraging wanr
mecle de Staat zijn tusscnkomsten als her
stel van oorlogsschade gestort had, aan 
llc ~:emeente \Vanclre ten voorllele van de 
kerkfallriek een toelage van 26.454 frank 
oplegde cUe overeenstemcle met de verwijl
interest en de gerechtskosten; 

Dat cle geml"entc \Vanclre - hier vcr
weerster - hierop stenneml dat zij ten 
gevolge van de nala tigheill yan het Minis
terie van openbare werken en wedcrop
bouw gellwongen geworclen was een on
voorziene en abnornmle uitgave te dek
ken, de Staat ~ hier aanleggcr - hceft 
la ten clagvaanlen tot betaling Yan de som 
van 30.1JJ4 frank waarvoor lmar tussen
komst door de kerkfabriek was verzocht 
geworden; 

Dat de Rechtlmnk van eerste aanleg te 
Lnik cle Belgische Staat veroordeelcl 
heeft om a an de gemeente Vv anc1re als 
schadevergoecling 26.454 frank te betalen, 
het beclrag tot hetwelk de werkelijke uit
gaven van de gemeente benerkt gebleyen 
waren; 

Dat, op de door de Staat in,;estell1 
lwger l1eroep, het Hof van beroel) te Luik 
lJij llet bestreclen arrest het beroepen 
vonnis bevestigd heeft ; 

Gelet op het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van c1e artikelen 1, 2 en 5 
van de wet van 6 juli 1948 waarl1ij het 
herstel van de oorlogsschade nan tle 
goecleren nooclzakelijk voor een openbare 
clienst of voor het nastreven yan een cloel 
Ytm algemeen nut ten laste van de Staat 
worclt gelegd, 1 en 4, inzonderlleicl 4, 
dercle en vim·de lid, van het besluit van 
de Regent van 22 februari 1!WJ tot bepa
ling van de vorm der aanvragen, de ter
mijn hunner incliening en de regeling der 
Stan tstussenkomst in llet hers tel van de 
oorlogsschade ann cle goederen noodzalre
lijlr voor een openbare dienst of voor het 
nastreven van een cloel Yan openbaar nut, 
1119, 1120, 1134, 1165, 1382 en 1383 van 
llet Burgerlijk Wetboek, G7 en !l7 van de 
Grondwet, lloorclat het llestreden arrest, 
overwegend da t de wet van 6 juli 1948 
de Staat ten laste legt, onder mcer de 
wederopbouw van cle door oorlogshande
lingen geteisterde kerken, beslist dat, 
aangezien cle Staat zich akkoorcl ver
klaard had, cloor cle bij het besluit van 
de Regent van 22 februari 1949 ingevoenle 
procedure, met het contract geRloten tus-

sen de betrokken kerkfabriek en cle aan
nemer van de werken tot wederopbouw, 
llij de verplichting had de bedragen van 
de betalingeu op de door het goeclgekeurcl 
contract van aanneming vastgestelcle 
tijclstippeu te doen toekomen en dat de 
stelling niet houcllmar zou wezen volgens 
wclke zijn verplichting beperkt was tot 
het terugbetalen van c1e door lJesteller 
van het werk reeds gedane betaling·en, 
om de redenen dat de wetgever, door hem 
de last op te leggen van het herstellen 
van de oorlog'f!SChade ann de goec1eren die 
noodzakelijk zijn voor een openbare {lienst 
of voor het nastreven van een doel van 
algemeen nut, op het oog zou gehacl heb
ben lle spoeclige en zekere wec1erinstam1-
brenging van die goederen in hct open
lmnr en algemeen nut te yerzekeren, dn t 
onder meer wat c1e welleropbouw Yan de 
vernielcle kerken betreft, clam· de kerkfa
ln·ieken mee~>tencleels nict beschikken oyer 
de tot de uitvoering van clergelijke wer
ken noodzakelijke geldcn, er geen sprake 
van zou wezen hun op te leg~;en ze voor 
te schieten, dat niets in de tekst Yan de 
wet van G juli 1948 voor cleze uitlegging 
grond oplevercle en llat in de tekst Ynn 
het besluit van de Regt:nt van 22 fe
bruari 1949, ·de nitdrulrking « gedane nit
ga ven ll moet worden beg-repen in cl e zin 
van « aangewende uitgaven ll, waarnit llet 
tenslotte afleidt <lat de Staat een tekort
koming zou hebben be~?;nan wijl hij de 
llerstelvergoecling niet uitgekeerd heeft op 
de tijllstippen, vastgestela door de goecl
gekeurcl contract van aanncming, voor de 
ann de aannemer te kwijten betalingen, 
llnn wanneer het tussen de kwestieuze 
kerkfallriek en cle aannemer gesloten con
tract de Staat, die claarbij geen ]Jartij 
was, niet bond, en de goeclkeuring ervnn 
door de Staat, ter voldoening ann de wPt 
van G juli Hl-18 en het besluit van cle 
Regent Yan 22 febnmri 1949 het onc1er
stelc1 gevolg niet kon hebben, naarclien de 
bepalingen van artikel 4 van vo01·me lcl 
beslnit zonder dubllelzinnigheid voor
schrijven dat de betaling· van de llerstel
verg·oeding·, « vastgestela aan de hand van 
de inschrijvingen of de goeclgekeun1e eon
tracten Jl zou gescllieclen << bij tcrmijnen 
naarma te van de indiening clcr stukken 
tot verantwoorlling van de Yoor de uitge
voercle werken of leveringen gednne uit
gayen ll, en clat lle Staat mitsc1ien g;een 
plicht kon hebben de herstelvergoeclingen 
« yoor te schietcn Jl voor het betalen van 
uitgaven die door de kerkfabriek, llestel
ler van het werk, « aangewenc1 ll cloch nog 
niet gekweten warcn geworclen : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegencle dat het bestreden arrest 

erop wijst dat <l alleen de lrerkfabriek 
jeg;ens cle aannemer verbonden was ll door 
het tnssen hen gesloten .contract; 
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Overwegende dat bet hof van beroep, 
door te zeggen « clat, aangezien hi.i door 
de bi.i !let hesluit van de Regent van 
22 fehruari 1949 ingevoerde procedure zijn 
akkoord verleend had tot het tussen de 
kerkfahriek en de firma Foulon gesloten 
contract ll, de Staat «de verplichting had 
de bedragen der betalingen op de vastgc
stelde tijdstippen te doen toekomen ll, 
bedoelt te zcggen, niet dat de tussen de 
kerkfabriek en de aannemer gesloten 
oYereenkomst door zichzelve in hoofde 
van de Belglschc Staat een contractuele 
verllintenis ten gunste vau een van beide 
partijen bij cle akte lleeft doen ontstaan, 
tloch dat hct akkoord dat de Staat om
trent voormelde overeenkomst gegeven 
lleeft de on hem rustencle wettelijke ver
plichting in het leven geroepen hecft te 
bekwamer tijtl zijn toelagen aan de kerk
fabriek te storten, naarmate dezc jegens 
de aannemer schuldenarcs werd; 

Dat, daar het van een onjuistc uitleg
ging van het beklangd arrest nitgaat, clit 
ondenleel van het midclel feitelijke grand
slag mist; 

:Over llet tweede onclercleel : 

Overwegencle dat, volgens nanlegger, llij 
de so=en in afrekening op de herstel
vergoeding ann de kerkfnbriek slechts be
lloefdc tc storten nn bewijs Yan de vooraf 
door haar voor de uitgevoerde werkcn ge
{lane uitgaven; 

OverwC'genc1e dat artikel 2 van de wet 
van 6 juli 1U'!S de Staat ten laste legt 
het herstel van de oorlogsschade die toe
o·ebracht werd onder meer nan cle kerl;:en 
Die bestemd zijn voor openlmre erel1ienst; 

Overwegemle dat llet lleslnit nm de 
Reo·ent van 22 februari 19JJJ lle mollalitci
ten"' van <le Staatstussenkomst opg;eeft; 
<lat artikel 4 van clit lJesluit, waarbij nan 
de Minister van openlJare wcrken worclt 
opgedragen over de aanvrugen die hem 
overgemaukt worden te beslisscn na on
derzoek door de bevoegde c1iensten en 
lJestnren, in lid 3 llepaalt l1at het lle<lrag 
van de llerstelvergoecling lJepaah1 wonlt 
op basis van de goeclgekeurcle inschrij
vingen of contracten, en in lid 4, clut <<de 
betaling geschiedt in termijnen, naarma te 
de indiening der stukken tot verantwoor
cling van de voor de uitgevoercle werken 
of leveringen gedane uitgu ven ll; 

Overwegemle dat de uitvoerende macht, 
bij bet gebruiken in deze bepaling van cle 
uitdrukking << gedane uitgayen ll, op het 
oog gehad heeft, niet de << aungewencle 
nitgaven ll die lJestaan, zonder clat er 
noodzakelijkerwijze een opeisbare schulcl 
bestaat zodra de akte gesloten of de 
handeli~g verricht is die een patrimonium 
debiteur kunnen maken, noch nitsluitencl 
de sommen die reeds gestort werden tot 
kwijting van de opeisbure sclmlden, maar 
de sommen die het bedrag van de opeis-

bare schulden vertegenwoorclig·en, om het 
even of deze al dan niet reeds zijn ge
kweten, doch op de voorwaurcle dat zij 
met uitgevoerde werken of leveringen 
oyereenstemmen; 

Dat immers nit de titel van de wet 
van 6 juli 1948 uit de reden wuarom deze 
wet genomen is, namelijk de noodzake
lijkheicl de wecleropbouw of het spoedig 
herstel van de goederen, noaig voor een 
openbare dienst of voor het nastreven 
van een doel van algemeen nut, te ver
zekeren, ulsmccle uit de tekst van de arti
kelen 2 en 4 van voormelde wet hlijkt, 
clut de wetgcver aan cle Staat niet een
voudig een verplichting tot terugbetaling, 
llie een voorafgaande uitguve door het 
openhaur bestuur of door de geteister(!-• 
openbare inrichting onclerstelt, ovgelegd 
heeft, cloch een vervlichting om bet her
stellen van de oorlogsschacle aan de 
kwcstieuze goederen te zijnen laste te ne
men; 

Overwegencle dat de Staat, om het voor
schrift van nrtikcl 4, lid 4, nm het be
sluit yan de Regent van 22 febrmui 1!14\l 
in acht te nemen, clns lle gcclecltelijke 
lJeclragen van de herstelvergoecling moet 
storten naarmate van lu~t verantwoorden, 
door stukken, van de opeisbunrheic1 van 
de schulden in hoofcle van de geteisterde 
openhare persoon, voor gedane werken of 
leveringen ; 

Overwegende clat nit het bestreden ar
rest in zljn geheel blijkt dat, waar clit 
vermelclt dat in voormelcl lJesluit van de 
Regent, cle uitdrukking cc geclane nitga
veu l> moet worden begrepen in cle zin 
van cc aangewende nitgaven >l, het door 
cleze laatste nitdrukking die lwt verkeer
delijk bezigt cloelt op de sommen clie het 
openhaar bestuur of de geteisterde open
bare inrichting moet uitgeven Oil\ schnl
tlcn te kwijten clie OlJeislJaar gewonlen 
ziju en met gmlane werken of leveringen 
overeenstenum~n ; 

Dat uit cle vorenstaanc1e lleschouwingen 
volgt tln t lwt lleklaagd arrest, zoncler 
enige cler in het midtlel aangehaalde 
wetsbepalingen te schenden, de stelling 
van aunlegger heeft kunnen verwerpen; 

Dat cUt onclercleel van het middel naar 
recht fault; 

Gelet op bet tweede mid del, afgeleicl, 
uit de schcnding van de urtikelen 1, 2 
en 5 van de wet van G juli 1fl,18, waarbij 
het herstel van de oorlogsschade nan de 
goederen nooclzukelijk voor een openbare 
dienst of voor het nustreven van een doel 
van algemeen nut ten laste van de Staat 
wordt gelegd, 1 en 4, inzonderheid 4, 
derde en vierde lid, van het besh1it van 
de Hegent van 22 februari 1949 tot be
paling van de vorm der aanvragen, de 
termijn hunner indiening en de reg·eling 
der Stautstussenkomst in het herstel van 
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de oorlogsschade aan de goecleren nood
zakelijk voor een openbare clienst of voor 
bet nastreven van een cloel van open15aar 
nut, 1146, 1147, 1153 (artikel 6 van de wet 
van 1 mei 1913), 1382 en 1383 van het 
Bnrgerlijk Wetboek, 92, 93 en 101 van 
bet Keizerlijk decreet van 30 december 
1809 betreffencle cle kerkfabrieken en 97 
van de Gromlwet, cloonlat bet bestreden 
arrest aanlegger veroorcleelt om aan ver
weerster als sclmclevergoecling een som 
van 2G.454 frank te betalen, clie een cleel 
vertegenwoorcligcl van de bij overeen
komst bepaalcle verwijlinterest, tot het 
betalen waarvan aan cle aannemer van cle 
litig·ieuze werken cle kwestieuze kerkfa
briek veroordeeld wercl, om cle reclenen 
dat cle vertraging waarmcde aanlegger 
zijn tussenkomst ten behoeve van de kerk
fa brick gestort heeft een tekortkoming 
nitmaakt, clat bet krecliet dat verweerster 
opgelegd wercl om cleel te nemen in cle 
kosten van een aanneming· waarvan de 
last niet op haar hoefde te rusten haar 
voorzeker nacleel berokkencl heeft en dat 
cleze deelneming haar slechts opgeleg<l 
geworclen is wa t cle interest aangaa t die 
voortgevloeicl is nit cle aan de Staat toe 
te rekenen vertragingen, clan wanneer, 
aangezien de Staat schulclenaar was van 
de herstelvergoeding bepaalcl bij de wet' 
van G juli 1948 en bet besluit van de 
Regent van 2 februari 1949, clit wil zeg
gen gehouden was tot een verplichting 
welke beperkt was tot het betalen van 
een bepaalde som, waarvoor geen schade
vergoeding van rechtswege bij vertraging 
in het betalen voorgeschreven was, cle 
Staat, bij gebrek van een hem geclar+e 
aanmaning 0111 te betalen of van een 
vastgesteld opzet, wettelijk niet kon 
veroorcleelcl worden tot schaclevergoeding 
wcgens een vertraging in bet betalen die 
zelfs aan zijn sclmld te wijten was 
(schencling van de artikelen 1, 2 en 5 
van de wet van G juli 1918, 3 en 4, 
inzonderheid 4, dercle en viercle lid, van 
het bcsluit van cle Regent van 22 februari 
1948, 1146, 1147, 1153, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk ·wetboek en 97 van de Groncl
wet), en clan wannee.r de red en waarom 
verweerster ten dele <1e last moeten dra
gen heeft van cle bij overeenkomst be
paalcle verwijlinterest cUe door de gesub
siclieercle kerkfabriek aan cle aannemer 
van de litigieuze werken verschnlcUg·cl 
was, gelegen was in de haar bij artikel 92 
van het keizerlijk decreet van 30 novem
ber 1809 opgelegde verplichting te voorzien 
in de ontoereikendheid van de inkomsten 
van cle kerkfabriek voor de lasten van 
de ereclienst en de aanzienlijke repara ties 
aan cle voor cle erecliensten gebruikte ge
bouwen te dekken, zodat de uitga ve die 
lutar nacleel zou berokkencl hebben een 
oorzaak heeft clie onafhankelijk is van de 
aanlegger verweten vertraging in het 

betalen, en dan wanneer clienvolgens tus
sen <le aanlegger aangewreven tekortko
ming en cle door verweerster aangevoerde 
schacle bet nooclzakelijk verbancl van oor
zakelijkheicl, zoncler hetwelk cle veroor
cleling tot schaclevergoecling niet kan ver
antwoorcl worden, niet bestaat (schencling 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 92, fl3 en 101 van 
bet Keizerlijk decreet van 30 december 
1809 en 97 van cle Gronclwet) : 

<?ver cle groncl van niet-ontvankelijk
heHl, door verweerster uit cle nieuwigheid 
van het midclel afg·eleicl : 

Overwegencle, enerzijds, clat uit geen 
van cle stukken waarop bet hof vermag· 
ncllt te slaan blijkt clat nanlegger v·66r 
cle rechter in boger beroep nan de oor
spronkelijke eis verweren tegengeworpen 
heeft cUe afgeleid werclen, bet ene uit het 
ontbreken van een nanmaning om te 
betnlen of van een in zijnen hoofde 
vastgesteld opzet, het andere nit bet niet
bestaan van een verband van oorzakelijk
heicl tussen cle hem verweten tekortiw
ming en cle door verweerster aangevoerde 
schacle; clat er mitsclien omtrent de in 
het micldel aangehaalcle punten tussen 
partijen geen betwisting bestoncl clie l>ij 
de rechter aanhangig zou zijn gemaakt; 

