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echtgenote Rigaux, en Felix Rigaux; be
veelt, te dezen einde, dat het verzoek
schrift en de bijlagen zullen worden over
gemaakt aan de griffie van het Hof van 
assisen van de provincie Luik om er ter 
beschikking van de partijen te worden 
gehouden; gelast voormelde magistraat 
van het openbaar ministerie de stukken 
met zijn met redenen omkleed aclvies over 
cle aanvraag tot verwijzing v66r 20 no
vember 1960 aan cle gri:ffie van het Hof 
van cassatie over te maken; zegt dat er 
over het verzoekschrift op de terechtzit
ting van 12 december 1960 uitspraak zal 
gedaan worden; houclt de kosten aan. 

31 october 1960. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Gil·oul, voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, H. Louveaux. - GeUjlclwiclende 
co1wltt8'ie, H. Delange, aclvocaat generaal. 
- Pleiter, H. Simont. 

1 e KAMER. - 3 november 1960 

1° GEWIJSDE.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- GEZAG VAN GEWIJSDE VAN DE BE
SLISSING VAN DE STRAFRECHTER. -
UITGESTREKTHEID. 

2° GEWIJSDE.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- VONNIS VAN VRIJSPRAAK.- STRAF
RECHTER DIE TEN LASTE VAN EEN 
DERDE EEN FOUT RELEVEERT.- 0VER
WEGINGEN BETREFFENDE DE AANSPRA
KELIJKHEID VAN DE DERDE. - GEEN 
GEWIJSDE TEN OPZICHTE VAN DEZE 
LAATSTE. 

1° Het gezag van het erga omnes op de 
publieke vo1·dering gewijsde is niet be
perkt tot het beschikkend gedeelte van de 
beslissing maar st1·ekt zich ttit tot de 
1'edenen die het noodzalcelijk fundament 
van dit beschikkend gedeelte zijn (1). 

2° Wanneer in een vonnis van vrijspmak, 
de stmfrechter ten laste van een derde 
een fottt releveert, maken de ove1'We
gingen ·van het vonnis betreffende de 
aanspmkelijkheid van deze derde ten 
opzichte van deze laatste niet het ge
wijsde uit (2). 

(1) Raadpl. verbr., 1 juni 1944 (Bttll. en 
PAsiC., 1944, I, 365). 

(2) Raadpl. verbr., 25 februari 1946 (Bttll. 
en PAsrc., 1946, I, 83); Fr. verbr., 17 mei 
1933 (D. P., 1934, I, 116) en de noot MIMIN; 

25 juni 1954 (D., 1955, Sommaires, p. 2) 
en 20 februari 1957 (D., 1957, II, 248). 

(MASSART EN COMMISSIE VAN OPENBARE 
ONDERSTAND VAN LUIK, T. DE GE
MEENTE WANDRE EN DE PROVINCIE 
LUIK.) 

ARREST. 

HET I-IOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 juni 1959 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 4 van de wet 
van 17 april 1878 bevattende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
rechtspleging· in strafzaken, 418 en 420 
van het Strafwetboek, 1350, 1351, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 15, 
16, 1° en 4°, en 26, 1° van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954 houdende alge
meen reglement op de politie van het 
wegverkeer, 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest, onder wijziging van 
het vonnis a quo, het middel afgewezen 
heeft dat door aanleggers in hun regel
matig voor het hof neergelegde conclu
sies ontwikkeld, en afgeleid was uit het 
feit dat het vonnis van de politierecht
bank te Luik van 29 maart 1957, hetwelk 
aanlegger Massart en de medebeklaagde 
J a min vrijgesproken had, een erg a omnes 
gewijsde uitmaakte hieromtrent dat het 
betwiste ongeval en dienvolgens de let
selen waaraan aanlegger Massart leed 
het gevolg waren van de vergissing van 
signalisatie waarvan de medebeklaagde 
J amin het slachtoffer g·eweest was, een 
vergissing welke aan de overheden, ver
werende partijen, helast met het ver
zekeren van de veiligheid van het ver
keer, te wijten was, en dienvolgens be
slist heeft dat de aan verweersters toe
gerekende fout niet uit het aldus ge
wijsde bleek, om de reden dat "ter ZE\ke 
de in de redenen van het politievonnis 
aan de bestuurlijke overheden toege
rekende fout geen met bet dispositief 
onafscheidenlijk verbonden grond is "• 
dan wanneer, 'daar het bovengemelde, 
op 29 maart 1957 door de politierecht
bank gewezen vonnis, de medebeklaagde 
J amin van de telastlegging van onvrij
willige slagen en verwondingen vrijge
sproken heeft omdat hij onontkoombaar 
een vergissing begaan had die te wijteh 
was aan de bestuurlijke overheid, huidige 
verweersters, welke, indien zij een af
wijking aan de regels van de wettelijke 
voorrang wensen aan te brengen, ver· 
plicht zijn, om er niet aan blootgesteld 
te zijn verantwoordelijk te staan, al de 
noodzakelijke maatregelen te nemen om 
de volledige doelmatigheid van de tekens 
te verzekeren, daaruit uitdrukkelijk blijkt 
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dat het ongeval waarvan aanlegger het 
slachtoffer geweest is zonder verband 
met enige onvoorzichtigheid van de be
klaagde was en noodzakelijk te wijten is 
aan de fout door de politierechtbank 
tegen de bestuurlijke overneid vastge
steld; waaruit volgt dat de aan verweer
sters v'erweten vergissing, de reden van 
de vrijspraak van de beklaagden Massart 
en Jamin uitmaakt en dat door te wei
geren ze aan te nemen, de feitenrechters 
het gezag van het gewijsde in strafzaken 
miskend hebben : 

Overwegende dat het gezag van het 
over de publieke vordering gewijsde zich 
uitstrekt en beperkt is tot de beslissing 
en de redenen, die het noodzakelijke 
fundament van dit dispositief zijn; 

Overwegende dat het arrest erop wijst, 
zonder deswege gecritiseerd te zijn, dat 
het vonnis van de politierechtbank te 
Luik van 29 maart 1957 aanlegger en 
zijn medeheklaagde J a min he eft vrijge
sproken om de reden dat zij misleid 
Werden wat betreft de betekenis van een 
verkeersteken, op de door aanlegger 
gevolgde weg geplaatst en onrechtmatig 
door de administratieve overheid in stand 
gehouden ofschoon het niet met het in 
de bijlagen van het koninklijk hesluit op 
het verkeer gegeven model strookte ; 

Overwegende dat, al kon hij het be
staan van de grond van rechtvaardiging, 
waarvan de aanneming tot de beslissing 
van vrijspraak van beklaagden geleid 
had, niet opnieuw ter sprake brengen, 
de burgerlijke rechter niet gebonden 
was door de beoordeling van de politie
rechtbank wat betreft de toerekenbaar
heid van net ongeval aan een fout van 
de bestuurlijke overheid; dat, inderdaad, 
aileen de vaststelling dat het ongeval aan 
aanlegger en aan zijn medebeklaagde 
niet te wijten was hun vrijspraak recht
vaardigde; 

Dat, dienvolgens, de overwegingen van 
de politierechtbank betreffende de ver
antwoordelijkheid van een derde niet 
het gewijsde te zijnen opzichte uit
maakten; 

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

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest, het vonnis a quo wijzigende, aan
Ieggers hun eis ontzegt die strekte tot 
het bekomen van verweersters van de 
vergoeding van de schadelijke gevolgen 
van het aan aanlegger Massart over
komen ongeval, om de reden dat " al 
kan het feit een onregelmatig teken te 

hebben laten voortbestaan een fout uit
maken, het ter zake geenszins bewezen 
is, door enig element van het dossier, 
dat er een noodzakelijk oorzakelijkheids
verband tussen deze fout en de aanrij
ding tussen de auto van J amin en het 
motorrijwiel van ge'intimeerde Massart 
zou bestaan; dat inderdaad, de wegge
bruikers geen rekening hoeven te houden 
met een kennelijk onregelmatig teken, 
evenmin als met een teken dat 's nachts 
niet verlicht of voor hun gezicht ver
borgen is; dat de aanwezigheid van het 
onregelmatige teken dus niet noodzake
lijk behoefde te leiden tot het ongeval 
waarvan appellant Massart (huidige aan
legger) heL slachtoffer geweest is n, dan 
wanneer, erop gewezen hebbende dat 
Massart, v66r de politierechtbank te 
Luik vervolgd uit hoofde van, rijdende 
op een weg voorzien van een teken 1 A, 
onder meer nagelaten te llebben de door
gang vrij te laten voor de bestuurder 
die reed op de weg welke hij ging op
rijden, aanlegger Massart van die telast
legging· vrijgesproken is omdat hij door 
het onregelmatig teken misleid was, de 
feitenrechters niet, zonder zich tegen te 
spreken, konden neslissen dat er niet 
noodzakelijk een verband van oorzaak 
tot gevolg lag tussen het bestaan van 
een onregelmatig teken en het litigieuze 
ongeval, daar de vyeggebruikers geen 
rekening behoeven te houden met een 
kennelijk onregelmatig teken, vermits er 
uit hun vaststellingen hlijkt dat aan
legger met het onregelmatig teken geen 
rekening gehouden had; waaruit volgt 
dat het bestreden arrest niet wettig met 
redenen omkleed is : 

Overwegende dat het feit een onregel
matig teken te hebben laten voortbe
staan, ongetwijfeld de oorzaak van een 
ongeval kan uitmaken maar niet nood
zakelijk dit gevolg met zich hrengt; 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is vast te stellen, enerzijds, dat aanlegger 
geen rekening gehouden had met het 
onregelmatige teken en te beslissen, 
anderzijds, dat het ongeval niet nood
zakelijk te wijten is aan de aanwezigheid 
van dit teken hetwelk de weggebruikers 
niet behoefden in acht te nemen; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het derde middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest, onder wijziging van het vonnis 
a quo, aanleggers hun eis ontzegt oin de 
reden dat er ter zake geen oorzakelijk
heidsverband bestaat tussen het feit een 
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onregelmatig teken te hebben laten voort
bestaan en de litig·ieuze aanrijding·, zon
der te antwoorden op de in naam van 
aanleggers neergelegde conclusies die 
lieten gelden dat « het ongeval zoals het 
zich voorgedaan 11eeft in verband staat 
met de vergissing die de bestuurders 
onontkoombaar begaan hebben, ter oor
zake van de nalatigheid van de openbare 
machten "; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
door vast te stellen dat, ter zake, er geen 
oorzakelijkheidsverband tussen de aan
wezigheid van het onregelmatig teken 
en het ongeval bestond, impliciet de 
bewering· van aanleggers beantwoord 
heeft; 

Dat inderdaad deze reden noodzake
lijk onderstelt dat de aan gezegd teken 
te wijten vergissing van de bestuurders, 
tot het ontstaan van de schade niet 
bijgedragen heeft ; 

Dat het middel in feite niet opgaa,t; 

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

3 november 1960. - 1 e kamer. 
Voo1·zitter, H. de Clippele, eerste voor
zitter. - Verslaggever, H. Valentin. ---:
Gelijkluidende conclusie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Si
mont en Pirson. 

1 e KAMER. - 4 november 1960 

1° HUWELIJK. - VERPLICHTING IN 
DE LASTEN VAN HET HUISHOUDEN BIJ 
TE DRAGEN. VERVULLING TER 
PLAATS WAAR HET ECHTPAAR VER
BLIJFT. 

2° HUWELIJK. - ECHTGENOTEN FEI
TELIJK GESCHEIDEN. - VRAAG VAN 

. EEN VAN DE ECI-ITGENOTEN OM GE
MACHTIGD TE WORDEN ZEKERE INKOM
STEN OF SOMMEN TE ONTVANGEN. -
DOOR DE AANLEGGER TE LEVEREN 
BEWIJS. 

3° HUWELIJK. - ECHTELIJKE VER
BLIJFPLAATS. - BURGERLIJK WET
HOEK,_ ARTIKEL 213, EERSTE LID. -
0NENIGHEID VAN DE ECHTGENOTEN. 
- ECHTELIJKE VERBLIJFPLAATS, IN 
BEGINSEL, VASTGESTELD DOOR DE 
ECHTGENOOT. TOEPASSINGSVELD 
VAN DEZE BEPALING. 

1° De verplichting in de lasten van de 

huishouding bij te d1'agen, die ingevolge 
artikel 218 van het Burgerlijk Wetboek 
op iede1' de1' echtgenoten rust, moet, 
in beginsel, op de echtelijke ve1' blijf
plaats ve1·vuld worden ( 1). 

2° De feitelijk gescheiden echtgenoot; die 
het voordeel van artikel 218, tweede lid, 
van het Burge1·lijk Wetboek V1'aagt, moet 
bewijzen dat de scheiding aan een fout 
van zijn echtgenoot te wijten is ; indien 
de V1'aag ingeleid wordt wannee1' de 
scheiding 1'eeds sedert een tijd duu1·t, 
moet de aanleggende echtgenoot bewijzen 
dat het voo1·tduren van de scheiding aan 
de schuld van zijn echtgenoot te wijten 
is (2}. 

3° A1'tikel 213, eerste lid, van het Bu1·ge1'
lijk Wetboek, luidens hetwelk de echte
lijke vetblijfplaats, bij gebreke van over
eenstemming tussen de echtgenoten, doo1' 
de man vastgesteld wordt behoudens het 
1'echt van de vrouw zich tot de rechtbank 
van eerste aanleg te wenden, is niet 
mee1' toepasselijk wannee1' de man zelf 
aan de verplichting samen te wonen te 
kart komt en dat hij doo1· zijn schuld de 
feitelijke scheiding van de echtgenoten 
teweegbrengt (3}. 

(DE BACKER, T. VAN LERBERGHE.} 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 juni 1959 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 213 en 218 van het 
Burgerlijk Wetboek, zoals zij gewijzigd 
werden door de wet van 30 april 1958 
betreffende de wederzijdse rechten en 
plichten van de echtgenoten, doordat het 
bestreden vonnis, bij bevestiging van de 
uitspraak van de eerste rechter en over
neming van de redenen dezer beslissing, 
verweerster machtigt een som van 
3.500 frank per maand op het loon van 
eiser te innen om reden dat, wanneer de 
echtgenoten gescheiden leven, de echt
genoot .aan de verplichting in de lasten 
van het huishouden bij te dragen ont-

(1) en (2) Verbr., 12 februari 1959 (Arr. 
Verb1·., 1959, blz. 462 en de noot 1; Bull. en 
PASIC, 1959, I, 600 en de noot 1). 

(3) Raadpl. DE PAGE, boekd. I, Comple
ment, nr 706bis, C; vergel. verbr., 26 filbruari 
1960 (Arr. Verb1·., 1960, blz. 611, Bttll. en 
PAsrc., 1960, I, 747). 
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snappen kan, wanneer hij bewijst dat 
zijn vrouw de schuld van de feitelijke 
scheiding draagt; dat in onderhavig 
geval eiser de schuld van de feitelijke 
scheiding draagt, daar hij in 1954 ver
weerster zonder reden verliet en een 
geding tot echtscheiding instelde dat hij 
verloor; dat, gezien zijn vroegere hou
ding en zijn weigering met verweerster 
in hun eigen huis te Stabroek te gaan 
samenwonen - voorwaarde die voor de 
verzoening door verweerster gesteld werd, 
zijn aanbod het echtelijk leven elders te 
hernemen niet oprecht is en verweerster 
ernstige redenen heeft om eiser niet te 
volgen, dan wanneer : 1° de verplichting 
in het huishouden bij te dragen in be
ginsel in de echtelijke verblijfplaats moet 
uitgevoerd worden, en de feitelijk ge
scheiden echtgenoot, die het voordeel 
van de afhouding vraagt bewijzen moet 
dat, wanneer, zoals in onderhavig geval 
de feitelijke scheiding reeds, sedert een 
tijd duurt, de aanhouding van de schei
ding aan de andere echtgenoot, ten deze 
aan eiser, te wijten is; 2° het de echtge
noot is, eiser, die in geval van onenigheid 
de echtelijke verblijfplaats vaststelt, en 
eiser deze te Brasschaat gevestigd had 
waar hij herhaaldelijk verweerster ver
zocht en aangeboden had het echtelijk 
leven te hernemen; 3° het motief dat 
het aanbod van eiser het echtelijk leven 
te hernemen dan aileen en uitsluitend 
niet oprecht zou zijn wanneer het in de 
vroeg·ere echtelijke verblijfplaats te Sta
broek zou gedaan worden, hetgeen door 
verweerster als voorwaarde van de ver
zoening gesteld werd, niet bij machte is 
het aanbod van eiser ong'eldig te maken 
en onverenighaar is met het recht van 
eiser de echtelijke verblijfplaats vast te 
stellen in geval van onenigheid daarom
trent; 4° de rechters over de grond aldus 
op grond van artikel 218 van het Bur
gerlijk Wetboek beslissende, hun macht 
te buiten zijn gegaan door te zeg·gen dat 
eiser slechts een geldig aanbod van 
samenwoning in de vroegere echtelijke 
verblijfplaats kon doen; zodat het be
streden vonnis de in het middel inge
roepen wetsbepalingen geschonden heeft ; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de verplichting in 

de lasten van het huishouden bij te 
dragen, die aan de echtgenoten opgelegd 
wordt door artikel218 van het Burgerlijk 
Wetboek, zoals het door artikel 1 van de 
wet van 30 april 1958 vervangen werd, 
in beginsel ter plaats waar het echtpaar 
verblijft moet vervuld word.en; dat in 
geval van feitelijke scheiding, zoals ten 

deze, het door lid 2 van voormeld arti
kel 218 toegekend voordeel, aileen mag 
ingeroepen worden tegen de echtgenoot 
die deze verplichting niet nakomt, dit 
wil zeg·gen de echtgenoot aan wiens schuld 
de scheiding en het voortduren ervan te 
wijten zijn; 

Overwegende dat het vonnis, zowel in 
zijn eigen redenen als in de redenen van 
de eerste rechter waarnaar het verwijst, 
vaststelt dat aanlegger sinds de. verlating 
van verweerster waaraan hij zich schuldig 
gemaakt heeft " verweerster voortdu
rend heeft getergd en onder meer tegen 
haar een echtscheidingsprocedure in
stelde, waarin hij echter niet slaagde ,, 
" dat hij voor zijn echtgenote niets dan 
afkeer koesterde, na alles in het werk 
gesteld te hebben om zich van haar te 
ontmaken en, los van haar, een nieuw 
leven te beginnen >> ; 

Dat, dienvolgens, het vonnis vaststelt 
dat verweerster bewezen !1eeft dat het 
voortduren van de scheiding aan de 
schuld van verweerder te wijten is; dat 
het eerste onderdeel van het middel in 
feite niet opgaat; 

Over het tweede, het derde en het 
vierde onderdeel : 

Overwegende dat de rechter erop wijst 
dat, niettegenstaande al de door aan
legger aan verweerster, zijn echtgenote, 
aangedane ellende, deze zich tot verzoe
ning bereid heeft verklaard, doch onder 
de voorwaarde dat verweerder opnieuw 
in de vroegere echtelijke verblijfplaats 
te Stabroek in een huis dat het eigendom 
van de echtgenoten is zijn intrek zou 
nemen; dat aanlegger zich hiertegen 
halsstarrig en zonder gegronde redenen 
verzet; 

Overwegende dat het vonnis uit deze 
weigering en uit de vroegere gedraging 
van aanlegger jegens verweerster afleidt 
dat aanleggers voorstel om het echtelijk 
leven te hernemen niet oprecht is ; 

Overwegende dat deze beschouwingen 
het bestreden dispositief wettelijk recht
vaardigen; dat het in het middel bedoeld 
artikel 213, lid 1, van het Burgerlijk 
W etboek, met be trekking tot de keuze 
van de echtelijke verblijfplaats niet toe
passelijk is, wanneer de man aan de door 
artikel 212 van het zelfde wetboek opge
legde verplichting samen te wonen te 
kort komende, zelf de echtelijke ver
blijfplaats heeft verlaten en door zijn 
schuld de feitelijke scheiding van de 
echtgenoten heeft te.weeggehracht ; 

Dat de laatste drie onderdelen van 
het middel naar re()ht falen ; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

4 november 1960. - 1" kamer. -
Voo1'zitte1' en ve1'slaggeve1·, H. Vander
mersch, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, H. 
Raoul Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn en 
De Bruyn. 

1 e KAMER. - 4 november 1960 

1° OVEREENKOMST. - STRAFBE
DING VOOR NIET UITVOERING VAN DE 
HOOFDVERBINTENIS, STRAF DIE 
NIET TEGELIJK ME1' DE UITVOERING 
VAN DE VERBINTENIS KAN GEVORDERD 
WORDEN. 

2° OVEREENKOMST. - STRAFBE
DING VOOR HET GEVAL VAN VERTRA
GING IN DE UITVOERING VAN DE VER
BINTENIS. - BIJKOMENDE CLAUSULE. 
- DRAAGWIJDTE. 

3° OVEREENKOMST. STRAFBE-
DING VOOR HET GEVAL VAN VERTRA
GING IN DE UITVOERING VAN DE VER
BINTENIS. - IN GEBREKE STELLING 
VAN DE SCHULDENAAR DOOR DE 
SCHULDEISER. - IN GEBREKE STEL
LING DE VERBINTENIS UIT TE VOEREN 
BRENGT DEZE MEDE HET STRAFBEDING 
UIT TE VOEREN. 

t,_o VOORZIENING IN CASSATIE. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MEMORIE 
VAN ANTWOORD. TER GRIFFIE 
NEDERLEGGING NA HET VERSTRIJKEN 
VAN DE WETTELIJKE TERMIJN. 
HOF SLAAT ER GEEN ACHT OP. 

1° Een st1·a(beding in een ove1'eenkornst 
bedongen vaal' het geval van niet uit
VOCl'ing van de hoo(dve1·bintenis kan 
niet tegelijk rnet de uitvoe1·ing van die 
ve1·bintenis toegepast wo1·den (1). (Bur
gerlijk Wetboek, artikel 1229, lid 2.) 

2° Een st1'afbeding, in een oveTeenkornst 
enkel voo1' het geval van ve1't1'aging in de 
uitvoe1·ing eTvan bedongen, is een bij
kornende clausule die samen rnet de 
we1·kelijke rnaa1· te late uitvoe1'ing van 

(1) Verge!. verbr., 16 juni 1955 (.Arr. Verbr,, 
1955, blz. 850). 

(2) DE l>AGE, boekd. III, nrs 117 en 126; 
PLANIOL en RIPERT, boekd. VII, nr 874. 

de ve1'bintenis kan toegepast wo1'den (2). 
(Burgerlijk Wetboek, artikel 1229, 
lid 2.) 

3° Do01· de schuldenaa1' in gebTeke te 
stellen de ve1'bintenis uit te voe1'en, stelt 
de schuldeise1' hern oak in ge b'l'eke het 
stmfbeding voo1· het geval van ve1't1'a
ging in de uitvoeTing bedongen, die een 
bijkornend karakte1· lzeeft, uit te voeren. 

4° In bu1'ge1·lijke zaken, slaat het hof geen 
acht op een memo1'ie van antwoo1·d die 
nee1'gelegd we1·d na het verstTijken van 
de bij a1·tike1 16 van de wet van 25 fe
b1'Ua1·i 1925 voo1·ziene te1·mijnen (3). 

(DE GEMEENTE MECHELEN-BOVELINGEN, 
'!'. JORISSEN.) 

ARREST (4). 

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

Over het tweede en het derde middel, 
bet tweede, afg·eleid uit de schending 
van de artikelen 1139, U30, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden arrest de bewijskracht 
van de brief van eiseres van 9 mei 1952 
miskent, volg·ens welke, indien verweer
der v66r 12 mei met het vrijmaken van 
de weg (door het weghalen van de bomen) 
geen aanvang had gemaakt, zij dat werk 
ambtshalve op zijn kosten zou doen uit
voeren (schending van de artikelen 1320 
en 1322 van bet Burgerlijk Wetboek) -
door die brief niet als een aanmaning 
aan te zien omdat eiseres niet op on
dubbelzinnige wijze haar wil in verband 
met de gevorderde schadevergoeding 
heeft uitgedrukt, terwijl om geldig te 
zijn, de aanmaning slechts de aange
maande aan zijn verplichtingen uitdruk
kelijk moet herinneren en niet de be
dreiging met toepassing van het straf
beding moet behelzen (schending van de 
artikelen 1139 en nso van het Burger
lijk Wetboek) : bet derde, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1139 en 
1229, onder meer lid 2, van het Burger
lijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest aan de brief van eiseres van 9 mei 
1952 het karakter van een " aanmaning » 
ontkent om reden dat eiseres in die brief 

(3) Verbr., 11 juli 1957 (A1·r. Vm·br., 1957, 
blz. 972). 

(4) De voorziening werd slechts op 13 mei 
1959 ingediend. 
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de rechtstreekse uitvoering van de 
hoofdverbintenis van verweerder, dit is 
het weghalen van de bomen, heeft ge
vorderd, wijl diegene, ten opzrchte van 
wie een verbintenis niet werd nageleefd, 
de uitvoering ervan kan vergen zonder 
daardoor van de toepassing van een 
strafbeding wegens laattijdige uitvoering 
af te zien : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt : 1° dat het tussen partijen 
gesloten contract volgend strafbeding 
bevat : « De bomen dienen gekapt en van 
de eigendommen weggehaald te worden 
v66r 15 maart 1952. Na deze datum 
behoud t het gemeen tebestuur zich het 
recht voor ambtshalve een boete van 
5 frank per dag vertraging en per boom 
toe te passen " ; 2° dat aanlegster op 
9 mei 1952 aan verweerder een brief 
schreef die volgende passus bevat : 
" Zo U aanstaande maandag, 12 dezer, 
geen aanvang met het vrijmaken van 
gemelde weg hebt gemaakt, zal mijn 
bestuur dit werk ambtshalve op uw 
kosten doen uitvoeren "; 

Overwegende dat, in kennis gesteld 
met een vordering strekkende tot ver
oordeling van verweerder tot schadever
goeding in de overeenkomst bedongen 
wegens vertraging in de uitvoering ervan, 
het hof van beroep deze van de hand 
gewezen heeft om reden dat : 1° naar 
luid van artikel 1228 van het Burgerlijk 
W etboek, de schuldeiser, in plaats van 
de bedongen straf tegen de in gebreke 
zijnde schuldenaar de uitvoering van de 
verbintenis kan vervolgen, en dat uit de 
brief van 9 mei 1952 blijkt dat aanleg·ster 
verweerder slechts voor de uitvoering 
van de hoofdverbintenis in gebreke had 
gesteld; 2° dat voormelde brief van 
9 mei 1952 ontegensprekelijk een afstand 
van het toepassen van het strafbeding, 
althans een tijdelijke afstand er van van 
wege aanlegster uitmaakte vermits zij 
niet op stellige en ondubbelzinnige wijze 
in die brief de betaling van schadever
goeding vergde, doch de rechtstreekse 
uitvoering van de verbintenis van ver
weerder nastreefde ; 

Overwegende, enerzijds, dat de woor
den « bedongen straf " in het artikel1228 
van bet Burgerlijk Wetboek wijzen op 
de straf die voor het geval van niet
uitvoering van de hoofdverbintenis be
dongen worclt, welke straf, zoals bij 
artikel 1229, lid 2, bepaald wordt, niet 
tegelijk met de uitvoering van gezegde 
verbintenis kan gevorderd worden; 

Overwegende, anderzijds, dat de straf
clausule die enkel voor het geval van 

vertraging in de uitvoering van de ver
bintenis bedongen wordt, slechts een 
bijkomend karakter vertoont; dat, door, 
overeenkomstig artikel 1139 van het 
Burgerlijk W etboek, de schuldenaar in 
gebreke te stellen de hoofdverbintenis 
uit te voeren, de schuldeiser hem ook in 
gebreke stelt « in geval van vertraging » 
het strafbeding uit te voeren dat een 
bijkomende bepaling van gezegde ver
bintenis uitmaakt, en dat de enkele 
omstandigheid dat niet uitdrukkelijk in 
de ingebrekestelling aan het bestaan van 
het strafbeding herinnerd werd, geen 
afstand van het recht zich daarop te 
beroepen zou kunnen uitmaken; 

Dat de middelen gegrond zijn; 
En overwegende dat het eerste middel, 

al was het gegrond, geen uitgebreidere 
verbreking zou medebrengen ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie van antwoord die 
na het verstrijken van de bij artikel 16 
van de wet van 25 februari 1925 voor
ziene termijn ter griffie werd neergelegd, 
verbreekt het bestreden arrest in zover 
dit het dispositief van het beroepen 
vonnis heeft te niet gedaan waarbij ver
weerder tot betaling van een bedrag van 
50.000 frank veroordeeld werd en in 
zover het arrest over de kosten uitspraak 
heeft gedaan; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing; veroordeelt verweerder 
tot de kosten ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

4 november 1960. - 18 kamer. -
Voo1·zitter, H. Vandermersch, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve·rslaggever, 
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal.- Pleiters, HH. Van Leyn
seele en Struye. 

1 e KAMER. - 4 november 1960 

HUUR VAN WERK. - HUUR VAN 
DIENSTEN. BEDIENDENCONTRACT 
MET ONBEPAALDE DUUR. - DOOR 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 JULI 
1955 SAMENGEORDENDE WETTEN. -
ZONDER OPZEGGING DOOR DE WERK
GEVER GEGEVEN ONTSLAG. - ONTSLAG 
GESTEUND OP EEN FEIT DAT, VOLGENS 
EEN BEDING VAN DE OVEREENKOMST, 
DE DQORZENDING ZONDER OPZEGGING 
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RECUTVAARDIGT. - MACHT VAN DE 
RECHTER. 

Het in een door de samengeordende wetten 
betre ffende het bediendencontract be
heerde overeenkomst voorkomend beding 
volgens hetwelk een bepaalde reden de 
doorzending zonder opzegging van de 
bediende ?'echtvaardigt, bindt de rechter 
niet aan dewelke, conform artilcel 18, 
ee1·ste lid van gezegde wetten, het be
hoort de zwaarwichtigheid van die reden 
waa1·van door de werkgever kennis werd 
gegeven te beoordelen (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCIIAP « LE SUPER », 
T. VERSICHELE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 27 maart 1959 gewezen 
door de Werkrechtersraad van beroep 
te Brugge, kamer voor bedienden ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 18 van de bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 samen
geschakelde wetten betreffende het be
diendencontract, 1134, 1319 tot 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, en 97 van de 
Grondwet, doordat de bestreden sen
tentie geweigerd h'eeft bindende kracht 
toe te kennen aan de tussen partijen 
gesloten overeenkomst, die aan de werk
g·ever toeliet de bediende zonder voor
afgaande kennisgeving op te zeggen in 
geval deze zich aan door die overeen
komst als zwaarwichtig verklaarde in
breuken zou schuldig maken, en dit om 
reden dat het artikel 18 der samenge
schakelde wetten van 20 juli 1955 aan 

(1) Deze vraag is in de rechtsleer betwist. 
Volgens meerdere auteurs (CROCKAERT en 
LEGER, Le contrat d'emploi, blz. 435; TRINE 
en LAMY, Cont?·at d'emploi, blz. 85; ABEL 
en LAGASSE, Cocle indust1·iel belge, boekd. II, 
nr 2254; DE BIBEAU DE HAUTEVILLE, Cont1•at 
d'emploi, blz. 104 en 105; VAN GOETHEM 
en GEYSEN, D1·oit d1t travail, blz. 155 en 156; 
LEs N OVELLES, Droit social, Le contrat d' em
ploi, nr 281), wanneer de redenen van doorzen
ding zonder opzegging in het bediendencon
tract werden bedongen, is de rechter verplicht 
dit beding toe te passen « tenzij ze geen ernstig 
karakter heeft of dat ze het inzicht de wet 
om te draaien doet blijken "· Andere auteurs 
(RAEPSAET, Cont?·at d'emploi, contrat de t?·a
vail et j1uidictions du travail, nr 24/16; Ho
RION, Precis de droit social belge, blz. 86 ; 
THOUMSIN-SAINTENOY en ScHUELER, Contrat 

de rechter de macht voorbehoudt zelf 
over die zwaarwichtigheid uitspraak te 
doen, zonder enigszins door de overeen
komst van partijen gebonden te zijn, dan 
wanneer de tekst waarvan sprake die 
draagwijdte niet heeft en de gesloten 
overeenkomst met verhindert, behalve 
in het geval, waarvan ge,enszins in de 
bestreden sententie sprake is, waarin de 
overeenkomst tot doel zou hebben een 
gebiedende wetsbepaling te schenden, 
en namelijk die welke de werkgever 
verplicht in de gewone gevallen vooraf
gaande kennis te geven : 

Overwegende dat, naar luid van de 
gebiedende bewoordingen van artikel18, 
eerste lid, van de bij koninklijk besluit 
van 20 juli 1955 geordende wetten be
treffende het bediendencontract, welk 
artikel het tussen partijen gesloten con
tract beheerste, " de opzegg·ing· niet 
zonder voorafgaande kennisgeving mag 
geschieden, tenzij om zwaarwichtige 
redenen, waarover de rechter uitspraak 
doet »; 

Dat door die bepaling geen onder
scheid wordt gemaakt naargelang het 
contract zelf aldan niet de feiten bepaalt 
die tot een opzegging zonder vooraf
gaande kennisgeving aanleiding kunnen 
geven; 

Dat, derhalve, Z()lfs wanneer het con
tract een beding van die aard inhoudt, 
het aan de rechter behoort te oordelen 
of het de bediende te laste gelegde feit, 
hetzij op zich zelf, hetzij met inacht
neming van de vereisten van de onder
neming of van de omstandigheden waarin 
het gepleegd werd, een zwaarwichtige 
reden naar de zin van artikel 18 van de 
samengeordende wetten uitmaakt ; 

Waaruit volgt dat de sententie, door 

d'emploi, nrs 519 en 520; Repert. p1·at. dr. 
belge, V 0 Louage de services et contrat d' emploi, 
nr 289 ; vergel. nochtans het nr 264), die 
steunen op de tekst van het artikel 18, 
eerste lid, van de samengeordende wetten op 
het bediendencontract en op het dwingend 
karakter van deze wettelijke bepaling, achten, 
zoals het geannoteerd arrest, dat dergelijk 
beding de rechter niet bindt; deze behoudt 
de macht en de plicht de zwaarwichtigheid 
van de ingeroepen reden te beoordelen. Het 
voorkomen, in het contract, van een beding 
van deze aard kan nochtans voor de rechter 
een element van beoordeling zijn, meer be
paald hem inlichten over de noodwendigheden 
van de onderneming en over het belang dat 
de partijen gehecht hebben aan zekere ver
plichtingen van de bediende. 
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te beslissen, enerzijds, dat, gelet op de 
gebiedende bewoordingen van voormeld 
artikel 18, de rechter, ondanks het be
ding van het contract, het zwaarwichtig 
karakter van de door aanlegster bete
kende redenen diende te beoordelen, en, 
anderzijds, dat om de in de sententie 
uiteengezette overwegingen de ing·eroepen 
feiten, ten deze, dit zwaarwichtig karak
ter niet vertoonden, geen van de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

4 november '1960. - 1 e kamer. -
Voorzitte1·, H. Vandermersch, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Vroonen. - Gelijkluidende conch~sie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiters, HH. Demeur 
en Van Ryn. 

2e KAMER. - 7 november 1960 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
DRIJFSBELASTINGEN. - ARTIKEL 27, 
§ 4, LID 8 VAN DE SAiVIENGESCHAKELDE 
WETTEN. - BEROEPSACTIVITEIT DIE 
RONDREIZEND WORDT UITGEOEFEND 
OF OP DE FOREN EN JVIARKTEN. -
BEPAI.ING TOEPASSELIJK OP DE LAND
BOUWER DIE PRODUCTEN VAN ZIJN 
EXPLOITATIE OP DE MARKTEN VER
KOOPT. 