Overwegemle, anclerzijcls clat het be
streden arrest geen uits1!raak gegeven 
heeft over clie Dnnten, tot bet onderzoc
ken van ambtswege waarvan bet hof van 
beroep niet gehouclen was; 

Dat daaruit volgt dat beicle onclerclelen 
van bet middel, die aan de openlmre orcle 
vreemd zijn, nieuw en bijgevolg niet ont
vankelijk zijn; 

Over het dercle micldel, afgeleic1 nit de 
schencling van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van bet Burgerlijk Wetboek en 97 
van cle Grondwet, cloordat het bestreclen 
arrest, cle redenen van de eerste rechter 
overnemend, zijn beslissing onder meer 
hierop steunt cla t cle Staat niet ontkencl 
heeft de gelden in werkelijkl1eic1 te laat 
gestort te hebben, en dnt hij cle werke
lijkheicl van zijn te late betaling niet 
heeft betwist, clan wanneer cleze vast
stellingen de hewijskracht van cle conclu
sies scl1enc1en die cloor aanlegger v•66r het 
hof van beroep regelmatig genomen wer
clen en wnarin hij integendeel ui tclrukke
lijk deed gelc1en da t hij de door hem 
verschulcligde herstelvergoecling betnalcl 
had, nog vo6r de betnling ervan mocht 
geeist worden ; 

Overwegende clat aanlegger bij zijn 
conclusies v'66r het hof van beroel) lweft 
doen gelclen « clat cle Minister van open
bare werken, rekening houclencl met cle 
moeilijke gelllelijke toestand van de kerk
fabriek, cle aann.emer rechtstreeks in 
haar plaats betaalcl hceft >J en rlnt cle 
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Staat dus vercler gegaan is clan zijn 
wettelijke vervlich tingen; 

Dat aanlegger daar<loor be<loelde te 
zeggen clat zijn stortingen, hoewel na de 
ingangsda tmn van de bij overeenkomst 
bepaalcle interest geclaan, clesniettemin ge
schiecl waren v66r elke uitgave door de 
kqrkfabriek, dus, in zijn stelling, zoncler 
enige vertraging; 

Overwegende, voorzeker, dat het be
roepen vonnis, waarvan het arrest de 
redenen ovcrneemt, de inhoud van aan
leggers conclusies schijnt te miskennen 
waar hct verklaart << dat de Staat niet 
ontkent <le gelden in werkelijkhei<l te 
laat gestort te hebben ll en, verder, dat 
hij de werkelijkheicl van zijn te late be
ta ling niet be twist; 

Overwegende clat <leze vermelclingen, 
behoorli,ik in hun tekstverban<l gebracht, 
betekenen dat aanlegger aanneemt de 
golden aan de kerkfabriek niet gestort 
te hebben << te bekwamer tijd ll in tle zin 
die de eerste rechter aan deze uitdrukking 
geeft, dit wil zeggen v66r de onderschei
clen dagen met ingang waarvan voor de 
kerkfabriek de interest op de aan de 
aannemer verschuldigcle termijnen begon 
te lopen; 

Waaruit volgt dat het middel rust op 
een onjuiste uitlegging van de redenen 
van het vonnis naar welke het bestreden 
arrest verwi,ist, en dat dit arrest de in
houd van aanleggers conclusies niet mis
kend heeft; 

Dat het micldel fcitelijke grondslag 
mist; 

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

2 april 1959. - 18 kamer. - Foorzitter, 
H. Bayot, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Fe·rslnggeve1·, H. Moriame. -
GeUjklniclende conclu8'ie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - PleUers, HH. De 
Bruyn en Simont. 

l" KAMER. - 2 april 1959 

1° lVIIDDELEN 'l'OT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - RECHTER IN HOGER 
BEROEP DIE EEN HOGER BEH.OJ.Cp ONTVANGT. -

i\{IDDEL HIERUIT Al•'GELEID DA'l' DE BESLlS
SING VAN DE EERSTE RECHTER KRACHTENS DIG 
WE'l' IN LAATSTE AANLEG WAS GEWEZEN. -
i\{IDDEL DAT VOOR DE EERS'l'E ~fAAL VOOR HET 
HOF 1\:AN OPGE'WORPEN ·woRDEN. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - 00RZAAK VAN EEN 
VORDERING. - AR1.'IKEL 23 VAN DE WET VAN 
25 MAART 1876. - \!ORDERING TOT VERNIE
'l'IGING VAN EEN CONTRACT: - CONTRACT, DE 

OORZAAK VAN DE EIS. - \!ORDERING TOT VER. 
NIE'l'IGING VAN EEN TESTAMENT. - 'l.'ESTA
MENT, DE OORZAAK VAN DE EIS. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - VORDERIJ\G MET 
'l'WEE PUNTEN DIE VAN VERSCHlLLENDE OOR
ZAKEN AFHANGEN . .._____ PUNTEN VAN DE VOTIDE

RING ZONDER WETTELIJKE BEGROTINSGROND
SLAG, 1\'0CII SCHATTI1\'G DOOR PARTIJEN -
TEGENVORDERING. VOORWAARDEN . TOT 
SA11fENVOEGING VAN BEIDE YORDERINGEN 01£ DE 
AANLEG TE BEPALEN. 

4° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - HOOFDYORDERING 
EN 'l'EGENVORDERING, - PUNTEN VAN DE TEGEN

i'ORDERI1\'G WELKE NIET ONTSTAAN ZIJN HET
ZIJ UIT HE•r ROEKELOOS EN TERGEND KARAK
TER VAN DE HOOFDVORDERING llETZIJ UIT 
RET CON'l'RACT Olf DE FElTEN DIE TOT GRUND
SLAG LIGGEN VAN IEDER VAN DE PUNTEN VAN 
DIE HOOFDVORDERING. - GEEN SAMENYOE
GI1\'G O~I DE AANLEG TE BEPALEN. 

5° VERBREKING. _, UITGESTREK'l'HEID. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - ARREST WAARBIJ 
DE HOOFDVORDERING YERWORPEN WORDT. -
-'\TERWERPING VAN DE TEGENVORDERING SUB

SIDIAIR INGESTELD YOOR HIDT GEV AL DE HOOFD
VORDERING MOCHT INGEWILLIGD WORDEN. -
VERBREKING VAN HET DIS!'OSITIEF ME'[' BE
TREKKING TOT DE HOOFDVORDERING. 
VERBREKING DIEN'l' UITGES'l'REKT TE WOR
DEN TOT HET DISPOSITIEF MET BETREKKING 
TOT DE TEGENVORDERING. 

1 o In bnrgerl-i,ilce znken l>nn het micl(lel 
hieruit nfgelei(l rlnt rle beslissing vn~~ 
rle eerste rechter, k1·nchtens de 1vet, in 
lnntste nnnleg was uewe.zen, voo1· de 
ee1·ste mnnl voo1· het hof otJgewoJ·pen 
worden, om een voorziening te steunen 
(lie r1el"icht is tegen een WJTest clnt het 
hager beroep on t·vnngen he eft (1). (Im
pliciet opgelost.) 

2° De vonlerin[l tot vernietiging vn~~ een 
contTnct en cle vorcle1·ing tot vernieti
g·ing vnn een testnment hebben onlle·r
sclwiclenlijk het contmct en het testn
ment nls oorznnlc, in de z·in vnn nrt-i
kel 23 van cle wet vnn 25 mnn1·t 
1876 (2). 

3° Wanne~r een vonle1"ing twee p!lnten 
bevnt, rlw vnn ve·rschillenrle oo1·znken 
athnn[len, voor het een noah het nnlle1· 
een wettel-ijke be,q1·oUngsgronrlslag be
stnnt en de pn1·tijen geen sohntt·vng e·r
vnn ,qednnn hebben, doch rle ve1·weercler 
een tegenvonlering ingesteld heeft, lcnn 
o·ver ie(ler van de p·unten V(tn cle hoofd-

(1). Verbr ., 11 september 1958 en 5 maart 
1959 (supra, blz. 25 en 510, met de noot 1; 
Bull. en PAsrc., 1959, I, 37 en 674) .· 

(2) Verbr., 21 februari 1946 (Arr. Ve1•br., 
1946, blz. 75; Bull. en PAsrc., 1916, I, 79, met 
de noten 1 en 2). 
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vonle1''ing sleohts clan onrler voorbelwucl 
van hogeT 7Jeroep reoht gellawn tvonlen, 
mits cle tweevouclige voorwaa.nle £lat 
hun be!lrnu en het beclrag van lle teuen-
1JO}'(loring swmengevoegcl moeten wonlen 
overeenl,:om-stit! wrti J,;el 37, pwra-rtntaf 1, 
Ucl 3, ·van de •wet •va:n 25 '/IHUWt 18''/6, en 
flat het 7wrlrng van cle teuen-vorclel"ing 
het berl1'rLfJ vcm rle laatste £twnleg te bo
·l;en gaat. 

4° 0 m rle nan leg to bepalen is e·r geen 
aanleiclin[J het beclrag vrm ae pumten 
'/Jan ile hoof£lvonlerin[! met het bellntrJ 
van clc punten van rle te,rtenvonlering 
samen te voegen, wanneer rleze niet 
ontstcwn z·ijn, hetzi:i •lf'it het J'oelceloos 
en te1·genrl lcnrakter vwn cle hoofrlvor
aering, hetz·i:i ·wit het contract of lle 
fe-iten cUe tot g·ro·1ulslag liggen van ie
rlcr vnn lle 1mnten van rl'ie hoofclvonle
·rinrJ. (Wet van 25 maart 1876, art. 37, 
varagraaf 1, lid 3.) 

[)o De verbre?.;·ing van rle beslissin[J tva.wr
bi.i rle hoofclvonleri·nrt wonlt VC1'too-rpen 
strelct zich n-it tot rle besl-iss-ing, cUe 
het [!Cvolg er·vnn ·is, waarbij rle teoen
vonlerill{f ver1.VO'I'LJen tuo·rilt, clio s·ubS'l
rliair rloor ver·wccnlcr ·i11gestelrl was, 
1'001' llet .rte·val rle hooj'clvurderiny mucht 
in11ewilligrl worden (1). 

(DE:\L\llllRE_, T. ECHTGENOTEN FJUAR'l'-;\IOT'J'Ji:,) 

A"RTIES'l\ 

IIET HOF; ~ Gelet ov llet bestreden 
arrest, op 1 jnli 1957 door llet Hof van 
lleroep te Brussel gewezen; 

Over llet rniddel, afgeleid uit de scllen
t1ing van de artikelen 1<1, 17, 21, 2H, 25, 
33, B7 (gewijzigd door artikel 8 van de 
wet van lo rnaart 1!J32) en 38 (gewijzigcl 
door artikel 10 van llezelfde wet) van tle 
wd van 25 maart 187G, titel I inhouc1enc1 
van llet voorafga aml bock van llet \Vet
lloek van burgerlijke reclltsvorclering, S!J5, 
1101, 1319, 1320, UJ22, 1XT6 ec'll 1877 van 
llet Bnrgerlijk Wetlloek, en !J7 van de 
Grondwet, door<lut llet l>estrec1en arrest 
llet lloger beroep van verween1ers ontvan
gen, llct beroepen vonnis vernietigcl e~n 
aanlegger zijn vordering ontzegdllceft die 
ertoe strel;:tc van nul en gener waan1e 
te <loen verklaren de overeenkomst die 
up 27 juni 1849 door wijlcn Aime Canti
neau, van wie llij de wettelijke erfgenaam 
was, en cliens eclltgenotc aaugegaan wer<l 
met verweenler, alsmc<lc llet testament 
van c1ezelfcle clag van wijlen Aime Can-

(1) Raaclpl. verbr., 6 en 14 november 1958 
(SIIpm, blz. 206 en 225; Bull. en PAsrc., 1959, 
I, 2'L7 en 269) ; vergel. verbl· ., G november 1958 
(supra, blz. 203; Bull. en PAsrc., 1959, I, 244). 

tincau, <Ian wannecr geen enkele van 
partijen een van beicle eisen tot nietigver
ldaring bcgroot had, hetzij in llet exvloot 
van reclltsingang van 9 november 1950, 
lletzij in de eerste conclusies, en clan wan
neer aangezien er geen wettelijke grand
slag aanwezig was om de waarcle van 
die eisen te llepalen, llet bcroeven von
nis waarhij over cUe eisen uitspraak gc
<laan wercl in laatste aanleg gcwezen 
wercl; dan wanneer het vonnis over clie 
eisen, die respectievelijk als ondcrscllei
clen oorzaak cle overecnkomst en llet tes
tament llaclclen welker nietigverklaring zij 
tot cloel haddon, voor geen clier eiser vat
baar voo1· hoger beroep kon gemaakt 
worden c1oor samenvoeging met de teg;en
eis die verwcen1ers subsidiair ingestel<l 
llaclc1en, ingeval de overeenkomst en het 
testament waarovcr llet geschil liep 
mochten vernietigd worden : n) nocll door 
het ecrste punt van <leze tegeneis, die 
strekte tot terugllctaling van ecn globaal 
bedrag van 30.000 frank, dat de cchtge
noten Cantinean op 27 juni l$l4H aan ver
weercler sclmldig waren nit lloofcle van 
onderscheiclen voorscllotten, waarvan het 
respectief bellrag niet opg·egcven was, 
tlie verweerclcr hun getlaan had en tot 
clelging· waarvan de echtgenoten Canti
ncan hem door de overeenkomst van 
27 jnni 194H hct lanclllonwrna terieel en 
het vee van hun llofste<le overgeclragen 
hatlden; clat immers <lit eerste punt van 
de tegeneis niet ontstond nit llet contract 
of nit het feit tlnt ten gromlslag lag 
nan clc eis tot nictigverklaring van het 
testament, - te wden het testament -
of van cle overeenkomst, - te weten tle 
on~reenkomst, - en <Ius met gecn crntn 
mocllt sanwngevoeg<l worden voor het 
bcpalen van de aanleg, <loch ontstonc1 : 
1° lletzij nit de onclen;clleiclen, door ver
weenler geclane voorschotten, die llij be
weercle te mogten invorch~ren door llet 
micl<1el van nietigverklaring van t1 e over
clracht waanloor zij vereffencl wenkn, 
zoc1n t de tegeneis in c1it eerste punt in 
werkelijkltehl talrijke punten omvatte 
<lie voortkwnmen nit om1erschei<1en oor
zakcn waarvan cle restwctlcyelijke b<'ctl'a
gen, <lie door een wettelijkc begTotings
llasis kont1en hepaal<1 worden, onbekcn<l 
lJleven, met het gcvolg tlat in clit eerste 
<leel tle tegcneis, zelfs afzon<lerlijk genu
men, wettclijk geen llogcr beclrag had clan 
<lat van tle laatste aanlcg; zo hetzij, sull
sitliair, nit cle niet versclluldig!le betaling 
van <1e som van 30.000 frank, of, subsi
lliair nog, nit cle nietigllei<l van tlc over
E'enkomst, welke feiten allebei vreemcl 
zijn aan lH"t testament en de ovcr
eenkomst die aan tle oorspronkeli,ike 
eisen rcspcdievelijk ten gronclslag lagen ; 
7J l noch door het twt"ecle punt van die 
tegeneis, clat strekt tot terugbetaling van 
cle globaal op 100.000 frank geraamcle 
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sommen welke sedert de datum van 
27 juni 1949 uitgegeven werden voor WlJ
len Cantineau (tot met zijn overlijden) 
en voor zijn echtgenote (bij leven van 
haar man en na diens overlijden), ver
mits clit punt van eis ontstoml : 1 o ten 
opzichte van aanlegger, nit de aan wijlen 
Cantineau gedane niet versclmllligde be
talingen, en ten opzichte van de weduwe 
Cantineau, nit de aan haar geclane beta
lingen, zocla t de eis niet krach tens een
zelfde titel ingesteld was ten opzichte van 
elkc verweerder op tegeneis, doch op 
onclcrscheiden titels, met bet gevolg dat, 
aangczien de sommen die respectievelijk 
voor elk hunner uitgegeven werden nict 
aange<luid zijn, c1it cleel van de tegeneis 
insgelijks lager was dan de laatste nan
leg en in ieder geval noch het testament, 
nocl1 de overeenkomst van 27 juni 19-19 
tot gronclslag had; 2° hetzij, subsidiair, 
nit de nietigheicl van de overeenkornst 
van 27 juni 1949, die cen van het testa
ment en van de overeenkomst onderschei
clen jnridisch feit uitmaakt; :Jo hetzij 
meer snbsidiair nog, ten dele (<le nitga
Yen gedaan ten voordele van Cantineau 
en zijn echtgenote tot met zijn overlijclen) 
nit de nietigheid van de overeenkomst, 
en ten dele (de uitga ven ten voortlele 
van de echtgenote na het ovcrlijtlen van 
de man) nit de nietigheid van het in het 
testament verva t legaa t, juridisclle feiten 
die onderscheiden zijn van de grondslag 
van elke van de oorspronkelijke eisen, 
zonder dat het mogelijk is, gezien U,e 
globale vordering van 100.000 frank, het 
bedrag van ieder van clie twee op onder
sclleiden oorzaken gesteund e del en te 
bepalen die bet voorwerp waren yan cUe 
vorclering welke derhalve in clit geval ook 
lager was dan bet bedmg nm de laatste 
aanleg : 

Overwegenc1e clnt nit het beklaagd 
arrest en nit de stukken der rechtspleging 
blijkt : a) dat op 27 juni 11J49 tnssen 
Aime Cantineau en Germaine Dumont, 
echtgenoten, ter enere, en Julien Friart, 
hier verweerder, ten andere zijcle, een 
overeenkomst gesloten is waardoor de 
eerstgenoemden voor dertigduizencl frank 
het lanclbouwmnterieel en !let vee van 
hun lwfstede verkochten aan de tweede, 
die tevens llet recht kreeg het bedrljf 
voort te zetten en de nan de echtgenoten 
Can tinea u toebehorende onroerende goe
<leren te gebruiken, op de woonyertrek
ken van het hofstedehuis na, bewuste 
overeenkomst bovendien de volgencle clau
sules omvnttend : « het kwestieuze- mate
rieel wordt overgedragen tot delging van 
ec'n niet-bevoorrechte scbulcl ten totalen 
lJeclrage van dertigduizeml frank die de 
echtgenoten Cantineau-Dnmont jegens de 
heer Frinrt badden uit lloofde van cle 
onderscheiden voorschotten die deze hun 
gedaan beeft om de operaties te betnlen 

welke de heer Cantinenu onclergaan heeft 
en om zich te verzorgen seclert zijn 
zickte, voornoemde echtgenoten Canti
neau-Dumont volstrekt zonder gelclmidcle
len zi,inde; - wnt het genot van de on
roerende goederen anngaat, c1it zal de 
tegenprestntie zijn voor de ver!Jintenissen 
tot voeding en Yerzorging, zo bij ziekte 
als in gezondlleill, clie de heer Friart 
aangegaan heeft jegens voormelde echt
genoten Can tinea u-Dumont op dezer yer
zoek, voor de cluur van hun leven en van 
clat van de overlevencle, tegen de onher
roepelijke belofte welke dezen hem ge
dnan llebben hem nl wat zij tllans bezit
ten o>er te la ten om Yerzorgd te worden; 
- mocht clezc~ lJelofte om enig·e reden 
niet nageleefcl worden, clan zouclen de on
dergetekenclen ter enere zijde hoofcleli.ik 
als strafbecling een dagelijkse vergoeding 
van honllerd frank moeten !Jetalen met 
ingang van he den ll; b) clnt dezelfde dag 
Aime Cantinenu !Jij anthentiek testament 
als algemeen legataris aangestelcl beeft 
voornocmde Julien Friart, en, !Jij ont
stcntcnis van hem, zijn echtgenote, 
Jeanne Motte, llier verweerster, onder 
yoorbehoucl van het vruchtgebruik van 
al zijn roerende en onroerenc1e goederen, 
die de erflater nan zijn echtgenote ver
mnakte, en op last : 1 o de kosten van 
zijn begrafenis, de snccessierecbten in 
verband met bet legaat van vruchtge
bruik, aile last en en belastingen betref
fende de goecleren te betalen; 2° tc zorgen · 
voor bet onderhoucl nm de eel! tgenoot
vruchtgebruikster, zo lJij gezonclheid als 
bij ziekte, en de kosten van llaar begrafe
nis te betalen; c) dat na de doocl van 
Cantineau, zijn wettelijke erfgenaam, 
Gontran Demarbre, bier aanlegger, en de 
weduwe van de erflater de ecbtgenoten 
Friart gedagvaard heb!Jen om van nul en 
gener waarcle te horen verklaren voor
melde overeenkomst als zijnde een beding 
betreffemle een toekomstige erfenis, en 
voormeld testament, als door de rZe cufns 
gemaakt zijnde in de mening, tot nan 
ziju overlijclen, dnt hij door de overeen
komst gebonden was ; rZ) da t c1it geschil 
in eerste aanleg noch door aanleggers, 
noch door verweerders begroot werd ; 
e) dat v66r de ecrste rechter, na deze 
verzocht te heb!Jen de vordering van aan
leggers niet gegroncl te verklaren, ver
weerders subsidiair geconclucleercl hell
ben dat << mochten de overeenkomst en 
het testament hoe dan ook nietig ver
klaard worden, nan concludanten zouden 
moeten worden terugbetaald de som van 
dertigduizend frank waarvan zij schuld
eisers waren op 27 juni 194!l, en de 
sommen die zij sedert deze datum voor 
wijlen Cantinea u en zijn echtgenote 
uitgegeven hebben, geraamd op hondercl
duizend frank, onder yoorbehoud van 
verhoging ll, en de rechtbank verzocht 
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hebben om verweerders op tegeneis tot 
het betalen van cUe twee sommen te 
veroordelen; f) dat de rechtbank, over 
deze wederzijdse eisen uitspraak doencle, 
het testament en de overeenkomst vernie
tigd heeft, behalve, wat de overeenkomst 
betreft, de overdracht van het lanclbouw
materieel als tegenprestatie voor de 
schuld van dertigduizend frank die de 
echtgenoten Oantineau jegens Friart had
den, beslist heeft da t aanlegger a an ver
weerders de uitgaven moest terugbetalen 
die clezen na 27 juni 1949 gedaan hadclen 
ter voldoening aan de vernietigde over
eenkomst, en de wederopening van de 
debatten, vooraleer verder over de tegen
eis recht te doen, gelast heeft; g) clat, 
op het tegen deze beslissing door de 
echtgenoten Friart-Motte ingesteld hoger 
beroep, het bestreden arrest cUt beroep 
ontvangt in zover het gericht is tegen 
Demarbre - die aileen als oorspronke
lijke aanlegger in de zaak gebleven was 
nrr de dood van de weduwe Oantineau, 
wier gecling niemand regelmatig hervat 
had ~ en, het beroepen vonnis te niet 
doendc, de vordering van evengenoemde 
Demarbre als niet gegrond afwijst; 

Overwegende dat de twee punten van 
de hoofdvordering, te weten de eis tot 
vernietiging van het contract en de eis 
tot vernietiging van het testament ver
schillende oorzaken hebben in de zin van 
artikel 23 van de wet van 25 maart 1876 : 
respectievelijk het contract en· het testa
ment; 

Overwegende dat, bij gebrek van een 
wettelijke begrotingsgrondslag en gezien 
het ontbreken van een schatting door par
tijen, over ieder van cUe punten onder 
voorbehoud van hoger berocp slechts recht 
is kunnen gedaan worden op de tweevou
cUge voorwaarde da t de hoofdeis en de 
teg·eneis mocten samengevoegd worden 
overeenkomstig artikel 37, paragraaf 1, 
lid 3, van voormelcle wetten dat het be
drag van de tegeneis het bedrag van de 
laatste aanleg te boven gaat; 

Overweg·ende dat luidens de conclusies 
waarin verweerder de tegeneis bij de 
rechtbank aangebracht hebben, deze eis, 
die slechts ingestelcl wer<l voor het geval 
dat de overeenkomst en het testament 
mochten nietig verldaarcl worden, twee 
eisen omvat : de ene, die strekt tot te
rugbetaling van « de som van dertigdui
zend frank, waarvan zij op 27 juni 1949 
sclmldeisers waren ll, de andere, clie 
strekt tot terugbetaling << van de sommen 
die zij sedert die datum uitgegeven hell
ben voor wijlen Oantineau en zijn echt
genote, en cUe op honderdduizend frank 
geraamd worden ll; 

Overwegende dat, 1olgens het bestreden 
arrest, de som van dertigduizend frank 
het totnal is van om1ersclwiden voor-

schotten die verweerder aan de echtge
noten Oantineau geclaan heeft; 

Dat derhalve cUt eerste deel van de 
tegeneis niet ontstaan is nit een van de 
juridische feiten die . onderscheidenlijk 
ten grondslag· liggen aan ieder van de 
punten van de hoofdvordering, wat de 
niet-toepasselijkheid met zich breng·t van 
de regel der samenvoeging, omschreven 
in voormeld artikel 37, paragraaf 1, lid 3 
van de wet van 25 maart 1876; 

Overwegende dat, in zover hij de te
rugbetaling tot voorwerp heeft van de 
sommen die globaal op honderdduizend 
frank geschat worden en sedert 27 juni 
19,19 uitgegeven werden « voor wijlen Can
tinea u en zijn cchtgenote ll, de tegeneis 
als oorzaak heeft, wat aanlegger Demar
bre betreft, wettelijke erfgenaam van wij
len Oantineau, de onverschuldigde beta
ling die deze sedert voormelde datum tot 
aan zijn overlijden gedaan is, en, wat de 
echtgenote Oantineau bctreft, de onver
sclmldigde betaling welke haar sedert 
dezelfde datum, v66r en na het overlijllen 
van haar man gedaan is; 

vVaaruit volgt dat clit tweede punt van 
de tegeneis niet ontstaan is nit cen van 
de juriclische feiten cUe onderscheidenlijk 
ten grondslag liggen aan ieder van de 
ptrnten van de hoofdvordering, wat de 
samenvoeging, omschreven in artikel 37, 
paragraaf 1, lid 3, van cle wet van 
25 maart 1876, uitsluit; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen blijkt clat het beklaag·d arrest, door 
het hoger l)eroep te ontvangen, om ver
volgens de beslissing van de eerste rech
ter ten nadele van aanlegger te wijzigen, 
de in het rniddel ingeroepen wetsbepalin
gen schendt; 

Dat de vcrbreking van de beslissing 
waarbij de hoofdvordering afgewezen 
wordt tevens slaat op c1e beslissing 
waarbij de tegenvorclering verworpen 
wordt die subsidiair ingesteld werc1 voor 
het geval de hoofdvordering mocht inge
willigd worden; 

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

2 april 1959. - 16 kamer. - TToorzitter, 
H. Bayot, raadsheer waarnemend voor
zitter. - T1e1·slaggever, H. Moriame. -
Gelijkl·niclenile conclu.sie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Fir
son en Struyc. 
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l" KAMER. - 2 april 1959 

1D VERBREJKING. - BEVOEGDHEID. 
BURGERLIJKE ZAlmN. - J\'IATERIELE YER
VERGISSING IN DE VOORZIENING. - RECH'l' 
VAN RET HOF OM DIE VERGISSING 'l'E HER

STELLEN, 

zo VOORZIEJNING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - RIWHTSVORDE
RING VAN DE VERHUURDER, TEGEN DE HOOFD
HUURDER, TOT VERBREKING VAN DE HUUR
OVEREENKOMST WEGENS DOOR DE ONDERHUUR
DER GEMAAK1' MISBRUIK VAN GENO'l'. - 0P
ROEPING TOT VRIJWARING VANWEGE DE 
HOOFDHUURDER TEGEN DE ONDERHUURDER. -
VONNIS WAARBIJ BESLIST WORDT DA'l' DE ON
DERHUURDER EEN ZWAAR MISBRUIK VAN GE
NO'l' GEM:AAKT HEEFT. - VONNIS WAARBIJ DE 
RECHTSVORDERINGEN NIETTE~IIN YERWORPEN 
WORDEN WEGENS GEBREK AAN EEN PERSOON
Ll.TKE FOUT YANWEGE DE HOOFDHUURDER. -
\TOORZIENING VAN DE VERHUURDER. 'l'EGEN 
DEZE LAATSTE BESLISSING ENKEL TEGEN DE 
HOOFDHUURDER INGESTELD. - GEEN ONDEEL
BAAR GESCHIL MET BETREKKING TOT DE BE
STREDEN BESLISSING, - VOORZIENING ONT

VANKELIJK, 

3o REJOHTERLIJKE INRIOHTING. -
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - VOORBEREIDEND VONNIS DE 
WEDEROPENING VAN DE DEBATTEN GELASTENDE, 
TEN EINDE APPELLANT IN STAAT TE STELLEN DE 
UITGIFTE VAN RET BEROEPEN VONNIS OYER TE 
LEGGEN. - VOORBEREIDEND YONNIS GEWEZEN 
DOOR RECHTERS VAN WELKE EEN NIET AAN
WEZIG WAS OP DE 'l'ERECHTZITTING TIJDENS 
DEWELKE PARTI.TEN GECONCLUDEERD HADDEN. 
- VONNIS NIETIG, - ]]INDVONNIS GEWEZEN 
DOOR RECHTERS IN TEGENWOORDIGHEID VAN 
WELKE PARTIJEN HUN CONLCUSIES HERHAALD 
.HER BEN, - v\'ETTELIJKHEID VAN HE'l' EIND
\'ONNIS DOOR DE NIETIGHEID VAN RET EERSTE 

VONNIS NlE'l' AANGETAST. 

40 HUUR VAN ZAKEJN.- ONROEREND GOED 
DOOR DE HUURDER ONDERVERHUURD. 
ZWAAR MISBRUIK VAN GENOT DOOR DE ONDER
HUURDER GEMAAKT. - ARTIKEL 1735 VAN 
RET BUEGERLIJK WETBOEK. - HUURDER 
'l'EGENOVER DE VERHUURDER VERANTWOORDE
LIJK, AL HEEB'T HIJ PERSOONLIJK GEEN FOUT 
REGAAN. - HUUROVEREENKOMST W AARBIJ 
REPAALD WORDT DAT DE HUURDER INGEVAL 
VAN ONDERVERHURING JEGENS DE VERHUUR
DER HOOFDELIJK VERANTWOORDELIJ:K ZAL 
BLIJVEN. - HUURDER BOVENDIEN HIERYOOR 
1'EGENOYER DE VERHUURDE'R VERANT\VOORDE

LI.TK. 

50 TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE ZA
J(EN, - HOOFDYORDERING DOOR DE FEITEN
RECH'l'ER NIET GEGROND YERKLAARD. 
VORDE!UNG TOT VRIJWARING VAN VERWEER
DER TEGEN EEN DERDE ZONDER VOORWERP 
VERKLAARD, - VOORZIENING VAN DE HOOFD
AANLEGGER INGEWILLIGD. - 0PROEPING TOT 
BINDENDVERKLARING VAN ARREST DOOR VER-

WEERDER I:t\GES'fELD. ~ 0PROEPING DIE ONT
VANKELIJK EN GEGROND IS. 

1° Het hot heett in b·uTge1·Z·ijke zalcen 
het 1·echt. mn een voorz·ien·ing te beoor
delen, ee·lz, materiele veTrrissing te her
stellen clie in het verzoeksclwitt tot 
verbrelcing geslopen 'is en uit cle con
text ervan dniclelijlc blijkt (1). 

2° Wamwe1· ae teitenrechter, b·ij wie aan
lwng·ig gemaalct ~oe·rclen, eenscleels, cle 
1·echtsvonlering van cle hootclhltunler 
st·relckencle tot verbrekinr1 van cle hn·zw
overeenlcom.st ~oegens het cloo'i' de oncle1·
ll!!wnle·r gemaalct m:isll1'uilc van genot 
en, anrlenleels, rle VO'}'(le·ring tot v·l'ij
wwrinr! vwn de hootcllw:unle1' teuen de 
onderhu.u·I'Cler, besUst clat deze laatste 
een zwaa·r misbruilc vwn uenot gemaalct 
heett, cloch niettemin beicle vonlerhtgen 
verwerpt, wegens gebrelc nan een per
soonUjke to·ut vamoege cle hootclh1t1tr
cle1·, ·is cle voorzien,ing van cle verh1l1l'l'
cle1· tegen de laatste besUss·ing, ~oellce 
enke~ tegen (le hootclhmtnle1' 'ingestelcl 
is, zonder otJroepi:ng voo1· het Hot van 
verbrelC'ing van de onclerhu.wYle1', ver
weercler op cle voTder·ing tot v1'i,iwaring, 
ontvanlceUjlc, dawr hienloor geen ge
w·i,isde, flat aan beic~e pa·rUjen in beicle 
zalcen gemeen 'iS, ·in het gecl·rang ge
b1'acht wonlt (2). 