De bepaling van artikel 27, § 4, lid 8, 
van de samengeschakelde wetten be
tre ffende de inkomstenbelastingen, die 
een taxe instelt ten laste van de pe1·sonen 
die hun be1'oepsactiviteit 1'ond1·eizend 
1~itvoe1'en of op de foren en ma1'kten, 
is toepassel~jk op de landbomver die 
zijn beroep uitoefent door op een of op 
meerdere markten prodtwten van zijn 
exploitatie te verlcopen ( 1). 

(SENESAEL, T. DE BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Vergel. verbr., 7 december 1959 (B1tll. 
en PASIC,, 1960, I, 408). 

arrest, op 6 mei 1960 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1317 tot '1322 van het Burgerlijk 
wetboek, 27, § 4, vooral alinea's 8 en 9, 
van de wetten op de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, en voor 
zoveel als nodig artikelen 3 van de wet 
van 28 februari 1924, 23 van de wet van 
13 juli 1930, 2 van het koninklijk besluit 
nr 4 van 22 augustus 1934, 3 van de 
wet van 20 augustus 194 7, met en 
benevens artikel 77 van hogervermelde 
samengeschakelde wetten, zoals dit inge
voerd werd bij artikel 3'1 van de wet van 
8 maart 1951, ter vervanging van arti
kel 78, doordat het bestreden arrest 
bedoeld artikel 27, § 4, toepasselijk acht, 
waar aanlegger zijn landbouwbedrijf op 
de markt te Veurne uitoefent door het 
verkopen van eieren en boter afkomstig 
van zijn hoeve, dan wanneer dit artikel 
bedoelt de bedrijven, die rondreizend 
op foren marlcten uitgeoefend worden, 
en niet het verkopen op de markt als 
dusdanig en op zichzelf : 

Overwegende, dat aanlegger niet aan
duidt op welke wijze het bestreden arrest 
de artikelen '1317 tot 1322 van het Bur
gerlijk \,Y etboek zou hebben geschonden ; 

Overwegende, dat uit de stukken 
waarop het hof vermag te slaan, blijkt 
dat aanlegger op 29 januari en 5 februari 
1958, op de markt te Veurne, boter en 
eieren heeft verkocht, zoals de klein
handelaars het gewoonlijk doen, zonder 
in het bezit te zijn van de kwijting van 
de forfaitaire bedrijfsbelasting voor het 
jaar 1958, voorzien bij artikel 27, § 4, 
alinea 8, van de samengeschakelde wetten 
op de inkomstenbelastingen, en zonder 
die forfaitaire belasting voor 1958 te 
hebben gekweten ; 

Overwegende, dat aanleg·ger staande 
houdt, dat de beschikking van arti
kel 27, § 4, op hem niet toepasselijk is, 
omdat hij zijn bedrijf niet rondreizend 
op foren en markten uitoefent; 

Overwegende, dat uit de termen van 
evenbedoelde wetsbeschikking blijkt, dat 
benevens de schippers en de foorkramers, 
aan de forfaitaire taxe onderhevig zijn 
niet aileen de personen, die hun bedrijf 
rondreizend uitoefenen, maar tevens deze, 
die hun bedrijf op de foren en marlcten 
ui.toefenen; dat, wat deze laatste per
sonen betreft, het niet is vereist dat zij 
terzelfder tijd hun bedrijf rondreizend 
uitoefenen; 
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Overwegende, dat de forfaitaire taxe 
alzo verschuldigd is door om het even 
welke persoon, die een bedrijf, geheel 
of gedeeltelijk, op een foor of een markt 
uitoefent; 

Overwegende, dat derhalve het be
streden arrest, na te hebben aangemerkt 
dat aanlegger zijn landbouwbedrijf uit
oefent zo op de plaats, waar hij de pro
ducten van zijn bedrijf verkoopt, als 
op deze waar hij ze wint, en dat, wan
neer hij deze producten, zelfs gedeelte
lijk, op Mn of meerdere marlden ver
koopt, hij zijn bedrijf op die markten 
uitoefent, een juiste toepassing van arti
kel 2?, § t1, heeft gemaakt, door te be
slissen dat aanlegger aan de forfaitaire 
taxe onderhevig was en een inbreuk op 
deze wetsbepaling had gemaakt, doordien 
hij die taxe niet had gekweten ; 

Dat mitsdien het middel naar recht 
faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; verwijst aanlegger in de kosten. 

? november 1960. - 26 kamer. -
Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. - Pleite1', H. Van 
Leynseele. 

2" KAMER. - 7 november 1960 

VERKEER. - ONTZET'l'lNG vAN HE'!' 
RECHT EEN VOERTUIG TE BES'fUREN 
WEGENS LICHAAMSONGESCHIKTHEID.
BESTAAN EN DUUR VAN DEZE ONGE
SCIIIKTHEID.- BEOORDELING VAN DE 
FEITENRECIITER. 

De feitenrechte1' beoo1•deelt .soeverein in 
feite, volgens de bewijselementen die hem 
worden ove1'gelegd, of de beklaagde 
licharnelijk ongeschikt is een voe1't1tig 

' of een luchtschip te besturen of een 
rijdie1· te geleiden, en of deze ongeschikt
heid blijvend of t~jdelijlc is (1). (Wet 
van 1 augustus 1899, artikel 2-8 [wet 
van 15 april 1958, art. 3].) 

(1) Verbr., 2 maart 1959 (Bttll. en PASIC., 

1959, I, 662). 

VERBR., 1!)61. - 14 

( COBBAERT.) 

ARREST, 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 mei 1960 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele rechtbank 
te Brugge; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 2-8, § 1, van de wet van 
1 augustus 1899, zoals zij gewijzigd werd 
door artikel 3 van de wet van 15 april 
1958, doordat bet bestreden vonnis 
aanleg·ger tot levenslange ontzetting van 
het recht een voertuig of een luchtschip 
te besturen of een rijdier te geleiden 
veroordeeld heeft, om reden dat .hij de 
vereiste lichaamsgeschiktheid niet zou 
hezitten, daarvoor steunende op de ver
klaringen vsn aanlegger zelf en van zijn 
schoonmoeder en op de in1ichtingen inge
wonnen door de Rijkswacht, dan wanneer 
dergelijke motieven onvoldoende zijn en 
niet toelaten de lichamelijke ongeschikt
heid vast te stellen en er toe te besluiten 
dat de gebeurlijke ongeschiktheid blij
vend is en dan wanneer het openbaar 
ministerie in zijn vordering op een des
kundig onderzoek aandrong : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het hof vermag acht te slaan blijkt dat 
het openbaar ministerie een deskundig 
onderzoek betreffende de lichamelijke 
geschiktheid van aanlegger gevorderd 
heeft; 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
een door de wet speciaal opgelegde be
wijsmiddel of criterium, de feitenrechter 
soeverein de elementen beoordeelt waarop 
hij zijn beslissing steunt betreffende de 
lichamelijke ongeschiktheid bedoeld bij 
artikel2-8, ~ 1, van de wet van 1 augustus 
1899, zoals zij gewijzigd werd door arti
kel 3 van de wet van 15 april 1958 ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

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

? november 1960. - 28 kamer. -
Voorzitte1', H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1', 
H. Wauters. - Gel~jkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 
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2" KAMER. - 7 november 1960 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
STRAFZAKEN. - JACHTMISDRIJF GE
PLEEGD DOOR EEN JACHTWACHTER OP 
HET JACIITGEBIED DAT ONDER ZIJN 
TOEZICHT IS.- BEVOEGDHEID VAN DE 
EERSTE KAMER VAN HET II OF VAN BE
ROEP. 

2D CASSATIE. - UITGESTREK'I'HEID. -
STRAFZAKEN. - WANBEDRIJF GE
PLEEGD DOOR EEN OFFICIER VAN 
GERECIITELIJKE POLITIE IN DE UIT
OEFENING VAN ZIJN AMBT. - GEDAG
VAARD VOOR DE CORRECTIONELE RECHT
BANK DOOR DAGVAARDING VAN DE 
PROCUREUR DES KONINGS. - FEITEN
RECHTER DIE ZICH BEVOEGD VER
KLAART. - VERNIETIGING VAN IIET 
ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP EN 
VAN WAT VOORAFGING, DAARIN BEGRE
PEN DE DAGVAARDING. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - CASSATlE VAN EEN 
ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP 
WE GENS ONBEVOEGDIIEID. - MISDRIJF 
DAT TOT DE BEVOEGDHEID BEHOORT 
VAN HET HOF VAN BEROEP IN EERSTE 
EN IN LAATSTE AANLEG. - VERNIE
TIGING VAN WAT HET ARREST VOOR
AFGING, DAARIN BEGREPEN DE DAG
VAARDING. - VERWIJZING NAAR DE 
PROCUREUR-GENERAAL BIJ EEN ANDER 
HOF VAN BEROEP. 

1° De beiidigde jachtwachter die een jacht
misdrijf pleegt op het jachtgebied dat 
ondet· zijn toezicht is, wordt geacht het 
wanbedrijf gepleegd te hebben in de 
uitoefening van zijn ambt van officier 
van get•echtelijke politie en moet, dien
volgens, dom· de eerste kamer van het 
hof van beroep geoordeeld worden ( 1). 
(Wetboek van strafvordering, arti
kelen 479 en 483.) 

2° Wanneer, op dagvaarding van de p?"o
cureur des konings, de correctionele 
rechtbank en het hof van be!'oep uit
sp?"aak hebben gedaan ove?" een wanbe
d!·ijf gepleegd doo!' een officie!' van ge
rechtelijke politie in de uitoefening van 
zijn ambt, vernietigt het hof dit m·rest 

(1) Verbr., 18 februari en 3 october 1884 
(Bull. en PAsiC., 1884, I, 76 en 326); 19 juli 
1897 (ibid., 1897, I, 265); 14 februari 1898 
(ibid., 1898, I, 98); 2 december 1929 (ibid., 
1930, I, 40); 3 september 1941 (ibid., 1941, 
I, 330); 13 april 1948 (ibid., 1948, I, 245); 
arg. verbr., 4 november 1940 (ibid., 1940, 

op voorziening ertegen ingesteld en al 
wat voorafging tot en met de dagvaar
ding (2). (Wetboek van strafvordering, 
artikel 409.) 

3° J;Vanneer het wanbedrijf gepleegd werd 
doo1· een officier van ge1·echtelijke politie 
in de uitoefening van zijn ambt, en 
wannee~· aldus dit wanbedrijf onder de 
bevoegdheid valt van het hof van beroep 
dat in eerste en in laatste aanleg uit
spraak doet, en wanneer het hof een 
an·est van het hof van be1·oep vernietigt, 
dat uitgesproken we1·d op hoge!' beroep 
tegen een vonnis van de con·ectionele 
1'echtbank, en al wat voorafging, tot 
en met de dagvaa1·ding voo!' de correc
tionele ?"echtbank vemietigt, verwijst het 
de zaak naa1' de procureur-generaal bij 
een ander hof van beTOep (3). (Wetboek 
van strafvordering, artikelen 479 en 
483.) 

(VAN HEDDEGEM EN CROMBE, T. DE BEER 
EN DE « KONINKLIJKE SINT HUBERTUS 
CLUB VAN BELGIE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 april1960 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over bet middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, en 483 van het Wetboek 
van strafvordering, doordat de correc
tionele rechtbank te Oudenaarde en het 
Hof van beroep te Gent ken11is genomen 
hebben van bet misdrijf ten laste van 
aanleggers gelegd, dan wanneer, gelet op 
de hoedanigheid van beedigde j acht
wachter van de verdachte Van Hedde
gem, het hof van beroep, uitspraak 
doende in eerste en laatste aanleg, aileen 
bevoegd was om van de zaak kennis te 
nemen: 

Overwegende dat aanleggers vervolgd 
werden om, bij inbreuk op artikel 8 van 
de wet van 28 februari 1882, gebruik te 
hebben gemaakt van tuigen geschikt 
om het wild, vermeld in artikel 10 van 
gezegde wet, te vangen en die tuigen 
vervoerd of bezeten te hebben, en uit 

I, 278); 13 october 1952 (A1•r. Verbr., 1953, 
blz. 52); 2 mei 1955 (ibid., 1955, blz. 727). 

(2) Zie verbr., 25 september 1950 (Arr. 
Verbr., 1951, biz. 12). 

(3) Zie verbr., 3 september 1941 (Bull. en 
PAsiC., 1941, I, 330); 25 september 1950 
(ibid., 1951, I, 12). 
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dien hoofde veroordeeld werden elk tot 
een geldboete van 100 frank, met ver
beurdverklaring van de inbeslaggenomen 
tuigen, alsmede tot betaling van een 
schadevergoeding aan de burgerlijke par
tijen : 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtspleging alsmede uit bet he
streden arrest blijkt dat Van Heddegem, 
eerste aanlegger, beedigd jachtwachter 
is van tweede aanlegger, Cromb8, en dat 
het feit gepleegd werd op het jachtgebied 
dat onder toezicht van eerste aanlegger 
is; 

Overwegende dat wanneer een beedigd 
jachtwachter een jachtmisdrijf pleegt op 
het jachtgebied dat onder zijn toezicht 
staat, hij geacht wordt dat misdrijf in 
de uitoefening van zijn ambt van offi
cier van gerechtelijke politie te hebben 
bedreven; 

Dat derhalve, luidens artikel ~83 van 
het Wetboek van strafvordering, l1et 
hof van beroep aileen bevoegd was om, 
op dagvaarding van de procureur gene
raal, in eerste en laatste aanleg kennis 
te nemen van dat misdrijf; 

Dat, wegens de verknochtheid, de 
correctionele rechtbank en het hof van 
beroep, insgelijks onbevoegd waren om 
te beslissen over de vervolging ingesteld 
ten laste van tweede aanlegger, die als 
mededader gedaagd was geweest ; 

Dat het bestreden arrest derhalve arti
kel ~83 van het Wetboek van strafvor
dering gescho.nden heeft ; 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering de 
verbreking medebrengt van de beslis
sing over de burgerlijke vorderingen ; 

Om die redenen, verbreekt het be
streden arrest en vernietigt de rechts
pleging vanaf de dagvaarding· voor de 
correctionele rechtbank, beveelt dat mel
ding van onderhavig arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing en van het beroepen vonnis ; 
veroordeelt de burgerlijke partij en tot de 
kosten; verwijst de zaak naar de procu
reur generaal bij het Hof van beroep te 
Brussel. 

7 november 1960. ~ 28 kamer. ~ 
Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waarne
mend voorzitter. ~ Ve1·slaggeve!', H. De 
Bersaques. ~ Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2 8 KAMER. ~ 7 november 1960 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. ~ 
STRAFZAKEN. ~ VERKEER. ~ VLUCHT
MISDRIJF. ~ GEPLEEGD TER GELEGEN
HEID VAN EEN ONGEVAL DAT VOOR 
EEN ANDER SLAGEN, VERWONDINGEN 
OF DE DOOD HEEFT MEDEGEBRACHT. 
~ 0NBEVOEGDHEID VAN DE POLITIE
RECHTBANK. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
~ BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER 
DIE VOOR DE POLITIERECHTBANK VER
ZENDT EEN BEKLAAGDE DIE BETICHT 
IS VAN ONVRIJWILLIGE VERWONDIN
GEN, GECONTRAVENTIONALISEERD WAN
BEDRIJF TEN GEVOLGE VAN HET AAN
NEMEN VAN VERZACHTENDE OMSTAN
DIGHEDEN, ALSOOK VAN VLUCHTMIS
DRIJF, EN EEN ANDERE BEKLAAGDE, 
BETICHT VAN INBREUK OP DE WEG
CODE. ~ VONNISSEN VAN ONBEVOEGD
HEID VAN DE POLITIERECHTBANK EN 
VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK, 
HIEROP STEUNEND DAT HET VLUCHT
iVIISDRIJF NIET TOT DE BEVOEGDHEID 
VAN DE POLITIERECHTBANK BEHOORT 
EN DAT DE MISDRIJVEN SAMENHAN
GEND ZIJN. ~ BESLISSINGEN DIE 
KRACHT VAN GEWIJSDE VERKREGEN 
HEBBEN. ~ REGELING VAN RECHTS
GEBIED. ~ BESLISSINGEN VAN ONBE
VOEGDHEID DIE GERECHTVAARDIGD 
SCHIJNEN. ~ VERNIETIGING VAN DE 
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER. ~ 
PERKEN. ~ VERWIJZING NAAR DE
ZELFDE RAADKAMER ANDERS SAMEN
GESTELD. 

1° De politie1·echtbank is onbevoegd om 
uitsp1·aak te doen ave!' een vluchtmisdrijf 
gepleegd ter gelegenheid van een ongeval 
dat voo1· een ande!' persoon ve!'wondingen 
slagen of de dood medegebracht heeft (1). 
(W etboek van strafvordering, arti
kel138, 6°, gewijzigd door de wet van 
15 april1958, art. 2.) 

2° lVannee!' de !'aadkame!' een beklaagde, 
beticht van onv!'ijwillige ve!'wondingen 
en van vluchtmisdrijf en een andere be
klaagde, beticht van inbreuk OJ_J het alge
meen reglement op de politte van het 
wegve~·keer, rnet aanneming van ver
zachtende ornstandigheden voor het mis
drijf van onvrijwillige ve!'Wondingen 

(1) Het vluchtmisdrijf kan niet door aan
neming van verzachtende omstandigheden 
gecontraventionaliseerd worden (verbr., 21 oc
tober 1957, Bull. en PAsrc., 1958, I, 156). 
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voor de politie1·echtbank ve~·zonden heeft, 
en wanneer de politierechtbank en de 
co1'1'ectionele !'echt bank, uitsp1·aak doende 
in hager beroep, zich onbevoegd VM'

klaa!'d hebben om reden dat het vlucht
misdrijf, voo1'We1'p van de ver_v?lging, 
aan de bevoegdheid van de pohtwrecht
bank onttTokken is doo1· artilcel 138, 6°, 
van het TVetboek van straf!'echtspleging 
gewijzigd door aTtikel 2 van de wet '}Jan 
15 ap1·il 1958 en dat de onde~·sche~den 
misdrijven samenhangend zijn, gaat het 
hof, op ve1·zoeksch1'if~ strekkende tot 
!'egeling van !'echtsgeb~ed, na of de be
slissingen kracht van !'echterlijk g~
wijsde hebben veTkregen en of het vonms 
van onbevoegdheid geTechtvaa!:dipd 
schijnt ; in bevestigend geval, vermet~gt 
het de beschikking van de, raadkarner, 
behalve in zovm· ze verzachtende om
standigheden voo!' het rnisdrijf van on
vrijwillige verwondingen aangenornen 
heeft, en ve1·wijst de zaak naar dezelfde 
1'aadkarner, anders sarnengesteld. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE HASSELT, 
IN ZAKE DE SOORS EN KUPPENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift strekkende tot regeling van rechts
gebied, op 24 juni 1960 ingediend door 
de procureur des konings bij de Recht
bank van eerste aanleg te Hasselt ; 

Overwegende dat bij beschikking van 
29 december 1959, de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, 
Jacobus Soors en Leonard Kuppens v66r 
de bevoegde politierechtbank werden 
verwezen, met aanneming van verzach
tende omstandigheden voor het feit A, 
hoof dens de betichtingen van te Overpelt, 
op 20 juli 1959 : de eerste : A) onvrij
willig, bij gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg, doch zonder het inzicht om 
de persoon van een ander aan te randen, 
slagen of verwondingen te hebben toe
gebracht aan Leonard Kuppens; B) be
stuurder zijnde van een voertuig op de 
openbare weg, wetend dat dit voertuig 
een ongeval veroorzaakte of daartoe 
aanleiding gaf, de vlucht te hebben ge
nomen om niet bij de nodige bevin
dingen aanwezig te zijn, zelfs zo het 
ongeval niet te wijten is aan zijn schuld; 
de tweede : C) bestuurder zijnde van 
een rijtuig op de openbare weg, die een 
openbare weg nadert, verzuimd te hebben 
iedere bestuurder die op die weg rijdt, 
te Iaten voorgaan, wanneer hij geredert 

komt uit een openbare weg voorzien van 
het kenteken 1a, 1 b of 26, welke ook de 
kenmerken van de wegen aan het kruis
punt zijn; 

Overwegende dat ter terechtzitting 
van 29 december 1959 van de raadkamer, 
Leonard Kuppens zich heeft g·esteld als 
burgerlijke partij tegen Jacobus Soors; 

Overwegende dat bij vonnis van ? april 
1960 de politierechtbank te N eerpelt 
zich onbevoegd heeft verklaard, daar, 
sinds de wijziging gebracht aan arti
kel 138, 6°, van het Wetboek van straf
vordering bij de wet van 15 april 1958, 
en het in werking treden op 6 juli 1959 
van deze wet, het vluchtmisdrijf ont
trokken werd aan de bevoeg·dheid van 
de politierechter, wanneer het wordt 
gepleegd naar aanleiding van een ongeval 
dat voor een ander slagen, verwondingen 
of de dood heeft medegebracht, en gelet 
op de verknochtheid tussen dit vlucht
misdrijf en de in de dagvaarding andere 
aangehaalde misdrijven ; 

Overwegende dat, op de hogere be
roepen ingesteld tegen dit vonnis door 
betichte en tevens burgerlijke partij 
Kuppens, en het openbaar ministerie, de 
correctionele rechtbank te Hasselt, zete
lende in hoger beroep, op 3 juni 1960, 
het vonnis waartegen beroep heeft be
krachtigd; 

Overwegende dat het feit van vlucht
misdrijf, ten laste gelegd van betichte 
Soors, gepleegd blijkt te zijn geweest 
naar aanleiding van een ongeval dat voor 
een ander slagen of verwondingen, zoals 
voorzien bij artikel 138, 6°, van het 
Wetboek van strafvordering, gewijzigd 
bij de wet van 15 april1958, heeft mede
gebracht; dat de andere betichtingen ten 
laste van Soors en van Kuppens, samen
hangend schijnen met dit vluchtmis
drijf; 

Overwegende dat de beschikking van 
de raadkamer van 29 december 1959 en 
het vonnis van de correctionele recht
bank van 3 juni 1960 in kracht van ge
wijsde zijn getreden; 

Dat uit hun tegenstrijdigheid een nega
tief geschil omtrent de bevoegdheid is 
ontstaan welke de normale gang van het 
gerecht belemmert; 

Om die redenen, het rechtsgebied re
gelende, vernietigd de beschikkin&' van 
de raadkamer van de Correctwnele 
rechtbank te Hasselt van 29 december 
1959 behalve voor zoveel daarbij be
slist 'wordt dat het feit A, wegens ver
zachtende omstandigheden, slechts aan
leiding geven kan tot toepassing van 
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politiestraffen ; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal g·emaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beschikking; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te 
Hasselt anders samengesteld. 

? november 1960. ~ 28 kamer. 
Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waarne
mend voorzitter. ~ Verslaggever, H. Per
richon. Gelijlduidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
ad vocaa t-generaal. 

2 8 KAMER. ~ 7 november 1960 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN. ~CoN
CLUSIEs DIE DE BEOORDELINGEN VAN 
EEN DESKUNDIGE BETWISTEN. ~ BE
SLISSING DIE NIET STEUNT OP DE GE
KRITISEERDE EXPERTISE. ~ CONCLU
SIES DIE NIET MOETEN BEANTWOORD 
WORDEN. 

De rechter is niet verplicht de conclusies 
te beantwoorden die de beoo1·delingen 
van een deskundige betwisten, wannee~· 
hij zijn beslissing steunt op elementen 
die aan de gek1·itiseerde expertise vreemd 
zijn (1). 

(SAELENS, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
FIDELITAS.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 mei 1960 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 9? van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt en straft om reden dat " uit 
het nieuw onderzoek en de behandeling 
der zaak voor het hof het feit ten laste 
van verdachte gelegd bewezen is ge
bleven ,, zonder te antwoorden op de 
conclusies van eiser, regelmatig voor de 
rechters ten gronde genomen, en waarin 
deze in zeer uitdrukkelijke bewoordingen 
staande hield dat in afwezigheid van 

(1) Raadpl. verbr., 27 mei en 3 juni 1957 
(A1·r. Verbr., 1957, biz. 818 en 830). 

elk materieel gegeven om de juiste plaat.s 
van het ongeval te situeren er in deze 
zaak de grootste twijfel bleef heersen die 
hem ten goede kwam ; en in welke zelfde 
conclusies eiser deze stelling steunde op 
talrijke elementen als de ligging der 
voertuigen, de wijze van contactname en 
de verschillende mogelijkheden van het 
ongeval, zodat het hestreden arrest niet 
gemotiveerd is volgens het vereiste van 
de aangewezen grondwettelijke beschik
king : 

Overwegende dat in zijn conclusies op 
zijn verzet, aanlegger. na te hebben be
weerd dat geen enkele onafhankelijke 
getuige het ong·eval heeft zien gebeuren, 
en dat het Parket dan ook een deskundige 
heeft aangesteld, zich er toe heeft be
perkt de bewijsvoering van deze laatste 
nopens de ligging van de juiste plaats 
van de aanrijding te critiseren en tevens 
beweerde te bewijzen dat, naast de moge
lijkheid door de deskundige aangenomen, 
diverse volgens aanlegger even logische 
mogelijkheden het ongeval op een andere 
wijze konden uitleggen; dat aanlegger 
bijgevolg· concludeerde dat er dan ook 
de grootste twijfel blijft bestaan over de 
juiste plaats van het ongeval en meteen 
over de gegrondbeid der telastleg·ging ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
gewezen op het verzet van aanlegger, 
vaststelt dat het feit ten laste van deze 
gelegd, bewezen is geblrven uit het 
nieuw onderzoek en de bebandeling· der 
zaak voor het hof; 

Overwegende dat tijdens deze behan
deling de deskundige, waarvan gewag·, 
niet werd onderhoord ; 

Dat het aldus voorkomt dat het hof 
van beroep, zonder het gecritiseerd des
kundig verslag in te roepen, zijn over
tuiging soeverein heeft mog(;ln vestigen 
op elementen die vreemd zijn aan deze 
die het voorwerp' uitmaakten van het 
betoog van de conclusies van aanlegger; 
dat, in deze omstandigheden, het arrest 
deze conclusies niet behoefde te beant
woorden; dat het middel bijgevolg niet 
gegrond is; 

En overwegende dat dn substantii:ile 
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. 

? november 1960. ~ 2e kamer. ~ 
Voo!·zitter, H. Bayot, raadsheer waarne
mend voorzitter. ~ Verslaggever, H. Per
richon. Gelijkluidende conclusie, 
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H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Ryn. 

2• KAMER. - 8 november 1960 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN OP HET KOHlER BRENGEN. 
- HANDELSVENNOOTSCHAP IN VER
EFFENING. - BELASTINGSCIIULD ONT
STAAN TEN HAREN LASTE V66R IIAAR 
IN VEREFFENlNG STELLEN. - AKTE 
VAN SLUITING VAN DE VEREFFENING. 
- AANSLAG DIE NOODZAKELIJK TEN 
LASTE EN OP NAAM VAN DE VENNOOT
SCHAP OP HET KOHlER DIENT GEBRACHT. 

2° VENNOOTSCHAPPEN. HAN-
DELSVENNOOTSCHAP. - 0NTBINDING. 
- SLUITING VAN DE VEREFFENING. 
- MACHTEN VAN DE VEREFFENAARS. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. !N VEREFFENING 
ZIJNDE IIANDELSVENNOOTSCHAP. 
SLUITEN VAN DE VEREFFENING. -
AANSLAG IN DE RECHTSTREEKSE BELAS
TINGEN, OP HET KOHlER GEBRACHT 
TEN LASTE EN OP NAAM VAN DE VEN
NOOTSCIIAP. - RECHT VAN DE VER
EFFENAARS EEN RECLAMATIE IN TE 
DIENEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - VERTREKPUNT VAN 
DE TERMIJN BINNEN DEWELKE ZE 
JIWET GEDAAN WORDEN. 

so INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAGBILJET.- HANDELSVENNOOT
SCHAP.- AKTE DIE HET SLUITEN VAN 
DE VEREFFENING V ASTSTELT. - AAN
SLAGBILJET GEZONDEN NAAR DE GE
WEZEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN, 
CONFORM DE ONDERRICHTINGEN VAN 
DE VEREFFENAARS, AAN EEN DERDE 
OVERGEMAAKT. - REGELMATIGE TOE
ZENDING. 

1° De aanslagen in de rechtst1·eekse be
lasting en waarvan de schuld ten laste 
van een handelsvennootschap ontstaan 
was voo1· haar in vereffening stelling 
moeten ten laste en op naam ·van deze 
vennootschap op het kohie1· gebracht 
wo1·den, zelfs wannee1' een akte de slui
ting van de vere ffening heeft vastge
steld. 

2° Zo, in beginsel, de vereffenaars van 
een handelsvennootschap vanaf het ogen
blik van het sluiten van de . vere ffening 

zonder macht zijn om in naam van de 
vennootschap ju1·idische handelingen te 
verrichten, hebben ze nochtans de rechten 
en de plicht de rechten van de vennoot
schap te doen gelden tegenover de V01'
deringen die ingesteld worden tegen hen, 
in hun hoedanigheid van vereffenaars, 
bij toepassing van artikel194, vie1·de lid, 
van de samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen, 

3° lVannee1· een aanslag in de recht
streekse belastingen onder de naam en 
ten laste van een handelsvennootschap 
na de akte van sluiting van de ve1'effe
ning op het kohier gebracht werd, hebben 
de ve1·e ffenaars het 1'echt de rechtsmid
delen aan te wenden die aan de belas
tingplichtigen door de wet toegekend 
zijn en, onder meer, het 1·echt bij de 
di1·ectettr van de belastingen een recla
matie in te dienen. 

4° Het vertrekpunt van de termijn binnen 
dewelke de reclamaties, op stmf van 
verval, moeten aan de directeur van de 
belastingen voo1·gesteld worden is de 
datum van de regelmatige toezending 
van het aanslagbiljet aan de belasting
plichtige, en die datttm is degene die, 
als dusdanig op het aanslagbiljet aan
geduid is (1). 

S0 Wanneer de administratie van dr< 
rechtstreekse belastingen een aanslag
bilj et bett·e ffende een ten laste en op 
naam van een ontbonden handelsven
nootschap gevestigde aanslag gezonden 
heeft nam· het adres van de gewezen 
maatschappelijke zetel van die vennoot
schap en dat, dam·na, dit document, 
conform de onderrichtingen van de ver
effenaa1'S, aan een derde wet•d overge
maakt, is dergelijlce toezending 1'egel
matig. 