3o Wannee1·, in bm·ge·rl'ijJ,,e zaken, een 
voo1·bereiclend vonn·is dat zich e'l'toe be
pe1'7ct cle wecleropen,ing van cle clebatten 
te gelasten ten eincle appellant in staat 
te stellen cle nUg·itte van het beroepen 
vonn·is over te leggen, nieUg is omclat 
het geweze1l wenl cloo1· 1·echters van 
wellce een niet aanwezi,q was op cle te
reohtzUtimg tijdens welke pMti.jen ge
concl11deenl haclclen (3), doch dat het ge
volucl i.s geworden cloor een einrlvonn!s 
hetwell.; gewezen wenl doo1· rechte1·s tn 
tegenwoonUr!heic~ vcm ~vie cle part'ijen 
lvnn conclusies herhacllcl hebben en het
well.;, a·ienvol{!ens, ten opzichte van rle 
swmenstelUnrl van cle zetel, regelnutUr! 
Is ( 4), worclt de wetteU:i lcheicl van het 
C'i.ndvonn·is rloo1· cle nieU[!heicl van het 
eerste vonnis n·iet nnngetast. (Wet van 
20 april1810, art. 6,) 

4o TVanneer cle hu1rnler van een o?woe-
1'end go eel dit oncle1·verhunnl heett, is 
hij teuenover cle verhuunler ve·rant-

(1) Verbr,, 12 december 1958 (supra, biz. 325; 
Hull. en PASIC., 1959, I, 382). 

(2) Zie de verwijzingen in de conclusies van 
het openbaar ministerie (Bull. en PAsrc., 1959, 
I, 766). 

(3) Raadpl. verbr., 10 juli 1958 (A1·r. Ye1·b1'., 
1958 biz. 891; Hull. en PASIC., 1958, I, 1231). 

(4J Raadpl. verbr., 26 januari 1950 (Arr. 
Yerb1·., 1950, biz. 336; Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 361) en 1 december 1952 (1in·. Yerb1·., 1953, 
biz. 172; Bull. en PAsrc., 1953, I, 191). 
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woorcleliil" 't'OOI' het floor cle oncle1·hn·zw
iler gemcutkte ztonnr misbrwik vwn (JC
not, al hee[t lt'ij tJel·soonlijk geen font 
begnnn, znlks op !J1'01Ul vwn het ·in a1·
tilcel 1735 10an het B·zwgerli:ik Wetboelc 
gemelcl ctlgemeen zwincipe (1) en clcwren
bo1;en lcrachtens het cont·ract zo cUt be
znwlt clat de hu·il'l'cler ·ill(fC'iial 10an oncler
verlw1'ina jegens !le ve·rhu·unler hoofcle
lijk verant'Woorrlelijk zal blij·vcn. 

5° Wanneer ftc feitenrcchter Cle hoofclvor
clering n·iet gegronrl, en rJevolgeli:ik clc 
cloor venoeenler te{!en een dcrae ·ingc
Btelcle 1;onlering tot 'liri:i1mwinu zontler 
't'Oorwerp 1jerklaa.rt, verklacwt lwt hof, 
bij hetweUc a.e voorzieninp 10a.n tut11lcg
ger betrefj'ende de hooftl·vonlerinr! en 
te1;cns ecn te!fen die !lercle ·ingestelcle 
OJJI'OCJJin[J tot binclenrl.ocerkla·ring nt.n het 
a.oiTest aanhanrrir! wcrrlen rJcnwnkt, dcze 
laatste oproepinrJ ont·vanl;eli}J..; en. ge
ffi'Ond, tvannccr hct de 't'OOI'.zieninrf r;e
[fi'Ond ·i;Crklaart (2). 

(ECHTGENOTE JEAN'l'Y-DICBUCOURTJ T. N. V. 
(( llRASSElllE PIEDECEUl!~ )) ; N. V. << BRASSI~RIE 
PIEDBCEUF )), T. ECHTGENO'l'RN VAN J\IALDER.
DETAILLE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
Yonnissen, onderscheidenlijk op 25 juni 
1S57 en 12 jnli 19:17 in hoger beroep door 
de Rechtbank van eerste aanleg· te Luik 
gevvezen; 

Qyerwegencle clat de onder de~ num
mers 2H5 en 2±66 ingeschreYen zaken sa
menhangend zijn; 

I. Aangaancle de yoorziening clie door 
de echtgenoten Jeanty-Debucourt tegen 
de naamloze vennootschap << Brasserie 
Piec1bmuf JJ gericht is : 

Over de eerstc grond van niet-ontvan
keli.ikheit1, door verweerster aan de Yoor
ziening tegengeworpen en hieruit afgeleid 
dat deze de conclusies yan aanleggers 011 
onYerstaanbarc wijze weergeeft, aldus 
artil>:el 9 van de wet Yan 23 februari 
1925 schendend 

Overwegemle tlat het verzoekschrift 
van aanleggcrs verklaart aan het toezicllt 
Yan het hof te onderwerpen, << c1e Yon
nissen c1ie op 25 juni 1957 en 12 juli 1957 
op tegenspraak tussen partijen g·ewezen 

(l) Raaclpl. verbr., 21 januari 1943 (A1'1'. 
Ver/!1',, 1943, blz. 11; Bull. en PASIC., 1943, 
I, 29). 

(2) Verbr., 15 januari 1953 (Arr. Fe1'b1·., 
1953, blz. 300; Bull. en PASIC., 1953, I, 332) ; 
7 januari 1%·1 (An·. Yerbr., 1954, blz. 316; 
Bull. en PAsrc., 1954, I, 386). en 23 december 
1954< (Bull. en PAs:c., 1955, I, 418). 

zijn c1oor de Rechtbank van eerste aanleg 
te Lnik ll; 

Da t daarin twee mid de len aaugeyoerd 
zijn, die uitdrukkelijk nanc1uic1en tegen 
welke van die twec beslissingen zij on
tlerscheiclenlijk gericht zijn; 

0yerwegenc1e dat alc1us blijkt dat in 
het verzoekschrift door een gewone ma tc
rH\lc vergissing tot yerbreking van het 
<< bestreden arrest ll wordt besloten; da t 
het geen twijfel lijc1t dat aanleggers het 
llof hebben willen yerzoekcn beide be
klaagde vonnissen te verllrcken; 

Dat deze eerste grond Yan niet-ontvan
kelijklleid feitelijke gronclslag mist; 

OYer de tweede grond van niet-ontvan
kelijklleic1, door verweerster aan de yoor
ziening tegengeworven en hieruit afgeleill 
dat, aangezien het ging over een geschil 
dat onsplitsllaar was tussen aanleggers in 
cassatie, de oors11ronkelijlw eisers, yer
weerster in cassatie, verweerster ten 
principale, en de eclltgenoten Van i'l'falder
Detaille die door verweerster ten princi
pale y6l\r de rechter over de grond tot 
vrijwaring opgeroepen worden, aanleggers 
c1e verplicllting lladclen hun voorziening 
niet enkel tegen ·de verweerster ten prin
cipale te richten, doch ook tegen cle tot 
Yrijwaring opgeroepenen; 

0Yerwegenc1e clat nit cle stnkken cler 
reclltspleging blijkt dat de von1ering van 
aanleggers tegen verweerster strckt tot 
verbreking, met schadevergoeding, Yan 
het door de eersten aan de t11·eede topge
stanc huurcontract, uanlegger::; inroepend 
l1at clc om1erhuun1ers die door ycrweer
ster in het gclnmrc1e gczet werden, in 
weerwil van de wet op c1e hunr van 
zaken en yan een bepaalde uit<lrnkke
lijke clausnle Yan evengemel<l contract, 
het gelnmrcle tot een huis van ontucllt 
gemtmkt haclden, wa t de aanhomling Yan 
de honclers van de inrichting en het slui
ten yan het cafe c1at zij drevcn tot ge
volg· gehad heeft; 

Overwegenc1e cla t c1eze yorclering gcleic1 
heeft tot een oproeping tot vrijwaring 
Yanwege verwecrstl'l' tegen <le echtgenotcn 
Van Malcler-Detnille, onderhnurders, ten 
eimle hoofllelijk te worden YeroordeelL1 
om de verzoel;:ende yennootschap te vrij
waren tegen alle veroordelingen in hoofd
zaak, interesten en kosten c1ic te llaren 
laste ten voon1ele van de oorspronkelijke 
aanleggers mochten won1en uitgesvroken; 

Overwcgem1e clat c1e;;e twce eisen niet 
hetzelfde c1oel en geen onsplitsbare rech
ten tot Yoorvverp hac1llen; 

Dat de yrijwaring Llie het yoorwerp is 
van de yerhaalsvordering slech ts eenvou
clig is; dat in zulk geyal de hoofdeis en 
de eis tot vrijwaring al zijn zij ook sa
menhangend, in beginsel splitslmar zijn; 

Dat naar luid van artikel 1E:3 yan het 
vVetboek yan burgerlijke rechtsvordering, 
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de opgeroepenen tot vnJwaring niet \Cr
moehtcn de zaak van de verweerster ten 
IJl'ineipale over te nemen, noeh het karak
ter en de omstancUgheden ynn llet gesellil 
te wijzigen; 

Dat ten aanzien van de oorspronkelijke 
vordering, verweerster in alle aanleggen 
in llet proees gebleven is als de reel! t
streekse, persoonlijke en enige scllulde
nares van aanleggers, naanlien geen en
kele bescllikking dezen ertoe gedwongen 
lleeft een andere of bijkomende tegen
stanaer te aanvaarden; 
. Dat aanleggers zicll ervan ontllouden 

hebben enige daad te vcrricllten en welke 
conclusies ook te nemen wat de yorde
ring tot vrijwaring llctreft en lmiten de 
vordering cUe zijzelf ingesteld hadclen; 

Overwegende, anclerzijcls, clat de voor
ziening van de oorspronkelijke aanleggers 
slecllts een beslissing van llet beklaagde 
vonnis opnieuw in cliseussie brengt, te 
weten dat «noel! de zwaarte, noel! het 
bewijs van een door de onclerlluurcler 
gepleegd misbruik van Yertrouwen op 
zicllzelf impliceren dat men de font die 
zou blijken nit clit misbruik, beoorc1eel<1 
nit het oogpunt van de vemntwoordelijk
heid van de lloofdllestuurder, eyen zwaar 
of even vaststaand zou moeten of kun
nen heten )) ; 

Dat cleze beslissing, die naar recllt de 
grondslag is van de redenering welke tot 
tle afwijzing van de lloofd1ordering ge
leic1 lleeft, uitsluitend de contractuele 
betrekkingen tussen partijen betreft en 
volstrekt vreemd is aan de opgcroepen 
tot vrijwaring, voor wie zij een res Inter 
alios jt<clicata is; 

Dat de voorziening van aanleggers mits
llien niet opnieuw een zaak in discussie 
!Jrcngt die gemeen geoordeeld is tegelijk 
a an de partijen bij de hoofd vonlering en 
de opgeroepenen tot vrijwaring; dat zij 
derllalve, om ten opziehte van verwecrster 
ten principale ontvankelijk te zijn, niet 
belloefde teYens gerieht te wezen tegen 
de partijen die deze tot vrijwaring opge
roepen had; 

Dat deze grond van niet-ontvankelijk
hekl naar recht faalt; 

Over het eerste mitldel, afgeleitl nit lle 
scllenc1ing yan de artikelen U7 van de 
Grondwet, 7 van de wet van 20 april 
1810 op de organisatie van de rechterlijke 
macht en van het enig artikel van de 
wet van 25 october 1919, verlengd door 
artikel 1 van de wet van 18 juni 1928 ; 
doorda t het vonnis, door de Reel! tbank 
van eerste aanleg te Luik op 25 juni 
1U57 gewezen, uitgesproken werd door 
drie magistraten van deze rechtbank 
waarvan er een de terechtzitting van de 
rechtlmnk niet bijgewoond had in de loop 
waarvan partijen hun conclusies neerge
legll ha<lden, clan wanneer vonnissen 

welke gewezen ZIJn door de rechters die 
niet alle terechtzittingen van de zaak 
bijgewoond hebben, nietig zijn : 

Overwegencle dat het hestreden vonnis 
zicll ertoe beperkt de wederopening van 
cle debatten te gelasten ten eindc de ver
werende vennootsellap, appellante, in 
staat te stellen de uitgifte van bet be
roepen vonnis in regelmatige vorm over 
te leggen; 

Dat llet eindvonnis van 12 juli 1957, 
door een andere zetel gewezen, vaststelt 
dat partijen v,66r deze zetel hun conclu
sies llerllaald hebben; 

Dat clienvolgens, daar de nietiglleid van 
llet !Jestreden vonnis de wettelijkheid 
van llet eindvonnis niet kan aantasten, 
het middel niet ontvankelijk is llij gebrek 
a an belang; 

Over llet twcede middel, afgeleid uit 
lle scllem1ing van de artikelen U7 van de 
Grondwet, 1134, 1717, 1729, 1732, 1735, 
1741 van llet Burgerlijk vVetboek, 10 en 11 
van de wet van 30 april 1951 op de han
delslmnrovereenkomsten met het oog op 
de bescllerming van het hamlelsfonds, 
zoals zij gewijzigd is door de wettcn van 
30 april, 22 en 24 december 1()55 en 20 juni 
1955, doordat llet door de Rechtlmnk Yan 
eerste aanleg tc Luik op 12 juli 1037 ge
wezen vonnis, om de vordering af te 
wijzen die door de oorspronkelijke ver
lmurders tegen de hoofdllnurder ingestcld 
wercl ten eindc de verbreking van de 
oorspronkelijke lluurovereenl;:omst te be
komen, en die gesteund was op de om
standiglleill dat de onc1erllnurdcrs llet 
gehuurde cloen dienen lladden voor een 
gebruik c1at uitdrnkkelijk verboclen was 
zowel door de oorspronkelijke huuroyer
eenkomst als door llet contract yan on
derverhnring, beslist heeft dat « nocll de 
zwaarte, noel! het bewijs van een door 
de onderlluunler begaan misbruik Yan 
vertronwen op zicllzelf impliceren dat 
men de font die zou blijken nit cUt mis
bruik, beoordeeld nit llet oogpnnt van de 
verantwoordelijklleid van de lloofdlluur
der, even zwaar of even vaststaand zou 
moeten of kunnen heten )), zodat, daar de 
oorspronkelijke verlluurder het bewijs 
niet levert van de aanwezigheid in hoofde 
van de hoofdllnnrder van een eigen 
font, het kennelijk misbruik van vertrou
wen dat door lle onderhuurder gepleegd 
werd niet volstaat om de verbreking van 
de oorspronkelijke 11 uurovereenkomst te 
rechtvaardigen, dan wanneer de lluurder 
aansprakelijk was voor de besclladigingen 
en verliezen cUe ontstaan zijn door llet 
toedoen van zijn huisgenoten of zijn on
derlluurders, en, meer in llet algemeen, 
krachtens de tnssen partijen gesloten 
overeenkomst, daar hij met de onderhuur
ders hoofdelijk verantwoonlelijk is << je
gens de verlluurders, voor de goede afloop 
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van de huurovereenkom;:t ll, ten aanzien 
van de oorspronkelijke verhuurder, de 
zware tekortkoming van cle onderhuur
der client te worden beschouwd als zijnde 
die van de hoofcllmurder .zelf en als zo
danig volstaat om de ontbinding van de 
hoofdlnmrovereenkomst te wettigen : 

Overwegende clat het tnssen partijen 
gesloten en regelmatig overgelegcl con
tract beschikt clat << de huurster haar 
recllten in cleze huurovereenkomst geheel 
of ten dele zal kunnen onderverhuren of 
ovenlragen, doch in ieder geval jegens 
de verlmurders hoofdelijk verantwoorde
lijk zal blijven voor de goecle afloop van 
de huurovereenkomst ll, en, onder de ru
briek « bestemming ll, dat « de huurster 
zich ertoe verbimlt in de huurovereen
komst die zij aan haar lnmrclers zal toe
staan het verbod op te nemen het onroe
rend goed te doen clienen voor een onze
delijk gebruik alsmerle ontucht of pros
titutie ll; 

Overwegende dat uit het bestreden 
vonnis impliciet doch zeker blijkt dat de 
onderhuurders het gelmurde doen dienen 
hebben voor het gebruik dat uitdrukke
lijk verboden was zowel door de hoofd
huurovereenkomst als tronwens door het 
contract van omlerverhuring; 

Overwegende da t, om de vordering van 
aanleggers af te wijzen, het beklaagd 
vonnis, dat de zwaarte van het door de 
omlerhuunlers begane misbruik van ver
trouwen erkent, hierop steunt dat «ten 
<leze, en in weerwil van al wat nit het 
dossier zonneklaar ten laste van de 
echtgenoten Van Malder-Detaille blijkt, 
er alsnog moet worden aangetoond dat 
appellante - hier verweerster - op con
tractueel gebied ten opzichte van cle ver
huunlers enige fout zou begaan hebben ll; 

Overwegencle echter clat krachtens het 
algemeen beginsel, in artikel1735 van het 
Burgerlijk Wetboek vastgesteld en krach
tens de clausule van het huurcontract clie 
bepaalt dat, bij onderverhuring, «de 
lnmrster in ieder geval jegens de verlmur
ders voor de goe<le afloop van de huur
overeenkomst verantwoordelijk zal blij
ven ll, de tekortkoming van de onderhuur
ders moet worden beschouwd als die van 
de hoofdhuurder; 

vVaaruit volgt dat het beklaagd vonnis, 
door de vordering van aanleggers af te 
wijzen om de reden dat geen enkele per
soonlijke contractuele tekortkoming tegen 
verweerster bewezen was, ofs.choon het 
vastgesteld had dat de onderhuurders het 
gehuurde doen dienen hadden voor een 
onzedelijk, door cle lmurovereenkomst 
verboden gebruik, zijn beslissing niet op 
een wettelijke grondslag doet rusten en 
de in het middel aungehaalde artikelen 
1134, 1729 en 1735 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt; 

II. Aangaande de oproeping tot vrijwa
ring van de echtgenoten Van Malder-De
taille door verweerster « Brasserie Pied
bceuf ll : 

Overwegende dat er termen aanwezig 
zijn om de echtgenote Nelly Van Malder
Detaille ertoe te machtigen in rechte op 
te treden; 

Ovcrwegcnde ([at de oproeping tot tus
senkomst tot cloel heeft het arrest dat 
op de voorziening van oorspronkelijke 
aanleggers zal gewezcn worclen, voor de 
echtgenoten Van Malder-Detaille bindcn<l 
te docn verklaren; 

Overwegende dat deze oproeping tot 
tussenkomst ontvankelijk en gegroncl is; 

Om die redenen, de zaken die onder cle 
nummers 2415 en 2466 ingeschreven zijn, 
samenvoegencl, verwerpt de voorziening 
in zover zij tegen het vonnis van 25 juni 
1B57 gericht is; verbreekt het bestreden 
vonnis van 12 juli 1957; beveelt dat mel
cling van onderhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt aanleggers, ener
zij<ls, en de naamloze vennootschap 
<< Brasserie Piedboeuf ll anderzijcls, onder
scheidenlijk tot de helft van de kosten 
van de door aanleg-gers tegen die ven
nootschap ingestelde voorziening; mach
tigt Nelly Detaille, echtgenote Van Mai
der, om in rechte op te treden; verklaart 
clit arrest bindend voor de echtgenoten 
Van Malder-Detaille; veroordeelt dezen 
tot de kosten van cle oproeping tot tussen
komst, door de naamloze vennootschap 
« Brasserie Piedbceuf )) gedaan; verwijst 
de zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Hoei, uitspraak doende in hoger 
beroep. 

2 april 1959. - 16 kamer. - Voorz'itte·r, 
H. Bayot, raadsheer waarnemend voor
zitter. - T'erslaggever, H. Moriame. -
Gel'ijJ,:l·widenlle concl~tsie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Ryn en Simont. 

1" KAMER. - 3 aprill959 

1° SOHEIDING VAN GOEDEREN. -
SCHEIDING IN RECH'l'E UITG'ESPROKEN. -
NIETIGHEID DOORDAT DE SCHEIDING NIET 'fEN 
UITVOER GELEGD WERD TEN liHNSTE DOOR BlN
NEN VIER MAANDEN BEGONNEN VERVOLGINGEN. 
- NIETIGHEID DIE NIET VAN OPENBARE ORDE 

IS, 

2° SOHEIDING VAN GOEDEREN. -
SCHEIDING IN RECH'fE UITGESPROKEN, -
NIETIGHEID DOORDAT DE SCIIEIDING NIET TEN 
UITVOER GELEGD WERD TEN MINSTE DOOR BIN
NEN VIER 1£AANDEN BEGONNEN VERVOLGINGEN. 

- GROND. 
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go SOHEIDING VAN GOEDEREN. -
SCHEIDING IN RECH'l'E Ul'.rG·ESPROKEN. -
NIE'l'IGHEID BIJ ARTIKEL 1444 VAN HET BUR
GERLIJK vVE'l'BOEK BEPAALD. - BEGDNNEN 
VERVOLGINGEN. - BEGRIP. 

1° De n'ietigheicl van cle in reohte tb'itge
SLJ1'0ken sohe·icUng '1/an goecleren, cUe 
hier·nit voo1·tvloeU flat fle soheicUng niet 
ten tt.itvoe1· ,qelegcl wercl ten m:inste lloor 
binnen vier maanclen nn het '1/onnis 
begonnen en sintlscUen niet onclerb1'olcen 
'1/ervolgingen, is niet '1/nn openbare or
tle (1). (Burgerlijk Wetboek, art. 1444.') 

2° De nieti[Jheicl van cle in 1·eohte tt'itge
sprolcen soheicUng van goecleren, cl'ie 
hieru.it voortvloeit flat cle soheicUn[J niet 
ten ·uitvoe·r geleg1l werfl ten minste floor 
binnen v·ie1· maanflen na het vonnis /Je
fJOnnen ver'l/olg·ingen, r·ust op het ver
moetlen flat fle vrou.w ofwel haar eis in 
overleg met ha(t1' eohtgenoot ingestelfl 
heett met een oogmerlc vnn becl·rog je
gens sohtt.lcleiseJ·s, otwel ervan a.fgez·ien 
heeft Z'ioh op het vonnis te bemepen (2). 

go Om. de bij ct1'tilcel 11,44 van het Bwr
rJe1'lijlc Wetboelc bepanlcle n:ieUghei1l '1/an 
het '1/onnis, wacwbij cle sohei(ling van 
{!oecleren tf.Ugesprolcen wonlt, at te we
·ren, is het volcloencle flat 1le vro·uw be
wijst flat z·i:i, binnen fle tenn·i.jn van 
vier maanclen net het '1/onnis, floor n·iet 
cl·u b belzinn·i.ge clnclen cle toil bettdgcl 
heejt om tegen haar man cle ten·n'it
voe1·legging V(Pt het vonnis te ver·volgen 
en 1lat zij in clie wil '1/olhMcl heejt (3). 

(VAN DEN HOVE, T. FEYS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet oo het bestreden 
arrest op 8 januari 1!}58 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het middei, afgeieiU uit de scherr
ding van artikei 1444 van het Burgerlijk 
Wetboek .zoais gewi.izigd door de wet van 
28 mei 1949, doordat het bestreden ar
rest, bij verwijzing naar de motieven van 
de eerste rechter, na vastgesteid te heb
ben dat << de aanmaning aan de man om 
v•66r de notaris te verschijnen, doorgaans 
ais de eerste daad van uitvoering aange
zien wonlt en dat in dit opzicht verweer
ster de termijn gcsteid door artikei 1444 
van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd 
door de wet van 28 mei 1949, niet blijkt 
geeerbiedig·d te hebben JJ, nochtans de 
vordering van eiser tot nietigheicl van de 
door verweerster bekomen scheiding van 
goederen afwijst, om reden dat « indien 
het wei waar is dat, naar Iuid der alge
mene bewoorc1ingen van artikei 1444 van 

(1) (2) en (3) Zie de noten in Bull. en PASIC., 

1959, I, 771. 

het Burgerlijk Wetboek, de man gerech
tigd is de door cUt artikel gestelde nietig
heid in te roepen, het niet minder vast
staat dat de scheiding van goederen niet 
nietig is, indien de laa ttijdigheicl niet 
aan de vrouw maar wel uitsiuitend aan 
de medewerkers van het gerecht toe te 
schrijven is; dat zeer terecht de eerste 
rechter ter zake vaststeit clat de Iaattij
digheid aan de notaris dient aangewrc1en 
te worden JJ, dan wanncer, 1° zoais trou
wens door het arrest worclt beslist, de 
eclltgenoot krachtens artikei 1444 van het 
Burgerlijk WetlJOek het rccht heeft de 
nietigheid van de scheiding van goederen 
in te rocpen, indien minstens de vervoi
gingen niet binnen de vier maanden na 
de uitspraak van het vonnis begonncn 
zijn; 2° het feit clat de vastgestelde Iaat
tijdige uitvoering van het vonnis van 
scheiding van goederen te wijten is aan 
de naiatigheicl van de door <lit vonnis 
aangesteide notaris geen afbreuk doet aan 
het recht van de man de door artikei 1444 
voorzicne sanctie in te roepen, en deze 
naiatigheid enkei haar sanctie vinclt in 
de beroepsrechtelijke verantwoordeiijk
heid van de aangestelcle notaris, zoda t 
het bestreden arrest, waar het vaststeit 
dat verweerster te laat de vervolgingen 
vereist ter uitvoering der scheiding van 
goederen ingesteid heeft, en beslist clat 
eiser het recht heeft de door artikei 1444 
van het Burgerlijk vVetboek voorziene 
nietigheid in te roepen, en niettemin de 
claartoe strekkende vorclering afwijst om 
reden dat de Iaattijcligheid aan de notaris 
te wijten is, de in het micldel ingeroepen 
wetsbepaiingen geschonden heeft : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kei 1444 van het Burgerlijk Wetboek, de 
in rechte uitgesproken scheiding van 
goederen nietig is « indien zij niet ten 
uitvoer geiegd wercl ten minste door 
binnen vier maanden na het vonnis be
gonnen en sindsdien niet onderbroken 
vervoigingen JJ; 

Overwegende dat deze nietigheid, die 
niet van openbare orde is, op het vermoe
clen rust da t de vrouw, die Ianger dan 
vier maanden naiaat de tenuitvoerlegging 
van het vonnis van scheiding te vervoi
gen, ofwei haar cis in overieg met !mar 
echtgenoot ingesteicl heeft met een oog
merk van bedrog jegens scimldeisers, of
wei ervan afgezien heeft zich on het von
nis te beroepen ; 

Dat de scheiding van goederen dienvoi
gens niet nietig is, wanneer de vrouw 
bewijst dat zij, binnen bewuste termijn, 
door een niet dnbbeizinnige daad de wil 
te kennen heeft gegeven de tenuitvoerieg
ging van llct vonnis tegen de man te ver
voigen en dat zij in deze wil voihard 
heeft; 

Overwegende dat de rechter vaststeit 
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dat het vonnis, waarbij r1e scheiding van 
goederen tnssen aanlegger en verweerster 
nitgeRproken werc1 en een notaris aan
gesteld wordt om de llewerkingen van 
vercleling en vereffening te verrichten, op 
7 juli 1D56 gcwezen weril; clat verweerster 
het vonnis op 30 .inli 1D5G aan aanlegger 
liet lletekenen en dat zij op 27 september 
19116, cUt is steeds nog vooraleer hct in 
kracllt van gewijsde g·egaan is, cle nange
stelc1e notaris vorc1erde tot het vereffencn 
van haar rechten over te gaan; dat zij op 
10 october 1D56 van de gemeenschap af
stand lweft gedaan; da t zij op 12 october 
19iiG de notaris verzocht hanr in kennis 
te stellen van de staat van cle procedure 
tot h'nnitvoerlegging van het vonnis; dat 
tenslotte, zo cle aanmaning om ,,66r de no
taris te verschijnen slechts op Hl novem
]Jer 1()56, hetzij enkele c1agen na het ver
f'!trijken vnn c1e termijn van vier maan
clen, aan de" man geclaan werd, cleze ver
traging niet aan verweerster te wijten is, 
doch enkel aan een font van de door c1e 
recllter aangestelcle notaris; 

Overwegende dat nit clie vaststellingen 
blijkt dat verweerster \•66r het verstrij
l,en van de termijn yan Yier maanden 
door niet dubbelzinnige daden de wil be
tuigc1 heeft om tegen aanlegger de tenuit
voerlegging vnn het vonnis van scheir1ing 
te vervolgen en da t zij in die wil volhar<l 
heeft; 

Dat het bestreden arrest <lerllalve llet 
artikcl 1444 van het I\urgerlijk Wetboek 
niet geschonden heeft en clat het mic1del 
naar rccht faalt; 

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

B april Hl5!J. - 18 kamrr. - Voor.~·itter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Versla.g!fe·ver, H. Louveaux. 

Geli:ilclu:i(lencle conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termiconrt, procureur-gene
raal. Pleite'l's, HH. Van Ryn en Pil'
son. 

l" KAMER. - 3 april 1959 

1° OVEREENKOMST. CONTRAOTUELE 
VEHANTWOORDELIJKHEID, BEDING TOT 
VRIJSTICLLING. - KWADE TROUW VAN DE 
PERSOON DIE DE RCHADE BEROKKEND HEEFT. 
- DEDING 'l'OT VRIJSTELLING NIET VAN TOE
PASSING. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BTJI
TEJN OVEBEENKOl\1ST ONTSTAAN). 
- BEDING TOT VRIJSTELLING. - 0NRECHT
MATIGE DAAD MET KW ADE TROUW GESTELD. 
BEDING NIET VAN TOEPASSING. 

3° VEJBKOOP. - VERDOKEN GEBREKEN. 
KWADE TROUW VAN DE VERKO?ER, - DEZE 

:MOE'l' ALTIJD VOOR DE VERDORGEN GEBREKEN 
INSTAAN. 

4° HUUR VAN WEBK. - Huun YAN 
DTENSTJ~N. 0NDERNEUINGSCONTRACT. 
VJCRBORGEN GEBREKEN. - KWADE TROUW 
VAN DE «LOCATOR OPETIIS ll. - DEZE MOET 
ALTIJO VOOTI. DE VEHBORGEN GEBREKEN IN

STAAN. 

1 o en 2° Op het stu.k va.n contra.ctucle 
vernntwoonlcUjkhehl (1) evenals op liet 
stnlc va.n a!]1l'ilia.anse ·ventnhooonlelijk
lwicl (2), ka.n rle 11ersoon rlie schafle be-
1'07ckenrl heett qeen IJerUnrt tot vrijstel
Ung vwn vera.ntwoonlelifk1wirl Inroepen. 
zo ld:i met /,:wade tro'II'IV uehanrlelrl 
heeft. (Burg. Wetb., art. 1134, al. 3, 
1150 en 13S2.) 

3° De •ue·rlcoper moet altl:icl voo1· rle ver
borgen gebrcken ·instaan, .zo hi:i te lewa
cler tronw Is (3). (I\nrg. Wetb., arti
kel 1643.) 

4° Op het stnlc van onrlerneminqscontra.c
tcn, moet tle locator operis, (lie te 
7,·wa.clC1' trouw ·is, alti.i(l voor rle ve·r-
1wr[!en gel!Telcen ·insta.a.n (4). 

(N. V. (( ftTABLISSEMIGNTS \VANSON )), 

T. N. V. <C BOUGIES DE LA COUll ll.) 

ATIREST. 

RET HOF; - Gelet OlJ het bestrec1en 
arrest, 011 l1 a11ril 1~i'i6 door !let Hof van 
beroep tc Brnssel gewezen ; 

Over het vijf<le milldel, afgeleic1 nit <le 
schenc1ing van nrtikel 97 van fle Grom1-
wet, <loordat het bestrec1en arrest eiseres 
tot !let hcrstel van de kwestieuze scha<le 
veroorcleelt, vaststcllencle, cnerzijc1s, c1at 
het cc om een verc1oken gebrek gaat, te 
weten c1e schenren in de cementbekle
ding ll, en anderzijcls cc dat de oorsDrong 
van deze waterachtige oplossing· het re
genwater is dat de laag van het calori-

(1) Op het stuk van niet-nakoming van con· 
tracten beoft kwade trouw gelijke betekenis 
als bedrog (JossERAND, bel. II, nr 624, en noot 
onder cass. fr., 24 jnni en 3 augustus 1932, 
Dall. p1h·., 1933, I, 49 en vlg., inzonderheid 
blz. 51; verbr., 26 october 1877, Bull. en PAsrc., 
1877, I, 406; 2 mei 1913, ibid., 1913, I, 259; 
12 december 1958, sup1'C,, blz. 326; Ball. en 
PAsrc., 1959, I, 383; Beclroy en gl'ove schuld op 
het stuk van niet-nakomin(! van cont?·a.cten, 
rede uitg·esproken ter plechtige zitting van 
16 sAptember 1957, blz. 16 en 17). 