(MAES EN LEGEIN, T. DE BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 december 19S8 gewezen 
door het Hof van beroep te Gent; 

(1) Verbr. 16 april1957, (A1-r. Vm·br., 1957, 
biz. 690); raadpl. verbr., 12 januari 1960 
(Bnll, en PAsrc., 1960, I, 536); raadpl. « Les 
reclamations en matiere d'irnpots sttr les revemts, 
rede uitgesproken ter piechtige zitting van het 
Hof op 1 september 1958, biz. 28. 
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Over beide middelen samen, afgeleid, 
bet eerste, uit de schending· van de arti
kelen 97 van de Grondwet, 1317, 1319, 
1320, 1322, 13~9 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 178, 188, 194 van de samen
geschakelde wetten op de handelsven
nootschappen, 61, paragraaf 3, 66, 67 
van de wetten op de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 19~8, 
7 en volgende van de wet van 6 septem
ber 1895, gewijzigd door artikel1 van de 
wet van 23 juli 1953, en artikel 19 van 
de wet van 10 october 1945 inzake extra
belasting·, doordat het bestreden arrest 
verklaart dat de rechtspersoon, samen
werkende vennootschap Kustvisserijcen
trale, nog zou bestaan voor haar ver
effening, en aanleggers bijgevolg nog de 
vereffenaars zouden zijn die een nog 
bestaande rechtspersoon vertegenwoor
digen, en in die kwaliteit, een ontvan
kelijk bezwaar konden indienen tegen 
een aanslag die ingekohierd was in 
hoofde der samenwerkende vennoot
schap Kustvisserijcentrale, en een ont
vankelijk verhaal konden instellen tegen 
een beslissing welke dit bezwaar als 
laattijdig verwierp, dan wanneer, door 
de sluiting der vereffening, waarvan 
sprake in artikel 188 van de samenge
schakelde wetten op de handelsvennoot
schappen en de publicatie ervan in het 
Staatsblad (zie stuk. 2~}, de rechtsper
soon opgehouden had te bestaan, zodat 
aanleggers niet de vertegenwoordigers 
konden zijn van een bestaande rechts
persoon, en aldus geen bezwaar konden 
indienen tegen een aansla(\' in hoofde 
van de samenwerkende vennootschap 
Kustvisserijcentrale gevestigd, noch een 
fiscaal verhaal konden indienen tegen de 
beslissing welke dit bezwaar verwerpt; 
en het tweede, uit de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 1317, 1319, 
1320, 1322, 13~9 van het Burger1ijk 
Wetboek, 61, paragraaf 3, 69 van de 
wetten op de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, ~0 van het konink
Iijk besluit van 22 september 1937, ~ 
van het koninklijk besluit van 28 augus
tus 1926, gewijzigd door artikel 11 van 
het koninklijk besluit nr ~ van 22 augus
tus 193~, en artikel 19 van de wet van· 
16 october 1945, doordat, eerste onder
dee!, het bestreden arrest, de forclusie 
weerhoudend omdat het bezwaarschrift 
op 6 juni 1957 werd ingediend, terwijl 
de aanslagbiljetten als verzendingsdatum 
3 januari 1955 droeg·en, en antwoordend 
op de opwerping van aanleggers als zou 

de verzending niet regelma tig zij n, zoda t 
de bezwaartermijn niet beginnen lopen 
was op 3 januari 1955, verklaart, dat ze 
wei regelmatig verzonden waren, daar 
op 5 januari voor ontvangst werd afge
tekend door notaris Vileyn, en het blijkt 
uit de verklaring van de brievenbesteller, 
alsmede uit de mededeling van de Kre
dietbank, dat notaris Vileyn van de 
vertegenwoordigers der samenwerkende 
vennootschap minstens een stilzwijgend 
mandaat gekregen had om de brieven 
voor de samenwerkende vennootschap 
bestemd, in ontvangst te nemen, dan 
wanneer, onderscbeid dient gemaakt 
tussen de betekening van een beslissing 
en het opsturen van aanslagbiJj etten, 
en waar de betekening van een beslissing 
kan geschieden aan het domicilie van 
belanghebbende, of elders aan de belang
hebbende zelf, of ook aan een volmacht
drager of vertegenwoordiger, dit alles 
niet te pas komt, wanneer het gaat om 
het opsturen van aanslagbilj etten, die 
aangetekend - terzake bedragen de 
aanslagen, boeten en verhog·ing·en buiten 
beschouwing gelaten, meer dan 1.000 fr. 
- dienen opgestuurd aan het adres van 
de belastingplichtige,. zodat waar in casu 
aanleggers opwerpen dat de aanslag
biljetten werden opgestuurd naar de 
Havenstraat, nr 12,. terwijl de maat
schappelijke zetel der\ (vroegere} samen
werkende vennootschap Kustvisserijcen
trale, Kaaistraat, nr 10, was, ofwel opge
stuurd werden aan notaris Vileyn, deze 
verzending niet regelmatig is, met het 
gevolg dat de bezwaartermijn niet begon 
te ]open per 3 januari 1955, datum der 
verzending, en er geen sprake kan zijn 
van forclusie, tweede onderdeel, subsi
diairlijk aan het eerste, het bestreden 
arrest verklaart dat zou blijken uit de 
verklaring van de brievenbesteller als
mede uit de mededeling van de Krediet
bank, dat notaris Vileyn van de vertegen
woordigers van de samenwerkende ven
nootschap minstens een stilzwijgend man
daat gekregen had om de brieven voor 
de samenwerkende vennootschap in ont
vangst te nemen, dan wanneer aanleggers 
voor het hof te Gent staande hielden 
dat notaris Vileyn geen stilzwijgende 
volmacht had om de aanslagbiljetten te 
ontvangen, en in dit verband alle be
weringen der administratie weerlegden, 
maar ook in het bijzonder in verband met 
de door het arrest aangehaalde redenen, 
repliceerden dat de postdiensten zelf van 
oordeel waren dat de aanslagbiljetten ten 
onrechte afgegeven werden aan Mr Vi
leyn, zoals blijkt uit het stuk 18, en bet 
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arrest bierop geen passend antwoord 
geeft, terwijl verder de verklaring en de 
mening van een brievenbesteller van geen 
waarde kan zijn om te bewijzen of aan
leggers volmacht hadden gegeven aan 
Mr Vileyn, en dan wanneer uit de mede
deling van de Kredietbank dd. t 9 sep
tember t 957, waarvan sprake in bet 
arrest, volgens dewelke, de vereffenaars 
alsmede notaris Vileyn, mondeling op de 
hoogte werden gebracht van de beslag
legging, en zij antwoordden dat er be
twisting was, niet kan afgeleid worden 
dat notaris Vileyn taciete volmacht had 
om de aanslagbiljetten te ontvangen, 
zodat artikel 97 van de Grondwet werd 
geschonden, in zoverre het bestreden 
arrest geen passend antwoord geeft op 
de besluiten, of zijn beslissing niet door 
voldoende vaststellingen steunt, of door 
een aangepaste redenering rechtvaardigt, 
ofwel het geloof verschuldigd aan de 
stukken '18 (bundel hof van beroep) en 
de brief vanwege de Kredietbank dd. 
t ll september t 957 (stuk 2'1 bundel Gent) 
schendt, omdat deze stukken geen inter
pretatie toelaten zoals in het bestreden 
arrest weerhouden, derde onderdeel, het 
bestreden arrest verklaart " dat waar de 
vereffenaars aan de Kredietbank hebben 
Iaten weten na ontvangst van het 
bericht van 3 mei t 955 en in verb and met 
beslaglegging door het beheer der be
lastingen, dat de aanslagen betwist 
waren, zij niet ernstig kunnen beweren 
slechts op ~ maart t 95 7 kennis ervan 
gekregen te hebben ,, dan wanneer : 
a) het bestreden arrest niet vaststelt of 
aanleggers een " kennisgeving " hebben 
ontvangen in de zin van artikel 6'1, para
graaJ 3, dat wil zeggen een aan de be
lastingplichtige gegeven bericht, hetwelk 
de gegevens bevat van het kohieruit
treksel, voorzien bij artikel <\. 0 van het 
koninklijk besluit van 22 september t 937, 
en welk van dien aard is dat het de be
lastingschuldige in staat stelt een recla
matie in te dienen, b) aanleggers voor 
het hof te Gent opwierpen dat ze be
twistten verwittigd te zijn geweest door 
de Kredietbank, en lieten opmerken dat 
er verwarring kan zijn met een aanslag 
die vroeger ingekohierd werd, en het 
bestreden arrest hierop niet antwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet) : 

Overwegende dat de betwiste aan
slagen gevestigd werden op naam van 
de samenwerkende vennootschap Kust
visserij centrale ; 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest en uit ·de stukken waarop het hof 

acht vermag te slaan, blijkt dat t 0 ge
zegde aanslagen die de gewone belasting 
voor het dienstjaar '19~5, gehecht aan 
het dienstjaar 195t,, en de extrabelasting 
betreffen, op 3'1 december 195~ op het 
kohier werden gebracht ; 2° de samen
werkende vennootschap Kustvisserijcen
trale ontbonden werd door beslissing van 
haar algemene vergadering van 6 octo
ber t 9~5 en de genaamden Alo!s Maes 
en Maurice Legein als vereffenaars aan
gesteld werden ; 3° door beslissing· van 
~ juli t 953 een buitengewone algemene 
vergadering de afrekening van de ver
effenaars goedkeurde en de sluiting van 
de vereffening vaststelde; ~o deze ver
gadering besliste de boeken en stukken 
van de vennootschap aan de studie van 
notaris Vileyn over te maken, « bij wie 
meermaals brieven bestemd voor de 
vereffenaars van de Kustvisserijcentrale 
besteld werden ,, en, ten slotte, dat deze 
notaris van de vertegenwoordigers van 
de samenwerkende vennootschap man
daat gekregen bad om de brieven voor 
deze Jaatste bestemd in ontvangst te 
nemen; 

Overwegende dat de belastingschuJden 
die aanleiding gaven tot de betwiste 
aanslagen ontstonden ten laste van de 
vennootschap v66rdat haar vereffening 
verwezenlijkt werd ; 

Dat deze aanslagen noodzakelijk ten 
laste en op naam van deze vennootschap 
op het kohier dienden gebracht te wor
den; 

Overwegende weliswaar dat, v:anaf het 
sluiten van de vereffening, de vereffe
naars in princiep geen macht meer hebben 
om namens de vennootschap nog rechts
handelingen te verrichten ; 

Maar overwegende dat krachtens arti
kel 1%, vierde lid, van de samenge
schakelde wetten op de handelsvennoot
schappen, de schuldeisers nog gerechtigd 
zijn om lnm rechten, die tegenover de 
vennootschap bestonden, tegen de ver
effenaars « in deze hoedamgheid " te 
Iaten gelden gedurende een termijn van 
vijf jaar vanaf de bekendmaking van 
het sluiten van de vereffening ; 

Overwegende dat in onderhavig geval 
de administratie gerechtigd was om op 
naam van de vennootschap de belasting
schulden in te kohieren die te haren 
laste gelegd werden; dat, met in decem
ber t 95~ tot deze inkohiering over te 
gaan en met op 5 januari 1955 het aan
slagbiljet te betekenen, ze haar rechten 
tegen genoemde vennootschap wettig· 
deed gelden ; 

Overwegende dat zo de vereffenaars 
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meenden, in het belang en namens de 
vennootschap, de re'Cliten die de admi
nistratie aldus tegen deze deed gelden 
te moeten betwisten, ze ontegenzeglijk 
het recht en tot plicht hadden de rechts
middelen aan te wenden die aan de be
lastingplichtigen door de wet toegekend 
zijn; 

Overwegende dat het vertrekpunt van 
de termijn binnen dewelke een reclamatie 
moet gedaan worden de datum is die op 
het aanslagbiljet vermeld is als zijnde 
deze van de toezending, zo deze toezen
ding regelmatig is ; 

Overwegende dat, luidens de vaststel
lingen van de feitenrechter, de· aanslag
biljetten toegezonden werden aan het 
adres van de samenwerkende vennoot
schap Kustvisserijcentrale en overge
maakt werden, volgens de onderrich
tingen van de vereffenaars, aan notaris 
Vileyn; 

Overwegende dat dergelijke toezending 
regelmatig is ; 

Overwegende dat dienvolgens het ar
rest wettig het dispositief dat door het 
eerste mid del word t bestreden gerecht
vaardigd heeft ; 

Dat het eveneens, eensdeels, zijn be
slissing nopens de regelmatigheid van de 
toezending van de aanslagbiljetten op 
gepaste wijze heeft gemotiveerd en, 
anderdeels, zijn beslissing dat de recla
matie, die slechts op 6 juni 1957 ingec 
diend werd, te laat voorgelegd werd, 
wettig heeft gerechtvaardigd ; 

Dat, namelijk, uit de feitelijke ele
menten die het aanhaalt het arrest heeft 
kunnen afleiden dat notaris Vileyn man
daat had ontvangen om de bij ter post 
aangetekende verzendingen, bestemd 
voor de vereffenaars qualitate qua van de 
vennootschap, te ontvangen; 

Overwegende dat, voor het overige, 
het tweede middel overbodige beschou
wingen van bet arrest aanvalt; 

Dat geen van beide middelen kan 
aangenomen worden ; 

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

8 november 1960. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Hal
lemans. - Gelijkluidende conclusie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 8 november 1960 

MIDDELEN TOT CASSATIE. 
RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
MIDDEL DAT EEN GEBREK AAN ANT
WOORD OP HET REKWEST, DAT HET 
BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE 
DIRECTEUR VAN DE BELASTINGEN IN
LEIDT, DOET GELDEN.- GEEN NADERE 
OlifSCHRIJVING.- NIET ONTVANKELiJK 
MID DEL. 

Is niet ontvankelijlc het rniddel dat een 
gebrek aan antwoord doet gelden op 
de « argumentatie » voorkomende in het 
rekwest dat het beroep tegen de beslissing 
van de directeul' van de belastingen 
uitmaakt, wanneel' het de eisen, verweer
rniddelen en excepties waarop het ar1·est 
niet zou geantwoo1·d hebben niet om
schi'ijft (1). 

(DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « AUTO
CARS EN REISBUREAU DE CORTE GE
BROEDERS », T. DE BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 januari 1960 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de scnen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 141 van het \'Vetboek van burger
lijke rechtsvordering en 163 van het 
Wetboek van, strafvordering, doordat 
het bestreden arrest onvoldoende gemo
tiveerd is, tegenstrijdig is in zijn moti
vering en de argumentatie vervat in het 
inleidend request niet beantwoordt : 

Overwegende dat de beweerde tegen
strijdigheid in de motivering hiei·in be
staat, dat het bestreden arrest eensdeels 
de boekhouding van aanlegster als onbe
trouwbaar ter zijde stelt, om reden " dat 
de per 31 december 1954 in het dagboek
grootboek ingeschreven regularisatiepos
ten, en in 't bijzonder deze betreffende 
de ontvangsten van de voorgaande jaren, 
aantonen dat bewust boek niet dag aan 
dag bijgehouden werd » en anderdeels 
toegeeft dat regularisatieposten onver
mijdelijk ~ijn; 

Overwegende dat, zo het arrest toe-

(1) Raadpl. verbr., 17 november 1958 (Bttll. 
en PAsrc., 1959, I, 281). 
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geeft dat « enkele" regularisatieposten 
zeker onvermijdelijk zijn, het er onmid
delijk aan toevoegt « dat ze ter zake te 
menigvuldig zijn om normaal te zijn "• 
wat geenszins tegenstrijdig is; 

Overwegende dat het arrest daaren
boven nog aanmerkt " dat in elk geval 
de vergeten boekingen betreffende de 
rekeningen « kas " en « postcheck " aan
tonen dat in geen geval sprake kan zijn 
van een juiste dagelijkse kas " en dat 
" in het dagboek-grootboek menigvuldige 
schrappingen, overschrijvingen en door
halingen voorkomen " ; dat het zodoende 
de verwerping van de boekhouding vol
doende rechtvaardigt ; 

Overwegende dat, voor zover het mid
del het bestreden arrest verwijt de 
argumentatie vervat in het inleidend 
request niet te hebben beantwoord, het 
niet ontvankelijk is, bij gebrek aan 
nadere omschrijvingen van de eisen, ver
weermiddelen en excepties, waarop het 
arrest zou hebben nagelaten te ant
woorden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

8 november 1960. - 2e kamer. -
Voorzitte1', H. Bayot, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1'Slaggeve1', H. Nau
laerts. - Gelijkluidende conclusie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 8 november 1960 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
ROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP\ -
VRAAG TOT DESKUNDIG ONDERZOEK 
UITGAANDE VAN DE BELASTINGPLICH
TIGE.- NOODZAKELIJKHEID VAN DEZE 
ONDERZOEKSMAATREGEL. BOEVE
REINE BEOORDELING DOOR DE FEITEN
RECHTER. 

Het hof van beroep dat uitspmak doet over 
een door een belastingplichtige ingesteld 
beroep tegen een beslissing van de 
directeur van de 1'echtst1'eekse belas
tingen, oordeelt souverein of een des
kundig onderzoek doo1' de belasting-

plichtige gevmagd al dan niet een nood
zakelijke onderzoeksrnaatregel is {1). 

(COUCKUYT, T. DE BELGiSCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op net bestreden 
arrest, op 3 maart 1959 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 9? van de Grond
wet, 55, paragraaf 1, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen sa
mengeschakeld bij het besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, 1315 tot 
1322, 1330, 1344, 134?, 1353, van )let 
Burgerlijk Wetboek, doordat het be
streden arrest beslist dat de adminis
tratie terecht de belastbare basis ver
hoogde met ??6. ?39 frank zijnde het 
totaal der aankoopbedrag'en die in de 
boeken van aanlegger als betalingen in 
specien ingeschreven werden hoven de 
bedragen uitgekeerd per check, om reden 
dat : '1 ° aanlegger in gebreke blijft de 
werkelijkheid van bewuste contante be
talingen te bewijzen aan de hand van 
bewijskrachtige bescheiden, des te meer 
dat de meeste van de door de adminis
tratie onderhoorde leveranciers ontken
nen dat de betalingen deels per check 
en deels in geld zijn geschied en daaren
boven vastgesteld werd dat in een soort 
magazijnboek op bepaalde perioden de 
betaalde aankoopprij zen geregeld over
geschreven werden en meer bepaald dat 
de beweerde betaalde prijs eenvormig 
met 5 frank per kilo werd opgevoerd en 
de uitleg van aanlegger dienaang·aande 
alsof de eerst ingeschreven prijzen deze 
zijn van de dag van de aankoop en de 
overgeschreven prijzen deze zijn van de 
dag van de levering niet aanvaardbaar 
is, daar de verhoging alsdan niet een
vormig· 5 frank per kilo zou bedragen, 
2° de door aanlegger ingebrachte verkla
ringen van de magazijnier en de attesten 
van een reeks leveranciers (stuk 188) 
niet van dien aard zijn dat zij de wer
kelijkheid van de geboekte contante be
talingen bewijzen, daar deze bescheiden 
niet de minste aanduiding vermelden 
nopens de bedragen welke in geld of per 
check ontvangen werden, 3° de directeur 

(1) Verbr., 16 november 1955 (A1·r. Verb1·., 
1956, biz. 201); 30 april 1957 (ibid., 1957, 
biz. 719). 
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overigens in zekere mate rekening ge
houden heeft met bet hestaan van he
talingen in specii:in hoven de bedragen 

, der checks, 4° de door aanlegger inge-
roepen hestanddelen, om de waarachtig
heid van de gehoekte aankoopprijzen te 
hewijzen, niet van dien aard zijn dit 
bewijs leveren, hij gehreke van enige 
aanduiding nopens de kwaliteit van het 
geleverde vlas, so er geen aanleiding is 
om de leveranciers en de magazijnier die 
de attesten ondertekend hehhen te onder
horen daar de feiten waarover zij zouden 
dienen onderhoord niet afdoende zijn, 
dan wanneer deze overwegingen geen 
passende motivering kunnen uitmaken 
(gehrek aan motivering : schending van 
artikel 97 van de Grondwet), gezien : 
1 o het feit van de aanvullende betalingen 
in specien niet noodzakelijk door hewijs
krachtige hescheiden, maar door aile 
middelen van recht, vermoedens en ge
tuigen inhegrepen, mag worden hewezen 
en dienaangaande, eensdeels, het he
streden arrest geen rekening houd t met 
het voor de stelling van aanlegger voor
delige vermoeden, spruitend uit de niet 
tegengesproken vaststelling van de in
specteur in zijn verslag van 17 mei 19SS, 
weergegeven in de conclusies van aan
legger voor het hof van heroep, en volgens 
dewelke : " vias verhandelingen in de 
meeste gevallen niet altijd gepaard gaan 
met aflevering van facturen, die het 
werkelijk hedrag· van de verhandelingen 
weergeven, of zelfs zonder aflevering van 
factuur ; dit geheurde onder de oorlog 
en in al de jaren die daarop volgden "• en, 
anderdeels, het feit van hetalingen in 
specien hoven de checkhedragen in het 
arrest zelfs wordt erkend; 2° de door 
aanlegger in zijn conclusies ing'eroepen 
elementen van dien aard dat zij de 
hetrouwhaarheid van de verklaringen 
van de door de administratie onder
hoorde leveranciers aan tasten, niet he
antwoord noch weerlegd worden onder 
andere het feit dat deze verklaringen 
gedicteerd werden door fiscaal helang, 
het feit dat deze leveranciers zelve niet 
in staat hleken de door hen heweerde 
verkoopprijzen te staven aan de hand 
van hewijskrachtige documenten, het 
feit dat een leverancier, waar al de overige 
spreken van maximumverkoopprijzen 
van 72 frank, verkoopprijzen toegeeft 
van 82 en 87 frank, 3° de overweging 
dat de prijsverhoging als onaanvaardhaar 
voorkomt wegens de eenvormigheid, niet 
kon volstaan, daar uit een attest van 
het Vlasverhond hleek dat de prijzen 
toen schommelden, zodat het normaal 

kon zijn dat de pnJsaanpassing eenvormig 
geschiedde, en anderzijds net feit van de 
eenvormige aanpassing formeel hevestigd 
werd door attesten van vijf leveranciers 
alsmede door de 'exmagazijnier, hoofd
zakelijke elementen' van de hesluiten die 
door de hestreden heslissing niet worden 
onderzocht (tevens schending van het 
geloof verschuldigd aan deze acten : 
131S a 1322 Burgerlijk Wethoek), 4° de 
attesten van drie leveranciers en van de 
magazijnier wel degelijk toelaten de 
werkelijkheid van de contante betalingen 
te bewijzen, vermits het stuk dat melding 
ervan maakt, hun hetalingen in geld en 
checks vermeldt en het door de admi
nistratie hetwiste gedeelte in specien 
derhalve af te leiden was van het verschil 
met lJ.et door de administratie gekend 
hedrag der checks en, anderzijds, de 
magazijnier formeel hevestigt dat de 
uiteindelijk genoteerde aankoopprijzen 
in het door hem hijgehouden magazijn
hoek de werkelijk gedane hetalingen 
vertegenwoordigen (tevens schending van 
het geloof verschuldigd aan deze acten : 
131S a 1322 Burgerlijk Wethoek), so de 
door aanlegger ingeroepen hestanddelen, 
onder meer het attest van het Vlasver
bond en de prijsopgaven in de handels
correspondentie, geen aanduiding moes
ten geven nopens de kwaliteit van het 
geleverde vias, vermits uit het hestreden 
arrest niet hlijkt dat de administratie 
de niet-overeenstemming had ingeroepen 
tussen de door aanlegger gehoekte aan
koopprijzen en de geldende marktprijzen; 
dat vermits deze overeenstemming· niet 
werd hetwist en dus werd aanvaard 
(Burgerl. Weth., art. 13S3}, het ten 
onrechte is dat de hestreden heslissing 
dit waarachtigheidselement huiten he
oordeling laat en zelfs verklaart dat deze 
hestanddelen geen waarachtigheidsele
ment uitmaken, 6° niet aang·etoond 
wordt waarom het onderhoor van de 
magazijnier en van de personen die hun 
handtekening plaatsten op stuk 188 niet 
afdoende zou zijn, dan wanneer de feiten 
waaromtrent hewijsaanhod werd gedaan 
rechtstreeks het hestaan van de hetwiste 
hetalingen in specien hetroffen welke 
deze personen reeds als echt hadden 
geattesteerd : 

Overwegende dat het middel het arrest 
niet verwijt aangenomen te hehhen dat 
op grond van vermoedens kon hewezen 
worden dat de in de hoeken van aanlegger 
ingeschreven sommen als betalingen in 
specien hoven de hedragen welke per 
checks uitgekeerd werden, met geen 
werkelijke hetaling· tot aanzuivering van 



-220-

een vermeerdering van de koopprijs van 
waren in verband stonden; 

Overwegende dat uit de in het middel 
aangehaalde motieven yan het arrest 
blijkt dat bet bof van beroep de aange
nomen vermoedens bepaalt waarop zijn 
beslissing steunt, en elk van de door 
aanlegger als tegenbewijs bijgebrachte 
bewijselementen in overweging heeft ge
nomen, maar geoordeeld heeft dat zij niet 
van dien aard waren dat ze de bewijs
waarde van de door de administratie 
aangevoerde elementen ontzenuwden en 
het bovendien de redenen te kennen 
gegeven heeft waarom bet de door aan- , 
legger voorgestelde onderzoeksmaatre
gelen overbodig beeft geacht; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
de motieven van de beslissing vermeld 
heeft en zo de eisen als het verweer van 
aanlegger beantwoord heeft; 

Overwegende dat de rechter de be
wijswaarde van de door de partijen inge
roepen vermoedens alsook de noodzake
lijkheid van een aanvullende onderzoeks
maatregel soeverein beoordeelt; 

Overwegende dat om de gevolgtrek
kingen, welke aanlegger uit de door hem 
voorgelegde bescheiden beweerde af te 
leiden te weerleggen, het arrest aan die 
bescheiden geen betekenis verleent die 
met de bewoordingen ervan onverenig
baar is; 

Dat geen onderdeel van bet middel kan 
aangenomen worden ; 

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

8 november 1960. - 28 kamer. -
VooTzitteT, H. Bayot, raadsheer waarne
mend voorzitter.- VeTslaggever, H. Nau
laerts. - Eensluidende conclusie, H. F. 
Dumon, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. Van Leynseele. 

18 KAMER. - 10 november 1960 

INKOMSTENBELASTINGEN. - AAN
SLAG VAN AMBTSWEGE.- BEWI.JS VAN 
HET JUIST BEDRAG VAN DE BELAST
BARE INKOMSTEN. - BEDRAG VAN 
ZEKERE BEDRIJFSUITGAVEN VASTGE
STELD BIJ MIDDEL VAN RAiVIINGEN DIE 
NIET GEHEEL OP POSITIEVE' EN CON-
TROJ,EERBARE BESTANDDELEN GEVES-

LeveTt niet het bewijs van het juist bedmg 
van zijn belastbaTe inlcornsten de be
lastingplichtige, die r·egelmatig van 
ambtswege aangeslagen weTd, . die be
weeTt het bedr·ag van zelcere bedrijfs
uitgaven te bewijzen bij rniddel van een 
Taming die niet geheel gevestigd is op 
positieve en contToleeT bar·e bestandde
len {1). 

{BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN, T. COUSIN.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 februari 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 56 van de wetten op de 
inkomstenbelasting·en, samengeschakeld 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, doordat het bestreden arrest, 
na aangenomen te hebben dat het op 
verweerder, die van ambtswege aange
slagen werd, rust het bewijs van het 
juiste bedrag van zijn belastbare in
komsten te leveren, vaststelt dat dit 
bewijs geleverd is wat bepaalde, door de 
administratie niet aangenomen bedrijfs
uitgaven betreft (namelijk de post-, 
telefoon- en automobielkosten), dan wan
neer er uit de stukken van het dossier 
en uit het arrest zelve blijkt dat het door 
het hof van beroep aangenomen bedrag 
slechts de slotsom van een eenvoudige 
raming der kwestieuze uitgaven is, die 
niet als het juiste cijfer dier uitgaven kan 
gelden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de administratie, onder toe
passing van artikel 56 van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, voor ieder van de dienst
jaren 1953, 1954 en 1955 de belasting 
van verweerder van ambtswege geves
tigd heeft op groncl van het vermoede
lijk bedrag van zijn belastbare inkom
sten; 

Dat het erop wijst dat het geschil 
beperkt is tot de aftrekking, als bedrijfs
lasten, van uitgaven welke, volgens de 
stelling van verweerder, voor de uitoe
fening van het bedrijf noodzakelijk ge
weest zijn; 

Overwegende dat het arrest, zonder 

TIGD ZIJN. - BEWIJS VAN HET JUIST (1) Raadpl. verbr., 14 october 1958 (Arr. 
BED RAG VAN DE BELASTBARE INKOM- Vm·br•., 1959, blz. 130); 7 april 1960 (ibid., 
STEN NIET GELEVERD. 1960, I, 934). 
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deswege aangevallen te zijn, beslist dat 
sommige van de uitgaven die verweerder 
doet gelden, namelijk de zogenaamde 
kantoor- en automobielkosten, bedrijfs
lasten uitmaken en dat zij dienvolgens 
van het bruto-bedrag der inkomsten 
dienen a:fgetrokken te worden ; 

Dat het, bovendien oordelende dat 
het bewijs van het juiste bedrag van die 
uitgaven geleverd is, bijgevolg de Iiti
gieuze aanslagen vernietigt in zover er, 
voor het bepalen van de belastbare ba
sissen, geen rekening gehouden is met de 
bedrijfslasten waarvan het in verband 
met ieder van de behandelde dienstjaren 
het bedrag aanduidt; 

Overwegende dat het arrest in dier 
voege zegt dat onder meer de automo
bielkosten voor ieder van die dienstjaren 
64.000 frank belopen hebben; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat deze som van 
64.000 frank, die voor de drie jaren 
dezelfde is, hoewel verweerders activi
teit niet dezelfde is gebleven, blijkt uit 
een schatting welke niet geheel op posi
tieve en controleerbare elementen ge
steund is; 

Dat het arrest toch erop wijst dat, 
volgens verweerder, " de als bedrijfs
lasten in rekening gebrachte automo
bielkosten ongeveer 50 t. h. van de ge
rechtvaardigde kosten belichamen " en 
" dat de Cadillac wagen grotendeels voor 
de zakenreizen in de provincie gebruikt 
wordt >>; 

Dat aldus blijkt dat het aangevoerde 
bedrag der aftrekbare lasten niet in alle 
elemen ten het vereiste karakter van 
juistheid vertoont; 

Overwegende dat de rechter dienvol
gens niet wettig heeft kunnen beslissen 
dat verweerder het bewijs van het juiste 
bedrag der aftrekbare lasten geleverd 
had, noch gevolglijk aannemen dat hij 
het bewijs van het juiste bedrag van zijn 
belastbare inkomsten, hetwelk krachtens 
artikel 56 van de samengeschakelde 
wetten op hem rustte, geleverd had ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het be
streden arrest, behalve in zover het 
beslist dat, voor het ramen van de be
lastbare basis, er rekening dient te 
worden gehouden met het juiste bedrag 
van de voor het bedrijf noodzakelijke 
uitgaven, bestaande in de kantoor- en 
automobielkosten, en in zover het vast
stelt dat de in de kantoorkosten begrepen 
bezoldigingen van de secretaresse niet 
betwist zijn; beveelt dat melding van 
dit arrest zal gemaakt worden op de 

kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder tot de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luilc 

10 november 1960. - 1e kamer. -
Voorzitter, ridder Anciaux Henry de Fa
veaux, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Verslaggevm·, H. van Beirs. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Depelchin, ad
vocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

1e KAMER. - 10 november 1960 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE 
BELASTINGEN. - VOORZIENING DIE 
MEERDERE MIDDELEN DOET GELDEN. 
- EERSTE MIDDEL DAT WETSBEPA
LINGEN AANDUIDT WAARVAN SOMMIGE 
VREEMD ZIJN AAN DE AANGEVOERDE 
GRIEF EN ALS GRONDSLAG DIENJ<;N 
VOOR BET ENE OF HET ANDERE VAN 
DE OVERIGE lVIIDDELEN. - ANbERE 
MIDDELEN AFGELEID UIT DE SCIIENDING 
VAN DE WETSBEPALINGEN AANGEDUID, 
ZONDER ANDERE VERDUIDELIJKING, IN 
HET EERSTE MIDDEL. - VOORZIENING 
NIET ONTVANKELIJK. 

Is niet ontvanlcelijk, in zaken van recht
streekse belastingen, de voo1'Ziening die 
rneerdeTe middelen doet gelden waaTvan 
het eerste wetsbepalingen aanduidt waar
ondeT sornrnige vreemd zijn aan de 
aangevoe1·de grief en als grondslag 
dienen voo1' het ene of het andere van 
de oveTige rniddelen en waaTvan de 
ande1'e afgeleid zijn 1tit de schending 
van de wetsbepalingen aangeduid, zan
del' andeTe veTduidelijking, in het ee1·ste 
middel. 

(GELLER, T. DE BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Ge1et op het bestreden 
arrest, op 2 maart 1959 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening van ambtswege 
afgeleid ui t de niet naleving van arti
kel 14 van de wet van 6 september 1895, 
gewijzigd door de wet van 23 juli 1953 : 
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Overwegende dat de voorziening de 
uiteenzetting inhoudt van vijf middelen 
waarvan de teksten bewijzen dat zij 
onderscheiden zijn, en met elkaar juri
disch niet nauw genoeg verband houden, 
zodat elk ervan de schending van de
zelfde grondwets- of wetsbepalingen ten 
grondslag kan hebben; 

Overwegende dat alleen het eerste 
van deze vijf middelen talrijke grand
wets- en wetsbepalingen vermeldt waar
van het de schending· aanvoert; 

Dat uit de tekst van dit middel blijkt 
dat minstens sommige dier bepalingen 
aan het middel vreemd zijn en dat de 
beweerde schending ervan in werkelijk
heid de grondslag van een of ander van 
de vier navolgende middelen is ; 

Dat in deze middelen slechts aange
voerd is " de schending van de in het 
eerste middel genoemde wetsbepalingen », 
hoewel, voor ieder dier middelen, uit de 
tekst ervan blijkt dat minstens sommige 
van de in dat eerste middel globaal aan
geduide bepalingen hun evenzo vreemd 
zijn; 

Overwegende dat, nu in de tekst van 
ieder dier vijf middelen geen andere 
verduidelijking verstrekt wordt, niets 
het mogelijk maakt in te zien van welke 
grondwets- of wetshepalingen aanlegger 
voor ieder dier middelen de schending 
bij het hof speciaal bedoelt aan te kla
gen; 

Overwegende dat de voorziening, om 
aan de vereisten van artikel H te voldoen, 
precies en met juistheid moet aanduiden 
op welke van d{j aangehaalcle wetsbepa
lingen elk van de middelen betrekking 
heeft zonder dat het hof door zijn onder
zoekingen daarin behoeft te voorzien, op 
een tijdstip overigens waarop verweerder, 
slecht ingelicht wegens de ontoereikend
heid van het verzoekschrift, van de 
rechten die hem door de wet verleend 
worden geen dienstig gebruik meer kan 
maken; 

Waaruit volgt dat de voorziening niet 
ontvankelijk is; 

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

10 november 1960. - 1e kamer. -
Voorzitter, ridder Anciaux Henry de Fa
veaux, raadsheer waarnemend voorzitter. 

(1) Zander de ontvankelijkheid van de 
voorziening te betwisten, had het openbaar 
ministerie besloten tot de verbreking op het 
eerste van de vijf ingeroepen middelen. 

- Ve1·slaggever, H. van Beirs.- Strijdige 
conclusie (1), H .. Depelchin, advocaat
generaal. - Pletter, H. Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 10 november 1960 

1° ERFENISSEN. - BEDING BETREF
FENDE EEN TOEKOMSTlGE ERFENlS. -
OVERDRACIIT VAN AANDELEN VAN EEN 
SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP. -
0VERDRACHT DIE IIAAR UITWERKSEL 
HEEFT OP DE DAG VAN IIET OVERLIJDEN 
VAN DE OVERDRAGER.- 0VERDRACHT 
DIE GEEN BEDING BETREFFENDE EEN 
TOEKOMSTIGE ERFENlS IS. 

2° BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTEN. - BURGERLlJKE ZAKEN. -
0VEREENKOMST. INTERPRETATIE 
DIE ONVERENIGBAAR IS MET DE; BE
WOORDINGEN VAN DE OVEREENKOMST. 
- SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN D~ AKTE DIE DE OVEREENKOMST 
VASTSTELT. 

1° Is geen beding bet!'e ffende een toelcorn
stige erfenis, de overdracht van aandelen 
van een sarnenwerkende vennootschap 
zelf's wanneer de ove?·eenkornst bedingt 
dat de ove!'dracht van eigendom slechts 
zal plaats grijpen en dat de betaling 
van de prijs slechts moet gedaan worden 
bij het overlijden van de overdragel' (2). 
(Burgeri. Wetb., art. 1130.) 

2° Schendt de bewijshacht van de akte 
die een ove!'eenkornst vaststelt, de be
slissing die van deze alcte een interpre
tatie geeft die onve!'enigbam· is met de 
bewoonlingen e1·van ( 3). 

(LOVRIX, l\IAROYE EN TIROU, T. DE 
WEDUWE JULES NASSAUX EN LITIS
CONSORTEN.) 

ARREST. 

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

(2) Raadpl. verbr., 7 februari en 19 juni 
1952 (A1'1'. Vm·b1·., 1952, biz. 285 en 595), 
alsook de noot 2 onder verbr., 16 october 
1959 (Btt.ZZ. en PAsrc., 1960, I, 202). 

(3) Verbr., 19 mei 1959 (Bttll. en PAsrc., 
1959, I, 947). 
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Overwegende dat uit de stukken 
waarop het hof acht vermag te slaan 
blijkt dat de « Brasserie des Allies '' een 
samenwerkende vennootschap is waarvan 
het kapitaal onder andere bestaat uit 
aandelen A van een nominale waarde van 
500 frank elk, die nominatief, ondeelbaar 
en niet vatbaar voor afstand aan derden 
zijn maar dat de beheerraad nochtans 
tot het afstaan van aandelen van een 
vennoot aan een door gezegde raad als 
vennoot toegelaten derde machtiging 
kan verlenen; 

Dat, bij drie overeenkomsten op 1 oc
tober 1951 gesloten tussen, enerzijds, 
Mevrouw Berthe Everts, g·eboren Corne
lis, rechtsvoorganger van verweerders 
sub 1 tot 14, en, anderzijds, afzonderlijk, 
Henri Lovrix, aanlegger sub 1, Aime 
Maroye, aanlegger sub 2, en Joseph 
Tirou, rechtsvoorganger van aanleggers 
sub 3, de eerstgenoemde eigenares van 
7.222 aandelen A in de vennootschap 
« Brasserie des Allies ,, verklaard heeft 
er 2.407 daarvan aan Lovrix, 2407 aan 
Maroye en 2408 aan Tirou of, bij ont
stentenis van deze, aan zijn erfg·enamen 
af te staan; 

Dat elke van deze overeenkomsten 
bepaalt dat de afstand plaats heeft 
tegen de prijs van 500 frank per aandeel, 
betaalbaar binnen zestig dagen na het 
overlijden van de overdraagster, en dat 
« de afstand zijn uitwerking zal hebben 
ten dage van het overlijden van Me
vrouw Everts. Tot dan toe zal zij haar 
emolumenten als beheerder voort ont
vangen en beheerder blijven ; zij zal 
het bedrag van de dividenden innen ... 
Nochtans is onderhavige overeenkomst, 
en bijg·evolg· de daarin vervatte afstand 
van nul en gener waarde indien het 
bedrag· van de prijs ervan niet voldaan 
wordt binnen zestig dagen na het over
lijden van Mevrouw Everts-Cornelis "; 

Dat de overeenkomsten tussen dame 
Everts en de heren Lovrix en Maroye 
gesloten elke, bovendien, de clausule 
inhielden dat de afstand << insgelijks 
nietig is indien de overnemer v66r 
Mevrouw Everts overlijdt "; 

Dat deze op 30 augustus 1954 overleed 
en dat de stortingen die de prijs uit
maken, in de looptijd van de uiterste 
termijn aangeboden, geweigerd en door de 
erfgenamen of door de testamentuit
voerder teruggegeven werden ; 

Dat de erfgenamen de overnemers 
gedagvaard hebben om te horen zeggen 
dat de bovengeme!de overeenkomsten 
nietig· zijn als bedingen betreffende een 
toekomstige erfenis uitmakende ; 

Dat het bestreden arrest, onder be
vestiging· van de beslissing· van de eerste 
rechter, de vordering heeft toegewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 791, 1130 
en 1600 van het Burgerlijk Wetboek, 
141, 153 en 154 van de wetten op de 
handelsvennootschappen samengescha
keld bij koninklijk besluit van 30 novem
ber 1935, 1134, 1135, 1317, 1319 en 1320 
van het Burg·erlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, doordat, zonder enige 
vaststel!ing te hebben gedaan of kunnen 
doen waaruit zou blijken dat op het 
tijdstip van de betwiste overeenkomsten 
of van het overlijden van Mevr. Everts, 
of op een ander tijdstip in de tussentijd, 
een of andere van de wettelijke of tes
tamentaire erfgenamen van Mevr. Everts 
en namelijk een of andere van de ver
weerders, houder zou geweest zijn van 
aandelen in de samenwerkende vennoot
schap « Brasseries des Allies ,, - het 
bestreden arrest als niet gegrond ver
werpt het bij conclusies door aanlegger 
voorgestelde middel volgens hetwelk : 
a) de aandelen van samenwerkende ven
noot waarover de overeenkomsten ge
sloten zijn niet vatbaar zijn voor afstand 
aan derden (artikel 141 van de samen
geschakelde wetten betreffende de han
delsvennootschappen, en artikel 8 van 
de statuten van de samenwerkende ven
nootschap « Brasserie des Allies ") ; 
b) daar de samenwerkende vennoot
schappen wezenlijk personenvennoot
schappen zijn, het woord « derde " in 
artikel 141 van de wet en artikel 8 van 
de statuten gebezigd doelt op al de per
sonen andere dan de vennoten en name
lijk de erfgenamen van een overleden 
samenwerkende vennoot behelst ; c) ge
zegde erfgenamen slechts schuldeisers 
zijn van de waarde van de aandelen 
van hun rechtsvoorganger, en aldus 
d) vermits de aandelen waarover het 
gaat nooit deel hebben kunnen uitmaken 
van de actieve boedel van de nalaten
schap van Mevrouw Everts, de betwiste 
overeenkomsten geen bedingen betref
fende een toekomstige erfenis opleveren, 
doordat te dien einde, het bestreden 
arrest, bewerende dat artikel 16 van de 
statuten van de aan!eggende vennoot
schap « Brasserie des Allies " van arti
kel 141 van de bovengemelde samenge
ordende wetten afwijkt en het erfelijk 
karakter van de rechten verbonden aan 
de aandelen van een overleden samen
werkende vennoot impliceert, zijn be" 
slissing motiveert door de redenen dat 
gezegd artikel 16 aan de erfgenamen 
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van de overleden samenwerkende ven
noot de mogelijkheid laat hun toelating 
als vennoot voor hun deel in de nalaten
schap te vragen; dat, al kent gezegd 
artikel 16 aan de erfgenamen het recht 
toe zijn toelating als vennoot te vragen, 
dit geschiedt uit aanmerking van de 
hoedanigheid van erfgenaam van maat
schappelijke aandelen; dat hetzelfde 
geldt voor het uitoefenen van het recht 
de waarde van de " in de nalatenschap 
gevonden " aandelen te ontvangen; dat 
dienvolgens " de aandelen " waarover de 
overeenkomsten gesloten werden " onaf
scheidbaar van de nalatenschap van de 
samenwerkende vennoot deel uitmaken " ; 
dat ingevolge de erfelijke overgang, de 
erfgenamen zich op " de aan deze aan
delen verbonden rechten '' mogen be
roepen en dat, dienvolgens, daar deze 
aandelen, op het ogenblik van de over
eenkomsten, goederen uitmaken welke 
van de nalatenschap van Mevrouw Everts 
zouden kunnen afhangen, de betwiste. 
overeenkomsten omwille van hun voor
werp, bedingen betreffende een toekom
stige erfenis zijn, dan wanneer : 1° arti
kel 141, lid 2, van de samengeschakelde 
wetten op de handelsvennootschappen 
imperatief is, en er daarvan niet mag 
afgeweken worden; 2° zelfs indien Uw 
hof weigerde aan het in het bestreden 
arrest genoemde artikel 141 een impe
ratief karakter toe te kennen, artikel 16 
van de statuten der aanleggende ven
nootschap, volgende op artikel 8 van 
dezelfde statuten, geenszins van gezegd 
artikel 141 afwijkt, maar zowel door de 
verwijzingen naar de artikelen 11, 19, 
20 van dezelfde statuten welke het bevat 
als door zijn eigen tekst slechts de toe
passing van de artikelen 141, 153 en 154 
van de samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen is ; 3° verre van 
het erfelijk karakter van de rechten, 
verbonden aan de aandelen van een over
leden samenwerkende vennoot, te im
pliceren, hetgeen noodzakelijk de rechten 
van vennoot zou omvatten, artikel 16 
van de statuten impliciet maar zeker 
aan de erfgenamen weigert het recht te 
stemmen in de algemene vergadering 
het recht een aandeel te genieten in de 
winsten behaald tijdens de boekjaren 
volgende op dat van het overlijden van 
de samenwerkende vennoot, het recht 
een aandeel te ontvangen uit het actief 
zuiver saldo bij het einde van de afre
kening van de vennootschap en al de 
andere maatschappelijke rechten; 4° de 
enige rech ten, door artikel 16 van de 
statuten aan de erfgenamen van de 

overleden samenwerkende vennoot toe
g·ekend, zijn, in het onderhavige geval 
waarin gezegde erfgenamen niet zelf, 
persoonlijk houder van aandelen zijn, 
a) het recht voor de erfgenaam zijn 
toelating als vennoot te vragen, zoals om 
het even welke derde zou kunnen doen 
en b) het recht de waarde van zijn 
aandeel te vragen zoals zij zal blijken 
uit de balans van het boekjaar gedurende 
hetwelk het overlijden zal plaats gehad 
hebben, zoals door de artikelen 153 en 
154 van de wet beslist is; 5° geen enkel 
van deze rechten impliceert dat de erf
genaam van de samenwerkende vennoot 
"erfgenaam van maatschappelijke aan
delen " is ; daaruit wel intogendeel volgt 
dat de erfgenaam als zodanig· niet erfge
naam van de aandelen is, zeker, de 
rechten (die verschillen van de rechten 
van vennoten) hem door artikel 16 van 
de statuten en door de wet toegekend, 
staan in verhouding tot zijn rechten in 
de nala tens chap van rech tsvoorganger, 
de overleden samenwerkende vennoot, 
doch dit impliceert geenszins dat de 
aandelen van een samenwerkende ven
noot zelf erfelijke goederen zijn, of goe
deren die van de nalatenschap van de 
eigenaar ervan kunnen afhangen ; 6° er 
integendeel uit de voorbereidende werk
zaamheden van de wet blijkt dat door het 
woord " derde " in zijn definitie van de 
samenwerkende vennoolschap gebruikt, 
de wetgever, in het algemeen, al de per
sonen andere dan de vennoten bedoeld 
heeft (GUILLERY, Comrnentaire legislatif 
de la loi du 18 mai 1873, blz. 477, nr 587}, 
hetgeen impliceert dat de erfgenamen 
als zodanig erin begrepen zijn, en dat 
dientengevolge, nu de aandelen van sa
menwerkende vennoot aan de erfge
namen van Mevrouw Everts niet over
draagbaar zijn, de betwiste overeen
komsten welke over deze aandelen ge
sloten werden geen bedingen betreffende 
een toekomstige erfenis kunnen zijn : 

Overwegende dat iedere eigenaar over 
een van zijn tegenwoordige of toekom
stige goederen mag beschikken, hetzij 
eenvoudig, hetzij op termijn of onder 
voorwaarde, zelfs indien de overeen
komst pas na zijn dood zal uitgevoerd 
worden; 

Overwegende dat, opdat een overeen
komst omtrent een of ander afzonderlijk 
goed een beding betreffende de toekom
stige erfenis van een der contracterende 
partijen uitmaakt, er eerst vereist is, 
dat dit goed beschouwd worde als Mn 
van de bestanddelen van haar thans nog 
niet opengevallen nalatenschap moetende 
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uitmaken, verder dat deze partij aan de 
andere in haar nalatenschap louter even
tuele rechten op gezegd goed toestaat; 

Overwegende dat, volgens artikel 141 
van de samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen, in de samen
werkende vennootschap, een personen
vennootschap welke intuitu pe1·sonae 
wordt gevormd, de aandelen die de 
inbrengen belichamen niet vatbaar zijn 
voor afstand aan derden, dezen zijnde 
al de personen die geen vennoten zijn; 

Dat nochtans dit gebiedend beginsel 
zich niet ertegen verzet dat een vennoot 
zijn aandeel aan een derde afstaat, mits 
hij de formaliteiten vervult die tot zijn 
uittreding· voorg·eschreven zijn en mits 
de derde zich vooraf als vennoot door de 
vennootschap heeft laten opnemen; 

Overwegende dat, als personenven
nootschap, de samenwerkende vennoot
schap, in beginsel bij het overlijden van 
een vennoot moet onthouden worden; 
dat, nochtans, door artikelen 141, 153 
en 154 van de bovenvermelde samenge
schakelde wetten aan te nemen, de wet
gever, integendeel, gewild heeft dat, in 
geval van overlijden van een vennoot de 
samenwerkende vennootschap, alleen je
gens de overledene ontbonden zijnde, 
van rechtswege onder de andere vennoten 
voortduurt; 

Dat in zulk geval, de erfgenaam van 
de overleden samenwerkende vennoot de 
vereffening van de vennootschap niet 
mag vorderen en, als haar schuldeiser, 
slechts recht heeft op de waarde van het 
aandeel van zijn rechtsvoorganger, zoals 
zij blijkt uit de balans over het maat
schappelijk jaar waarin het overlijden 
plaats gehad heeft (artikelen 153 en 154); 

Dat er uit het voorafgaande volgt dat 
het maatschappelijk aandeel als zodanig 
in zover het het recht behelst de vennoot 
van de samenwerkende vennootschap te 
zijn, een persoonlijk karakter heeft en 
niet overdraag·baar is om reden van over
lijden; 

Overwegende, weliswaar, dat - daar 
de aandelen tussen vennoten voor af
stand vatbaar zijn - indien, op het 
tijdstip van het overlijden van een samen
werkende vennoot, zijn erfgenaam reeds 
persoonlijk van een aandeel in de ven
nootschap houder is, de belangen van 
de overleden vennoot, als zodanig inte
grerend van de nalatenschap dee! uit
maken maar dat deze onderstelling aan 
onderhavig geval vreemd is ; 

Overwegende dat artikel 16 van de 
statuten van de vennootschap « Bras
serie des Allies '' bepaalt dat, bij over-
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lijden van een vennoot eigenaar van 
aandelen A, de liquidatie van zijn aan
deel met zijn erfgenamen of rechtheb
benden zal geschieden volgens arti
kel , 19 (de erfgenaam heeft het recht 
zijn deel in de vennootschap te ontvangen 
zoals het blijkt uit de balans over het 
maatschappelijk jaar waarin het over
lijden plaats heeft gehad, tot het bere
kenen van dit aandeel mag er in geen 
geval rekening gehouden worden met 
de wettelijke reserve, noch met de con
ventionele reserve, noch met de van be
lasting vrijgestelde meerwaarden), arti
kel 20 (de terugbetalingen van dien 
aard hebben slechts plaats een maand 
na de goedkeuring van de balans opge
maakt bij het einde van het maatschap
pelijk jaar, gedurende hetwelk de ven
noot overleden is), artikel 21 lin geen 
geval mag de erfg·enaam de vereffening 
van de vennootschap vorderen), arti
kel 22 (de erfg·enaam blijft, binnen de 
grenzen van de verbintenis van zijn 
rechtsvoorganger en gedurende vijf jaar 
vanaf het overlijden, behalve wanneer 
een kortere verjaring bij de wet is ge
steld, persoonlijk gehouden tot al de 
verbintenissen aangegaan v66r het einde 
van het jaar waarin het overlijden plaats 
gehad heeft) en artikel 23 (zonder be
lang); 

Dat hetzelfde artikel 16 verder be
paalt dat « echter de erfgenamen of 
rechthebbenden van een eigenaar van 
aandelen A, indien zij het verlangen, 
individueel mogen vragen vennoot te 
blijven voor hun deel in de nalatenschap. 
In dit geval is artikel11 van toepassing ''; 
dat naar luid van deze bepaling iedere 
persoon, die wenst van de vennootschap 
deel uit te maken zulks schriftelijk 
dient aan te vrag·en bij de beheersraad, 
die bet verzoek inwilligt of verwerpt, 
zonder dat hij, in het laatste geval, ver
plicht is, de redenen van de verwerping 
bekend te maken ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
ten onrechte beslist dat dit artikel 16 
afwijkt van artikel 141 van de samen
geschakelde wetten op de handelsven
nootschappen ; 

Dat inderdaad, krachtens gezegd arti
kel16 evenals krachtens de artikelen 141, 
153 en 154 van gezegde samengescha
kelde wetten, hetgeen, bij het overlijden 
van een samenwerkende vennoot die 
eigenaar van een maatschappelijk aan
deel A is, aan de erfgenaam overgaat 
wanneer deze, zoals ter zake, niet zelf 
reeds vennoot van de " Brasserie des 
Allies " is, een effect is, ontdaan van het 
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wezen zelf van het maatschappelijk 
aandeel als zodanig, namelijk het recht 
vennoot te zijn, met al de belangen en 
voorrechten welke dit wettelijk en sta
tutair in zich sluit, maar een effect 
waaraan een schuldvordering tegen de 
vennootschap verbonden is en dat de 
waarde van het maatschappelijk aandefil 
overeenkomstig artikel. 19 van de sta
tuten bepaald, tot voorwerp heeft; 

Dat, zo deze schuldvordering van de 
nalatenschap van de overleden vennoot 
dee! uitmaakt, dit juist komt doordat de 
vennootschap '' Brasserie des Allies » 
jegens de overledene ontbonden is, hoe
wei onder de overlevende vennoten blij
vende voortbestaan, en omdat het maat
schappelijk aandeel als zodanig niet op 
zulke erfgenaam overgaat; 

Dat het onverschillig is dat deze 
schuldvordering, in onderhavig geval, 
een bestanddeel van de nalatenschap van 
Mevrouw Everts, overdraagster, is, daar 
het niet bepaald deze schuldvordering is 
die bet voorwerp van de litigieuze af
standen uitmaakt ; 

Overwegende dat na het overlijden 
van een samenwerkende vennoot van 
gezegde vennootschap, het een over
levencle vennoot juridisch onmogelijk is 
van diens erfgenaam die niet reeds ven
noot is, onder bezwarende of kostelo.ze 
titel, enig aandeel A als zodanig, waarvan 
de overledene eigenaar was, te verkrijgen, 
daar het recht van deze intuitu personae 
opgerichte vennootschap vennoot te zijn, 
een persoonlijk karakter heeft en, dien
voigens, een bestanddeei van het patri
monium is dat nwrtis causa niet kan wor
den overgedragen; 

Dat ·zodoende, hetgeen de betwiste 
overeenkomsten aan de overnemers toe
kennen, te weten de aandelen A van de 
overdraagster, .noodzakelijk tegenwoor
dige en actuele bestanddelen van haar 
persoonlijk patrimonium zijn en g·een 
bestanddelerr van haar toekomstige na
latenschap; 

Overwegende dat het recht of de mo
gelijkheid, voor de erfgenaam, om zijn 
toelating als vennoot aan te vragen, 
zoals om het even welke andere derde 
zou kunnen doen, niet impliceert dat de 
erfgenaam van de overleden samenwer
kende vennoot "erfgenaam van maat
schappelijke aandelen » is; dat integen
deel het feit dat het maatschappelijk 
aartcleel A als zodanig niet jure hereditatis 
op de erfgenaam overgaat, de reden is 
waarom deze slechLs desgewenst, ge
zegde aanvraag· mag doen waarover 
volgens artikel 1'1 van de statuten, soe-

verein door de beheersraad wordt be
slist; 

Dat het overigens van weinig belang is 
dat het rechtof de mogelijkheid waarvan 
sprake al dan niet een erfelijk hestand
dee! is, daar de betwiste overeenkomsten 
niet tot gevolg hebben het aan de over
nemers te doen toekennen ; 

Waaruit volgt dat, door te beslissen 
dat, zelfs ingeval erfgenamen van een 
overleden samenwerkende vennoot in de 
samenwerkende vennootschap "Brasserie 
des Allies » niet reeds persoonlijk hou
ders zijn van aandelen A, de maatschap
pelijke aandelen A van deze overleden 
vennoot, als zodanig, integrerend dee! 
uitmaken van zijn nalatenschap en dat, 
dienvolgens, de betwiste overeenkomsten, 
om reden van hun voorwerp, bedingen 
betreffende een toekomstig·e nalaten
schap zijn, het bestreden arrest de in het 
middel aangeduide artikelen 141, 153 
en 154 van de samengeschakelde wetten 
op de handelsvennootschappen, schendt; 

Dat dit middel dienvolgens gegrond 
is; 

Gelet op het tweede middel, afgeleid, 
eerste onderdeel, uit de schending· van de 
artikelen 791, 1130, 1600 van het Bur
gerlijk Wetboek, 1134, 1135, 1168, 1177, 
1181, 1183, 1185, 1186, 1317, 1319 en 
1320 van hetzelfde wetboek en 97 van 
de Grondwet, doordat, om de subsi
diaire conclusies van aanlegg·ers te ver
werpen volgens welke, daar de betwiste 
overeenkomsten, een vanaf het ogenblik 
van de toestemming onherroepelijke ju
ridische toestand geschapen hadden, door 
aan aanleggers actuele rechten toe te 
kennen, waarvan de eisbaarheid alleen 
tot met het overlijden van de over
draagster uitgesteld was, bedoelde over
eenkomsten niet de aard van bedingen 
betreffende een toekomstige erfenis had
den, het bestreden arrest na vastgesteld 
te hebben dat naar luid van gezegde 
overeenkomsten : a) deze op de dag van 
het overlijden van Mevrouw Everts van 
kracht zouden worden, en dat boven
dien, b) wat betreft de eerste twee aan
leggers de afstand nietig zou zijn indien 
de overnemer overleed v66r de over
draagster, besluit dat het bestaan zelf 
van de verbintenissen is en niet aileen 
hun eisbaarheid door de bedingen hier
boven onder litt a) en b) vermeld tot met 
het overlijden van de overdraagster ver
daagd is, en dat dezer vooroverlijden 
niet een termijn doch een voorwaarde 
uitmaakt waardoor het bestaan van de 
afstand geschorst is, dat, tot het over
lijclen van de overclraagster, de eerste 
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twee aanleggers slechts virtuele rechten 
gehad hebben, welke slechts zouden 
komen te bestaan wanneer zij de over
draagster zouden overleven, dan wan
neer : 1 o het beding volgens hetwelk de 
overeenkomst op de dag van het over
lijden van de overdraagster van kracht 
zal worden kennelijk een termijn uit
maakt, die de verbintenis niet schorst, 
maar slechts de uitvoering ervan ver
daagt, en het ontstaan van de weder
kerige verbintenissen de eigendom van de 
aandelen over te dragen en de prijs 
ervoor te betalen, vanaf het tijdstip 
van de toestemming niet belet en dan 
wanneer, 2° het beding volgens hetwelk 
de afstand nietig is indien de overnemer 
voor Mevrouw Everts overlijdt, een ont
bindende voorwaarde is, welke, verre 
van het ontstaan of het bestaan van de 
verbintenis te bei:nvloeden alleen de her
roeping van de verbintenis van een on
zekere en toekomstige g·ebeurtenis af
hankelijk stelt; dat de feitenrechter, 
door zich van de tekst der overeenkom
sten te verwijderen, vruchteloos het ont
staan van rechten bij eerste twee aan
leggers ervan wil afhankelijk stellen dat 
zij de overdraagster overleven; dat de 
door de partijen gebezigde termen nopen 
tot de overtuiging dat het de herroeping 
van de akkoorden en niet hun ontstaan 
is welke zij van het vooroverlijden van 
de overnemer hebben willen afhankelijk 
stellen; dat dienvolgens het bestreden 
arrest, de bovenaan dit middel opge
somde teksten schendende, niet op een 
g·epaste wijze de verwerping van de 
conclusies van aanleggers gemotiveerd 
heeft volg·ens welke de betwiste overeen
komsten verre van aanleggers slechts 
virtuele rechten toe te kennen, vanaf 
hun totstandkoming· een onherroepelijke 
juridische toestand hadden geschapen 
waardoor het de overdraagster onmo
gelijk werd op haar belofte ten nadele 
van aanleggers terug te komen, of haar 
aandelen aan andere personen dan aan
leggers te verkopen, en, tweede onder
dee!, uit de schending van de artike
len ?91, 1130, 1600 van het Burg·erlijk 
Wetboek, 1134, 1135, 1185, 1186, 131 ?, 
1319 en 1320 van hetzelfde wetboek en 
97 van de Grondwet, doordat om de 
conclusies van de derde aanleggers te 
verwerpen, volgens welke, daar de be
twiste overeenkomst een onherroepelijke 
juridische toestand vanaf het tijdstip 
van de toestemming van hun rechts
voorganger, Joseph Tirou, en van de 
overdraagster, geschapen had, door aan 
g·ezegde Joseph Tirou actuele rechten 

toe te kennen, waarvan aileen de eis
baarheid tot met het overlijden van de 
overdraagster verdaagd was, zij niet de 
aard van een beding betreffende een 
toekomstige erfenis had, het bestreden 
arrest, na vastgesteld te hebben, dat 
naar luid van de betwiste overeenkomst, 
deze op de dag van het overlijden van 
Mevrouw Everts van kracht zou worden, 
besluit dat het het bestaan zelf van de 
verbintenis is en niet aileen haar eis
baarheid die tot met het overlijden van 
de overdraagster verdaag·d is, en dat de 
betwiste overeenkomst g·eenszins, bij 
het Ieven van de overdraagster, op de 
samenstelling van haar patrimonium een 
weerslag gehad heeft, dan wanneer de 
clausule volgens welke de betwiste over
eenkomst op de dag van het overlijden 
van de overdraagster van kracht zal 
worden, een termijn uitmaakt, die de 
verbintenis niet schorst maar slechts 
de uitvo'ering ervan verdaagt, en dat 
zodoende de betwiste overeenkomst, bij 
het Ieven van de overdraagster de samen
stelling van haar patrimonium veran
derd heeft door het onmiddellijk scheppen 
van de wederkerige verbintenissen de 
eigendom van de aandelen over te dragen 
en de prijs ervoor te betalen; dat dien
volg·ens, bet bestreden arrest, met scherr
ding van de in het middel aangeduide 
teksten, niet op een gepaste wijze de 
verwerping· van de conclusies van de 
derde aanleg·gers in dit opzicht gemoti
veerd heeft : 

Over de, grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerders teg·en de twee 
onderdelen van het m1ddel ingeroepen 
en luermt afgeleid dat bet middel in 
dubbelzinnige termen opg·esteld is, daar 
het geen mogelijkheid hiedt in te zien 
of aanleggers aan de bestreden beslissing· 
verwijten met schending van een der 
in het midde1 vermelde wetsbepalingen 
gemotiveerd te zijn of de bewijskracht 
van de betwiste overeenkomsten ge
schonden te hebben : 

Overweg·ende dat bet middel, in beide 
onderdelen, tegen de bestreden beslissing 
de in de grond van niet-ontvankelijkheid 
aangeduide bezwaren tegelijk uiteenzet; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk-. 
heid in feite niet opgaat; 

Over het eerste onderdeel : 
a) Overweg·ende dat ieder van de liti

gieuze g·eschriften eerst en vooral de 
huidige wilsovereenstemming van de 
overeenkomende partijen vaststelt om
trent de afstand, door de ene aan de 
andere, van een aantal maatschappelijke 
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aandelen A in de samenwerkende ven
nootschap "Brasseri.e des Allies " tegen 
een bepaalde prijs; 

Dat aldus door die clausule vastge
stelde overeenkomst van afstand vol
trokken is en onmiddellijk ten bezware 
van de partijen de wederkerige rechten 
en verbintenissen die voor de verkoop 
wezenlijk vereist zijn, in het ]even roept; 

Overwegende dat door daarna te be
dingen dat " de afstand ten dage van 
bet overlijden van Mevrouw Everts van 
kracht zal worden ,, de partijen op bet 
oog gebad bebben een gebeurtenis die 
in de toekomst zeker zal pJaats hebben, 
dit wil · zeggen, geen schorsende voor
waarde, maar een termijn; 

Dat, desgelijks, het geen schorsende 
voorwaarde maar een termijn is welke 
zij bedoeld hebben wanneer zij bedongen 
hebben dat de overeengekomen prijs 
slechts tijdens een tijdruimte die hij het 
overJijden van de overdraagster een aan
vang neemt betaalbaar zou zijn ; 

Overwegende dat de uitdrukkingen 
die de partijen gebruiken om de essen
Wile aanvankelijke clausule en de twee 
volgende in te kleden helder en nood
zakelijk betekenen dat zij bedoeld heb
ben dat de verhintenissen de maat
schappeJijke aandelen A te leveren en 
de prijs ervoor te betaJen bestaan vanaf 
bet sluiten van bet contract, betwelk van 
daL stand punt uit, een eenvoudig contract 
is, maar overeengekomen zijn, enerzijds, 
dat de overdracht van eigendom tot met 
het overlijden van de overdraagster zou 
verdaagd worden, en, anderzijds, dat de 
betaling van de prijs slechts binnen 
zestig dagen na die gebeurtenis zou 
moeten geschieden ; 

Overwegende dat ai behoort de over
dracht van eigendom uiteraard tot de 
verkoop hiertoe niet wezenhjk vereist 
is dat deze overdracht onmiddellijk ge
beurt ; dat, evenmin als de voor het te
talen van de prijs overeengekomen ter
mijn, de voor de overdracht van eigen
dom overeengekomene het con tract zelf 
heYnvloedt; dat laatstbedoeJde teJ'mijn 
het contract niet verandert in een voor
waardelijke afstand waarvan de verbin
tenissen zelf zouden verdaagd zijn; 

vVaaruit volgt dat, door te beslissen 
dat, volgens de inhoud van de litigieuze 
overeenkomsten, het niet de e1sbaarheid 
of de uitvoering van de verbintenissen, 
maar het bestaan zelf daarvan is hetwelk 
tot het overlijden van Mevrouw Everts 
uitgesteld is, het bestreden arrest van 
de alden welke gezegde overeenkomsten 

vaststellen een met hun bewoordingen· 
onverenigbare interpretatie geeft; 

b) Overwegende dat, in de Jitigieuze 
akten, de partijen achtereenvolgens op 
het oog gehad hebben twee toekomstige 
gebeurtenissen waarvan de verwezen
lijking· onzeker was : de eerste keer, 
door te bedingen dat" deze overeenkomst 
en bijgevolg de daarin vastgelegde af
stand van nul en gener waarde is indien 
het bedrag van de prijs ervan niet vol
daan was binnen zestig dagen na het 
overlijden van Mevrouw Everts-Come
lis >> ; de tweede keer in de als volgt 
Juidende clausule : "hij Ide afstand) is 
insgelijks nietig indien de overnemer 
v66r Mevrouw Everts overlijdt >>; 

Overwegencle dat de eerste van deze 
clausules, in een uitdrukkelijke vorm, 
slechts het ontbindende beding is dat 
artikel 118'• van het Burgerlijk Wethoek 
bedoelt en dat in de wederkerige con
tracten steeds stilzwijgencl begTepen is; 

Overwegende dat het klaar is dat de 
tweede van die clausules insgelijks niet 
een schorsende, maar een ontbindende 
voorwaarde uitdrukt; dat inderdaad, 
zoals hierboven aangeduid wercl, de par
tijen eerst zorg ervoor gedragen l1ebben 
hun huidige overeenkomst over de af
stancl door een van hen aan de andere 
van een aantal maatschappelijke aan
delen A tegen een bepaalcle prijs, in 
zulke termen vast te stellen dat het voor 
de hand ligt dat zij onmiddellijk tussen 
hen de rechtsverhouding·en van verlwper 
en koper hebben willen tot stand bren
gen ; voorts, na hun overeenkomst te 
hebben onderworpen aan de ontbinaencte 
voorwaarde welke bestaat in het niet 
vervullen in de toegestane termijn, door 
de koper van zijn verbintenis de prijs 
te betalen, zij gezegd hebben clat de 
afstand « insgelijks nietig >> zou zijn 
" indien de overnemer v66r de over
draagster overleed termen die zonder 
mog'elijke twijfel uitdrukken dat, het
geen de partijen bedoeld hehben van het 
totstandkomen van deze voorwaarde 
afhankelijk te stellen niet het ontstaan 
is, maar de verdwijning van hun rechts
verhoudingen ; 

Dat eruit volgt dat, door integendeel 
te Deslissen dat, in de betwiste overeen
komsten het " vooroverlijden van de 
overdraagster >> een voorwaarde uitmaakt 
welke niet de ontbinding van de over
eenkomst, maar het bestaan ervan 
schorst, het bestreden arrest van de 
alden waarin gezegde overeenkomsten 
vastgelegd zijn een met de inhoud ervan 
onverenigbare interpretatie geeft; 
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Overwegende dat door op deze twee 
wijzen de bewijskracht van de litigieuze 
akten te miskennen, . het arrest de arti
kelen 1317, 1319 en 1320 van het Bur
gerlijk W etboek, in het mid del aange
duid, schendt; 

Dat, door te beslissen, uitgaande van 
deze dubbele miskenning, dat aanleggers 
Lovrix en Maroye, v66r de dood van de 
overdraagster, slechts voorwaardelijke 
rechten hadden die slechts zouden komen 
te bestaan op het og·enblik van die dood 
en indien deze aanleggers de overdraag
ster overleefden, gezegd arrest boven
dien de andere in het middel aangeduide 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Dat dit onderdeel van het middel ge
grond is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de tussen dame· 

Everts en heer Tirou gesloten overeen
komst de clausule, volgens welke de 
afstand " insgelijks " nietig· zou zijn 
indien de overnemer v66r Mevrouw 
Everts overleed " niet inhoudt; 

Overwegende dat het tweede onder
dee! van het middel uitsluitend de over
eenkomst betreft die door dame Everts 
met gezegde Tirou, rechtsvoorganger van 
aanleggers sub 3° is gesloten, en tegen 
de beslissing betreffende dezen de grief 
van het eerste onderdeel herhaalt be
treffende de interpretatie door het be-

. streden arrest gegeven van de clausule 
volgens welke de overdracht " op de 
dag· van het overlijden van Mevrouw 
Everts van kracht zal worden " ; 

Overwegende dat het in dit opzicht 
op het eerste onderdeel gegeven ant
woord voor het tweede onderdeel van 
het middel geldt; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 
Gelet op het derde middel, afgeleid 

uit de schending van de artikelen 791, 
1130, 1600 van 11et Burgerlijk Wetboek, 
51±~, 893, 895, 113~, 1135, 1'168, 1177, 
1181, 1183, 1185, 1186 van hetzelfde 
wetboek en 97 van d'e Grondwet, doordat 
het bestreden arrest om, naar beweerd 
is, ten overvloede gegeven redenen, be
slist dat de betwiste overeenkomsten 
nietig zouden wezen, om het beginsel 
van de herroepelijkheid der testamen
taire beschikkingen te hebben gekrenkt; 
doordat te dien einde het bestreden ar
rest aan Mevrouw Everts verwijt door 
" een tweezij dige overeenkomst met on
herroepelijk karakter " het lot van een 
deel van haar nalatenschap te l1ebben 
geregeld, dan wanneer Mevrouw Everts 
door de betwiste overeenkomsten, zoals 

in het tweede middel aangetoond werd 
slechts door onherroepelijke overeen
komsten en onder bezwarende titel ge
bruik gemaakt heeft van de macht tot. 
vrije beschikldng welke tot het wezen 
van het eigendomsrecht behoort, door 
gel dig een g·edeelte van haar goederen · 
aan tot het ontvangen daarvan bekwame 
personen over te dragen en door de uit 
deze rechtsdaad voortspruitende ver
bintenissen met twee wettelijke modali
teiten te bezwaren, te weten, een termijn 
en een 'ontbindend beding; dat deze 
rechtsdaad geen enkel verband heeft met 
het organiek recht van de testamentaire 
beschikkingen en dat recht g·eenszins 
aantast : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerders opg·eworpen en 
hieruit afgeleid dat het middel opkomt 
tegen een reden, welke het arrest zelf 
overtollig verklaart en welke werkelijk 
zodanig is, daar de pestreden beslissing 
gerechtvaardigd wordt door de vast
stelling van de feitenrechters dat de 
betwiste overeenkomsten bedingen be
treffende een toekomstige erfenis uit
maken : 

Overwegende dat deze grond van niet~ 
ontvankelijkheid op het gebrek aan 
belang van het middel steunt; 

Overwegende dat h,et inwilligen van 
het eerste en het tweede middel belet 
als van belang· ontbloot dit derde middel 
te beschouwen dat gericht is tegen een· 
reden welke de vorige middelen niet 
critiseren ; 

· Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
niet kan aangenomen worden ; 

Over het middel : 
Overwegt:mde dat het bestreden arrest 

slechts heeft kunnen beslissen dat dame 
Everts " het wezen zelf van iedere testa
mentaire beschikking, te weten de her
roepelijkheid gekrenkt heeft "• door, 
bij tweezijdige overeenkomsten met 
onherroepelijk karakter, het lot van 
een gedeelte van haar nalatenschap te 
regelen, omdat het eerst beslist had : 
a) dat de aandelen A in de vennootschap 
"Brasserie des Allies " als zodanig inte
grerend van de nalatenschap van de 
overdraagster dee] uitmaken; b) dat de 
litig·ieuze overeenkomsten geen .enkel 
bindende uitwerking bij het Ieven van 
dame Everts tot stand gebracht hebben, 
wijl het bestaan zelf van de verbintenis
sen tot het overlijden van de overdraag
ster uitgesteld is en wijl, bovendien, 
wat de heren Lovrix en Maroye betreft, 
het vooroverlijden van de overdraagster 
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een voorwaarde is, die het bestaan van 
de overdracht schorst; 

Overwegende dat, zoals uit de op de 
eerste twee middelen gegeven antwoorden 
blijkt, deze twee beslissingen van het 
arrest niet wettig gerechtvaardigd zijn; 

Dat, dienvolgens, ook niet wettig 
gerechtvaardigd is de beslissing van 
het arrest dat de bestreden overeen
komsten contractuele beschikkingen ter 
oorzake van overlijden zijn, en nietig 
zijn als het beginsel van de herroepelijk
heid van de testamenten krenkende; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, en zonder dat er 

termen zijn om het vierde middel te 
onderzoeken dat niet tot een ruimere 
verbreking kan Ieiden, verbreekt het 
bestreden arrest, behalve in zover het 
als verknocht de zaken nr 32507 en 32912 
van de algemene rol samenvoegt en het 
als vreemd aan het geding verwerpt de 
reserves betreffende een eventueel on
rechtmatige weigering van toelating in 
de samenwerkende vennootschap «Bras
serie des Allies ,, waaromtrent verweer
ders vroegen dat hun akte ervan zou 
worden verleend; 

Beveelt dat melding van dit arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerders tot de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Luik. 

10 november 1960. - 1° kamer. -
Voorzitte1·, H. de Clippele, eerste voor
zitter. - VeTslaggeve1·, H. Moriame. -
Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-g:eneraal. - Pleite1·s, HH. de 
Harven en Ansiaux. 