(2) DE PAGE, bd. II, nr 1053, en de noot 6, 
blz. 1019. 

(3) DE PAGF., bel. IV, nr 179; PLANIOL en 
RrPERT, bel. XI, ni· 139. 

(4) PLANIOL en RIPERT, bel. XI, nr 958bis; 
BAUDRY-LACANTINERIE, Louage, bel. III, nr 3947; 
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fnge doordrong langs zichtbare scheuren 
die in cle cementbekleding ontstaan wa
ren )), doordat alzo het bestreclen arrest 
klaarblijkelijk op tegenstrijclige, minstens 
duistere en clubbelzinnige beweegreclencn 
gestenncl is, hetgeen met een ge brek a an 
moti vering gclijkstaa t en cen schencling 
van cle in hct miclclel aangecluicle grond
wettelijke bepaling uitmaakt : 

Overwegencle clat, waar het arrest ver
klaart clat het water de laag calorifnge 
langs zichtbare scheuren cloorclrong, het 
naar een van de door de desknmligen ten 
tijde yan hun verrichtingcn gc<lane vast
stellingen verwijst; 

Overwegemle dat het niet tegenstrijdig 
is te verklaren, aan de ene zijde, cla t op 
lH~t ogenblik Yan de leyering de scheuren 
in de gelevenle zaak een verborgen ge
llrek uitmaalden en, aan de andere zijcle, 
<lat cUe scheuren ziclltbaar geworclen zijn 
wanneer, na gebruik van de zaak, cles
knndigen tot het omlerzoek ervan zijn 
oyergegaan; 

Ovenvegencle dat het middel feitelijke 
gronclslag mist; 

Over de ecrste vier miaclelen samen, 
llet eerste afgeleid nit de schending van 
de m·tikclen 1134, 1146, 1382, 1383, 1384 
van bet Burgerlijk Wetboek on 97 van de 
Grondwet, cloorclat het bestreclen arrest, 
\Jij bevestiging van het beroepen vonnis, 
eiseres tot vergoecling van <le gehele nan 
cle kwestieuze tanks toegebrachte schaue 
yeroorcleelt, en het contractneel beding, 
waarop eiseres zich uitclrukkelijk in hare 
conclnsies beriep en volgens hetwelk haar 
verantwoorclelijkheid tot de vervanging 
van de gebrekkige stukken beperkt was, 
verwerpt, om reden dat « <le gebrekkig
heid van het calorifugeren als gevolg had, 
niet aileen da t het nagestreefd doel niet 
bereikt werd, maar ook de schacle toe
gebracht wenl aan de goederen clie bniten 
het toepassingsgebied van het contract 
vielen; dat hieruit blijkt dat de contrac
tuele verantwoordelijkheid nooclzakelij
kerwijze beperkt wordt tot de functie die 
cliencle waargenomen, te weten het calo
rifngeren, en dat de aquiliaanse verant
woordelijkhei<l, - die de eerste niet ver-
---~--------------

raadpl. ook VAN RvN, Responsabilite aqnilienne 
et eontraetu.elTe, nr 247. 

Ecn twistpunt is, volgens de rechtsleer, in 
geval van onderneming-scontract, of het in ont
vangst nemen van het werk door de besteller 
de verantwoordelijkheid van de locctior operis, 
wegens een verborgen gebrek, dekt wanneer 
hij te goeder irouw is, dat is wanneer het ge
brek hem onbekend was, en dat het niet gaat 
omtrent de door artikel 1792 van het Burger
lijk Wetboek bedoelde gebreken in het oprich
ten van een gebouw. Zie de bevestigende stelling 
in : DE PAGE, bd. IV, nrs 882 en 883; LAUREN'£, 

VERBR., 19ii9. - 38 

vangt, doch gelijktijclig met haar kan 
bestaan ~ van toepassing is in alle ge
vallen waarin schade veroorzaakt wordt 
aan al wat lmiten de grenzen van het 
contract ligt; clat in onclerlmvig g·eval de 
invreting van de tanks zich voorcleecl bui
ten de perl~:en \'an het contract en cler
halve aan de toepassing· van bedoelde 
vrijstellingsclausule ontsnapt ll, dun wan
neer, 1 o eiseres in hare regelmatig v66r 
de rechter over cle grond genomen conclu
sies, nitdrukkelijk stauncle hielcl, zom1er 
ov clit punt door de rechter tegengespro
ken te worden, dat «de door gei:ntimeercle 
(tlmns verweerster) aangevoerde font 
slechts in de zogenaamde slechte uitvoe
ring van een zuivere contractuele ver
plicllting lJestaat; dat het eigenlijk het 
tot stand gekomen contract is dat, door 
nieuwe verplichtingen in het leven te roe
p~n, aan de yerantwoorclelijkheicl een 
meuw toepassingsvdd geopencl heeft 
waaruit de delictuele verantwoordelijk
llei!l uitgesloten worclt ll; 2° de veroorde
ling van eiseres op groncl van de aqni
liaanse verantwoordelijkheid (art. 1382 
en voJg·ende Yan het Burgerlijk Wetboek) 
niet aileen een schacle client vast te stel
len, liggencle buiten het afgesloten con
tract, maar eveneens het bestaan van een 
door eiseres begane delictuele font client 
vast te stellen; 3° eiseres, aie op <lit punt 
geenszins door <1e recMer ovcT de g-rond 
tegengesproken wor<1t, het bestaan in hn
ren hoofde Yan een delictuele font uit
clrukl;:elijk betwistte, en staalH1e hielcl 
dat zij gebeurlijk enkel aan hare con
tractuele verplicllting·en was te kort ge
komen; 4° door enkel vast te stellen dat 
lle kwestieuze schade extra-contractueel 
was, en alzo eiseres op grond van arti
kel 1382 van llet Burgerlijk Wetboek te 
veroorde len, zonder te beslissen of vast te 
stellen dat eiseres een delictuele font had 
begaan, hetgeen deze laatste uitdrukkelijk 
betwistte, het bestreden arrest de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft; het tweede, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de 
Grom1wet, doordat het llestreden arrest, 
bij vestiging yan llet lleroepen vonnis, 
eiseres tot vergoeding van de gehele aan 
cle kwestieuze tanks toegebrachte sclmcle 

bd. XXVI, nr 16; CoLIN en CAPITANT, bd. II, 
nr 1094; PLANIOL en RIPERT, bd. XI, nr 928bis; 
BEUDANT, hcl. I, nr 191, welke nochtans het go
val nitsluit waarin de loc((.t01' operis in font is 
om het gebrek niet gekend te hebben. De strij
dige stelling wordt verc1cdigd door : BAUDRY
LACANTINERIE, Lou.aqe, bel. III, nr 3948; AuBRY 
en RAU, bel. V, § 374, biz. 403; VAN HECKE, 
Rev. crit. cle jw·ispr. belqe, 1951, biz. 108; 
cass. fr., 4 januari 1958, Dall., 195'8, biz. 456, 
met de noot van Ro~IEU, alsook CARBONNIER, 
Rev. trim. cle d'roit civil, 1958, biz. 272. 
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veroordeelt en het contractueel lleding, 
waarop eiseres .zich uitdrukkelijk in hare 
conclusies beriep en volgens hetwelk lmar 
verantwoordelijkheid tot vervanging van 
de gebrekkige stukken beperkt was, ver
werpt, om reclen clat «de gellrekldgheicl 
van het calorifugeren als gevolg had, niet 
aileen <lat het nagestreefcl doel niet be
reikt werd, maar ook tlat schade toege
bracht wercl aan goecleren die lluiten 
het toepassingsgebiecl van het contract 
vielen; dat hieruit blijkt dat de contrac
tuele verantwoorclelijkheid nooclzakelij
kerwijze beperkt worclt tot de functie die 
cliencle waargenomen, te weten !let calori
fugcren, en clat cle aquiliaanse verant
woorclelijkheicl, - clie de eerstc niet ver
vangt, doch gelijktijclig met haar kan be
staan, - van toepassing is in alle geval
len waarin de schade veroorzaakt wordt 
aan al wat buiten de grenzen van het 
contract ligt; dat in onderhavig geval de 
invreting· van de tanks zich voorcleed 
buiten de perken van het contract en dcr
llalve nan de toepassing van llecloelcle 
vrijstellingsclnusule ontsnapt ll, zoncler te 
nntwoorclen op het middel, door eiseres 
in haar regelmntig v66r de rechter over 
de grond genomen conclusies ingeroepen, 
waan1oor zij staande hield clat de in llet 
contract voorziene ontlastingsclausnle 
niet enkel de contractuele verantwoorde
lijkheid beperkte, ·maar ook de clelictuele 
vernntwoorclelijkbeid uitsloot, zoclat het 
bestreclen arrest niet wettclijk gemoti
veerd is en alzo tle in het miclclel nan
gecluicle grondwettelijke bepaling geschon
clen heeft; het derde, afgeleid nit de 
schencling van de artikelen 113±, 1582, 
1711, 1.788, 1794 van bet Burgcrlijk Wet
bock en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreclen arrest eiseres voor cle veroor
zaakte schade verantwoordelijk verklaart, 
om reclen dat appellante (thans eiseres) 
te vergeefs opwerpt dat de aanvaarding 
van het werk een eincle aan !mar verant
woorclelijkheid zou stellen, zowel voor de 
vcrdoken als voor de zichtbare gebreken; 
clat inderclaad, wanneer de arbeid en de 
materie terzelfdertijt1 cloor de fatsoeneer
der geleverd worden, de principes van de 
verkoop dienen toepepast ll, clan wan
neer, 1. o eiseres in haar regelmatig v·66r 
de rechter over de groncl g·enomen con
clusies nitdrukkelijk staande hielc1 da t 
« het ter zake gaat om een aannemings
contract behelzencle het leveren, door de 
aanbesteder, van een cleel der te hewer
ken bonwstoffen en de uitvoering ter 
plaats van de werken door appellante; 
dat het hier geenszins ging om de verkoop 
van een gemonteercle zaak ll, 2° het on
derllavig contract, gekenmerkt door het 
nitvoeren ter plaatse bij verweerster van 
een werk op maat door eiseres, hoewel 
het leveren van de bouwstoffen behel
zende, een aannemingscontract is en 

geenszins een verkoop uitmaakt, zodat 
het bestreclen arrest de in het middel 
aangedni<le bepalingen geschonden heeft 
en, in alle geval, zijn beslissing niet op 
volt1oende wijze gemotiveerd heeft; het 
viercle, afgeleid nit de sehencling van de 
artikelcn 113±, 1787, 1.788, 1.792 van bet 
Dnrgerlijk Wetboek en 97 van de Groncl
wet, doordat !let bcstreden arrest, zoncler 
te betwisten da t de werken door ver
weerster aanvaarcl waren geworden, eise
res voor cle veroorzaakte schacle verant
woordelijk verklaart, om reclen dat <<in 
onclerhavig geval het over verdoken ge
hrcken gaat welke, zclfs in geval van 
aannemingscontract, niet door de aan
vaarcling worclen gedekt; dat het niet kau 
aangenomen worden dat de verkoper, te 
weten appellante, binnen de perken van 
haar technische bevoegdheid onwetend 
kon zijn van het bestaan van bet ver
cloken gellrek, te weten de scbeuren in de 
cementbeklecling die door haar voorbe
reicl en geplaatst werd ll, clan wanneer, 
1 o << de aanvaarcling van het werk door 
cle aanhestecler ll, zoals eiseres uittlrukke
lijk in llaar regelmatig Y·66r de rechter 
over de grond genornen conclusies staancle 
hield, « een einde stelt aan de verant
woordelijkheicl van de aannemcr, zowel 
wat lletreft de vercloken gebreken, als cle 
zichtbare gebreken ll, 2° het feit c1at ei
seres al c1an niet onwetend was van het 
kwestienze verborgen gebrek geenszins 
afbreuk doet aan de rcgel clat de aan
vaarding van het werk door cle meester, 
de verantwoordelijkheic1 van eiseres dekt 
wat betreft de verborgen gebreken, zodat 
het bestreclen arrest de in het middel 
aangednide wetsbepalingen geschondeu 
l1eeft : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
c1at niet kan aangenomen worden dat aan
legster, binnen de perken van haar tceh
niscbe bevoegdheid, onwetenc1 kon zijn 
van het bestaan van het verdoken gebrek 
waardoor de door haar voorbereicle en 
geplaa tste cementbeklecling aangetast is; 
dat het alc1ns in feite, niet enkel een 
grove schuld, clocll de kwade trouw van 
aanlegster vaststelt; 

Overwegencle dat, wanneer de persoou 
clie schade berokkend heeft te kwacler 
tronw is, hij geen becling tot vrijstelling· 
van aansprakelijkheid kan inroepen; clat 
zulks .zowel in g·eval van contractuele als 
van aquiliaanse aansprakelijkheid gelclt; 

Dat, in het eerste geval, het onver
schillig is clat het contract een verkOOJ} 
of een aanneming· uitmaakt en, in die 
laatste onclerstelling, dat het in ont
vangst nemen van llet werk door de be
steller al clan niet, in princive, de ver
borgen gebreken dekt ; 

Waaruit volgt dat het viet·de middei 
naar recht faalt en clat de andere mid-
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delen, bi.i gebrek aan belang, niet ontvan
kelijk zijn; 

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

3 april 1959. - 1° lmmer. - Foo1·.zUte1·, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - r eJ'SlaorJever, H. Belpaire. 
- Gelijlcltticlende couclusie H. Raoul 
Hayoit de Termi.court, prbcureur-gene
raal. ~ Pleite1·s, HH. Van Ryn en Si
mont. 

2" KAMER. - 6 april 1959 

lo REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. S'l'RAFZAKEN. 
BESLISSING VAN VEROORDELING WAARillJ RET 
MISDRIJF IN DE TERUEN VAN DE WET IlEPAALD 
WORDT. - GEEN OONCLUSIES. - BESLISSING 
REGELMATIG liE'l' REDENEN O~tKLEED. 

2° VERKEER. - 0VERTREDING VAN DE IN 
UI'l'I'OERING VAN DE WET YAN 1 AUGUSTUS 1899 
GENOMEN REGLEMENTEN. - VERBEURDYER
KI.ARING UITGESI.OTEN. 

.3° TRAMWEGEN, AUTOBUSSEN AU
TOOARS JDN TAXI'S. - WEGENV~R\'OER 
VAN ZA'KEN BIJ MIDDEL VAN MOTORVOERTUI
GEN, - VERKEER. - TECHNISCHE CONTROLE 
VAN' DE llfOTORVOERTUIGEN. - 0VERTREDIN
GEN VAN HE'l1 KONINKLIJK BESLUrr NUM
MER 248 VAN 5 :l.oiAAR1' 1936, VAN RET KD· 
NINKLIJK BESI.UIT VAN 9 :l.ot:EI 1936 EN VAN 
HEl' BESI.UI1' VAN DE REGENT VAN 22 MEI 
1947. - VOORWAARDEN VAN DE VERBEURD
VERKLARING. - GEEN TOEPASSING VAN DE 
ARTlliEI.EN 42 EN 43 VAN RET STRAFWET
BOEK. 

4° STRAF. - VERBEURDVERKI.ARING. -DE 
BIJ DE WET VEREISTE VOORWAARDEN NIE1' 
VASTGESTELD. - BESI.ISSING NIET MET RE
DENEN OMXI.EED, 

.5° VERBREKING.- UITGES'l'REKTHEID.
STRAFZAKEN. - 0NMOGEI.IJKREID VOOR RET 
HOF ZIJN OONTROLE OVER DE WETTEI.IJKHEID 
VAN DE VEROORDELING TOT VERBEURDVERKLA
RING UIT TE OEFENEN. - VERBREKlNG TOT 
DIE VEROORDELING BEPERXT. 

•G 0 VERWIJZING NA: VERBREKING. 
- S'l'RAFZAKEN. - GEDEELTELIJKE VERilRE· 
KING GESTEUND OP DE ONMOGELIJKHEID VOOR 
RET HOF ZIJN OONTROLE OYER DE WETTELIJK
REID VAN EEN VERBEURDYERKLARING UIT TE 
OEFENEN. - VERBEURDYERKLARING DIE EN
KEL TEN LASTE VAN EEN VAN TIVEE VEROOR
DEELDE BE'KLAAGDEN EVENTUEEL :&fAG UITGE
SPROKEN' WORDEN. VERBREKlNG MET 

VERWIJZING ENKEL MET BETRE=lNG TOT DIE 
BEKI.AAGDE. 