1e KAMER. - 10 november 1960 

ARBEIDSONGEVAL. - BASISLOON. 
- BEZOLDIGING DIE VERSCHULDIGD 
IS KRACHTENS EEN BESLISSING VAN 
HET BEVOEGD PARITAIR COiVIITE, ZELFS 
INDIEN IN DE ARBEIDSOVEREENKOMST 
EEN LAGER BEDRAG WORDT BEDONGEN. 

vVannee1·, dom· ee11 verplichtend gemaakte 
beslissing, het bevoegd paritair comite 
een minimum bezoldiging !weft vast
gesteld, is het de door deze beslissing 
aldus bepaalde bezoldiging die als 
basis dient voor de ve1·goedingen veT-

schuldigd in geval van arbeidsongeval, 
zelfs wanneer do01· de eigenlijke arbeids
overeenkomst een bedrag, lage1· dan dit 
minimum, wo1·dt bedongen (1). 

{MUTUELLE DES SYNDICATS REUNIS, 
T. BOLSIUS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 februari 1959 door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, 
in hoger beroep, gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, 4, in het bij
zonder 2° , 4 en B, en 6, in het bijzonder 
lid 1, van de wetten betreffende de ver
goeding der schade voortspruitende uit 
de arbeidsongevallen samengeordend bij 
koninklijk besluit van 28 september 
1931, zoals zij door de besluitwet van 
9 juni 1945 en de wetten van 10 juli 1951 
en van 16 maart 1954 gewijzigd en aan
gevuld zijn alsook van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat, bij bevestiging 
van het vonnis a quo, het bestreden 
vonnis beslist dat, niettegenstaande het 
niet betwisten van het loon dat het 
slachtoffer krachtens het arbeidscontract 
in de loop van het jaar dat het betwist 
arbeidsongeval voorafgaat werkelijk ont
vangen had, er reden is tot verdaging 
van de uitspraak over het vaststellen 
van het loon dat als grondslag moet 
d1enen voor het bepalen van de wette
lijke vergoedingen, tot met de eindbe
slissing van het arbeidsgerecl1t waarvoor 
verweerster de werkgever van wijlen 
haar man gedagvaard heeft om van 
hem betaling te bekomen van het ver
schil tussen het werkelijk aan het slacht
offer toegekende loon en het loon waarop 
het slachtoffer bij toepassing van een 
beslissing van het bevoegde paritair 
comite had kunnen aanspraak maken; 
dat bet deze beslissing grondt or de 
bedoeling van de wetgever, in het basis
loon al de winsten en voordelen op te 
nemen waarop de werknemer gerechtigd 
zou geweest zijn aanspraak te maken 
te begrijpen, op de bindende kracht van 
openbare orde van de beslissingen van 
de paritaire comite's, op de verplicllting 
11et werkelijk door het slachtoffer ver
diende loon en, in het onderhavig geval, 
het loon dat het normaal, dit wil zeggen 

(1) Raadpl. verbr., 5 october 1950 (A1'1•, 
Verb1·., 1951, biz. 39). 
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wettig en reglementair, werkelijk zou 
verdiend hebben, in acht te nemen, 
en op de beschouwing dat, zo het kennis
nemende rechtscollege niet vermag de 
wettige basis van de vergoeding te 
vervangen door een theoretisch loon 
in zijn wettig bedrag, er niet mag· 
geklaagd worden da t het als basis voor 
de schadeloosstelling het loon genomen 
heeft waarop het slachtoffer of de recht
hebbenden ervan zich door de rechter 
het recht zouden hebben doen erkennen, 
aanspraak erop te maken en waarvan 
zij zodoende de werkelijke betaling 
zouden gehad hebben, eerste onderdeel, 
dan wanneer het tegenstrijdig is, ener
zijds, te erkennen dat, om het basisloon 
te bepalen, men niet in de plaats van 
het werkelijk verdiende loon een in zijn 
wettelijk bedrag· theoretisch loon mag 
stellen en anderzijds, deze basis met het 
wettelijk en reglementair vastgestelde 
loon gelijk te stellen ; en dan wanneer 
ten gevolge van deze tegenstrijdig·heid 
in de redenen, de feitenrechter zijn 
beslissing niet naar de wil van de wet 
gemotiveerd heeft (schending van arti
kel 9? van de Grondwet), tweede onder
dee!, dan wa'nneer, ter zake van arbeids
ong·evallen de wettelijke regels die voor 
het basisloon vigeren vaste regels van 
openbare orde zijn ; dat onder het loon, 
dat tot grondslag strekt voor de vaststel
ling der vergoedingen het werkelijk loon 
ingevolge de overeenkomst van ver
huring van diensten toegekend word t 
verstaan, en dat het niet g·eoorloofd is 
het uit wets- of reglementsbepalingen 
blijkende minimumloon in de plaats 
ervan te stellen, al was bet ingevolge 
een tot betaling van loonbijslagen strek
keride vordering door de rechthebbenden 
van het slachtoffer na het ongeval 
ingesteld (schending van de andere in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
en, inzonderheid, van artikel 6, lid 1, 
van de samengeordende wetten over de 
arbeidsongevallen) : 

Overwegende dat, aan de dagvaarding 
door aanlegster verzekeraarster tegen 
arbeidsongevallen van de werkg·ever 
gedaan om op de som van ?3.800 frank 
te doen bepalen het basisloon dat aan 
Waldron, slachtoffer van een dodelijk 
arbeidsongeval uitgekeerd was, verweers
ter, weduwe van het slachtoffer, zowel 
in haar eigen naam als in de hoedanigheid 
van moeder van en wettige voogdes 
over haar minderjarige dochter, tegen
werpt dat het basisloon bovendien een 
bijbedrag, voortkomende uit de paritaire 
overeenkomsten van de metaalnijverheid 

en door haar van de werkgever bij dag
vaarding voor het arbeidsgerecht g·evor
derd, moet omvatten; 

Overwegende dat artikel 6, lid 1, van 
de samengeordende wetten betreffende 
de vergoeding der schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen bepaaJt dat 
onder het loon, dat tot grondslag strekt 
voor de vaststelling der vergoedingen, 
wordt verstaan het werkelijke loon dat, 
ingevolge de overeenkomst, aan de ar
beider werd toegekend, gedurende het 
jaar dat aan het ongeval voorafging; 

Overwegende, enerzijds, dat het werke
lijk toegekende loon, behalve de door 
de arbeider ontvangen tegenwaarde van 
zijn prestaties, elke bezoldiging welke 
hem krachtens het contract alsnog 
verschuldigd mocht zijn, omvat; 

Overwegende, anderzijds, dat het ar
beidscontract, namelijk wat het loon 
betreft, wijzigingen mag ondergaan inge
volge beslissingen van de paritaire comi
te's waarvan het statuut door de besluit
wet van 9 juni 1945 bepaald is, beslis
singen welke met het contract een geheel 
uitmaken; 

Dat, steunende op de eventualiteit 
van dergelijke wijziging van het arbeids
contract welke men bij gereclltelijke 
beslissing moet doen erkennen, het 
bestreden yonnis, zonder in de door 
het middel aangevoerde tegenstrijdigheid 
te vervallen heeft kunnen laten gelden 
dat het ter zake niet gaat orri het stellen 
van een in zijn wettelijk bedrag theo
retisch loon in de plaats van de wettelijke 
basis van de vergoeding en wettig heeft 
kunnen beslissen de uitspraak te · ver
dagen tot met de · eindbeslissing' die zou 
gewezen worden over de door verweerster 
tegen de werkgever, voor het arbeids~ 
gerecht ingestelde vordering; 

Dat geen van de ond~rdelen van het 
middel kan ingewi~ligd worden; 

Om deze redenen, verwerpt de voor• 
ziening; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

10 november 1960. - 1° kamer. -
Voo1'zitte1', H. de Clippele, eerste voor
zitter. - Ve~·slaggeve1', Ridder Anciaux 
Henry de Faveaux. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleite?'s, HH. Demeur en Van 
Ryn. 
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1e KAMER. - 10 november 1960 

VERKOOP. OVERDRACHT VAN 
SCHULDVORDERING. - ONDERNEMING 
VAN WERKEN VOOR REKENING VAN 
DE STAAT. - DECREET VAN 26 PLU
VIOSE JAAR II. - DECREET DAT DE 
ONDERNEMERS NIET VERBIEDT DE 
SCHULDVORDERINGEN DIE ZE OP DE 
STAAT BEZITTEN OVER TE DRAGEN. 

Het dec1•eet van 2G pluviose jaar I I, dat 
voorlopig aan de particuliere sclmld
eisers verbod oplegde beslag onder derden 
of ve1·zet te doen op gelden besternd 
voor de onde1·nerners van werken voo1· 
rekening van de Staat, verbood deze 
onde1·nerners niet de schuldvorderingen 
die ze, uit oorzaak van deze werken, op 
de Staat bezaten, over te drag en ( 1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ETABLISSE
MENTS GAROT ET BURTON "' EN LlTIS
CONSORTEN, T. NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « CONSTRUCTION, ETUDE ET 
OUVRAISON, Mr MARDENS, VEREFFE
NAAR, DE BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN OPENBARE WERKEN EN WEDER
OPBOUW, EN DE NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « KREDIETBANK "·) 

ARREST. 

RET I-I OF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 december 1958 door het 
I-Iof van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de vordering, door 
aanleggers ingesteld, ertoe strekt, bij 
toepassing van het decreet van 26 plu
viose jaar II, dat nog van toepassing 
was ten tijde van de feiten der zaak, 
nietig te doen verklaren de overdrachten 
van schuldvorderingen op de Belgische 
Staat aan de Kredietbank door de naam
loze vennootschap " Construction, Etude 
et Ouvraison " toegestaan, welke schuld
vorderingen ontstaan waren ingevolge 
de uitvoering van openbare werken door 
die vennootschap voor rekening van 
de Staat; de door de Staat in de handen 
van de Kredietbank verrichte betalingen 
niet bevrijdend te doen verklaren, de 
Staat te doen veroordelen tot betaling 
aan de naamloze vennootschap " Con
struction, Etude et Ouvraison " van 

(1) De wet van 3 januari 1958 heeft de 
tekst van het decreet van 26 pluviose jaar II 
vervangen. 

het bedrag van de schuldvorderingen 
van aanleggers en dezen, bij voorrecht, 
de aldus door de Staat betaalde sommen 
te doen verkrijgen; 

Over de twee middelen samen, afgeleid, 
het eerste, nit de schending van de arti
kelen 1, 2, 3, 4 van het decreet van 
26 pluviose - 28 ventose jaar II, hetwelk 
voorlopig aan de particuliere schuld
eisers verbiedt beslagen onder derden 
op de voor aannemers van werken voor 
de rekening van de Staat bestemde 
gelden te Jeggen of daarop verzet te 
doen, 6, 1101, 1126, 1128, 1131, 1134, , 
1598, 1689, 1690, 1691, 2279 van het 
Burgerlijk vVetboek, 7, 8, 9, 12, 18, 20, 
in het bijzonder 20, 1°, 5° en 7o, 41, 
46 en 96 van de wet van 16 december 
1851 op de voorrechten en hypotheken, 
doordat het bestreden arrest, in strijd 
met de regelmatig door aanleggers geno
men conclusies, van waarde verklaart 
de overdrachten van schuldvorderingen 
van de verweerster naamloze vennoot
schap " Construction, Etude et Ouvrai
son "' op verweerder de Belgische Staat, 
welke voor de eindoplevering van de 
openbare werken waarop zij betrekking 
hadden, ten voordele van verweerster 
Kredietbank toegestaan en op 12 april, 
11 augustus 1950 en 25 februari 1952 
genotiilcieerd werden, onder het voor
behoud dat deze schuldvorderingen zou
den overgedragen zijn bezwaard met 
het voorrecht dat ten voordele van 
aanleggers bestond, welk voorrecht, vol
gens het arrest, slechts kon behouden 
worden zo er een verzet aangetekend 
of een beslag in de handen van de Staat 
gelegd werd voor de door deze laatste 
aan de overnemer van de sclmldvorde
ring gedane betaling, dan wanneer zowel 
de letter als de geest van het decreet 
van 26 pluviose jaar II gebieden dat de 
schuldvorderingen van aannemers van 
openbare werken op de Staat, voor de 
eindoplevering van de werken, onover
draagbaar zijn ten voordeJe van derden, 
andere dan de werklieden en leveran
ciers, wil het in het openbaar belang 
voorgeschreven besteden van de schuld
vordering van de aannemet, aan het 
voltooien van de werken, en in het 
bijzonder, aan de betaling van de werk
lieden en leveranciers onmisbare helpers, 
niet in het gedrang komen, wil er ten 
voordele van de overnemers, zelfs par
ticuliere schuldeisers, geen bij de wet 
niet bepaalde oorzaak van voorrang in 
het !even geroepen worden, wil ten
slotte, in strijd met de in het middel 
aangeduide bepalingen, het behoud van 
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het voorrecht van de werklieden en 
leveranciers, zeUs bij niet-betaling aan 
de aannemer zelf, niet afhankelijk ge
maakt worden van een verzet of een 
beslag onder derden (in het bijzonder, 
schending· van de artikelen 1, 2, 3, 4 van 
het decreet van 26 pluviose - 28 ventOse 
jaar II, 6, 1101, 1126, 1128, 1131, 1134, 
1598, 1689, 1690, 1691 van het Burgerlijk 
Wetboek), dan wanneer de voorrechten 
op roerende goederen - althans de 
voorrechten op roerende goederen die 
niet door de gedachte van pandgeving te 
verklaren zijn,- geen zakelijke rechten 
zijn en een recht van zaaksgevolg slechts 
behelzen wanneer de wet daarin uit
drukkelijk voorziet ~ hetgeen niet het 
geval is terzake ; dat dienvolgens het 
door het bestreden arrest aan aanleggers 
op de schuldvordering van verweerster 
naamloze vennootschap " Construction, 
Etude et Ouvraison n tegen de Belgische 
Staat erkende recht van zaaksg·evolg, 
dat de basis zelf uitmaakt van het sys
teem dat het huldigt van iedere wette
lijke grondslag ontbloot is (in bet bij
zonder schending van de artikelen 1, 2, 
3, 4 van het decreet van 26 pluviose 
jaar II, 2279 van het Burgerlijk :Wetboek, 
7, 8, 9, 12, 18, 20, in het bijzonder 20, 
1 o, 5° en 7°, 41, 46, 96 van de wet van 
16 december 1951 op de voorrechten 
en hypotheken) : en het tweede, van 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
enerzijds beslist dat, " wanneer de aan
nemer van openbare werken zijn schuld
vordering op de Staat overdraagt, hij 
haar slechts kan overdragen met het 
voorrecht, dat haar ten voordele van 
de werklieden en leveranciers bezwaart 
en dat gelijk te stellen is met datgene 
van de pandhoudende schuldeisers, wier 
rechten jegens de derden verkregen 
zijn n en dat, « krachtens de algemene 
rechtsbeginselen, elke overgedragen 
schuldvordering, indien zij overgedragen 
wordt met het voordeel van de voorrech
ten en andere bijkomende rechten die 
daaraan kunnen verbonden zijn, wettig 
met al de lasten en al de gebreken die 
haar aankleven, overgedragen wordt n 
en dat " de overdracht van de schuld
vordering dus geenszins aan het voor
recht van de werklieden en leveranciers 
van de overdrager afbreuk doet; dat 
dit voorrecht onverminderd zal voort
bestaan zonder dat een beslag onder 
derden gelegd of een verzet gedaan 
behoeft te worden, tot op het ogenblik 
dat de betaling dat voorrecht zal doen 
verdwijnen niet het te niet gaan va~ 

de schuldvordering waarop het berustte n; 
aldus erkennende dat het voorrecht de 
schuldvordering· van de hoofdaannemer 
teg·en de Staat tot voorwerp heeft en 
dat het dit voorwerp volgt, in welke 
handen het ook kome, hetgeen het 
bestaan van een recht van zaaksgevolg 
onderstelt, maar, anderzijds, beslist dat 
de overgedragene schuldvordering· " on
veranderd blijft voortbestaan waar de 
verbintenis moet nagekomen worden n 
en << dat er geen sprake kan zijn van 
recht van zaaksgevolg daar de zaak 
waarop het zakelijk recht slaat (de gelden 
door de Staat in zijn bezit gehouden) 
geen verplaatsing· ondergaan heeft n, 
dan wanneer het tegenstrijdig is tegelijk 
te beslissen dat het vo,orrecht op de 
schuldvordering van de aannemer tegen 
de Staat wordt uitgeoefend en daarna, 
niet op de schuldvordering· maar op 
<< de gelden door de Staat in zijn bezit 
gehouden >> en het tegenstrijdig is te 
beslissen, enerzijds, dat het voorrecht 
zijn voorwerp volgt, in welke handen 
het ook kome, dit wil zeggen dat een 
recht van zaaksgevolg eraan verbonden 
is, en, anderzij ds, dat er geen sprake 
is van een zodanig recht van zaaksgevolg 
zodat de motieven van het arrest tegen
strijdig of, althans, dubbelzinnig zijn, 
hetgeen met een ontbreken van motieven 
gelijkstaat : 

Overwegende dat het decreet van 
26 pluviose jaar II van het gemeen 
recht afweek en strikt diende uitgelegd 
te worden; dat dit decreet, hetwelk 
zich ertoe beperkte aan de particuliere 
schuldeisers van de aannemers en aan
nemers bij vergunning van de ·voor 
rekening van de natie uitgevoerde wer
ken n, ieder beslag onder derden of verzet 
op de gelden die in de kassen van de 
Staat voor de betaling van de aannemers 
neergelegd zijn te verbieden, geen enkel 
verbod uitsprak wat betreft de over
dracht van hun schuldvorderingen op 
de Staat en derg·elijk verbod niet impli
ceerde; 

Dat het eerste middel, in zijn eerste 
onderdeel, naar recht faalt ; 

Overwegende dat het arrest de over
drachten van schuldvorderingen gedaan 
door verweerster naamloze vennootschap 
'' Construction, Etude et Ouvraison >> 

niet van waarde verklaart '' onder het 
voorbehoud >> dat deze schuldvorderingen 
zouden overgedragen zijn, met het ten 
voordele van aanleggers bestaande voor
recht bezwaard ; dat zo, na erop gewezen 
te hebben dat het decreet van 26 pluviose 
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jaar II van het gemeen recht afwijkt, 
dus exceptioneel is en strikt dient te 
worden uitgelegd en (( dat ten andere 
de kwestieuze schuldvorderingen onvat
baar voor beslag en niet, zoals in vele 
andere gevallen, onvatbaar voor over
dracht en voor beslag verklaard worden », 
het, als antwoord op de conclusies van 
aanleggers, de door het tweede onderdeel 
van het eerste middel en door het tweede 
middel gecritiseerde overwegingen geeft, 
deze overwegingen niettemin zonder 
invloed zijn op de wettigheid van het 
dispositief, daar dit wettig gerechtvaar
digd wordt door de vaststelling van 
de afwezigheid in het op de feiten van 
de zaak toepasselijke decreet van 26 p1u
viose jaar II van een bepaling die de 
overdracht van schuldvorderingen ver
biedt, of een dergelijk verbod impliceert, 
waaruit vo1gt dat het eerste middel, 
in zijn tweede onderdeel, en het tweede 
middel bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk zijn; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieni!fg; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

10 november 1960. - 1° karrier. 
Voorzitter, H. de Clippele, eerste voor
zitter. ---:-- Ve1·slaggever, Ridder Anciaux 
Henry de Faveaux. ~ GeliJ'kluidende 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raaL - ,Pleite1·s, HH. Van Ryn, De 
Bruy~, en Simont. 

2" KAMER. - 14 november 1960 

VREEMDELINGEN. - VREEMDELIN
GENPOLITIE. - VREEMDELING DIE 
IN HET RIJK BINNENKOMT ZONiiER 
DE VEREISTE TOELATING EN ZONDER 
TE VERKLAREN DAT !IIJ VLUCHTELING 
IS. - lNBREUK OP ARTIKEL 12, 1°, 
VAN DE WET VAN 28 MAART 1952. -
LATERE VERKLARING, OF LATER NEER
LEGGEN VAN EEN VERZOEKSCHRIFT 
STREKKENDE TOT HE'r BEKOJVIEN VAN 
DE ERKENNING VAN DE HOEDANIGHEID 
VAN VLUCHTELING. - 0JVISTANDIG
HEDEN DIE DE INBREUK NIET UITSLUI
TEN. 

De V1'eemdeling die in het rijk binnenkomt 
zonde1' de toelating vereist doo1· artikel 2, 
A, van de wet van 28 maart 1952 op 
de V1'eemdelingenpolitie e1~ zonder op 
dat ogenblik te verklaren dat hij · vluch-

teling 1:s, pleegt de inb1·eulc voorzien 
bij m·tikel 12, 1°, van die wet. Noch 
een late?·e verklaring, noch het late1· neer
leggen van een ve1·zoeksch1·i{t dat e?'toe 
st1·elct, con{o1'm artikel 4, B, van gezegde 
wet de erlcenning te bekomen van de 
hoedanigheid van vluchteling, sluiten 
deze inbreuk uit ( 1). 

{OUAKLI, ABDI EN ZAOUCHE.) 

ARREST (2). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 augustus 1960 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest : 
1 o over het verzoek om opschorting 
uitspraak doende, beslist dat er geen 
termen zijn om de uitspraak op te schor
ten, om de redenen dat (( (beklaagden) 
niet verklaard hebben vluchteling te 
zijn bij het binnenkomen in het rijk; 
dat zij niet doen blijken van enig element 
van overmacht dat hen belet zou hebben 
die verklaring af te leggen toen zij in 
Belgie binnenkwamen of althans op 
23 april 1960 bij hun arrestatie door 
de rijkswacht van Bernissart of bij hun 
ondervraging door de onderzoeksrechter 
van het arrondissement Doornik », en 
2° over de grond uitspraak doende, 
beslist dat beldaagden onregelmatig in 
het Rijk binnengekomen zijn, om de 
redenen dat (( (beklaagden) niet ver
klaard hebben vluchtelingen te :iijn 
bij het binnenkomen in Belgie, dat 
het door hen op 26 april 1960 ingediende 
verzoek hun onregelmatige binnenkomen 
niet dekt, dat, zoals hiervoren gezegd 
is, de vreemdeling die de vereiste docu
menten niet bezit en die strafsancties 
wil vermijden de verklaring dat hij 
vluchteling is moet afleggen bij bet 
binnenkomen in het Rijk ''; dan wanneer 
deze redenen het punt in· het onzekere 
laten of ((de verklaring vluchteling te 
zijn » welke de beklaagde op het ogenblik 
van zijn binnenkomen in Belgie zou 
moeten afleggen is (( het verzoek tot 

(1) Raadpl. verbr., 20 juni 1960 (A.1•r, Verbr,, 
1960, biz. 950); zie volgend arrest. 

(2) Twee arresten werden voorheen door 
het Hof in deze zaak uitgesproken, respec
tievelijk op 20 juni 1960 (A.1'1·. Verbr., 1960, 
biz. 950) en op 22 juli 1960 (ibid., 1960, 
biz. 997). 
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de Minister van Justitie, bepaald bij 
artikel 4, B, van de wet van 28 maart 
1952 op de politie der vreemdeling·en, 
ertoe strekkende als vluchteling erkend 
te worden ,, of bestaat in een gewone 
mondelinge of schriftelijke verklaring, 
zonder verdere formaliteit, bij gelijk 
welke bestuurlijke of rechterlijke over
heid afgeleg·d; dan wanneer deze redenen 
dubbelzinnig of althans onduidelijk zijn, 
en zij het Hof niet in staat stellen tot het 
uitoefenen van zijn controle op de wettig
heid van de aangevallen beslissing, daar 
de oplossingen welke voor de interpretatie 
van de toepassing van artikel 7 dienen 
gegeven te worden kunnen ver<:tnderen 
naar g·elang van de interpretatie van 
de in evengemeld artikel 7 Rtaande 
zinsnede " die verklaart vluchteling te 
zijn ... "; 

Overwegende dat de in het middel 
aangehaalde redenen zonder dubbel
zinnigheid aanduiden dat de feiten
rechter het verzoek om opschorting 
verworpen en aanleggers schuldig eraan 
verklaard heeft, vreemdelingen zijnde, 
zonder de vereiste toelating in het rijk 
binnengekomen te zijn omdat aanleggers, 
daar zij bij het binnenkomen in het rijk · 
niet verldaard hadden vluchteling·en 
te zijn, zonder dat dit hun door over
macht belet was, zich niet konden 
beroepen op het verzoek dat zij nader
hand in de bij artikel 4, B, van de wet 
van 28 maart 1952 gestelde termijn 
tot de Minister van Justitie gericht 
hadden om de erkenning van de hoeda
nigheid van vluchtelingen te bekomen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2, A, 
4, B, en 12, 1°, van de wet van 28 maart 
1952 op de vreemdeling·enpolitie, 1, 2 en 
vooral 7 van .het koninklijk besluit van 
3 december 1953 betreffende de voor
waarden waaronder vreemdelingen Bel
gie kunnen binnenkomen, er verblijven 
en er zich vestigen, doordat het bestreden 
arrest : 1 o over het verzoek om de uit
spraak op te schorten uitspraak doende, 
beslist dater geen termen tot opschorting 
zijn, om de redenen dat " (beklaagden) 
niet verklaard hebben vluchtelingen te 
zijn bij het binnenkomen in het rijk en 
dat zij niet doen blijken van enig element 
vp.n overmacht dat hen belet zou hebben 
die verklaring af te leggen toen zij in 
Belgie binnenkwamen of althans op 
23 april 1960 bij hun arrestatie door de 
rijkswacht van Bernissart of hun onder
vraging door de onderzoeksrechter van 

het arrondissement Doornik "; 2° over 
de grond uitspraak doende, beslist dat 
beklaag·den onregelmatig in het Rijk 
binnengekomen zijn, om de redenen 
dat " (beklaagden) niet verklaard hebben 
vluchtelingen te zijn bij hun binnen
komst in Belgie; dat het door hen op 
26 april 1960 ingediende verzoek hun 
onregelmatige binnenkomst niet dekt, 
dat, zoals hiervoren gezegd is, de vreem
deling die de vereiste documenten niet 
bezit en strafsancties wil vermijden de 
verklaring dat hij vluchteling is moet 
afleggen bij het binnenkomen in het 
rijk >>, dan wanneer artikel 7 van het 
koninklijk besluit van 3 december 1953, 
genomen krachtens artikel 2a van de 
wet van 28 maart 1952, van de inkom
voorwaarden, door artikel 1 van het
zelfde koninklijk besluit gesteld aan 
de vreemdelingen die wensen in het 
land hinnen te komen, afwijkt ten 
behoeve van diegenen die verklaren 
vluchteling te zijn en zich binnen acht 
dagen nadat zij het rijk zijn binnen
gekomen bij het gemeentebestuur aan
melden ; dan wanneer voormeld artikel 7 
van het koninklijk besluit van 3 decem
ber 1953 de vreemdeling geenszins ertoe 
verplicht "te verklaren dat hij vluchte
ling is >> juist wanueer hij in het Rijk 
binnenkomt >>, of althans, wa t de beklaag
den betreft, op 23 april 1960 bij hun 
arrestatie of hun ondervraging door 
de onderzoeksrechter dan wanneer meer
gemeld artikel 7 van het koninklijk 
besluit van 3 december 1953 geenszins 
voorziet in " gelijk welke verklaring >>, 
mondelinge of schriftelijke, aan de 
hestuurlijke of rechterlijke overheid en 
andere dan .de vluchtelingenverklaring, 
afgelegd bij wege van het verzoek tot 
de Minister van Justitie, bedoeld door 
artikel 4, B, van de wet van 28 maart 
1952 ; 

Overwegende dat artikel 12, 1°, van 
de wet van 28 maart 1952 op de vreem
delingenpolitie als misdrijf aanmerkt 
het feit, voor een vreemdeling·, zonder 
de. vereiste toelating in het rijk binnen 
te komen of er te verblijven ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder deswege gecritiseerd te worden, 
dat aanleggers in het rijk zijn binnen
gekomen zonder de bepalingen van 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
3 december 1953 en van de artikelen 2 
en 3 van het koninklijk besluit van 
6 december 1955 in acht te hebben 
genomen; 

Overwegende dat, naar luid van 
a.rtikel 7. van het koninklijk besluit van 
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3 december 1953, aan de vreemdeling 
die in het rijk binnenkomt zonder vol
daan te hebben aan het bepaalde van 
artikel 1 van dat besluit, maar die ver
klaart vluchteling te zijn en die voldaan 
heeft aan de verplichting bepaald in 
het eerste lid van artikel 2, door het 
gemeentebestuur waar hij zich aanmeldt 
om ingeschreven te worden een attest 
van immatriculatie afgegeven wordt 
tot dekking van zijn verblijf, totdat 
over zijn verzoek om een verblijfsver
vergunning beslist is ; 

Overwegende dat zowel uit de tekst 
zelve van evenaangehaalde artikel 7 
als uit de algemene economie van de 
wet van 28 maart 1952 blijkt dat voor
meld artikel, verre van het in het geheim 
binnengekomen in het rijk toe te staan 
of te dekken, sJechts toepassing vindt 
wanneer de vreemdeling verklaart vreem
deling te zijn juist bij het binnenkomen; 

Overwegende dat, aangezien deze ver
klaring tot doel heeft het ontbreken van 
het document, bepaald bij artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 3 decem
ber 1953 of bij koninklijk besluit van 
6 december 1955, dat de vreemdeling 
spontaan moet tonen aan de overheid die 
met de bewaking van de grenzen is belast 
te verklaren en eventueel te rechtvaar
digen, zij die formaliteit vervangt en 
noodzakelijk dient plaats te hebben, be
halve bij overmacht, onder dezelfde 
omstandigheden, dit wil zeggen bij het 
binnenkomen in het rijk; 

Overwegende dat die verklaring, welke 
dus onverwijld moet geschieden is van 
het verzoek, de erkenning van de hoe
danigheid van vluchteling tot doel 
hebbende, waarin hij artikel r, van de 
wet van 28 maart 1952 voorzien is en 
hetwelk dient te worden ingediend 
binnen de maand na het binnenkomen in 
het rijk; 

Waaruit volgt dat het middel naar 
recht faalt; 

Over· het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 25, 26, 27, 29 en 30 van 
de Grondwet, 1, 2 en 5 van de wet van 
26 juni 1953 houdende goedkeuring 
van het Internationaal Verdrag betref
fende de Status van vluchtelingen, 
ondertekend te Geneve op 28 juli 1951, 
1 en 31-1 van evengenoemd verdrag, 
1 van het ministerieel besluit van 22 fe
bruari 1954, doordat het . bestreden 
arrest zegt dat er geen termen zijn tot 
opschorting van de uitspraak en, de 
zaak tot zich trekkende, tegen beklaagden 
veroordelingen ve1t om de reden « dat 

er zowel uit de tekst van artikel 7, lid 1, 
van het koninklijk besJuit van 3 december 
1953 als uit die van artikel 31-1 van het 
Internationaal Verdrag· betreffende de 
Status van Vluchtelingen, ondertekend 
te Geneve op 28 juli 1951 en goedgekeurd 
door de Belgische wet van 2 6 juni 1953, 
blijkt dat deze vreemdeling niet beschikt 
over enige termijn om zijn verldaring 
af te leggen », eerste onderdeel, dan 
wanneer aanleggers in hun in hoger 
beroep regelmatig genomen conclusies, 
zowel ten aanzien van het verzoek om 
opschorting als van de grond der zaak 
deden gelaen « dat de rechterJijke macht 
niet in de plaats van het Hoog Commis
sariaat mag treden om te beslissen of 
het Verdrag van Geneve a! dan niet 
op beklaagden toepasselijk is » en dat, 
" daar de beslissing van de Hoge Commis
saris niet bekend is, de uitspraak dient 
te worden opgeschort ... ,, enerzijds (con
clusies over de opschorting), en, ander
zijds, dat « het Hoog Commissariaat 
aileen bevoegd is om die vraag te beslech
ten; dat noch de Minister, noch de 
rechtbanken zich in zijn plaats mogen 
stellen in de hem door de Belgische 
wetgever voorbehouden beoordelingsbe
voegdheid », en dan wanneer het bestre
den arrest, door de toepassing van arti
kel 31-1 van het Verdrag van Geneve 
op de aan het Hof van beroep voorge
legde zaak in te roepen, zonder de redenen 
op te geven waarom het meergemeld 
verdrag op aanleggers toepasselijk acht, 
op de door dezen ontvouwde redenen 
geen passend antwoord verstrekt, (scherr
ding van arhkel 97 van de Grondwet) ; 
tweede· onderdeel, dan wanneer het 
bestreden arrest, door te beslissen dat 
artikel 31-1 van het Verdrag van Geneve 
betreffende de Status van Vluchtelingen 
op aanleggers toepasselijk was, miskend 
heeft de in de Grondwet neergelegde 
regel van de scheiding der machten en 
de wetsbepalingen waardoor uitsluitend 
aan het Hoog Commissariaat voor de 
vluchtelingen bevoegdheid verleend 
wordt om de toepassing van bet verdrag 
te bepalen (schending van de andere 
in het mid del aangeduide artikelen) : 

Overwegende dat artikel 31-1 van 
het Internationaal Verdrag betreffende 
de Status van Vluchtelingen, onder
tekend te Geneve op 28 juli 1951 en 
goedgekeurd door de wet van 26 juni 
1953, bepaalt : «de verdragsluitende 
Staten zullen geen strafsancties, op 
grond van onregelmatige binnenkomst 
of onregelmatig verblijf toepassen op 
vluchtelingen die, rechtstreeks komend 
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van een grondgebied waar hun Ieven 
of vrijheid in de zin van artikel 1 werd 
bedreigd, zonder toestemming hun grond
gebied binnenkomen of zich aldaar 
bevinden, mits zij zich onverwijld bij 
de autoriteiten melden en deze overtui
gen, dat zij geldige redenen lurbben voor 
hun onregelmatige binnenkomst of on
regelmatige aanwezigheid >> ; 

Overweg·ende dat bet bestreden arrest 
niet beslist dat dit internationaal verdrag 
op aanleggers van toepassing is; dat 
het daarnaar verwijst om in de overeen
stemmende, hierboven aangehaalde be
paling een bevestiging te zien van de 
interpretatie welke het verstrekt van 
artikel ? van het koninklijk besluit van 
3 december 1953 hetwelk tevens betrek
king heeft op het geval van de vreem
deling die, onregelmatig in het land 
binnengekomen, verklaart vluchteling 
te zijn, volgens welke interpretatie deze 
laatste woorden voor de betrokkene de 
verplichting in zich sluiten zich onver
wijld bij een Belgische overheid te melden 
en haar de reden tot zijn onregelmatige 
binnenkomst in het land uiteen te zetten ; 

Dat in beide onderdelen het middel, 
op een onjuiste interpretatie van het 
arrest rustende, feitelijke grondslag· mist; 

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 voor
ziening; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

1~ november 1960. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Giroul, voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Polet. - Gelijkluidende 
conclu.sie, H. R. Delange, advocaat
generaal. -Pleiter, H. De Kock (van de 
balie bij het hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 14 november 1960 

VREEMDELINGEN. - VREEMDELIN
GENPOLlTIE. - TERUGGEWEZEN OF 
UITGEZETTE VREEMDELING DIE TERUG 
IN HET RIJK BINNENKOMT ZONDER EEN 
BIJZONDERE VERGUNNING VANWEGE DE 
MINISTER VAN JUSTITIE. - I NBREUK 
OP ARTIKEL 12, 5°, VAN DE WET VAN 
28 MAART 1952. - VREEJ\iDELING DIE 
VERI{LAART VLUCHTELlNG TE ZIJN OF 
DIE VERZOEKT ALS VLUCHTELING ER-

KEND TE WORDEN. - 0MSTANDIGHEID 
DIE DE INBREUK NIET UITSLUIT. 

De V!'eemdeling die teruggewezen of' uit
gezet we1·d en die opnieuw in het rijk 
binnenkomt zonder bijzonde-re ve!'gun
ning van de Minister van justitie pleegt 
de inb!'euk voo!'zien b1:j a1·tikel 12, 5o, 
van de wet van 28 maart 1952 op de 
m:eemdelingenpolitie. Noch de omstan
dtgheid dat belanghebbende verklaard 
heeft vluchteling te zijn, noch het nede!'
leggen van een verzoekscMift ertoe st!'ek
kende als vluchteling e1·kend te wo1·den 
confo!'m a!'ti{cel 4, B, van gezegde wet: 
sluiten deze inbreuk uit ( 1). 

(ARBAOUI.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het arrest, 
op 20 juni 1960 gewezen door het hof 
in de zaak (2) ; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
30 augustus 1960 gewezen door het Hof 
van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 9? van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest: 1 o over 
het verzoek om opschorting uitspraak 
doende, beslist dat er geen termen zijn 
om de uitspraak op te schorten om de 
redenen dat " (beklaagde) niet verklaard 
heeft vluchteling te zijn bij het binnen
komen in het rijk; dat hij niet doet 
blijken van enig element van overmacht 
dat hem belet zou hebben die verklaring 
af te leggen toe hij in Belgie binnenkwam 
of althans op 11 februari 1960 bij zijn 
arrestatie door de rijkswacht van Eynat
ten of bij zijn ondervragmg door de 
onderzoeksrechter van het arrondisse
ment V erviers >>, en 2° over de grond 
mtspraak doende, beslist dat beklaagde 
onregelmatig in het rijk binnengekomen 
is, om de redenen dat " (beklaagde) niet 
verklaard heeft vluchteling te zijn bij het 
binnenkomen in Belgie, dat bet door hem 
op 15 februari 1960 ingediende verzoek 
zijn onregelmatige binnenkomst niet 
dekt, dat, zoals hierboven gezegd is, de 
vreemdeling die de vereiste documen ten 
niet bezit en die strafsancties wil ver
mijden de verklaring dat hij vluchteling 
is moet afleggen bij het binnenkomen in 
het rijk n; dan wanneer deze redenen het 

( 1) Zie vorig anest. 
(2} A11·. Verbr., 1960, blz. 950. 
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punt in het onzekere laten of << de ver
ldaring vluchteling te zijn " welke de 
beklaagde op het ogenblik van zijn bin
nenkomen in Belgie zou moeten aflegg(:)n 

· is « het verzoek tot de Minister van 
justitie, bepaald bij artikel 4, B, van de 
wet van 28 maart 1952 op de politie 
der vreemdelingen, ertoe strekkende als 
vluchteling erkend te worden ,, of bestaat 
in een gewone mondelmge of schnftelijke 
verklaring, zonder verdere formaliteit, 
bij gelijk welke bestuurlijke of rechter
Jijke overheid afgelegd; dan wanneer 
deze redenen dubbelzinnig of althans 
onduidelijk zijn, en zij bet hof niet in 
staat stellen tot het uitoefenen van zijn 
controle op de wettigheid van de aan
gevallen beslissing : 

Overwegende dat de in het middel 
aangehaalde redenen zonder dubbelzin
nigheid aanduiden dat de feitenrechter 
het verzoek om opschorting verworpen 
en aanlegger schuldig eraan verklaard 
heeft, een teruggewezen of uitgezette 
vreemdeling zijnde, zonder een bijzon
dere vergunning vanwege de Minister van 
justitie in het rijk binnengekomen te zijn 
of er verbleven te hebben omdat, daar 
hij bij bet binnenkomen in het rijk niet 
verklaard had vluchteling te zijn, zonder 
.dat dit hem door overmacht belet was, 
aanlegger zich niet kon beroepen op het 
verzoek dat hij naderhand in de bij 
artikel 4, B, van de wet van 28 maart 
1952 · gestelde termijn tot de Minister 

· van justitie gericht had om de erkenning 
van de hoedanigheid van vluchteling te 
bekomen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

·Over het tweede en het derde mid del 
samen, het tweeae, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, A, 4, B, en 12, 5°, 
van de wet van 28 maart 1952 op de 
vreemdelingenpolitie, 1, 2 en vooral 7 van 
het koninklijk besluit van 3 december 
1953 betreffende de voorwaarden waar
onder vreemdelingen Belgie kunnen bin
nerikomen er verblijven en er zich vesti
gen, doordat het bestreden arrest : 1 o over 

· het verzoek om de uitspraak op te schor
ten uitspraak doende, beslist dat er geen 
termen tot opschorting zijn, om de rede
nen dat «.(beklaagde) niet verklaard 
heeft vluchteling te zijn bij het binneh
komen in het rijk en dat hij niet doet 

. blijken van enig element van overmacht 
dat hem belet zou hebben die verklaring 
af te leggen toen hij in Belgie binnen
kwam of althans op 11 februari 1960 bij 
zijn arrestatie door de rijkswacht van 

Eynatten of zijn ondervraging door de 
onderzoeksrechter van het arrondisse
ment Doornik ''; 2° over de grond uit
spraak doende, beslist dat beklaagde 
onregelmatig in het rijk binnengekomen 
is, om de redenen dat « (beklaagde) niet 
verklaard heeft vluchteling te zijn bij 
zijn binnenkomst in Belgie; dat het door 
hem op 15 februari 1960 ingediende ver
zoek zijn onregelmatige binnenkomst niet 
dekt, dat, zoals hiervoren gezegd is, de 
vreemdeling die de vereiste documenten 
niet bezit en strafsancties wil vermijden 
de verklaring dat hij vluchteling is moet 
afleggen bij het binnenkomen in het 
Rijk ,, dan wanneer artikel 7 van het 
koninklijk besluit van 3 december 1953, 
genomen krachtens artikel 2, A, van de 
wet van 28 maart 1952, van de irikom
voorwaarden, door artikel 1 van het
zelfde koninklijk besluit gesteld aan de 
vreemdelingen die wensen in het land 
binnen te komen, afwijkt ten behoeve 
van diegenen die verklaren vluchteling 
te zijn en zich binnen acht dagen nadat 
zij het rijk zijn binnengekomen bij het 
gemeentebestuur aanmelden; dan wan
neer voormeld artikel 7 van het konink
Jijk besluit van 3 december 1953 de 
vreemdeling geenszins ertoe verplicht « te 
verklaren dat hij vluchteling is >> juist 
wanneer hij in het Rijk binnenkomt of 
althans, wat de beklaagde betreft, op 
11 februari 1960 bij zijn arrestatie of zijn 
ondervraging door de onderzoeksrechter ; 
dan wanneer meergemeld artikel 7 van 
het koninklijk besluit van 3 december 
1953 geenszins voorziet in « gelijk welke 
verklaring >>, mondelinge of schriftelijke, 
aan de bestuurlijke of rechterlijke over
heid, en andere dan de vluchtelingen
verklaring, afgelegd bij wege :van het 
verzoek tot de Minister van justitie, 
bedoeld door artikel 4, B, van de wet 
van 28 maart 1952 ; en het cterde, afge
leid uit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 25, 26, 27, 29 en 30 
van de Grondwet, 1, 2 en 5 van de wet 
van 26 juni 1953 houdende goedkeuring 
van het Internationaal Verdrag betref
fende de Status van Vluchtelingen, onder
tekend te Geneve op 28 juli 1951, 1 en 
31-1 van evengenoemd verdrag, 1 van 
het ministerieel besluit van 22 februari 
1954, doordat het bestrederi arrest zegt 
dat er geen termen zijn tot opschorting 
van de uitspraak en, de zaak tot zich 
trekkende, tegen beklaag·de veroordelin
gen velt om de reden « dat er zowel uit 
de tekst van artikel 7, lid 1, van het 
koninklijk besluit van 3 december 1953 
als uit die van artikel 31-1 van het Inter-
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nationaal Verdrag betreffende de Status 
van Vluchtelingen, ondertekend te Ge
neve op 28 juli 1951 en goedgekeurd door 
de Belgische wet van 26 juni 1953, blijkt 
dat deze vreemdeling niet beschikt over 
enige termijn om zijn verklaring af te 
leggen n, eerste onderdeel, dan wanneer 
aanlegger in zijn in boger beroep regel
matig g·enomen conclusies, zowel ten aan
zien van het verzoek om opschorting als 
van de grond der zaak deed gelden « dat 
de rechterlijke macht niet in de plaats 
van het Hoog Commissariaat mag· treden 
om te beslissen of het Verdrag van Geneve 
al dan niet op beklaagde toepasselijk is '' 
en dat, « daar de beslissing van de Hoge 
Commissaris niet bekend is, de uitspraak 
dient te worden opgeschort ... n, enerzijds 
( conclusies over de opschorting·), en, an
derzijds, dat « het Hoog Commissariaat 
aileen bevoegd is om die vraag te be
slechten; dat noch de Minister, noch de 
rechtbanken zich in zijn plaats mogen 
stellen in de hem door de Belgische wetg·e
ver voorbehouden beoordelingsbevoeg·d
heid n, en dan wanneer het bestreden 
arrest, door de toepassing van artikel 31-1 
van het Verdrag van Geneve op de aan 
het hof van beroep voorgelegde zaak in 
te roepen, zonder de redenen op te geven 
waarom het meergemeld verdrag op aan
leg·ger toepasselijk acht, op de door deze 
ontvouwde redenen geen passend ant
woord verstrekt (schending van artikel 97 
van de Grondwet) ; tweede onderdeel, 
dan wanneer het bestreden arrest, door 
te beslissen dat artikel 31-1 van het 
Verdrag· van Geneve betreffende de Sta
tus van Vluchtelingen op aanlegger toe
passelijk was, miskend heeft de in de 
Grondwet neergelegde regel van de schei
ding der machten en de wetsbepalingen 
waardoor uitsluitend aan het Hoog Com
missariaat voor de vluchtelingen be
voeg·dheid verleend wordt om de toepas
sing van het verdrag te bepalen (scherr
ding van de andere in het middel aan
geduide artikelen) : 

Overwegende dat aanlegger veroor
deeld is ter zake van, een teruggewezen 
of uitgezette vreemdeling zijnde, in 
Belgiii te zijn binnengekomen of er te 
hebben verbleven zonder een bijzondere 
vergunning vanwege de Minister van 
justitie, welke misdrijf is omschreven in 
en strafbaar gesteld. door artikel 12, 5°, 
van de wet van 28 maart 1952 op de 
vreemdelingenpolitie; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt, zonder deswege gecritiseerd te 
zijn, dat aanlegger een vreemdeling is 
tegen wie een besluit tot terugwijzing 

werd genomen en dat hij in het rijk 
binnengekomen is zonder een bijzondere 
vergunning vanwege de Minister van 
justitie; dat het arrest aldus gewezen 
heeft op de vereisten voor de aanwezig
heid van het in voormeld artikel 12, 5°, 
omschreven misdrijf, en de toepassing 
van deze bepaling wettig gerechtvaardigd 
heeft; 

Overwegende dat de toelating om in 
het rijk binnen te komen, waarin door 
artikel 2, A, van de wet van 28 maart 
1952 voorzien is, welke door de Minister 
van justitie onder de voorwaarden en in 
de vormen, bij koninklijk besluit bepaald, 
verleend wordt, en welke van rechtswege 
verkregen wordt door degene .die het 
bepaalde bij artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 3 december 1953 naleeft, de 
algemene verg·unning is waaronder een 
vreemdeling die in Belgiii binnenkomt het 
in artikel12, 1°, van de wet van 28 maart 
1952 omschreven misdrijf begaat; dat 
de bepalingen, gegeven bij artikel 7 van 
voormeld koninklijk besluit ten beho.eve 
van de vreemdeling· die verklaart vluch
teling te zijn, slechts een afwijkiug uit
maken van de voorwaarden voor het 
genieten van de algel]lene vergunning 
welke bepaald zijn in artikel 1 van dat 
besluit, genomen tot toepassing van arti
kel 2, A, van de wet van 2~ maart 1952; 

Overweg·ende echter dat, benevens die 
algemene voorwaarden welke in beginsel 
moeten worden vervuld . door iedere 
vreemdeling om in Belgie . binnen te 
komen, de teruggewezen of uitgezette 
vreemdeling tevens, naar luid van arti
kel12, 5°, van de wet van 29 maart 1952, 
van een bijzondere vergunning vanwege 
de Minister van justitie moet doen blij
ken ; dat de bepalingen welke aanlegger 
inroept generlei afwijking van deze ver
plichting, een bijzondere vergunning te 
bezitten, toestaan ten behoeve van de 
vreemdeling die vluchteling is; 

Dat het in artikel 12, 1°, van de wet 
van 28 maart 1952 omschreven misdrijf 
en bet in artikel 12, 5°, van dezelfde wet 
bepaalde onderscheiden misdrijven zijn 
en dat tot de aanwezigheid dier mis
drijven respectievelijk andere vereisten 
gesteld zijn ; 

Dat eruit volgt dat het tweede en het 
derde middel tegen in het bestreden 
arrest ten overvloede gegeven beschou
wingen gericht zijn, en dat zij derhalve 
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk 
zijn; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
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VENNOOTSCHAP 
fUR, T. LARSIN 
'AAT, MINISTER 
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genomen rich
JOtsing dat hij 
'ranee normaal 
1jden en dat er 
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·ichting volgen 
t is ; dan wan-

neer het vaststelt dat het ongeval zich 
voorgedaan heeft op het kruispunt, ge
vormd door het ontmoetingspunt van 
de place Louis de Geer (waarop Larsin 
reed) en de rue de la Croix-Rouge en de 
rue Defrance (waar Julemont kwam uit
gereden), en dan wanneer, volgens arti
kel12 van het verkeersreglement dat van 
kracht was op 14 april 1958, de datum 
van de feiten, elke bestuurder die de rij
baan volgde zo dicht mogelijk bij de 
rechterrand van die baan moest blijven, 
deze bepaling van toepassing was op het 
verkeer op kruispunten en openbare plei
nen, en dan wanneer bovendien het be
streden arrest, door vast te stellen dat 
Larsin links had kunnen afslaan met een 
ruimere rijbeweging naar rechts dan hij 
gedaan heeft, bevindt dat hij de ma
namvre niet met zo ruim mogehjk uit
gevoerd heeft, in strijd met net voor
geschrevene bij artikel 25, paragraaf 2, 
letter B, van het verkeersregle'ment, 
waaruit volgt dat het bestreden arrest 
hem van iedere verantwoordelijkheid 
voor het litigieuze ongeval vrijg·esteld 
heeft om redenen welke met passend zijn 
en de beslissing niet wettig rechtvaar
digen: 

Overwegende, enerzijds, dat, al schreef 
artikel 12-1 van het verkeersreglement 
van 8 april 1954, dat op 14 april1958, 
de datum van feiten der zaak, toepasse
lijk was, aan elke bestuurder die de rij-

. baan volgt voor zo dicht mogelijk bij 
de rechterrand van die baan te blijven, 
deze algemene bepaling evenwel niet 
toepasselijk was op de bestuurder die 
links afsloeg en die, krachtens in arti
kel 25-2-b van dat reglement gegeven 
regel, verplicht was zich naar links te 
begeven in de door die tekst opgegeven 
mate; 

Overwegende, anderzijds, dat evenge
meld artikel 25-2-b de verplichting om, 
bij richtingsverandering naar links op 
een kruispunt, de manc:euvre zo ruim 
mogehjk uit te voeren slechts voorschreef 
" zodat de weg welke de bestuurder (ging) 
oprijden aan de rechterzijde wordt op
gereden »; 

Dat eruit volgt dat de bestuurder het 
reglement naleefde wanneer hij de ma
nc:euvre ruim genoeg uitvoerde om be
doelde weg aan de rechterzijde op te 
rijden; 

Overwegende dat het arrest soeverein 
in feite vaststelt dat dit ter zake het 
geval geweest is ; 

Waaruit volgt dat het middel naar 
recht faalt ; 
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october 1959 blijkt dat de 
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t getuige Leemans, doch 
tlot was, zoals trouwens in 
n arrest vastgesteld is, dan 
arrest mitsdien de bewijs

oormeld proces-verbaal mis
:lan wanneer, daar de twee 
ger gevelde veroordelingen 
1 op een door het proces
gesproken identificering van 
. zij dus niet wettig gerecht
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:le dat het hof van beroep, 
>en dat het vaststaat dat 
1legger heeft kunnen iden
c zij de door getuige Lee
kte inlichting, steunt op 
lt dossier, zijnde het proces
le terechzitting in de loop 
g·etuige gehoord werd ; 

:Jf van beroep zich ertoe 
de bewijswaarde de aan 

gelegde onderscheiden be-
in feite te beoordelen en 

ijskracht van het in 'het 
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r 1960. - 28 kamer. -
Jiroul, voorzitter. - Ver
JUVeaux. - Gelijkluidende 
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Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

14 november 1960. - 28 kamer. -
Voorzitte1·, H. Giroul, voorzitter. - Vm·
slaggevel', H. de Waersegger. - Gelijlc
lt~idende conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal.- Pleite1·s, HH. DeBruyn 
en de I-Iarven. 

2 8 KAMER. - 16 november 1960 

1° CASSATIE. - RECHTSPLEGING. -
ZAKEN VAN DlRECTE BELASTINGEN. 
- ZAAK IN BERAAD. - PARTIJ DIE 
DE HEROPENING VAN DE DEBATTEN 
VRAAGT. - NEERLEGGING VAN EEN 

. VERZOEKSCHRIFT TER GRIFFIE VAN 
·HET HOF. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. -
BEPALINGEN BETREFFENDE VOORZIE· 
NINGEN IN BURGERLIJKE ZAKEN NIET 
ALS DUSDANIG TOEPASSELIJK. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. -
VOORBRENGING VAN STUKKEN DOOR 
ElSER BUITEN DE TERMIJNEN POOR 
ARTIKEL 1 VAN DE WET VAN 23 JULI 
1953 DAT ARTIKEL 14 VAN DE WET VAN 
6 SEPTEMBER 1895 VERVANGT GESTELD. 
- STUKKEN BETREFFENDE DE ONT· 
VANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING, 
AFSTAND, HERVATTING VAN RECUTS· 
GEDING OF lvlACHTiGING OM TE PLEITEN. 
- VOORWAARDEN ONDER DEWELKE 
HET HOF ER ACHT OP SLAAT. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN DIE HOEDANIGHEID HEBBEN 
OM ZICH TE VOORZIEN. - ZAKEN VAN 
DIRECTE BELASTINGEN. - VERZOEK· 
SCHRIFT INGEDIEND DOOR PERSONEN 
DIE ZICH DE HOEDANIGHEID GEVEN VAN 
ERFGENAMEN VAN DE BELASTINGPLICH
TIGE DIE VOOR HET HOF VAN BEROEP 
PARTIJ IN DE ZAAK WAS. - OVER· 
LIJDEN VAN DE BELASTINGPLICHTIGE 
NIET. WETTELIJK VASTGESTELD. 
VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE. 

(1) Raadpl. verbr., 21 september 1954 (Arr. 
Verbr., 1955, blz, 18) en de noot 3 onder dit 

· arrest'in Bttll. en PAsiO., 1955, I, 28; en verbr., 
21 april 1959 (Ar1', Vm•b1·., 1959, blz. 652} .. 

(2) Raadpl. de noot 1, blz. 750, onder 
verbr., 7 mei 1957 (A1'1', Verbr., 1957), alsook 

PERSONEN DIE HOEDANIGHEID HEBBEN 
OM ZICH TE VOORZIEN. - ZAKEN VAN 
DIRECTE BELASTINGEN. - ElSER DIE 
GEEN PARTIJ WAS BIJ DE BESTREDEN 
BESLlSSING.- VOORZIENil'jG NIET ONT· 
VANKELIJK. 

1 o vVannem·, in zalcen van ditecte belas
tingen, het hof van cassatie een zaalc 
in be1•aad heeft gehouden, vm·mag een 
pa1·tij de wedetopening van de debatten 
te vmgen doot het nede!'leggen van een 
vetzoelcschTift ter gtiffie van het hof. 

2° De bepalingen van de wet van 25 fe
bruari 1925 bet1·e{fende de rechtspleging 
in cassatie in burgertijlce zalcen, gewij
zigd namelijk doo1· de wet van 20 juni 
1953, zijn niet toepasselijlc, als dusdanig, 
op de VOOI'Zieningen in cassatie in zaken 
van di1·ecte belastingen ( 1) . 

3° Alhoewel de wet het niet uitd1·ukkelijk 
voo1·ziet in zalwn van ditecte belastingen, 
mogen de akten van afstand of van 
hervatting van 1·echtsgeding, de machti
gingen om te pleiten en de stukken ovet
gelegd ten einde de ontvankelijkheid van 
de eis tot cassatie te vm·antwool·den, neet
gelegd worden na de verst!'ijking van de 
tennijnen bij artikel 14 van de wet van 
6 septembe1· 1895, vm·vangen doot atti-

·. kel1 van de wet van 23 juli 1953 gesteld, 
en, in voorkomend geval, na de vm·stt·ij
king van de tetmijn tot indiening van 
een mem01·ie van wederantwoord; dit 
nee1·leggen moet geschieden uite1·lijk op 
de dag van de tetechtzitting waatop de 
zaak ondetzocht wotdt en voo1·dat het 
openbaa1· ministe1·ie zijn . conclusie 
geeft (2). 

4° Is niet ontvanlcelijk, in zalwn van 
directe belastingen, de voo1·ziening inge
diend door petsonen die zich de hoeda
nigheid geven van eTfgenamen van de 
belastingplichtige die voo1· het hof van 
be1·oep pattij in de zaak was, wanneer 
het ovetlij den van deze laatste niet wette
lijk vastgesteld is doo!' het !'egelmatige 
voo1•btengen van een uittteksel van de 
ove1·lijdensakte (3). 

5° Is niet ontvankelijk de voo1·ziening in
gesteld, in zaken van diTecte belastingen, 
doo1· een eism· die geen pm·tij was bij 
de bestteden beslissing ( 4). 

verbr., 4 maart 1958 (ibid., 1958, blz. 483); 
12 januari 1960 (Bull. en PASIO., 1960, I, 534) 
en 6 september 1960, sup1'a, blz. 20. 

(3) en (4) Verbr., 28 april1959 (A1•r, Verbr., 
1959, blz, 677), 
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(BOELENS, WEDUWE MOUREAU EN CON
SORTEN, T. DE BELGISCHE STAAT, MI
NISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

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

I. Gezien het verzoekscnrift, namens 
aanleggers ter griffie neergeleg·d op 1 octo
ber 1960, dit is in de loop van de beraad
slaging; 

1° In zover het verzoekschrift ertoe 
strekt het hof te verzoeken acht te slaan 
op het daarbij gevoegd uittreksel uit de 
overlijdensakte van de rechtsvoorganger 
van aanleggers : 

Overwegende dat de bepalingen van de 
wet van 25 februari 1925 betreffende de 
rechtspleging in cassatie in burgerlijke 
zaken, welke onder meer door de wet van 
20 juni 1953 gewijzigd zijn, als zodanig 
op de voorzieningen in cassatie inzake 
directe belastingen niet toepasselijk zijn; 

Overwegende dat in deze materie de 
proceduregeregeld is door de artikelen 13 
tot 16 van de wet van 6 september 1895, 
vervangen door artike11 van de wet van 
23 juli 1953; 

Overwegende dat, hoewel deze bepa
lingen daarin niet uitdrukkelijk voorzien, 
de akten van afstand of van h.ervatting 
van rechtsgeding, de machtigingen om te 
pleiten en de ten einde de ontvankelijk
heid van de eis tot verbreking te verant
woorden overgelegde stukken ingediend 
mogen worden na de verstrijking van de 
bij artikel 14 van voormelde wet van 
6 september 1895 gestelde termijnen en, 
in voorkomend geval, na de verstrijking 
van de termijn tot indiening· van een 
memorie van wederantwoord; dat het 
neerleggen van die stukken moet ge
schieden uiterlijk op de dag der terecht
zitting waarop de zaak onderzocht wordt 
en voordat het openbaar ministerie zijn 
conclusies geeft; dat immers artikel 38 
van bet besluit van 15 maart 1815 van 
de Souvereine Vorst, het organiek regle
ment op de recbtspleging in cassatie in
boudende, verbiedt dat, nadat bet open
baar ministerie zijn conclusies gegeven 
heeft, er door het hof zelfs gewone nota's 
ontvangen worden waarvan artikel 87 
van bet decreet van 30 maart 1808 het 
neerleggen v66r de feitenrechters toe
staat; 

Dat het hof dienvolgens op het bij het 

verzoekschrift gevoegde stuk geen ach t 
vermag te slaan ; 

2° In zover het verzoekschrift ertoe 
strekt het hof te verzoeken de weder
opening van de debatten te gelasten : 

Overwegende dat deze wederopening 
slechts gevraagd wordt om aanleggers in 
staat te stellen tot het rechtvaardigen 
van de ontvankelijkbeid van hun voor
ziening door overleg·ging van een uit
treksel uit de overlijdensakte van hun 
rechtsvoorganger; 

Overwegende dat aanleggers geen om
standigheid van overmacht doen gelden 
welke hen belet zou hebben dit stuk te 
bekwamer tijd neer te leggen; 

Dat .er dus geen termen aanwezig zijn 
om de debatten weder te openen; 

II. Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
gewezen is inzake Toussaint Moureau
Boelens tegen de Belgische Staat, ver
tegenwoordigd door de Minister van 
financien; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
opgesteld is op naam van Leonie Boelens, 
weduwe Toussaint Moureau, van Alfred 
Moureau en Janine Moureau, "in hun 
hoedamgheid van enige wettige erfge
namen van wijlen Toussaint Moureau en, 
voor zoveel als nodig, in hun eigen 
naam "; 

Overwegende, enerzijds, dat het over
lijden van Toussaint Moureau v66r het 
hof niet wettig bewezen is, daar geen 
uittreksel uit de overlijdensakte regel
matig tot staving van de voorziening 
overgelegd is ; 

Overweg·ende, anderzijds, dat aanleg
gers niet persoonlijk bij het bestreden 
arrest partijen geweest zijn; 

Dat eruit volgt dat de voorziening 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt het op 
1 october 1960 voor aanleggers neerge
legde verzoekschrift; verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

16 november 1960. - 28 kamer. -
Voorzitter, H. Giroul, voorzitter. - Ver
slaggever, H. van Beirs. - Gelijkluidende 
conclusie, H. R. Delange, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, HH. Van Ryn en Van 
Leynseele. 



245-

2• KAMER. - 16 november 1960 

1° GEWIJSDE. - ZAKEN VAN DlRECTE 
BELASTINGEN. - UITGESTREKTHEID, 

2° GEWIJSDE. - ZAKEN VAN DIRECTE 
BELASTINGEN. - ARREST DAT EEN 
VORIG ARREST UITLEGT ZONDER DE 
TERMEN ERVAN TE MISKENNEN. -
GEEN SCHENDING VAN HET GEWIJSDE. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - BESLISSING VAN DE 
DIRECTEUR DER BELASTINGEN DIE DE 
AANSLAG, VOORWERP VAN DE RECLA
MATIE, WIJZIGT. - BESLISSING DIE 
GEEN NIEUWE AANSLAG VESTIGT, MAAR 
DIE ZICH INLIJFT BIJ DE GEWIJZIGDE 
AANSLAG. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE. -
MACHTEN VAN DE RECHTER OP VER
WIJZING. - ZAKEN VAN DIRE GTE BE
LASTING EN. - HOF VAN BEROEP DAT 
EEN AANVULLENDE AANSLAG, DOOR DE 
DIRECTEUR DER BELASTINGEN BEVO
LEN, VERNIETIGD HEEFT EN IIET BE
ROEP VOOR HET OVERIGE VERWORPEN 
HEEFT. - CASSATIE BEPERKT TOT DE 
AANVULLENDE AANSLAG. - DEFINI
TIEF GEWIJSDE WAT BETREFT DE AAN
SLAG ZELF.- MAG NIET OPNIEUW TER 
SPRAKE GEBRACHT WORDEN VOOR HET 
HOF OP VERWIJZING. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG DOOR TEKENEN OF INDICIEN VAN 
GEGOEDHEID.- BEWIJS VAN DE SOM
MEN DIE DE GRAAD VAN GEGOEDHEID 
MOGELIJK GEMAAKT HEBBEN.-BEWIJS 
DAT MAG GELEVERD WORDEN DOOR FEI
TELIJKE VERMOEDENS. - VERMOEDEN 
DAT GEZEGDE SOMMEN VOORTKOMEN 
VAN BELASTBARE INKOJIISTEN.- WET
TELIJK VERMOEDEN «JURIS TANTUM ll, 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG DOOR TEKENEN OF INDICIEN VAN 
GEGOEDHEID. - SOMMEN DOOR DE 
BELASTINGPLICHTlGE BESTEED TOT DE 
AANKOOP VAN EFFECTEN. - TEKENEN 
OF INDICIEN DIE KUNNEN INGEROEPEN 
WORDEN OM DE GRAAD VAN GEGOED
HEID TE BEWIJZEN EN TE BEOORDELEN. 

?0 INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG DOOR TEKENEN OF INDICIEN VAN 

(1) Raadpl. verbr., 14 maart 1960, redenen 
(Bull. en PAsrc., 1960, I, 862) en 3 november 
1960, s11p1'a, biz. 235. 

(2) Raadpi. verbr., 13 october 1960, supra, 
biz. 185. 

GEGOEDHEID. - TEKENEN OF INDI
CIEN DIE EEN PIENSTJAAR BETREFFEN 
EN LATER AAN HET LICHT GEKOMEN 
ZIJN. - .TEKENEN OF INDICIEN DIE 
MOGEN IN BESCHOUWING GENOMEN 
WORDEN. 

1° Het gezag van het 1'echterlijk gewijsde 
is niet tot het dispositief van ae beslissing 
beperkt, mam· geldt oak VOOI' de l'edenen 
die het noodzakeliJ'k fundament van het 
dispositief zijn ( 1). . 

2° Schendt niet het gezag van het gewijsde 
van een vo1·ig arrest, in dezelfde zaak 
gewezen, het anest dat van dit vorig 
a?'!'est een uitleg geeft die de te•·men 
ervan niet miskent {2). 

3° De directeUI' der belastingen, dool', ten 
aanzien van de aanslagen welke do01' de 
reclamatie van de belastingptichtige 1'e
gelmatig bij hem aanhangig waren ge
maalct, in de belastbare g1'ondslag in
komsten op te nemen die in de loop van 
het ondel'zoek van de 1'eclamatie gebleken 
waren en, door het inkohieren van aan
vullende aanslagen te gelasten, vestigt 
geen nieuwe aanslagen, onde1·scheiden 
van de oorsp!'onkeliJ'k op het kohier ge
bmchte aanslagen, doch wijzigt deze {3). 

4° lVanneer, in zalcen van di1·ecte belastin
gen, het arrest van een hof van be1'oep, 
na een aanvullende aanslag die (lp het 
kohier gebmcht werd in uitvoering van 
de beslissing van de di1'ecteu1· de1' belas
tingen vernietigd en, voo1· het overige, 
het beroep ve1·worpen te hebben, enkel 
vernietigd we1·d in zover het de aanvul
lende aanslag te niet gedaan had, mag 
hetgeen door het eerste arrest betre ffende 
dezelfde aanslag definitief gevonnist 
we1·d en blijft, niet te1·ug te be1·de gebracht 
worden voo1' het hof' van be1·oep waarnaar 
de zaalc verwezen werd. 

5° Artikel 55, paragraaf 1, van de gecoiil'
dinee1'de wetten betre ff'ende de inlwmsten
belastingen, laat aan de administ1'atie 
de last onder mee1' dool' feitelijke vel'moe
dens de omvang te bewijzen van de 
sommen die de gegoedheid van de belas
tingplichtige opgeleve1·d hebben, doch 
VM"inoedt dat, behoudens tegenbewijs, die 
sommen van belastbare inlwmsten voo1't
komen {4). 

(3) Verbr., 4 november 1953 (Arr. Verbr., 
1959, biz. 199; B11ll. en PAsiC., 1959, I, 240). 

(4) Verbr., 2 april 1957 (Bull. en PASIC., 
1957, I, 950); 20 februari 1958 (A1'1'. Verb1•., 
1958, biz. 432; Btill. en PASIC., 1958, I, 674) 
en 14 juni 1960 (ibid., 1960, I, 1180), 
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6° De sommen die de belastingplichtige 
voo1' aankopen van e ffecten gebruikt 
heeft kunnen tekenen of indicien tlit
maken die door de administ1·atie mogen 
ingeroepen wo1·den en do01· de rechte1' 
mogen in beschouwing genomen worden, 
d001' de em·ste ten bewijze en do01' de 
tweede te~· beoordeling van de graad van 
gegoedheid van die belastingplichtige (1). 

?0 Artikelen 32, 35 en 55 van de gecoo?·di
neerde wetten ve~·bieden niet tot bepaling 
van de belastbare inkomsten over een 
dienstjam· rekening te houden met tekenen 
of indicien welke op dat dienstjaa1' be
trekking hebben, doch waa1'van het be
staan slechts naderhand is geblelcen. 