1 o I1ulien geen concrnsies wenlen gena
men is cle ve1·Jcla1'ing van schttld cloor 

cle feitenrechte1' regelmatig met 1·eclenen 
omkleerl, zo h·ij in rle tr:wmen van cle 
wet het bestaan vnn cle elementen clie 
het misclrijf opleve·ren, vnststelt (1J. 

2° A1·tUcel :e, lnntste licl, vnn cle wet van 
1 cttwnstus 1899, gewi.iziycl bij a1·ti-
7cez. 2 vnn de '/.vet vnn 1 n·urtustns 1924, 
sl·wtt cle toepnss·ing 11:it van cle strnf van 
de verbe11nlverklariny op het stuk van 
ove·rtrerlinyen van in nit'Voering vnn rUe 
wet yenomen reylementen (2). 

3° De nrtilwlen 42 en 43 vwn het St'l'n/· 
wetboek .?:-ijn niet toepnsseUjlc op het stu.lc 
1;an overt·reclingen vnn het 7conin7cl:ii 7c 
besluit nmn11wr 248 van 5 maart 1936, 
van het lwninlclijlc besl'lt'it van 9 mei 
1936 betrejjencle het ver·voer van zaJcen 
1Jij millclel vwn motoPvOe1't1r(qen en van 
het besl·nU vnn cle Regent vnn 22 mei 
1947 houclende alyemeen ·rer1lement tot 
vaststell'iny ·vnn tie technische eisen 
wanrnan zelce1·e motorvoert·u:iyen moe
ten volcloen; cle 1·echter om cle ver
beunl'Verldrwing te 7cunn~n uitsprelcen, 
moet vnststellen dat het misclrijf zwacw 
is (3). (Koninklijk besluit nummer 248 
van 5 maart 193G, artikel 11, lid 2 ver
vangen bij artikel 2 van de besh{itwet 
van 14 februari 194G.) 

4° Is niet met 1'eclenen omkleecl cle be
slissin,q waarbij een verbe·nnlve1·Jcla·rinq 
tl'ityespTolcen worclt zoncler flat cUe be
sUssiny het bestann vnn cle voo·nvacw
clen vaststelt wanntan cle ~vet de toe
pnss·iny van clfe straf omlenoe1·pt (4). 

5° TV anneer cle veTbJ'eldn,q tt-itgesproken 
wonlt om rle enige 1·eclen cla.t het be
streclen vonnis het hof n·iet ·in cle mo
geli:iJ,,heicl stelt zijn con trole ove·r cle 
wettez.ijkheicl van de veroonleUng tot 
de ve·rbennlverklrwing nit te oefenen, 
worclt cle ve1·brelc-ing tot clat clisposiUef 
1Jeper7ct (5). 

6° Wanneer een yedeelteli,ike verbrelcing 
u.ityesp1·o1cen wo1·clt omdnt het an·est 
het hot niet in cle mogelijklwicl stelt 
zijn cont·role over cle wettez.i,ikheicl vwn 
de bevolen veJ·betwclverlclaring ttU te 

(1) Verbr., 10 september 1958 (supra, biz. 28) 
en 3 november 1958 (Bull. en PAsrc., 1959, 
I, 231). 

(2) Raadpl. verbr., 14 januari en 25 februari 
1957 (Arr. Ve1·br., 1957, biz, 344 en 506; Bull. 
en PAsrc., 1957, I, 544, 759 en 760). 

(3) Verbr., 15 october 1951 (A1·r. Verbr., 
1952, biz. 71; Bull. en PASIC., 1952, I, 75); 
raadpl. verbr., 29 juli 1954 (A1·r. Ve1·br., 1951. 
biz, 761; Bull. en PASIC., 1954, I, 1008). . 

(4) Verbr., 12 januari en 23 februar:i 1959 
(supra, biz. 381 en '184; Bull. en PASIC,, 1959, 
I, 464 en 636). 

(5) Raadpl. verbr., 11 februari 1957 (Arr, 
Yerbr., 1957, biz. 458; Bull. en PAsrc., 1957, 
I, 693). 
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oetenen, en wanneer !lie straf cventueel 
enlcel ten la8te van een van twee ve·r
oonleel£le beklaagclen kan worclen 1tit
gesp·roken, is er ctanleiflin!f tot venvi:i
zin!f (1), enl;el met betrekking tot rUe 
beklaa[Jcle. 

(RENAERTS EN \VUIDAR.) 

ARREST. 

HET HOW; - Gelet op llet bestrellen 
vonnis, op 24 october 195R in lloger beroep 
gewezen door de Correctionele Reclltbank 
te Charleroi; 

I. Over de voorziening van aanleggers 
Renaerts en vVuidar, beklaagden : 

Over llet eerste micldel, afgeleid nit de 
schemling· yan artikel 9 7 van de Grond
wet, cloorclat llet bestreclen ymmis niet 
gemotiveercl is ten aanzien Ynn cle hoe
clnnighei<l van dacler of mecleclacler van 
cle misclrijven wegens welke Leo110ll1 
vVuidar veroorcleelcl werd : 

Overwegenrle clat aanlegger Wuiclar 
veryolgcl werc1 ter zake van llet uitYoeren 
van de hem ten laste gelegcle misclrijven, 
en nict tcr zake van llet cleelnemen aan 
cle nitvoering ernm; 

Overwegencle dat cle recllter oYer de 
gronc1, daar er geen conclusies genomen 
werden, de scllulcligYerklaring Yan aan
legger regelma tig met redenen omkleed 
!weft door in cle tennen cler wet bet 
bestaan van cle elementen die de als be
wezen bescllouwcle misdrijven ovleveren 
vm;t te stellen; 

Dat bet micltlel feitelijke gromlslag 
mist; 

Over llet tweede en llet cknle miclclel, 
llet tweecle, afgelei<l uit de scllencUng yan 
de artikelen tl7 yan <le Grondwet en 2 Yan 
de besluitwet van 1A febrnari 194G, tot 
wijziging van artikel ll yan !let konink
li.ik besluit Yan 5 maart 1936 lloudende 
regeling Yan het verYoer Tan zaken door 
mi<ldel vnn motoryoertnigen, <1oorclat het 
llestreclen yonnis niet wijst op de gewicll
tige redcnen cUe de verbenn1vcrklaring 
Vall de aanhangwagen wcttigcn; bet 
c1m·c1e, afgelei£1 nit de scllending van c1e
zelfc1e wetsllevalinben en van artikel 42 
van llet Strnfwetboek, <loordat hot be
streden yonnis de verbeuwl verklaring be
Yo len lleeft Yan de in beslag genomen 
aanllangwagen, die llet eigc>nclom was Tan 
cle lmrgerlijk verantwoorclelijk yerklnarde 
vennootscllap en niet Tan \Jeklaagclen, 
dan wanneer de >oorwaarc1en, vercist door 
voormel<l artikel 42 en door artikel 2 Yan 
de besluitwet van l4 februm·i 1946, niet 
verenigd waren : 

(1) Verbr., 12 januari 19-59 (suprn, biz. 3,31; 
Bull. en PAsrc., 1959, I, 16-i). 

Overwegende dat het bestreclen vonnis, 
onder bevestiging Yan het beroepen Yon
nis, beide aanleggers yeroordeeld lleeft 
uit lloofde yan versclleidene overtrecUn
gen van llet algemeen reglement op de 
politic yan bet wegyerkeer en van llet 
koninklijk besluit van 31 december 1953 
llouclende regeling· nopens cle inscllrijving 
van voertuigen met eigen beweegkracllt, 
genomen in uitvoering van de wet van 
1 augustus 1899 op de politie Yan llet 
vervoer en llct yerkeer, en tweecle aan
legger bovendien ter zake yan llet cloen, 
zon<ler maclltiging, yan een Yervoer Yan 
zaken voor de rekening Yan cen an<ler en 
tegcn bezolcliging, en ter zake van llet 
overtreclcn van de artikelen 43 van llet 
koninklijk bcsluit Yan 9 mei 1\lil(i llou
<1en<le algemcen rcglement betreffencle llet 
vervoer van zaken door mic1c1el yan motor
voertuigen en 3, 2°, van llet besluit van 
de Reg·ent van 22 mci 1947 llouclemle goed
keuring van llct algemeen reglement tot 
yaststelling· van cle teclmisclle eisen wnar
aan moet worden voldaan door de a nto
molJielen diencle, onder meer, tot het ver
voer van zal;:en; 

Overvvegemle <1a t het vonnis de Yer
beunlverklaring !Jevolen hecft van de in 
beslag genomen aanllangwagen, zomler te 
vercluidelijl.;:en wcgens welke Yan cle als 
bewezen )Jcscllouw<le ovcrtredingcn deze 
straf uitgesproken werc1; 

Ovcrwegcnde dat artikel 2, laatste li<1, 
van de wet van 1 augustus 18~11, ge\Yij
zigcl door artikel 2 van de wet van 1 au
gustus 1924, cle toevassing yan cle straf 
yan yerbeurc1Ycrldaring op llet stnl.;: van 
overtrcdingen nm <le in nitvoering van cUe 
wet genomen reg;lementen uitgesloten 
lleeft; dat die straf clienvolgens niet is 
kunnen nitgcsproken worden wegens de 
in cUe wet omschreyen en tegen bcicle 
aanleggers als bel\rezen aangezienc lnis
<1ri.ivcn; 

Overwegemle <lat cle Yerbennlverkla
ring, nu cle recllter geen pa8sende vast
stelling geclaan heeft, evenmin een recllt
vaar<liging vimlt in artikel 11, licl 2, van 
hct koninklijk besluit munmer 248 van 
[) manrt HJ3G houclemle regeling van llet 
yervoer Yan zaken door mic1l1el yan mo
torvoertuigen, vernmgen <loor artikel 2 
van cle besluitwet yan l4 febrmui 194Ci, 
waarbij de anrlere tegen tweede aanlcg
ger als bewezen aangeziene overtredin
gen straflmar gestel<l zijn, en hetwelk 
bcpaalt dat <le rccllter <c bij zware over
tredingen lJoYemUen de Yerbeurclyerkla
ring yan het voertuig beYelen Jl kan; 

Qyerwegemle clat evengemelde beslui
ten, door alclus een bijzonclere yerbeurcl
verklaring in te voeren, de toepassing 
ter zake van de artikelen ,12 en 4/l Ytlll 
het Strafwetboek uitgesloten llel1ben; dat 
hct derde micldel naar recllt faalt; 
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Overwegende dat het vonnis echter geen 
uitspraak geeft over de zwaarte van tle 
bovenbedoelde overtreclingen clie tegen 
tweede a::mlegger als bewezen aangezien 
zijn; dat de straf van verlleunlverkla
ring niet wettelijk gerech tvaardigd is ; 

En, overwegende voor het overige, dat 
de substantH~le of 011 straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en da t de lleslissing overeenkom
stig· de wet is ; 

II. Over de voorziening van de naam
loze vennootschav « Ad. Wuidar et fils ll, 
llnrgerlijk vernntwoorclelijke : 

Overwegende cla1; nit de stukken waar
op het hof vermag acht te sluan niet 
blijkt da t de voorziening van aanlegster 
lletekeml wercl ann het openllaar minis
terie tegen hetwelk zij gericht is; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk is; 
Om die redenen, verllreekt het bestreden 

vonnis, cloch enkel in zover daarbij de 
verbeurdverklaring van de iu beslag ge
nomen a::mhangwagen uitgesvroken is; 
beyeelt dat melding Yan onderhavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
verwerpt de voorziening van aanlegster 
pn het overige van de voorzieningen van 
beide aanleggers; veroordeelt aanlegster 
tot de kosten van haar ,-oorzlening en 
laat de andere kosten de Staat ten laste; 
zegt dat er geen termen aanwezig zijn 
tot verwijzing, wat aanlegger Henaerts 
betreft; verwijst, wat aanlegger Wuiclar 
]Jetreft, de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele l{e.chtbank te Bergen, uit
spraak cloencle in hoger beroep. 

G april195H. - 2e kamer. - TToorzitter, 
H. Sohier, voorzitter. - TJ e-rslauge·1;er, 
H. Vroonen. - Gelijlclui.dende concl·usie, 
H. R. Delange, advocant-generaal. 
Pleiter, H. Regilleau (van de Balie bij 
het Hof y::m beroep te Luik). 

2° KAMER. - 6 april 1959 

1 o HEDENFJN VAN DE YONNISSEN 11JN 
AHRESTFJN. - STRAFZAKEN.- BunGEU
LI.J:KE VORDERll\'G, - Col'\CLUSIES DIE EEl\' 
AAXSPHAAK LATEN GELDEN EN DE GROND ERVAN 

UITEENZETTEN. - DESLI8SING \VELKE ER. 
ZICH TOIC BEPER.KT DE AANSPRAAJ( TEGEN '1'11; 

SPREKEN. - SCIIE!\'DING VAN AHTIKEL 97 
VAN DE GRONDVi'IG'r. 

2° VERDREKING. - IJITGESTREKTIIEID. 
- S'l'RAFZAKE~. - \TEROORDELlNG VAN DE 
llEKLAAGDE VERllROKEl'\. - VODRZIENING VAN 
DE BURGERLI.JK \'ERANTWOORDELIJKE PARTIJ 
NIET ONTVANKELIJK. - UITWEHKING VAN DE 
\'ERBREKING 'IICN OPZICHTE VAN DIE PAR'l'IJ. 

1 o Zo de 1·echter ann wie concl·usi.es wor
den overgeleurl, wellce een lou.tere aan
voering bevatten, zijn besz.issing 1'er!el
matig met 1'edenen omJcleeclt door die 
rta-nvoerin.rJ eenvo·ud·ig tegen te spreken, 
is llit echter niet het geval wnnneer lle 
concl·usies de reden niteenzetten rlie, val
gens de conclullerende, cUe aanvoering 
[!1'01Ult (1). 

2° TVanneer cle beslissing van veJ'Oorlle/.ing 
op rle voorziening van de belclaagcle 
verbroken wonlt, en wa.nnee1· lle bu·ryer
lij/,; ·cera.ntwoordelijke ZJU1'Uj ueen voor
.8·ieniny heejt inuestelrl ot zich op onre
r;clmati[!e wijze 1!001'z·ien heejt, 1.vonzt 
de beslissin.rJ wanrbij die pwrtij buruer
lijk ·cerantwoonleli:ik '1.'001' de ten laste 
'l'an rle beklaaude uituesprol,:en 'veroo1'
deling verlclanrd is, z·onder voonverp (2). 

(CGLOT EN LAUBERT, T. DEFOSSE.) 

ARREST. 

HI<JT I-I OF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 november 195!J door het Hof 
Yan lleroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat llij dit arrest enkel 
over verweerders burgerlijkc vordering
uitspraak gedaan is; 

I. Aangaande de yoorziening van Gil
lwrte Colot : 

Over het enig midtlel, afgeleic1 nit de 
schending van de artikelen 1317 tot 1322 
en 1il83 van het Burgerlijk Wetboel,, en 
97 van de Grondwet, doordat de bestre
clen beslissing, om cle vergoedingen vast 
te stellen die bestemd zijn om de ge
volgen van het ong·eval te vereffenen, re
kening houdt met de loonsverhogingen 
cUe eerste verweenler had kunnen genie
ten inclien llij zijn werk voortgezet had, 
om tle enkele reel en cla t cUe verhogingen 
niet hypothetisch, maar zeker waren, 
yermits vl'l'scheidene loonsverhogingen 
toegei,C'nd werc1en aan de arlleidl'l's der 
firma waar eerste verweenler v·66r het 
ongeval werkte, wegens de stijging Yan 
de levem:duurte of nit kracht van pari
taire lleslissingen, en zulks afgezien van 
dr~ mate waarin elke arbeider zich ver
tlienstelijk gemaakt hurl, - dan wanneer 
annleggers in hun conclusies het onzeker 
karakter van het narleel, s11rnitende nit 
het derven van de loonsverhogingen, bier
nit afleidden <lat verweer<ler nn het liti
gieuze ongeval op 1G mei 1958 een nieuw 

(1) Verbr., 5 december 1958 (supm, biz. ~93; 
Bnll. en PAsrc., 1959, I, 3H). 