(TANEVITSKI, WEDUWE I\RIVINE, T. DE 
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FI
NANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 april1958 gewezen door het 
Hof van beroep Le Luilc, uitspraak doende 
als hof op verwij zing ; 

Gelet op het arrest, door het hof op 
6 december 1955 gewezen in de zaak {2) ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9? van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1349, 1350, 3°, 
1351 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek, 
66 en 67 van de wetten op de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij konink
lijk besluit van 12 september 1936, en, 
voor zoveel als nodig, bij de besluiten 
van 3 juni 1941, 31 juli 1943 en 15 januari 
1948, 16 van de wet van 6 september 
1895, vervangen door artikel 1 van de 
wet van 23 juli 1953, 19 van de wet van 
16 october 1945 tot invoering van een 
extrabelasting, doordat het bestreden 
arrest beslist heeft dat aanlegster, ter 
bestrijding van de vermoedens welke de 
administratie inriep om de krachtens de 
beslissing van de directeur op he.t kohier 
gebrachte aanvullende aanslagen te recht
vaardigen, niet kon toegelaten worden 
tot het betwisten, v66r het hof op ver
wijzing, van de omvang van haar roeren
de achva op 1 januari 1940 om de reden 
dat het arrest van het Hof van beroep 
te Brussel van 2 7 december 1954 een 
eindarrest was in zover daarbij over de 
omvang dier activa uitspraak was ge
daan; dan wanneer : 1 o het definitief 

(1) Zie noot 4, vorige bladzijde. 
(2) .A1'1'. Verbr., 1956, biz. 278, Bull. en 

PAsw., 1956, I, 342. 

gedeelte van het arrest van het Hof van 
beroep te Brussel slechts betrekking had 
op de oorspronkelijke aanslagen en niet 
op de aanvullende aanslagen welke v66r 
het hof op verwijzing in betwisting ble
ven, zodat de twee geschillen verschil
lende voorwerpen hadden (schending van 
de artikelen 13'19, 1320, 1350 tot 1352 
van het Burgerlijk Wetboek) ; 2° het 
arrest van het Hof van beroep te Brussel 
van 2 7 december 1954 het be drag dier 
activa niet " vastgesteld )) had, doch zich 
ertoe bepaalt had te zeggen dat in het 
patrimonium van de echtgenoten Krivine 
op 1 januari 1940 een roerend bezit 
bestond" dat niet minder dan 6. 974.852 F 
kon bedragen J>, wat aanlegster in staat 
zou stellen om, ter bestrijding van de 
aanvulJende aanslagen, te betogen dat 
dit bezit hoger beliep dan dit bedrag 
(schending van artikel 1319 van het 
Burgerlijk Wetboek) ; 3° daar het arrest 
van het Hof van beroep te Brussel ver
broken was in zover het de aanvullende 
aansJagen in de gewone belastingen en 
in de extrabelasting vernietigde, aanleg
ster v66r het hof op verwijzing door alle 
rechtsmiddelen kon opkomen tegen de 
vermoedens welke de administratie inge
roepen had om die aanvullende aanslagen 
te vestigen, zonder dat haar enig gezag 
van het rechterhjk gewijsde kan worden 
tegengeworpen vermits de vraag van de 
wettigheid dier aanslagen v66r het hof 
opnieuw integraal gesteld was (schending 
van alle in het middel aangeduide bepa
lingen, en inzonderheid van de artiklen 66 
van de samengeschakelde wetten en 16 
van de wet van 6 september 1895) : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
zonder deswege aangevallen te zijn, erop 
wijst dat het arrest, hetwelk op 27 de
cember 1954 door het Hof van beroep 
te Brussel is gewezen, verbroken werd 
in· zover het de aanvuJlende aanslagen 
vernietigt, op het kohier g·ebracht inge
volge de beslissing van de directeur der 
directe belastingen, over de reclamatie 
van de belastingplichtige uitspraak doen
de, en dat er zowel uit de hoofd- als uit 
de aanvullende conclusies genomen v66r 
het hof, hetwelk het gedeeltelijk vernie
tigd arrest gewezen heeft, blijkt dat het 
geschil eigenlijk beperkt was : 1° tot de 
beschikbare kasmiddelen die de belas
tingplichtige op 1 januari 1940 bezat; 
2° tot de geldigheid van bovenbedoelde 
aanvullende aanslagen; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het door het Hof 

van beroep te Brussel gewezen arrest, na 
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in de loop van het onderzoek van de 
omtrent de omvang van de beschikbare 
geldmiddelen op 1 j anuari 1940 opgewor
pen betwisting vastgesteld te hebben dat 
acht erop behoort te worden geslagen 
dat aanlegster v66r de oorlog een som 
van ongeveer zeven miljoen moet bezeten 
hebben, oordeelt « dat deze raming het 
mogelijk maakt de door de administratie 
gedane raming, dit is 6.974.852 frank, 
als gegrond aan te nemen » ; dat het de 
aanslagen vernietigt in zover zij gevestigd 
zijn op vermogensaccressen die bepaald 
werden zonder rekening· te bouden met 
het bestaan op 1 januari 1940 <<van een 
roerend bezit hetwelk niet minder dan 
6.974.852 frank kon bedragen »; 

Overwegende dat het gezag van het 
rechterlijk gewijsde niet tot het dispo
sitief van de beslissing beperkt is, maar 
ook geldt voor de redenen die het nood
zakelijke fundament van dat dispositief 
zijn; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
hetwelk bet dispositief van voormeld 
arrest in verband brengt met de redenen 
welke het rechtvaardigen, zonder mis
kenning van de bewijskracht van die 
beslissing of van het gezag van bet daar
bij gewijsde, het heeft kunnen uitleggen· 
als beslist hebbende dat de beschikbare 
activa van aanlegster op 1 januari 1940 
op 6.974.852 frank dienden geraamd te 
worden; 

Dat het tweede o~derdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Over het eerste en het derde onderdeel 
samen: 

Overwegende dat de directeur der 
belastingen, door, ten aanzien van de 
aanslagen welke door de reclamatie van 
de belastingplichtige regelmatig· bij hem 
aanhangig waren gemaakt, in de belast
bare grondslag inkomsten op te nemen 
die .in de loop van het onderzoek van de 
reclamatie gebleken waren en door het 
inkohieren van aanvullende aanslagen te 
gelasten, geen nieuwe aanslagen, onder
scheiden van de oorspronkelijk op het 
kohier gebrachte aanslagen gevestigd, 
doch deze gewijzigd heeft ; 

Dat eruit volgt dat, aangezien de ter 
uitvoering van de beslissing van de direc
teur der belastingen op het kohier ge
brachte aanvullende aanslagen een geheel 
vormen met de oorspronkt>lijk ingeko
hierde, de betwisting betreffende het 
bedrag van de activa van de belasting
plichtige op 1 januari 1940, een tot het 

bepalen van de belastbare grondslag die
nend element, ter zake een enig geschil 
uitmaakte dat noodzakelijk een zelfde 
oplossing moest krijgen; 

Overwegende dat bet in dit opzicht ter 
zake niet afdoet dat, na de gedeeltelijke 
verbreking van het arrest van het Hof 
van beroep te Brussel van 27 december 
1954, bij het hof op verwijzing alleen 
aanhangig zijn g·emaakt de aanvullende 
aanslagen welke ter voldoening aan de 
beslissing van de directeur der. belastin
gen op het kohier waren gebracht ; 

Overwegende dat, zoals uit de verwer
ping van het tweede on derded van het 
middel blijkt, voormeld arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, om de aan
slagen gedeeltelijk in stand te houden 
zoals zij oorspronkelijk gevestigd waren, 
het bedrag der activa op 1 januari 1940 
definitief vastgesteld had ; 

Overwegende dat aanlegster, bijgevolg, 
naar aanleiding van het onderzoek van 
de supplementen dier aanslagen niet O]J
nieuw mocht ter sprake brengen wat 
aldus ten aanzien van dezelfde aanslagen 
definitief gevonnist was ; 

Dat deze twee onderdelen van het 
middel naar recht falen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
in een subsidiaire reden de middelen van 
aanlegster afwijst om de reden dat « haar 
argumentatie, de elementen en stukken 
waarop zij steunt niet beslissend zijn en 
stuiten op de weerlegging die daarvan 
gegeven is zowel door de hier als herhaald 
beschouwde redenen van de beslissing 
van de directeur als door de conclusies 
van de Staat>>; dan wanneer dergelijke 
red en, 1 o in zover zij gewag maakt van 
de argumentatie, de elementen en· de 
stukken die overgelegd werden, kennelijk 
te vaag is dan dat zij een passend ant
woord oplevert op de door aanlegster bij 
regelmatige conclusies voorgestelde nauw
keurige middelen en niet nader aang·eeft 
wat het fundament was van de beoor
deling van het hof van beroep ten op
zichte van de door aanlegster tot staving 
van die middelen ingeroepen eleJnenten; 
2° in zover zij de redenen van de beslis
sing van de directeur vermeldt, geen 
antwoord oplevert op de bij conclusies 
tegen deze beslissing· opgeworpen grie
ven ; 3° in: zover zij de conclusies van de 
Staat vermeldt, de beslissing niet kan 
rechtvaardigen wijl het arrest niet her
haalt wat het in de conclusies van de 
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Staat als beslissende gronden beschouwd 
heeft : 

Overwegende dat zowel uit de tekst 
zelve van het middel als uit de termen 
van het aangevallen arrest blijkt dat de 
door aanlegster voorgebrachte grieven 
slechts gericht zijn teg·en redenen welke 
subsidiair gegeven werden ; 

Overwegende dat uit het op het eerste 
middel verstrekte antwoord blijkt dat de 
andere redenen van dit arrest volstaan 
tot het rechtvaardigen van de beslissing 
die net gegeven heeft omtrent bet aefi
nitref karakter van het door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen arrest, in zover 
hierbij uitspraak gedaan is over de om
vang van de beschikbare activa welke 
aanlegster op 1 januari 1940 in haar bezit 
had; 

Dat, nu het tegen ten overvloede gege
ven redenen opkomt het middel bij 
gebreke van belang niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1315, 1350 
en 1352 van het Burgerlijk Wetboek, 
2, paragraaf 3, 15, 16 en 19 van de wet 
van 16 october 1945 tot invoering van 
een extrabelasting, 32 en inzonderheid 
32, paragraaf 1, 35 en inzonderheid 35, 
paragraaf 1, 55 en 56 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij koninklijk besluit van 
12 september 1936 en, voor zoveel als 
nodig, door de besluiten van 3 juni 1941, 
31 juli 1943 en 15 januari 1948, en 97 
van de Grondwet, doordat l1et bestreden 
arrest beslist dat het op aanlegster rustte 
het bewijs ervan te leveren dat de in het 
belastbaar tijdperk gedane aankopen van 
effecten niet door middel van belastbare 
inkomsten geschied waren; dan wanneer, 
eerste onderdeel, het arrest vaststelt dat 
door de administratie van die aankopen 
slechts na 1 januari 1950 gewag gemaakt 
is, zodat het wettelijk vermoeden van 
herkomst van artikel 2, paragraaf 3, van 
de wet van 16 october 1945 niet van toe
passing was, en het arrest anderzijds niet 
vaststelt dat de administratie ter zake 
bewezen had dat die aankopen tekenen 
of indicien waren van een hogere graad 
van gegoedheid dan uit de aangegeven 
inkomsten bleek (wat aanlegster betwist
te), zodanig dat het arrest niet vaststelt 
dat ter zake de vereisten voor toepassing 
van het wettelijk vermoeden van her
komst van artikel 55 van de samenge
schakelde wetten alle vervuld zijn, geen 
antwoord verstrekt op de conclusies 
waardoor aanlegster in dit opzicht be
twistte dat de door de directeur opgege
ven tekenen of indicien van gegoedheid 

uitgaven voor de levenswijze uitmaakten, 
en aanlegster de last oplegt van eeri bewijs 
dat zij met behoefde te leveren aangezien 
de rechtsonderhorige aan wie geen wette
lijk vermoeden tegengeworpen wordt niet 
behoeft enig bewijs te leveren (schending 
van alle in het middel aangeduide bepa
lingen) ; en dan wanneer, tweede onder
dee], in ieder geval, wat de gewone in
komstenbelastingen betreft, de activa op 
9 october 1944 geen wettelijk vermoeden 
kunnen uitmaken waardoor het bewijs 
kan geleverd worden van het bedrag van 
de inkomsten over de dienstjaren 1941 
en 1942, de enige inkomsten welke v66r 
het hof op verwijzing nog betwist waren 
(schending van de artikelen 35 en 55 
van de samengeschakelde wetten) 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat artikel 55, para

graaf 1, van de samengeschakelde wet ten 
betreffende de inkomstenbelastingen, aan 
de administratie de last laat onder meer 
door feitelijke vermoedens de omvang te 
bewijzen van de sommen die de gegoed
heid van de belastingplichtige opgeleverd 
hebben, doch vermoedt, dat, behoudens 
tegenbewijs, die sommen van belastbare 
inkomsten voortkomen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat de activa op 9 october 1944 
een vermoeden van een hogere graad van 
gegoedheid dan uit de aangegeven in
komsten blijkt kunnen opleveren ; dat 
aanlegster geen critiek uitbrengt aan
gaande het bestaan en de omvang van 
de in het belastbaar tijdperk gedane aan
kopen van effecten ; dat de bestreden 
beslissing van de directeur terecht bij 
vermoeden vastgesteld heeft dat bedoelde 
effecten verkregen zijn door middel van 
belastbare inkomsten uit de oorlogstijd 
en ten belope van de som van 928.052 fr.; 
dat aanlegster behoort door aile wette
lijke middelen het tegenbewijs daarvan 
te leveren ; dat zij niet doelmatig kan 
beweren dat de gelden die tot de aanko
pen van effecten gediend hebben een van 
v66r 1 januari 1940 dagtekenen de her
komst hadden vermits de omvang van 
de roerende activa op die datum defini
tief vastgesteld is ; dat er noch bewezen, 
noch te bewijzen aangeboden is, dat de 
litigieuze effecten verkregen zijn door 
middel van gelden welke, andere zijnde 
dan activa die v66r de oorlog bestonden, 
aan de gewone belastingen en de extra
belasting niet onderhevig zijn ; 

Dat mitsdien, in strijd met de in het 
middel voorgebrachte bewering, het hof 
van beroep althans irnpliciet doch duide
Jijk vastgesteld heeft dat de administra-



tie net bewijs door feitelijke vermoedens 
geleverd had van het bestaan van een 
bezit in effecten hetwelk ten belope van 
928.052 frank de g·egoed·heid of, met 
andere woorden, de levenswijze van de 
rechtsvoorganger van aanlegster moge
lijk gemaakt had; dat het aldus de con
clusies beantwoord heeft waarbij zij be
twistte dat het investeren van kapitalen 
een teken of indicium van gegoedheid is ; 

Overwegende dat de sommen die de 
belastingplichtige voor aankopen van ef
fecten gebruikt heeft tekenen of indicien 
kunnen uitmaken die door de adminis
tratis mogen ingeroepen en door de rech
ter mogen in beschouwing genomen te 
worden, door de eerste ten bewijze en 
door de tweede ter beoordeling van de 
graad van gegoedheid van die belasting
plichtige; 

Overwegende dat, daar bet aldus voor
af en soeverein aangenomen heeft dat de 
administratie door feitelijke vermoedens 
bewezen had het bestaan van een hogere 
graad van gegoedheid dan uit de door 
hem aangegeven inkomsten blijkt en de 
omvang van de sommen welke deze 
gegoedheid mog·elijk gemaakt hebben, 
het arrest wettig heeft kunnen beslissen 
dat, bij toepassing van het door arti
kel 55, paragraaf 1, van de samengescha
kelde wetten ingevoerde wettelijk ver
moeden van herkomst, bedoelde sommen, 
behoudens het op de belastingpJichtige 
rustende tegeribewijs, geacht werden van 
belastbare inkomsten voort te komen ; 

Waaruit volgt dat het arrest vastge
steld heeft dat de vereisten tot toepassing 
van bet wettelijk vermoeden alle vervuld 
waren en, verre van de wettelijke orde 
der bewijslevering om te keren, het dispo
sitief wettig gerechtvaardigd beeft; 

Over het tweede onaerdeel : 
Overwegende dat de artikelen 32, 35 

en 55 van de samengeschakelde wetten 
niet verbieden tot bepaling van de belast
bare inkomsten over een dienstjaar reke
ning te houden met tekenen of indicien 
welke op dat dienstjaar betrekking heb
ben, doch waarvan het bestaan slechts 
naderhand is gebleken ; 

Overwegende dat aanlegster bij con
clusies geen critiek richtte tegen de om
slag, door de directeur der belastingen 
aileen over de dienstjaren 1%1 en 1942 
gedaan, van de inkomsten welke gediend 
hadden tot de aankoop van effecten die 
gebleken is in de loop van het onderzoek 
der reclamatie; dat het arrest, zonder dat 
het derhalve behoefde zijn beslissing in 
dat opzicht speciaal met redenen te om
kleden, heeft kunnen overwegen dat de 

effecten die op 9 october 1944 van de 
activa van de belastingplichtige deel uit
maakten tekenen of indicien opleverden 
van een hogere graad van gegoedheid 
dan blijkt uit de inkomsten welke over 
de dienstjaren 1%1 en 1942 aangegeven 
waren; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan ingewillig·d worden ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

16 november 1960. - 2• kamer. 
Voorzitte1·, H. Giroul, voorzitter. - Ve~·
slaggever, H. Richard. - Gelijkluidende 
conclusie, H. R. Delange, advocaat-gene
raal.- Pleiters, HH. Van Pe en de Mey 
(beide van de balie bij het Hof van beroep 
te Brussel) en Fally. 

2• KAMER. - 16 november 1960 

1° GEWIJSDE.- ZAKEN VAN DIRECTE 
BELASTINGEN. - ARREST DAT EEN 
BE5LISSING VAN DE DIRECTEUR VAN DE 
DIRECTE BELASTINGEN UITLEGT. -
UITLEG DIE DE TERMEN VAN DEZE 
BESLISSlNG NIET MISKEN1'. - GEEN 
SCHENDING VAN HET GEZAG VAN HET 
GEWlJSDE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKOHIERING. - NIEUWE 
AANSLAG DIE INGEKOHIERD WORDT 
KRACHTENS ARTIKEL 74BIS VAN DE 
GECOORDINEERDE WETTEN. - AAN
SLAG DIE MOET GEVES'l'IGD WORDEN 
MET BETREKKlNG TOT HET GEHEEL OF 
EEN GEDEELTE VAN DEZELFDE ELE
MENTEN VAN BELASTING ALS DE VER
NIETIGDE AANSLAG. - BEWIJS VAN 
DIE ELEMENTEN. - BEWIJS DAT NIET 
NOODZAKELIJK GELEVEiW MOET WOR
DEN VOLGENS DEZELFDE WIJZE VAN 
BEWIJSVOERING. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
TAXATIE VAN AMBTSWEGE. - REGEL
MATIGE TAXATIE. - BELASTil'<GPLICH
TIGE DIE EEN VERMINDERING VAN DE 
BELASTBARE GRONDSLAG WIL BEKO
MEN. - VERPLICHTING, VOOR HEM, 
HET BEWIJS VAN HET JUISTE BEDRAG 
VAN ZIJN INT\OMSTEN TE LEVEREN. 

1° Schendt het gezag niet van de do01· een 
beslissing van de di1·ecteu1· van de d1:recte 
belastingen gewezen zaak, het ar1·est dat 
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van die beslissing een uitleg_giry,g ge~ft 
die de termen van deze beshsstng met 
miskent ( 1). 

2o De nieuwe aanslag die de administratie 
mag inkohieren krachtens m·tikel 7 4bis 
van de gecoordineerde wetten, moet ge
vestigd wo1·den met betrekking tot !let 
geheel of tot een gedeelte van dezelfde 
belastingselementen als dez~ va?1 de ve_r
nietigde aanslag, maar het ts met veretst 
dat het bewijs van deze elementen gele
verd wordt volgens dezelfde wijze van 
bew~jsvoering voor ieder van beide aan
slagen. 

3° Indien de belastingplichtige, die Tegel
matig van ambtswege getaxee1·d we1·d, 
een verrnindel'ing wil bekornen van de 
belastbare grondslag die door de adrni
nistmtie regelmatig we1·d vastgesteld, be
hool't het hem het bewijs te level'en van 
het juiste bedrag van zijn inkornsten (2). 

(LECLERCQ, T. DE BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 11 maart 1958 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste mid del, afgeleid uit de 
schendingvan de artikelen 97,110 en 112 
van de Grondwet, 1317 tot 1322 en 1351 
van het Burgerlijk Wetboek, 74 en 74bis 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij de be: 
sluiten van 31 juli 1943 en 15 januarr 
1948 doordat het bestreden arrest ver
klaa~t dat de litigieuze aanslag, die bij 
toepassing van artikel 74bis van de voor~ 
melde samengeschakelde wetten onder 
het dienstj aar 1946 op het kohier werd 
genracht na vernietiging van de aanslag· 
welke do'or de controleur over de dienst
jaren 1949 en 1950 gevestigd was, :wettig 
is dat er niet afgezien was van d1t ver
:m'ogen onder het dienstj'l.ar 1946 aan te 
slagen en dat, al ware dit zelfs niet het 
geval deze afstand niet geldig zou wezen ; 
dan ~anneer : a) de besiissing van de 
directeur van 11 juni 1955 bij het be
schrijven van de vergissing welke door 
de controleur in het vestigen van de 
oorspronkelijke aanslag begaan werd, 

(1) Verbr., 18 october 1960, sttpm, blz. 185. 
(2) Verbr., 26 januari, 7 april et 28 juni 

1960 (Bttll. en PAsrc., 1960, I, 608, 934 en 
1234); 10 november 1960, sttpm,. biz. 257. 

geen twijfellaat nopens de marrier waar
op de administratie bedoelt gebruik te 
maken van het haar door vermeld arti
kel 74bis verleend recht, dat daarin be
slist wordt dat alleen de dienstjaren 1949 
en 1950 zouden kunnen aangeslagen wor
den, dat mitsdien de bewijskracllt van 
deze beslissing en het daaraan verbonden 
gezag van het gewijsde m1skend zijn ; 
b) het beginsel volgens hetwelk de admi
nistratie niet mag afzien van een werke
lijk verschuldig·de belasting als zodanig 
met bestaat; dan wanneer in de eventua
liteit waarin een definitief geworden be
slissing de vermelding inhoudt van de 
grenzen waarin de administratie acht de 
aanslag te mogen of te moeten vestigen, 
artikel1351 van net Burgerlijk Wetboek 
zich ertegen verzet dat deze beslissing 
opnieuw ter discussie wordt gebracht om 
welke red en dan ook; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, na vastgesteld te 

hebben dat de inkomsten over de dienst
jaren 1949 en 1950 bepaald waren door 
verhoging van de aangegeven inkomsten 
met een integraal vermogensaccres dat 
niet gerechtvaardigd was en gebleken 
was aan de hand van een fmanciele 
stand, opgemaakt over de periode van 
1 januari 1945 tot 31. decem~er 1949, 
de directeur der belastmgen z1ch ertoe 
beperkt ileeft op 11 juni 1955, te be~~is
sen, enerzijds, dat dergelijke handeJWIJZe 
niet wettig· is en dat de aanslag~~moeten 
vernietigd worden en, anderziJds, dat, 
daar de controleur afgezien had van de 
mogel!jkhe1d het vermogenaccres over de 
vijf dienstjaren van de behandelde pe
riode om te slaan, hij zich alleen aan de 
indicien van de jaren 1948 en 1949 diende 
te houden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
heeft kunnen beslissen, zonder de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen te 
miskennen dat deze beslissing van de 
directeur, ~elke gegrond was op de mis
kenning van het in artikel 32 van de 
samengeschakel~e wetten betreffende .de 
inkomstenbelastmgen neergelegde begm
sel van de annaliteit, « de controleur 
slecllts ertoe verplichtte zich tot de indi
cien van de j aren 1948 en 1949 te beper
ken in de ondersteJling dat hij de dienst
jaren 1949 en 1950 andermaa1 zou herzien 
hebben » en dat " te vergeefs wordt aan
gevoerd dat de controleur, door aanvan
kelijk aileen de dienstjaren 1949 en 1950 
aan te s1aan, . . . ervan afgezien had het 
ctienstj aar 194 6 a an te slaan » ; . 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del feitelijke gTondslag mist; 
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Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat uit het bovenstaande 

antwoord blijkt dat het arrest wettig 
beslist dat de administratie er niet van 
afgezien had het dienstj aar 1946 aan te 
slaan; 

Dat derhalve bet middel in het tweede 
onderdeel opkomt tegen een ten over
vloede gegeven reden en bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97, 110 
en 112 van de Grondwet en 74bis van de 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij de besluiten 
van 31 juli 1943 en 15 januari 1948, 
doordat het bestreden arrest, om de 
wettelijkheid van ae toepassing van het 
voormeld artikel 74bis te rechtvaardigen, 
zich ertoe bepaalt te releveren dat de 
identiteit van de aanslagelementen ge
noegzaam blijkt uit de enkele omstan
digheid dat het inkomen dat bijkomend 
aangeslagen werd, eerst onder de dienst
jaren 1949 en 1950, vervolgens, na ver
nietiging, onder het dienstjaar 1946, in 
het tweede geval verkregen wordt aan 
de hand van een indiciaire stand in het 
jaar 1945 welke noodzakelijk begrepen 
is in de oorspronkelijke opgemaakte stand 
van 1 januari 1945 tot 31 december 1949; 
dan wanneer: a) artikel 74bis vereist dat 
de aanslagelementen identiek zijn, deze 
identiteit niet bestaat wanneer de admi
nistratie, na het aanslaan van een bepaald 
~nkomen onder een bepaald dienstjaar, 
mgevolge een bepaalde berekening, de 
belasting vernietigt en dezelfde som onder 
een ander dienstjaar opnieuw aanslaat 
ingevolg~ een geheel andere berekening, 
w_elke le1dde tot een gans andere uitslag 
d1e zonder meer tot het oorspronkelijk 
aangeslagen bedrag verminderd werd · 
b) de identiteit van de aanslagelemente~ 
niet uit een fictie kan blijken, maar moet 
steunen op een toereikende individualise
ring van die elementen ; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het op de administra

tie rust, om het vestigen van een nieuwe 
aanslag in de zin van artikel 74bis, van 
de samengeschakelde wetten te recht
vaardigen, het bewijs te leveren van de 
elementen welke aan de basis van deze 
aanslag liggen; dat dergelijk bewijs mag 
geleverd worden overeenkomstig de ge
wone regelen van de taxatieprocedure en 
onder meer volgens tekenen of indicien 
waaruit een hogere gTaad van gegoedheid 
blijkt dan uit de aangegeven inkomsten · 
dat het ter zake niet afdoet dat, tot vast: 

stelling van de elementen die voor de 
vernietigde aanslag als basis gediend 
hebben, het bewijs geleverd werd zoals 
in onderhavig geval, door de indicien
stand van de periode lopende van 1 ja
nuari 1945 tot 31 december 1949 en het 
bewijs van de elementen die ~oor de 
nieuwe aanslag als basis dienen, geleverd 
is door de indicienstand van het enkel 
jaar 1945, ingeval de nieuwe aanslag 
gevestigd is op grond van dezelfde belas
tingelementen of op een gedeelte ervan; 
. Overwegende dat het arrest in dit op

ZlCht vaststelt dat, zo de gelijkheid van 
de in beide gevallen aangeslagen som niet 
volstaat tot rechtvaardiging van de iden
titeit der aangeslagen elementen, de ad
ministratie zich aileen aan de indicien 
over het jaar 1945 mocht houden indien 
zij zulks rationeler oordeelde en dat ver
mits alle inkomsten over dat jaar ~ood
zakelijk begrepen waren in de inkomsten 
over de periode. van 1 januari 1945 tot 
31 december 1949, daaruit klaar blijkt 
dat de nieuwe aanslag gevestigd is op 
grond van althans een gedeelte van de 
oorspronkelijke aanslagelementen; 

Overwegende, derhalve, dat het arrest 
de identiteit vaststelt van de elementen 
welke gediend hebben voor het vestigen 
van de nieuwe aanslag met deze die 
gedeeltelijk gediend hebben voor het 
vestigen van de vernietigde aanslag ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat uit het bestreden 

arrest blijkt dat het bedrag va11 de onder 
het dienstj aar 1946 aangeslagen inkom
sten niet de uitslag van een fictie is 
doch bepaald is aan de hand van feite: 
lijke vermoedens, en dat het dienvolgens 
door vermoedens bepaalde inkomsten 
geldt welke artikel 32 van de samenge
schakelde wetten aan de belasting op de 
bedrijfsinkomsten onderwerpt ; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan ingewilligd worden ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, 110 en 112 
van de Grondwet, 1317 tot 1322 van het 
Burgerlijk W etboek en 55 van de wet ten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij de besluiten van 
31 juli 1943 en 15 januari 1948, doordat 
het bestreden arrest hij het bepalen van 
de indicienstand over het j aar 1945 ver
worpen heeft het opnemen in l1et gerecht
vaardigd hezit van aanlegger van een 
som van 19.200 frank, bedrag van de 
door zijn dochter behaalde lonen, om 
reden dat aanlegger aan zijn dochter geen 
lonen mag betalen en naderhand beweren 
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dat zij hem die teruggeeft, dan '''anneer 
nergens in het dossier of in de conclusies 
beweerd wordt dat de lonen door aan
legger aan zijn dochter zouden zijn be
taald, doch er wel integendeel uit het 
stuk III/9, onder rangnummer 14 bij deze 
voorziening gevoegd, blijkt dat die lonen 
betaald worden door een derde die in 1945 
de dochter van aanlegger in zijn dienst 
had, en dan wanneer geen enkel orgaan 
cler administratie in enig stuk nopens het 
onderzoek van het gescllil dit feit in 
twijfel getrokken heeft : 

Overwegende dst llet srrest erop wijst, 
zonder deswege aangevallen te zijn, dat 
aanlegger « die regelmatig van ambts
wege aangeslagen is, geen vermindering 
van de belCJstbare grondslag kan verkrij
gen, dan mits l1et bewijs van net juiste 
bedrag van zijn inkomsten te leveren ; 
clat de critiek die llij aangaande de aan
geslagen bedragen naar voren brengt dit 
gevolg niet kan hebben " ; 

Overwegende dat deze reden volstaat 
om het dispositief van het bestreden 
arrest wettig te rechtvaardigen; dat, zo 
ait eraan toevoegt dat « voor het overige " 
de critiek van aanlegger « niet gegrond 
hlijkt "• en onaer meer de eis van aan-
1egger betreffende de vermindering van 
de belastbare grondslag ten belope van 
de 19.200 frank door zijn dochter ver
kregen lonen onderzoekt, het daar een 
ten overvloede gegeven beschouwing 
geldt; 

Dat eruit volgt dat het middel bij 
gebreke van belang niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

16 november 1960. Voor.zitter, 
H. Giroul, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Delahaye. - Gel~ikluidende conclusie, 
H. R. Delange, advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Corbiaux (van de balie bij 
het Hof van beroep te Luik) en Fally. 

2 8 KAMER. - 16 november 1960 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AiVIBTSWEGE. - BELAS
TINGPLICHTlGE DIE NIET BINNEN DE 
WETTELIJKE TERMIJN GEANTWOORD 
JIEEFT OP EEN WIJZIGINGSBERICHT 
BETREFFENDE ZIJN AANGIFTE OF OP 
EEN VRAAG TOT INLICHTINGEN. -
AANSLAG DIE VAN AiVIBTSWEGE MAG 
GEVESTIGD WORDEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VVIJZIGING VAN DE AANGIFTE. 
TOEZENDING VAN EEN BERICHT DOOR 
DE POST. - VERGISSING IN HET ADRES 
VAN DE BELASTINGPLICHTIGE. - BE
LASTINGPLICHTIGE DIE STAANDE HOUDT 
DAT DE OMSLAG NIET BIJ HEM IS TOE
GEKOMEN. - BEWIJS DAT OP DE 
ADMINISTRATIE RUST.·- BEWIJS DAT 
MAG GELEVERD WORDEN DOOR FEITE
LIJKE VERiVIOEDENS. 

S0 BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTEN.- ZAKEN VAN DIRECTE BELAS
TINGEN. - RECLAMATIE EN BESLIS
SING VAN DE DIRECTEUR VAN DE BELAS
TINGEN. - UITLEGGING ERVAN DOOR 
IIET HOF VAN BEROEP. - UITLEGGING 
DIE MET DE TERiVIEN ERVAN VERENIG
BAAR IS. - GEEN SCHENDING VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN DEZE AKTEN. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. 
- ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. 
- MEMORIE TOT ANTWOORD. - lNDIE-
NING TER GRIFFIE NA VERSTRIJKEN 
VAN DE DOOR DE WET GESTELDE TER
MIJN. - HET HOF SLAAT ER GEEN 
ACIIT OP. 

1° Wanneer een belastingplichtige binnen 
de wettelijke tennij n niet geantwoord 
heeft op een wijzigingsbericht bet1'effende 
zijn aangifte of op een vmag tot inlich
tingen van de adrninistratie, mag deze 
laatste de aanslag van ambtswege ves
tigen ( 1). ( Gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, 
art. 55 en 56.} 

2° TVanneer een vergissing in de aan
duiding van het ad res van de belasting- · 
plichtige begaan werd bij het verzenden 
do01' de post van een omslag die een 
wijzigingsbericht betreffende de aan
gifte bevat en dat de belanghebbende 
staande houdt dat hij deze ornslag niet 
ontvangen !weft, 1'1tst op de adminis
tratie de last te bewijzen dat deze ornslag 
op he~ juist adres van de belastingpli~~L
tige ts toegelcornen en dat de te1'1ntJn 
tot antwoo1·d verstrelcen was bij het 
inkohieren van de ornslag; dit· bewijs 
mag do01· feitelijke ve1'1noedens geleverd 
wo1·den (2}. 

S0 Schendt niet de bewijslcTacht van de 

(1) Verbr., 12 maart 1957 (A1'1', Verbr., 
1957, blz. 565; Bull. en FABIO., 1957, I, 833). 

(2) Verbr., 3 februari 1956 (A1·r. Verbr., 
1956, blz. 442; Btdl. en PAsiC., 1956, I, 568). 
verg. Verbr., 7 october 1958 (A1'1'. Verbr., 
1959, blz. 115; Bull. en PAsrc., 1959, I, 139). 
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akten, het ar1·est dat van de reclamatie 
en van de beslissing van de directeur 
de1' belastingen een uitlegging geeft 
die met de termen ervan verenigbaa!' is. 
(Burgerlijk Wetboek, art. 1319, 1320 
en 1322.) 

4° In zaken van di1·ecte belastingen .slaat 
het Hof geen acht op een memone tot 
antwoord die ter g1·itfie ingediend werd 
na het verstrijken van de termijn van 
veertig vrije dagen, vastgesteld door 
de wet op stm ff'e van verval ( 1). (Wet 
van 6 september 1895, art. 14, lid 3; 
wet van 23 juli 1953, art. 1.) 

{DEGROEF, T. DE BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 55, § 1, inzonderheid 3e 
en laatste lid, 56 en 69 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen 
samengeschakeld bij besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, 61 en 
volgende en inzonderheid 68 van het 
W etboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, doordat het arrest de van ambts
wege gevestigde aanslag als wettelijk 
beschouwt, dan wanneer, eerste onder
dee!, de kennisgeving van een ter post 
aangetekend schrijven niet als regel
matig kan worden beschouwd wanneer, 
zoals het arrest erop wijst, het aange
tekend omslag niet aan het juiste adres 
was g·ezonden, dienvolgens de kennis
geving niet aan de belanghebbende was 
geschiedt; en dan wanneer, tweede 
onderdeel, het bestreden arrest, door 
zich ertoe te bepalen vast te stellen 
dat het schrijven van 14 september 1951 
wei degelijk aan aanlegger toegekomen 
was, daaruit niet kon afleiden dat de 
aanslag van ambtswege regelmatig was, 
daar het niet vaststelde of de wettelijke 
termijn, welke voorgeschreven is voor 
l1et gevolg dat aan een bericht van wijzi
ging dient te worden gegeven of voor 
het antwoord dat op een verzoek om 
inlichtingen moet worden verstrekt, inge
gaan of verstreken was : 

(1) Verbr., 22 september 1959 (Ar1•. Vm·b1·., 
1960, biz. 74; Bull. en PAsro., 1960, I, 100). 