(2) Verbr., 14 april 1958 (A1'1·. J'c?·b,·., 1958, 
biz. 608; Bttll. en PAsrc., 1958, I, 877); 23 maart 
1959 (.W1Jm, biz. 572; Btt/1. en PASIC., 1959, 
I, 748). 
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zwaar ongeval ondergaan had waarbij hij 
een brenk van het rechter heupbeen op
liep, zodat hij, om rcdenen die aan het li
tigieuze ongeval vreemd zijn, in werkelijk
heid de loonsverhoging niet zou genoten 
hebben, waaruit volgt dat de rechters 
over de grond de hun door de wet opge
legcle verplicllting, hun beslissingen ten 
nanzien van de conclusies passend met 
redenen te omkleden, miskend hebben : 

O>ervvegencle dat het arrest, om vcr
weerders basisloon te bepalen, zekere loons
verhogingen in aamnerking neemt die 
toegekencl werden aan tle arbeiders van 
het bedrijf waar hij werkte; clat het deze 
wijze van berekening van het geledcn na
cleel rechtvaardigt hierdoor << clat het 
bevvezen en niet betwist is clat aan de 
arbeiders van deze firma onclerscheiden 
loonsverhogingen toegekend zijn gewor
den wegens de stijging· der levenscluurte 
of uit kracht van paritaire beslissingen, 
en zulks afgezien van de mate waarin 
elke arbeider zich vercUenstelijk gemankt 
heeft ll; 

Dat het arrest eruit afleiclt dat cUe 
verhogingen niet hyvothetisch, doch zeker 
\-varen; 

Overwegencle dat aanlegger in op 3 sep
tember 1958 regelmatig neergelegcle eon
clusies betoogde dat meergemelde verho
gingen niet in aanmerking mochten geno
men worden bij het bepalen van de ver
goetlingen; dat hij deecl gelclen << dat 
znlks inzon<lerheicl het geval is wanneer 
dit extra-nadeel feitelijk hypothetisch en 
niet zeker is, zoals ten deze bet geval 
is, want het was mogelijk dat de getrof
fene geen voordeel zou getrokken hebben 
van de na llet ongeval toegekende loons
verhogingen, bij voorbeelcl door zijn be
trekking te verliezen om redenen buiten 
het ongeval om, .zoals het gebrek dat hij 
v66r het ongeval had of de ongeregeld
heicl van zijn arbeid of enig voorval; dat 
bet niet van belang ontbloot is in cUt 
opzicht, aan te stippen dat deze laatste 
onderstelling inderdaad werkelijkheid ge
worden is, daar de betrokkene op 16 mei 
1958, toen hij opnieuw met een motorrij
wiel reed, een nieuw zwaar ongeval on
clergaan heeft waarbij hij een brenk van 
het rechter heupbeen opliep ll; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door na te laten over de werkelijkheicl 
van dit ongeval en over de eventuele 
weerslag ervan een uitspraak te geven, 
het door aanlegger voorgesteld verweer 
niet op een passende marrier beantwoonl 
heeft; 

Dat het cUenvolgens de door artikel 97 
van de Grondwet ingevoerde vormregel 
geschonden heeft; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Aangaande de voorziening van Fer
nand Lambert, burgerlijk verantwoorde
lijke partij : 

Overwegende dat nit geen enkel van de 
stukken wnarop het hof vermag ncht te 
slaan blijkt dat de voorziening betekend 
geworclen is aan de partijen tegen welke 
zij gericht is ; 

Dat de voorziening dm·halve niet ont
nnkelijk is ; 

OverwegeJlde echter clat de hierna op 
de voorziening· van aanlegster Oolot uit 
te spreken verbreking in dezelfde mate 
de beslissing doelloos maakt waardoor 
aanlegger burgerlijk verantwoordelijk 
verklaard is voor de ten laste van aan
legster uitgesproken veroordeling; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel in zover daarbij 
aanleggers veroordeeld zijn geworden om 
verweerder verg·oeclingen te betalen we
gens tijdelijke totale onbekwaamheid tot 
werken en wegens blijvende gedeeltelijke 
onbekwaamlleid tot werken, met inaan
merkingneming· van de loonsverhogingen 
<lie na de datum van llet ongeval toege
kend werclen aan de arbeiders van het 
bedrijf wegens de stijging van de levens
duurte of uit kracht van varitaire beslis
singen, de aldus uitgesproken verbreldng, 
wat bedoelde vergoetUngen bctreft, cle 
verklaring doelloos makend dat aanlegger 
burgerlijk verantwoordelijk is voor de 
ten laste van aanlegster uitgesproken 
veroordeling; verwerpt de voorziening 
van aanlegger; beveelt dat melding van 
omlerbavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder tot de 
kosten, bebalve de kosten van de voor
ziening van aanlegger, welke door deze 
zullen geclragen worden; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van be
roep te BrnsseL 

6 april1959. - ze lmmer. - Foorzitter, 
H. Sohier, voorzitter. ~ Fe·rslag[Jerer, 
H. vVauters. - GelHlduirlencle conciHs'ie, 
H. R. Delange, aclvocaat-generaaL 
Pleiter, H. Demeur. 

2e KAMER. - 6 april 1959 

VERJARING (IN STRAFZAKEN). 
PUBLIEKE VORDERING. - EINDYEROORDELING 
Y•OOR RET YERSTRTJKEN VAN DE YERJARINGS
TER:WliJN UITGESPROKEN. - VEROORDELING 
SLECHTA NA DAT YERSTRIJKEN ONHERROEPE
LIJK GEWORDEN. - GEEN YERJARING. 

De zn<"bUelce vonle1·ing is niet verjaanl 
wanneer cle einclveroorrlez.ing, wellce v·66r 
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het verstrijke·l~ van de verjaringstermijn 
wonlt uUyesproken, slechts na (/at ver
strijken onheProepelijk ~vonlt (1). (Wet 
van 17 april 1878, art. 21 en 23.) 

(PIEDIHEUF.) 

ARREST. 

HFYJ' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 november 1958 in hoger 
beroep gewezen door de Oorrectionele 
Hechtbank te Luik; 

In zover cle memorie tot staving van 
de voorziening !let llof verzoekt vast te 
stellen clat de publieke vortlering ver
jaard is sedert !let bestreclen vonnis en 
da t er gronclen zijn om de strafrechte
lijke vervolging te niet gegaan te verkla
ren : 

Overwegenc1e dat de correctionele recllt
bank door llet bestreden vonnis uitspraak 
geclaan heeft in hager beroep v66r het 
vcrstrijken van de verjaringstermijn; 
clat cUt vonnis, waarbij tegen aanlegger 
een einclveroordeling uitgesproken werc1, 
aan de vervolging een einde heeft gemaakt 
niettegenstaande de voorziening in cas
satie, zo deze niet tot vernietiging van 
het vonnis leiclt; dat het ter zake weinig 
afcloet clat de verjaringstermijn verstre
ken is vooraleer voormelcl vonnis onher
roepelijk wonlt; 

Dat het ver.zoek clus niet gegrond is; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten cler verdecliging 
en van artikel 97 van de Grondwet, 
cloorclat het bestreden vonnis aanlegger 
veroorcleelcl heeft uit hoofde van het 
overtreden van een gemeentereglement 
van de stad Luik door in zijn inrichting, 
waar gedanst worclt, de aanwezigheicl toe 
te laten van een meisje clat op het ogen
blik der feiten mincler clan zestien jaar 
oucl was, dan wanneer geen uittreksel uit 
de akte van geboorte van <lie minderja
rige bij het dossier gevoeg<l was tot 
wettelijk bewijs van lmar leeftijd, en dat 
het bestaan van alle elementen der telast
legging niet vastgesteld geworc1en is : 

Overwegende dat in strijd met de lle
wering waarop het mid<lel rust, een uit
treksel nit de akte van geboorte van de 
in de tekst van de telastlegging becloelde 
minclerjarige gevoegcl werd bij het aan 
de rechter over de groncl voorgelegcl dos
sier (stuk 8) ; 

Overwcgende dat het bestreden vonnis, 
bij onstentenis van conclusies, door de 
tegen aanlegger ingebrachte overtreding 

(1) Verbr., H december 1953 (Ar1'._ Ve1'b1·., 
1954, biz. 259; Bull. en PASIC., 19M, I, 306). 

bewezen te verklaren zoals zij in de dag
vaarcling in de termen van de wet om
schreven was, zijn beslissing regelmatig 
met redenen omkleecl lweft; 

Dat het midclel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid ui t de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, c1oordat het bestreden vonnis geen 
antwoord verstrekt hceft op het door aan
legger voorgesteld verweer dat hieruit 
afgeleid is clat hij in een gelijkaardig 
geval vrijgesproken wenl : 

Overwegencle dat uit geen stuk van de 
rechtspleging waarop het hof acht ver
mag te slaan blijkt clat aanlegger op de 
terechtzitting conclusies genomen heeft 
waardoor het in het middel aangecluid 
yerweer voorgeclragen werd ; 

Dat het micldel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegemle clat de sub:>tantH!le of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

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

6 april 195H. - ze lramer. - Voorzitter, 
'H. Sohier, voorzitter. - Verslarmever, 
H. Polet. - Gelijklniclende conclnsie, 
H. R. Delange, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 6 april 1959 

ARBEIDSONGEV AL. OVEREENKOMflT 
TUSSEN RET SLAORTOFFER VAN EEN ARBEIDS
ONGEVAL OF ZIJN REORTVERKRIJGENDEN EN 
DE DERDE VOOR RET ONGEVAL VERANTWOOR
DELIJXE PERSOON. - 0VEREENKOMST DIE RET 
VERRAAL VAN RET BEDRIJFSROOFD OF VAN DE 
VERZEKERAAR TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN, OP 
DIE DERDEN NIE'l' l\£AG LA:&I LEGGEN. 

Een t7ossen het slachtotfer van een ar
beiclsongeval of zijn rechtverl.:rijgenden 
en cle clerde aanspmlceUjlce gesloten 
overeenlcomst mag n·iet tot gevolg heb
ben het ve1·haal vwn het becl1'i:ifshoofd 
of van cle verzelceraa1· tegen arbe·itlson
gevallen, op d'ie derde lam te leuuen (2). 
CWetten betreffende de vergoeding van 
de schacle voortspruitende nit de ar
beidsongevallen, samengeorc1end bij ko
ninklijk besluit van 28 september 1931, 
art. 19 en 21.) 

(2) Raadpl. verbr., 17 aprill958 (A1'1'. Yerbr., 
1958, blz. 624; Bull. en PAsrc., 195'8, I, 893); 
~0 juni 1958 (Bull. en PASIC., 1958, I, 1178). 
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{GE~IICENSCHAPPELI.JKE KAS VAN DE BELGISCHE 
LAIWSBOND DER BOUWBEDRI.T\'EN EN OPENBARE 
WERKEN, '1' •. KESSLER.) 

AR.REST. 

HFJT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis,. op 19 juni 1958 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele Recbt
bank te Yerviers; 

Over bet micldel, afgeleid nit de scben
{Ung van de artikelen 19 en 21 van <le 
samengeorc1enc1e wetten betreffemle <le 
vergoeding der schade voortspruitenc1e 
nit de arbeidsongevallen, doorc1at het be
stredcn vonnis de eis tot onc1erzock, door 
ePn desknnclige, van de genaamde Tons
saint, die door een arlwiclsongeval getrof
fen werd en wi.ens werkgever de verze
kerde van aanlegster was, yerwerpt om 
de rellen dat de getroffene met de verze
keraar Yan lleklaagde een overeenkomst 
gesloten beeft waardoor de keuze van de 
geneesheren die hem c1ienen te onderzoe
ken en de basisscn van zijn schac1eloos
stelling geregeld zijn, en dan wanneer de 
tussen de getroffene en de beklaagde of 
diens verzel>:eraar gesloten overeenkomst 
niet kan tegengeworpcn worden tegenover 
aanlegster, verzekeraarster tegen arbeids
ongevallen, clie hnar verllaal wilde uitoe
fenen op yerweer<ler, welke >oor llet a an 
genoemde Toussaint overkomen ongcyal 
>erantwoonlelijk is : 

Overwcgende dat nit het bestreden 
vonnis blijkt <la t >erweerders ycr.zeke
ringsmaatscllappij en Toussaint o>ereen
gekomen waren het bepalen van de per
centages arbeiclsongesclliktheicl cUe >oort
sproten nit lwt ongevnl clat hem getroffen 
lla c1 a an desknncligen op te drag en ; 

Overwegcncle cla t in boger beroep llet 
geschil enkel liep OYPr cle vraag of' deze 
overeenkomst het recht belemmen1e van 
!let lle<lrijfshoofd of van de gesubro
g{"er<le verzekeraar tegen arbciclsongeyal
len, die de rechtsvordering, omschreven 
in artikel 19, lid 8, van de samengeor
clencle wetten op <le vergoe<1ing \Hll de 
nit arbeic1songevallen sprnitende sclmde 
instellen, te verzoekcm om een gerechte
lijke expertise met het oog op de raming 
van <1e door de getroffcne geleclen sella de; 

Overwegende dat nit het in onclerling 
verband brcngen van de ondersclleiden 
bepalingen van artikel 19 en artikel 21 
van meergemelcle samengcordende wetten 
blijkt cla t de tussen cle getroffene of zijn 
rechtverkrijgenc1en en de c1erc1e aanspra
kelijke gesloten overecnkomst niet tot 
ge>olg mogen hebben bet verhaal van het 
bec1rijfslloofd of de verzekeraar tegen 
arbeidsongevallen, op die c1ercle lam te 
leggen, noch het gerecht, waarbij de te
gen hem door het bedrijfshoofcl of de 
verzekeraar tegen arbeidsongevallen inge-

stelc1e vordering aanhangig ls, te belctten 
cle onderzoeksmaa tregelen te gclasten cUe 
llet dienstig acht; 

Overwegemle clat llet bestreclen Yonnis, 
door te beslissen dat de door aanlegster 
aangebrachte eis tot expertise niet ont
vankelijk is om cle red en <1a t de getro:E
fene, met betrekking tot de raming van 
c1e scllade, een compromis omlertekencl 
had, de artikelen 1!} en 21 van de samen
geor<lende wetten op de vergoecling van 
de scllacle voortspruitemle nit cle arbeicls
ongevallen geschonclen heeft; 

Dat llet middel mitsclien gegrond is; 
Om die reclenen, verllreekt het bestre

den vonnis, cloch enkel in zover !let cle 
eis tot expertise nic~t · ontvankelijk ver
klaart en aanlegster tot de in lloger lle
roep gcovallen kostc•n Yeroorcleclt; beyeelt 
dn t melding van onclerha vig arrest zal 
gemaakt worcle'n ov cle kant van de ge
cleeltelijk vcrnietig<le beslissing; veroor
deelt verweerc1er tot cle kosten; verwijst 
de alc1us beperkte zaak naar de Oorrec
tionele Rechtbanl;: te Luik, uitsvraak 
doencle in hoger beroep. 

G april193\J. - ze lmmer. - Voorzitter, 
H. Sollier, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Polet. Geli:il"lu.iclencle concl-nsie, 
H. H. Delange, aclvocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 6 april 1959 

iVriDDEJT_,J1JN TOT VERBREKING. 
S'l'HAFZAKEN. - YEROORDELING UI'l' HOOFDE 
YAN VALSIIJUD EN VAN IIET GEBRUIKEN VAN 
RE11 VALS STUlL ~ 11IDDEL DAT EN'KEL IIET 

GEBRUIKEN VAN HIGT VALS STUK CHITISEERT. 
_,_, .VEROORDEfJING GERECHTVAARDIGD GEBLEVEN 

DOOR DE VALSHlclD. - JYIIDDEL NIE'l' ON'l'YAN

KELI.TK. 

lVnnnee1· cle beklaagcle tot een enlcele 
straf ve,·oonleelcl wen.l wegens valslwill 
en gebr~<ilc V([;n het valse st·nk, is, bi:i 
gelwelc et([;n belanu, niet ontvankelijk 
het miclclel clat enkel het gebntik van 
het vals stulc betwist, zo (le nituespro
kcn eniue straf uereehtvawrcligcl bl'ijj't 
door rle 'IXt.lsheicl (1). (Wet b. van straf
vordering, art. 411 en 414.) 

(PEETERS, T. 'l'HIRION.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 7 december 1951 (A1·r. Ve1·br., 
1955, blz. 246; B1tll. en PAsrc., 1955, I, 3U); 
raadpl. verbr., 13 october 1958 (supra, blz. 128; 
Bull. en PAsrc., 1959, I, 154). 