Over beide onderdelen tezamen : 

Overwegende dat het arrest, op grorid 
van feitelijke elementen die bet nader 
aanduidt, erop wijst dat er genoegzame 
vermoedens bestaan ten blijke ervan 
dat het aangetekend schrijven van 
14 september 1951 hetwelk aanlegger, 
naar hij beweert, niet ontvangen heeft, 
aan hem is besteld, hoewel dat schrijven 
aan voornoemde persoon geadresseerd 
was op adres E. Demolderlaan nr 1-a 
en niet 1, te Schaarbeek, en eruit afleidt 
dat de aanslag van ambtsvvege voor 
de drie litigieuze dienstjaren regelmatig 
is · 

Overwegende dat de feitelijke ver
moedens door de wet worden overge
laten aan het oordeel en het beleid van 
de rechter, en dat de feitenrechter soe
verein oordeelt over hun bewijswaarde ; 
dat het hof van beroep dienvolgens zijn 
overtuiging wettig heeft kunnen steunen 
op de bewijselementen welke het rele
veert en waaraan het de waarde van 
gewichtige, bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende vermoedens toe
kende; 

Overwegende dat, door vast te stellen, 
enerzijds, dat de litigieuze aanslagen 
van ambtswege gevestigd zijn, die over 
het dienstjaar 1948 wegens het niet 
beantwoorden van het bericht van 
wijziging van 14 september 1951 en 
die over de dienstj aren 1949 en 1950 
wegens het niet beantwoorden van 
het verzoek om inlichtingen welk dezelfde 
datum droeg, wat impliceert dat de 
inkohieringen geschied zijn na de ver
strijking van de termijn tot antwoord, 
rekening houdende met de verzendings
datum van 14 september 1951, en, 
anderzijds, dat deze documenten zijn 
gezonden bij ter post aangetekend om
slag hetwelk, evenals de andere aan 
hetzelfde adres gezonden brieven, regel
matig aan aanlegger besteld werd, het 
bestreden arrest impliciet doch nood
zakelijk vastgesteld heeft dat de wette
lijke termijn om te antwoorden bij het 
op kohier brengen van die aanslagen 
verstreken was ; 

Dat het arrest zijn beslissing mitsdien 
wettig met redenen omkleed heeft en 
dat geen van de onderdelen van het 
middel kan ingewilligd worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 55, 56, 61, inzonderheid 
§ 3, 62, 65, 66 en 67 van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkoms
tenbelastingen, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk W etboek, doordat het 
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arrest beslist dat het hof van beroep 
niet vermag de partijen uit te nodigen 
hun zienswijze over de grond voor te 
dragen, om reden dat de reclamatie 
zich er bij bepaalde de procedure van 
aanslag van ambtswege te critiseren, 
en dat aileen dit bezwaar door de direc
teur der belastingen onderzocht werd ; 
dan wanneer, eerste onderdeel, aanlegger 
in zijn reclamatie de grief, hieruit afgeleid 
dat hij omtrent de taxatiegrondslagen 
niet ingelicht was, uitdrukkelijk geuit 
had om de vernietiging van de aange
vallen aanslagen te eisen; en dan wan
neer, tweede onderdeel, de directeur 
in zijn beslissing uitdrukkelijk erop 
wijst dat aanlegger heeft doen gelden 
dat de aangeslagen inkomsten tB hoog 
geschat waren, en beslist dat deze eis, 
welke verschilt van de in de reclamatie 
opgeworpene, niet ontvankelijk is en 
dat het arrest mitsdien de bewijskracht 
van de beslissing· van de directeur 
geschonden heeft : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger in zijn 

reclamatie om vernietiging van de aan
slagen verzocht, om reden dat hij geen 
kennis gekregen had van de op 14 sep
tember 1951 gedateerde berichten van 
wijziging en verzoeken om inlichtingen ; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
de bewijskracht van die akte te mis" 
kennen noch enige der ingeroepen wets
bepalingen te schenden, heeft kunnen: 
beslissen dat de reclamatie zich ertoe 
bepaalde critiek uit te oefenen op de 
procedure tot aanslag van ambtswege 
wegens niet beantwoording van die 
berichten en verzoeken; 

Over bet tweede onderdeel 
Overwegende dat de besiissing van 

de directeur der belastingen, na de be
twisting betreffende de rcgelmatigheid 
van de taxatieprocedure onderzocht 
te hebben, erop wijst dat aanlegger 
in een brief van 30 october 1953 voor 
de eer~te maal beweerd heeft dat de 
aangeslagen inkomsten te hoog geschat 
waren; dat hij evenwel deze betwisting 
niet ontvankelijk heeft verklaard, om 
reden dat zij opgeworpen was na de 
verstrijking van de bij artikel 61, § 3, 
lid 2, van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen ge
stelde reclamatietermijn ; 

Overwegende dat, waar het bestreden 
arrest erop wijst dat aileen het bezwaar 
betreffende de regelmatigheid der pro
cedure door de directeur der belastingen 
onderzocht werd, daardoor dient ver-

staan te worden een onderzoek vreemd 
aan de grond van de aanslag vermits 
het op deze reden zijn beslissing steunt 
dat het hof van beroep niet vermag 
" de grond van de aanslag te onderzoeken 
en de partijen uit te nodigen hun ziens
wijze dienaangaande voor te dragen "; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
de bewijskracht van de beslissing van 
de directeur der belastingen te miskennen, 
heeft kunnen verklaren dat hij niet 
getreden was in een onderzoek van 
een betwisting welke hij slechts niet 
ontvankelijk verklaard en niet van 
ambtswege afgedaan had ; 

Overwegende dat, daar aanlegger bij 
conclusies niet beweerd heeft dat die 
betwisting ontvankelijk was, het hof 
van beroep zich omtrent dat punt niet 
behoefde uitdrukkelijk uit te spreken 
en zijn beslissing uitvoeriger te moti
veren; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan ingewilligd worden ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie van antwoord 
welke ingediend werd op 24 october 
1958, meer dan veertig vrij e dagen na 
10 september 1958, de datum van de 
kennisg·eving door de griffier aan ver
weerder, van de neerlegging van de 
stukken ter griffie van het Hof, ver
werpt de voorziening ; veroordeelt aan
legger tot de kosten. 

16 november 1960. - 2 8 kamer. -
Voo1·zitter, H. Giroul, voorzitter. 
Ve~·slaggever, H. Richard. - Gelijlclui
dende conclusie, H. R. Delange, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Debucquois 
(van de balie bij het hof van beroep 
te Brussel) en Van Leynseele. 

1 e KAMER. -· 17 november 1960 

1° MIDDELEN TOT CASSATIE. -
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. -
MIDDEL DAT EEN GEBREK AAN ANT
WOORD OP DE CONCLUSIES DOET GEL
DEN. - ZONDER ANDERE AANDUIDING. 
- NIET ONTVANKELIJK lviiDDEL. 

2° CASSATIE. - ZAKEN VAN DIRECTE 
BELASTINGEN. 0NDERZOEK VAN 
FEITELIJKE ELE!viENTEN. - HOF DAT 
IN DAT OPZICIIT ZONDER MACHT IS. 

1 o Is niet ontvanlcelijlc, het middel dat 
een geb1·elc aan antwoo1·d op de conclu-
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sies doet gelden, wann~er· het de eis, 
het ve1'weer· of de exceptte waarop geen 
antwoo1'd zou zijn ver·st1'ekt met nade1' 
aanduidt ( 1), 

2o Het Hof is zonder· macht om de feitelijke 
elementen te beoo1'delen waar·op een 
st1'afr·echter·lijke ver·oor·deling steunt die 
door· de belastingschuldige wer:d. opg~
lopen en die doo1' de adrmmstr·atte 
we1'd inger·oepen om de belastbar·e gr·ond
slag van de aanslag in de di1'ecte belas
tingen te bepalen. 

(FORIN T. DE BELGISCHE STAAT, 
MIN~STER VAN FINANCIEN.} 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 juni 1959 door het Hof 
van l)eroep te Brussel gewezen ; . . 

Over het eerste middel, afgelerd mt 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
« geen antwoord verstrekt op de ar&'u
menten, ontvouwd in de regelmabge 
conclusies" van aanlegger; doordat het 
hof van beroep door evengemeld arr.est 
« de voornaamste stukken tot stavmg 
van de stelling (van aanlegger) ter zijde 
geschoven heeft, om de reden dat zij 
te laat neergelegd werden en dat, aan
gezien zij niet ter inzage gegeven werden, 
zij niet het karakter .. hadd~n van een 
bewijs waarover parbJen zlCh hebben 
kunnen uitspreken, dan wanneer, « al 
kan het op het eerste gezicht juist lijken 
dat zij na de sluiting; van de debat~en 
neergelegd werden, er evenwel rekenmg 
dient te worden gehouden met de vol
gende elementen " : de conclusies van 
aanlegger, welke op die stukken berustten 
en waarin zij met name aangehaald 
waren werden te gelegener tijd voor
geleze~ en neergelegd ; zodra hij merkte 
wat hij vergeten had, kort na de tere.cht
zitting, liet aa:nlegger aan de voor~1tter 
van het rechtscollege de kwesbeuze 
stukken toekomen, zodanig dat het 
hof van beroep daarvan bij de beraad
slaging kennis gehad heeft : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het middel de eis, 

het verweer of de exceptie waarop geen 
antwoorg zou zijn verstJ;ekt niet nader 
aanduidt; 

(1) Verbr., 8 november 1960 (ArT. Verbr., 
1961, I, 111), 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat de enkele in het 
middel aangehaalde bepaling vreemd 
is aan het tegen het arrest opgeworpen 
bezwaar, door aanlegger overgelegde 
stukken ter zijde geschoven te hebben 
wijl zij te laat neergelegd waren en een 
eenzijdig karakter hadden; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 25 
tot 27 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij het besluit van de Regent van 15 janu
ari 1%8, doordat het }leklaagde arrest, 
in strijd met de conclusies van aanlegger, 
de litigieuze aansla&'en aanneemt v:.elke 
wegens winsten mt handelsbedriJven 
te zijnen laste gevestigd war~_n, dan 
wanneer de inkomsten waarop ZIJ geves
tigd werden nooit in aanleggers patri
monium gekomen zijn; « dat, al heeft 
de correctionele rechtbank inderdaad 
vertoger bij vonnis van 2G december 
1952 veroordeeld uit hoofde van ver
duistering van een som van 472.0?.0 ~~·· 
het desniettemin hoogst waarschiJnliJ k 
is dat indien de rechtbank in het bezit 
gewee~t was van de brief van 10 april 
1959 uitgaande van de vennootschap 
D., 'als toen burgerlijke partij, haar 
beslissing te enemale anders zou geweest 
zijn · dat immers in deze brief de ven
noot~chap erkent dat 106.000 frank van 
de beweerdelijk verduisterde gelden door 
vertoger op de rekening van de vennoot
schap overgeschreven werden; dat boyen
dien 25.000 frank door vertoger mtge
geven werd voor algemene onkosten, 
welke normaal ten laste van de vennoot
schap moesten komen; dat vertoger 
trouwens van zins is op deze grondslag 
een rechtspleging tot herziening in te 
stellen, daar dit nieuw element staaft 
wat hij v66r de correctionele rechtbank 
onder aanvoering van ongenoegzam.~ 
bewiizen verklaarde, te weten dat hiJ 
geen' verduistering· gepleegd had; dat 
bijgevolg dit stuk bewijst dat de ra
ming op 273.000 fran~ van de beweer
delijk verduisterde wmsten, ter zake 
van zogezegd niet aangegeven inkomsten, 
willekeurig en niet gegrond is ; dat de 
taxatie van de belastingen dus niet 
gegrond is, bij gebreke aan een belast
bare stof " ; : 

Overwegende dat het middel erop 
neerkomt het Hof te verzoeken dat het 
zou beslissen dat de strafrechterlijke 
veroordeling die op aanleg·ger toegepast 
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werd en in kracht van gewijsde gegaan 
is, berust op feiten welke verkeerd beoor
deeld werden door de rechter die even
gemeJde veroordelingen uitgesproken 
heeft; 

Dat het Hof hiertoe geen rechtsmacht 
heeft; 

Dat het middel dienvolgens niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

17 november 1960. - 19 learner. -
Voo1'zitte1', H. de Clippele, eerste voor
zitter. - Verslaggever, H. Moriame. -
Gelijkluidende conclusie, H. F. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Boon 
(van de balie bij het hof van beroep 
te Brussel) en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 17 november 1960 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR IIE'f IIOF VAN BEROEP. 
- NIEUWE S'fUKKEN. - STUK DA'r 
TIJDENS DE DEBATTEN WORDT INGE
ROEPEN.- IvliDDEL IIIERUIT AFGELEID 
DAT DIT STUK BUITEN DE WETTELIJKE 
TERMIJNEN WERD OVERGELEGD. 
IvliDDEL DAT NIET VOOR DE EERSTE 
MAAL VOOR HET HoF MAG WORDEN 
VOORGEBRACHT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - NIJVERIIEIDS
HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. -
GEDEELTELIJKE BELAS'fiNGVRIJDOM 
VAN BEPAALDE MEERWAARDEN, VER
WEZENLIJKT OF UITGEDRUKT IN DE 
REKENINGEN EN INVEN'fARISSEN. -
BELASTINGVRIJDOM DIE ALLEEN DE 
IN DE ONDERNEMING GElNVES'fEERDE 
VERMOGENSACCRESSEN BETREFT EN 
NIET DE WINSTEN DIE UI'f GEDANE 
ZAKEN VOORTYLOEIEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HE'f HOF VAN BEROEP. 
- BEROEP INGESTELD BUI'fEN DE 
WETTELIJKE 'fERMIJNEN. - HOF VAN 
BEROEP DAT HET BEROEP ONTVANGT 
EN OVER DE ZAAK ZELF UI'fSPRAAK 
DOET. - ONWETTELIJKHEID. 

4° VERBREKING. - 0MVANG. 
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. 
BESCHIKKING DIE, TEN 'oPZICHTE VAN 

DE OMVANG VAN DE VERNIE'fiGING, 
NIE'f ONDERSCHEIDEN IS VAN DE 
BES'fREDEN BESCHIKKING. - BEGRIP. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREKKING VAN DE BEROEPSUITGA
VEN. - 'BEROEPSKARAKTER VAN DE 
UITGAVE. - BEGRIP. 

1 a Mag niet voo1· de ee1·ste maal v661· het 
II of wo1·den voorgebmcht, het middel' 
hie1•uit afgeleid dat de belastingplichtige 
voo1· het hof van beroep een stuk dat 
als " nieuw " wordt bestempeld buiten 
de termijnen overgelegd heef~, tenvijl 
dit stuk uitd1'ukkelijk inge1·oepen, ontleed 
en besproken we1·d gedurende de debatten 
op tegensptaak, zondeT enig p1·otest 
vanwege de paTtij die het middel voo?'
stelt. 

2° De gedeeltelijke belastingV?·ijdom vooT
zien bij aTtikel 27, § 2bis, van de gecoih'
dinee?'de wetten bet1·e ff'ende de inkomsten
belastingen stTekt zich niet uit tot de 
winsten van een nijveTheids- handels
of landbo1twbedTijf' die vooTtkomen van 
de gedane zaken, maa1' betreft alleen 
de in de onde1·neming gefnvesteerde 
veTmogensaccressen, dit is de mee1'
waarden die in de loop van de exploi
tatie ve1·wezenlijkt we1·den en die fictief 
als winst van het jaa1· beschomvd wetden 
in de loop waaTvan hun bestaan aan 
het licht lew am ( 1). 

3° Is onwettelijk het an·est van het hof 
van be1·oep dat beslist dat een beToep, 
tegen de beslissing van de directeu1· 
van de di1·ecte belastingen die uitspmak 
doet ove1' een bijkomende aanslag bet?'ef
fende een fiscaal dienstjam·, alhoewel 
b1titen de wettelijke tennijn ingediend, 
bij dit hof nochtans de kennisneming 
van deze beslissing aanhangig maakt, 
en dat daartoe steunt op de enkele ?'eden 
dat, op het ogenblik waa1·op nitspTaak 
we1·d gedaan ove~· een ee1'ste teclamatie · 
betTeff'ende de oorspronkelijke aanslag, 
de tweede ?'eclamatie, bet1·e ffende de 
bijlcomende aanslag Teeds tegen deze 
aanslag ingediend was en dat de diTec
teuT, voo1'alee1' zijn ee1'ste beslissing 
uit te spTelcen, tot het onde1·zoelc van de 
tweede aanslag had dienen te laten over
gaan. 

4° In zalcen van diTecte belastingen is 
niet, ten opzichte van de omvang van 
de vemietiging, een beschilclcing, onde1·-

(1) Verbr., 4 maart 1958 (.Arr. Ve1·b1'., 
1958, blz. 486; Bull. en PAsiC., 1958, I, 739), 
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scheiden van de bestreden beschikking, 
degene die m:et het voorwe!'p kan zijn 
van een ontvankelijke voorziening van 
een van de pa1·tijen voo1· het Hof van 
cassatie om reden ze geen enkel grief 
voo1· eiser rnedeb1·engt en geen enkel 
grief voo!' verweerder kan rnedebrengen 
tenzij de bestreden beschikking vernwtigd 
wordt ( 1). 

so De rechte1· die, op grand van feitelijke 
elernenten die hij op bindende wijze 
beoordeelt, vaststelt dat de starting,· 
doo!' de belastingplichtige, van een sam 
aan een derde, in werkelijkheid een 
willekeurige overbrenging van gelden 
met het oogmerk de belasting te ontduiken 
ttitmaakt, leidt daam~t wettelijk af 
dat gezegde sorn niet mag worden afge
trokken van de belastbare inkomsten 
bij toepassing van artikel 26 van de 
gecoordineerde wetten betre ffende de 
inlcomstenbelastingen. 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAI'l
CIEN, T. DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« ANCIENS ETABLISSEIVIENTS LOUIS DU
BUS »; EN DE NAAMLOZE VENNOOT-
SCHAP «ANCIENS ETABLISSEi\'lENTS 
LOUIS DUBUS », T. DE BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 mei 1958 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

I. Over de voorziening van de Staat : 
Over het eerste middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 67 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samen
geschakeld bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948 en 1 van de wet 
van 23 juli 1953, in zover bet artikel 9 
van de. wet van 6 september 1895 ver
vangt, doordat het hof van beroep, om 
te kunnen beslissen dat de belastbare 
basis van de aanslag over het dienst
jaar 1951, navordering van rechten 
over 1949, artikel iq4, zou verminderd 
worden met 64.652,19 frank, deze som 
gelijk zijnde aan een waardeverminde
ring, in de loop van het jaar 1948, van 
de in het onroerend bezit van verweerster 
begrepen hofsteden, uitsluitend gesteund 
heeft op het expertiseverslag Henry 

(1) Verbr., 14 januari 1960 (.A1'1', Vm·br., 
1960, blz. 430; Bttll. en PAsiC., 1960, I, 543). 

VERBR., 1961. - 17 

van 9 februari 1958, dan wanneer dit 
verslag een nieuw stuk uitmaakt dat 
neergelegd werd buiten de termijn van 
artikel 9, lid 2, van de wet van 6 sep
tember 1895, vervangen door artikel 1 
van de wet van 32 juli 1953, er door 
het hof van beroep niet onderzocht is 
of dit na de pleidooien neergelegde en 
aan aanlegger niet ter inzage gegeven 
stuk ontvankelijk was, zodat l1et hof 
voormelde vermindering niet wettig met 
redenen heeft kunnen omkleden : 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest en uit de stukken waarop het 
I-Iof vermag acht te slaan onder meer 
uit de conclusies, blijkt dat voormeld 
verslag niet gedagtekend is van 9 febru
ari 1958, maar van 9 februari 1948 ; 

Overwegende, bovendien, dat uit de 
eerste conclusies van verweerster blijkt 
- waaraan aanlegger in zijn verzoek
schrift trouwens zelf herinnert - dat 
dit verslag daarin uitdrukkelijk inge
roepen, onderzocht en besproken werd ; 

Overwegende dat aanlegger dienvol
gens niet ontvankelijk is om voor de 
eerste maal v66r het Hof te doen gelden 
dat meergemeld stuk aan het Hof van 
beroep niet onder de bij de wet voor
geschreven voorwaarden voorgelegd 
werd; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, en 27, §§ 1 en 2bis, van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, doordat het 
hof van beroep, uitspraak doende over 
de aanslagen welke bij navordermg van 
rechten over de dienstjaren 1951, 1952 
en 1954 gevestigd werden, aanneemt 
dat verweerster terecht gevorderd heeft 
het bij artikel 2 7, § 2 bis, letter a, van 
de samengeschakelde wetten toegestane 
voordeel van de gedeeltelijke belasting
vrijdom, welke verJeent wordt voor de 
meerwaarden, opgebracht door de ver
lcoop van een aantal van haar immobilHin, 
en derhalve gelast dat de belastbare 
basissen van de litigieuze aanslagen 
zullen herzien worden, om de redenen 
dat de onroerende goederen van een 
immobilaire vennootschap noodzake
lijkerwijze het karakter van bedrijfs
immobilien hebben; dat de naamloze 
vennootschap «Societe Industrielle Immo
bihere et Financiere Dubus » zich beperkt 
heeft tot het beheren van het onroerend 
patrimonium dat zij bij haar oprichting 
verkregen heeft ; dat haar operaties in 
onroerende goederen nooit het karakter 
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van speculaties gehad hebben en dat 
de kwestieuze overdracht in werkelijk
heid de voorafgaande werkzaamheden 
tot de vereffening van die vennootschap 
uitmaken ; dan wanneer het hof van 
beroep het dispositief niet wettig met 
redenen omkleed heeft, daar het nage
laten heeft vast te stelleri of de verkochte 
onroerende goederen bovendien de aard 
hadden van in de exploitatie van voor
noemde vennootschappen ge!nvesteerde 
activa ; en dan wanneer deze vennoot
schap, alle operaties in onroerende goe
deren tot maatschappelijk doe! hebbende, 
met een winstoogmerk opgericht werd, 
en dan wanneer de kwesbeuze onroerende 
goederen niet met het oog op een ver
moedelijke vereffening, doch in het 
normaal nastreven van het maatschap
pelijk doe! verkocht werden : 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest blijkt dat de ten gescl1il!e staande 
aanslagen door de administratie geves
tigd werden bij opneming in de belast
bare basis van de sommen welke zij 
beschouwde als de meerwaarde uit
makende, welke opgebracht werd door 
de verkoop van sommige immobilien 
der vennootschap ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de " Societe anonyme industr1elle, 
immobiliere et financiere Dubus " niet 
valt aan te zien als handel drijvende 
in onroerende goederen ; " dat zij zich 
beperkt heeft tot het beheren van het 
onroerend patrimonium dat zij hij haar 
oprichting verkreg·en heeft ; dat de door 
de helastingplichtige verrichte operaties 
in onroerende goederen nooit het karak
ter van speculaties gehad hebben : kopen 
met het oog op een wederverkoop met 
winst na korte tijd ''; 

Overwegende dat uit deze redenen 
onder meer blijkt dat, in strijd met 
wat het middel aanvoert, het hof van 
beroep geoordeeld heeft dat de taxatie 
gesteund was hierop dat gelnvesteerde 
immobilien tijdens de exploitatie een 
meerwaarde verkregen hadden, en niet 
hierop dat uit gedane operaties winsten 
ontstaan waren; 

Dat het arrest dienvolgens uit deze 
vaststelling wettig afgeleid heeft dat 
de in artikel 27, § 2bis, omschreven 
g·edeeltelijk helastingvrijdom ten deze 
van toepassing was ; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over l1et derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 61, § 3, 62, 65 tot 67 van 

de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, en 1 van de 
wet van 23 juli 1953, in zover het arti
kel 8 van de wet van 6 september 1895 
vervangt, doordat hoewel het hof van 
heroep het tegen de beslissing van 
20 juli 1957 ingestelde heroep te laat 
ing·esteld verklaart, het nochtans heslist 
dat de beginselen, in zijn arrest gegeven 
betreffende de bij artikel 27, § 2bis, 
bepaalde belastingvrijdom, insgelijks gel
den ten aanzien van de litigieuze aanslag 
over het d1enstjaar 1956, navordering 
over 1955, dan wanneer de redenen 
van het hof van heroep, die als rechtvaar
diging van deze beslissing bedoeld zijn, 
g·een invloed hebben op het recht van 
verweerster om in de hij voormeld arti
kel 8 gestelde termijn, tegen de beslissing 
van 20 juli 1957, een beroep in te stellen 
en generlei afwijking van die op stl'affe 
van nietigheid voorgeschreven termijn 
van openbare orde mogelijk maken : 

Overwegende dat bet arrest, enerzijds, 
vaststelt, zonder deswege aangevallen 
te zijn, dat het beroep, gericht tegen de 
beslissing welke op 20 juli 1957 door de 
directeur der belastingen gewezen werd 
betreffende de aanvullende aanslag over 
het dienstjaar 1956, navordering over 
1955, te laat ingesteld were!, en, ander
zijds, beslist dat de door de aanleggende 
vennootschap tegen deze beslissing opge
worpen bezwaren gegrond zijn, en de 
herziening van voormelde aanslag be
veelt; 

Overwegende dat het arrest deze 
beslissing steunt op de redenen dat, 
toen de directeur door een eerste beslis
sing nopens de oorspronkelijke aanslag 
uitspraak deed, er ook reeds tegen de 
aanvullende aanslag, artikel 650.081, 
een reclamatie ingediend was en hij dus, 
v66r over de eerste aanslag een uit
spraak te geven, " de reclamatie tegen 
de aanvullende aanslag had moeten 
laten onderzoeken " ; 

Overwegende dat cleze redenen het 
hof van beroep niet in staat stelden 
om kennis te nemen van het beroep, 
ofschoon dit te laat ingesteld was; 

Dat het middel mitsdien gegrond is ; 
Overwegende dat de verwerende ven

nootschap v66r het hof van beroep 
betoogcl had clat, hoewel haar beroep 
tegen de beslissing van de d1recteur 
betreffende de aanvullende aanslag .te 
laat ingesteld was, hij het hof van beroep 
aanhangig waren de grieven welke zij 
ten aanzien van deze aanslag opwierp 
door het regelmatige beroep dat gericht 
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was tegen de eerste beslissing van de 
directeilr betreffende de oorspronkelijke 
aanslag· over hetzelfde dienstjaar; dat 
zij, enerzijds, inriep dat de directeur 
door die eerste beslissing nopens de 
aanvullende aanslag uitspraak gedaan 
had en, anderzijds, dat « de ondescheiden 
aanslagen over een zelfde dienstjaar 
een ondeelbaar geheel vormen " ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
impliciet beslist dat de aldus voorge
brachte eis niet gegrond is ; 

Overwegende dat, aangezien daartegen 
door geen van beide partijen kon opge
komen worden, dit dispositief, ten aan
zien van de omvang der verhreking, 
geen dispositief uitmaakt dat onder
scheiden is van datgene dat door het 
derde middel aangevallen is; 

II. Over de voorziening van 4e naam
loze vennootschap « Anciens Etablisse
ments Louis Dubus " : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 en 1'10 
van de Grondwet, 25 en 26 van de samen
g·eschakelde wetten betreffende de in
komstenbelasting·en, en 1156 tot 1164, 
1317 tot 1322," 1350 tot 1353 van het 
Burgerlijk Wethoek, doordat het bestre
den arrest, onder overneming van de 
redenen van de beslissing van de direc
teur, heslist : « dat deze uitgave (van 
frank 447.908,30), die beweerdelijk blijkt 
uit een akkoord tussen de raden van 
heheer van heide vennootschappen, van 
welke raden de leden dezelfde zijn, 
slechts dezen ten goede komt en volstrekt 
buiten verhouding is tot de gepresteerde 
diensten ,, dan wanneer voormelde be
slissing vaststelt : « dat het bedrag van 
frank 447.908,30 toegekend werd niet 
aan de beheerders, in hun hoedanigheid 
van beheerders van verzoekster, maar 
aan de naamloze vennootschap « Anciens 
Etablissements Louis Dubus ,, en dat 
die personen, in het jaar 195'1, geen 
hogere uitkeringen genoten hebben dan 
die welke in de loop van de vroegere 
dienstjaren verleend werden; dat zij 
integendeel lager zijn >>; waaruiv volgt 
dat de redenen van het arrest en die 
van de beslissing tegenstrijdig zijn, 
en dan wanneer, aangezien alle door 
een naamloze vennootschap verrichte 
operaties noodzakelijk bedrijfsoperaties 
zijn ,de administratie in tegenstrijdigheid 
vervalt wanneer zij laat gelden, ener
zijds, dat een uitgave geen bedrijfs
uitgave zou wezen ten laste van de 
betalende vennootschap, en, anderzijds, 
dat de ontvangst een bedrijfsontvangst 

zou wezen bij de vennootschap waaraan 
de betaling ten goede komt 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat uit de beslissing 

van de directeur blijkt dat de som van 
447.908 frank de bezoldigingen beli
chaamde die beweerdelijk aan de beheer
ders van _de naamloze vennootschap 
''Anciens Etablissements Louis Dubus " 
verschuldigd waren ; dat het dienvolgens 
niet tegenstrijdig is vast te stellen dat 
dit bedrag, hoewel het aan die vennoot
schap gestort werd, alleen aan haar 
beheeerders ten goede kwam; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door vast te stellen dat die bezoldigingen 
« volstrekt buiten verhouding zijn tot 
de gepresteerde diensten ,, noodzakelijk 
doelt op de tijdens het litigieuze dienst
jaar gepresteerde diensten; dat deze 
vaststelJing niet in tegenspraak is met 
die welke door de directeur der belas
tingen met betrekking tot andere dienst
jaren gedaan werd; 

Waaruit volgt dat het eerste onderdeel 
van het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede onderdeel 
Overwegende dat dit onderdeel van 

het middel opkomt, niet tegen een beslis
sing van bet arrest doch tegen een 
beslissing van de administratie welke 
het arrest niet overgenomen heeft; 

Overweg·ende dat, in zover het middel 
de schending van de artikelen van het 
Burg'erlijk Wetboek aanvoert, het niet 
ontvankelijk is wijlllet niet verduidelijkt 
waarin deze wetsbepalingen zouden ge
sclwnden zijn; 

Dat derhalve geen van de onderdelen 
van het micldel kan ing·ewillig·d worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 en 110 
van de Grondwet, 26 van de samen
geschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, inzonderheid § 2, 
2°, lid 2, doordat het hof van beroep 
weigert aan de uitgave het karakter 
van een van de belastbare inkomsten 
aftrekbare uitgave toe te kennen, hoewel 
de belastingplichtige (de naamloze ven
nootschap in welker rechte aanlegster 
getreden is) van de aan laatstegenoemde 
gestorte retributie heeft doen blijken 
door de juiste aanduiding van de ver
krijgster, van de datum der betalingen 
en van de toegekende sommen, over
eenkomstig lid 2 van artikel 26, § 2, 
2°, van de samengeschakelde wetten, 
dan wanneer het hof van beroep in deze 
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materie slechts vermag na te gaan of 
de uitgave werkelijk is gedaan en de aard 
ervan te controleren, zonder dat het 
mag treden in een beoordeling van de 
clienstigheid of de noodzakelijkheid van 
de uitgave, en clan wanneer het hof 
van beroep geen antwoorcl verstrekt 
heeft op de conclusies waarcloor aan
legster bovengemelcle wetsbopaling in
riep : 

Over het eerste onclercleel : 
Overwegende dat het hof van beroep 

niet aileen vaststelt dat het bedrag 
van 41>7. 908 frank hetwelk door de 
belastingplichtige aa!l de naamloze ven
nootschap «Anciens Etablissements Louis 
Dubus >> gestort werd volstrekt buiten 
verhoucling is tot de door die vennoot
schap of haar beheerders bewezen diens
ten, cloch bovendien erop wijst, door 
verwijzing naar de heslissing van de 
directeur, dat de verrichte operatie laat 
vermoeclen dat zij het ontduiken van 
de helasting op een gedeelte van de over 
het behanclelde clienstjaar hehaalde wins
ten tot doel had, door een willekeurige 
overhrenging van die winsten uit .het 
patrimonium van de ene in clat van 
de andere vennootschap ; 

Overwegencle clat mitsdien' de feiten
rechter, de werkelijke toestancl onder
zoekende, a:m de hand van door hem 
soeverein beoordeelde feitelijke elementen 
vaststelt dat het ter zake ging om een 
willekeurige overhrenging van gelden 
met het oogmerk de belasting te ont
duiken; dat hij daaruit wettig afgeleid 
heeft dat het niet ging om een hedrijfs
uitgave, als in artikel 26 van de samen
geschakelde wetten bedoeld ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del niet lean ingewilligd worden ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het hof van beroep, 

na beslist te hebben dat de uitgave niet 
voldeed aan de bij § 1 van artikel 26 
van de samengeschakelde wetten 
hepaalde voorwaarden, geen antwoord 
meer behoefde te verstrekken op de 
conclusies van aanlegster in zover daarbij 
ingeroepen werd dat de betreffende de 
uitgave gegeven aanduidingen met de 
vereisten van lid 2 van § 2, 2°, van 
voormeld artikel st.nookten; 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Om die redenen, verbreekt het hestre
den arrest, doch slechts in zover daarbij 
uitspraak gedaan is nopens de aanslag, 
artikel 650.081, in 1956 bij navordering 

van rechten over 1955 gevestigd, en 
de partijen tot de kosten veroordeeld 
zijn; verwerpt de voorziening van de 
Staat voor bet overige en de voorziening 
van de naamloze vennootschap "Anciens 
E tablissemen ts Louis Dub us » ; beveelt 
dat melding van dit arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietig·de beslissing ; veroorcleelt de 
Staat tot drie vierden van de door zijn 
voorziening teweeggebrachte kosten, het 
overblijvende vierde en de op de voor
ziening va11 de naamloze vennootschap 
cc Anciens Etablissements Louis Dubus » 
gevallen kosten deze ten laste zijnde; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Luik. 

17 november 1960. ~ 1 8 kamer. ~ 
Voo1'zitte1', H. de Clippele, eerste voor
zitter. ~ Ve1'sla.ggeveT, H. Louveaux. ~ 
Gelijkluidende conclusie, H. F. Dumon, 
advocaat-generaal. ~ Pleite1', H. Van 
Leynseele. 

18 KAMER.~ 18 november 1960 

HOGER BEROEP. ~IN BURGERLIJKE 
EN COMMERCIELE ZAKEN. ~ VONNIS 
OP TEGENSPRAAK. ~ TERMIJN VAN 
TWEE MAAND DIE LOOPT VANAF DE 
BETEKENING AAN DE PARTIJ. - TER
JVII.JN DIE LOOPT ENKEL VOOR WAT 
BETREFT BET HOGER BEROEP VAN DE 
PARTIJ AAN WELKE DE BETEKENING 
GEDAAN WERD. 

De betekening nan pa1'tij van een vonnis, 
op tegenspma.k gewezen doo1· de 1'echt
bank van koophandel, doet de te~·mijn 
tot be1'oep, vast gesteld doo1· a1'tikelen 44.3 
van het Wetboek van btiTge1'lijke Rechts
pleging en 64.5 van het vVetboek van 
Koopha.ndel, enkel lopen voo1· wat 
bet1'eft het hoge1· be!'oep van de pa1'tij 
a.an welke deze beteken1:ng gedaan werd ; 
ze doel de be1'oepste1'1nijn van de pa.rtij 
die ze vo!'denle niet lopen. 

(PIRMEZ, T. HAUSSART.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest op 18 juni 1958 door het Hof van 
heroep te Brussel gewezen ; 
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Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 443 van het W ethoek 
van Burgerlijke Rechtsvordering, gewij
zigd door artikel 22 van het koninklijk 
besluit nr 300 van 30 maart 1936, doordat 
het hestreden arrest het hoger heroep 
V\lll aanlegger tegen het vonnis van de 
Rechthank van koophandel te Brussel 
van 15 october 1954 te laat ingesteld 
en dus nietig en niet ontvankelijk ver
klaard heeft om reden dat, daar het 
meer dan een jaar na de hetekening 
van het vonnis aan de partij ingesteld 
werd, dat hoger heroep als zodanig zou 
behept zijn, met een nietigheid van 
openbare orde die van amhtswege moet 
opgeworpen worden, en van het inroepen 
waarvan de gei:ntimeerde partij niet 
geldig kan afzien », dan wanneer uit 
de vaststellingen zelf van het arrest 
blijkt dat de hetekening, waarvan hier 
aldus gewag gemaakt wordt, uitging 
van de heroeper zelf, hier aanlegger, 
en " onder uitdrukkelijk voorhehoud van 
l1oger heroep " gedaan werd, en dan 
wanneer het als regel geldt dat de ter
mijn tot heroep slechts loopt ten hehoe
ve van de partij die het vonnis heeft 
laten hetekenen en tegen degene aan 
wie de hetekening ervan gedaan word, 
en niet tegen de partij op wier verzoek 
de hetekening· gedaan werd : 

Overwegende dat het hestreden arrest 
beslist dat het, door aanlegger tegen 
een door de rechthank van koophandel 
op tegenspraak gewezen vonnis ing·e
steld en door aanlegger onder uitdruk
kelijk voorhehoud van . hoger beroep 
betekend krachtens artikel 443, lid 1, 
van het wethoek van Burgerlijke Rechts
vordering te laat ingesteld werd, daar het 
geschiedde meer dan twee maanden na 
deze hetekening welke " aan verweerder 
in zijn woning en tot hem sprekende 
gedaan werd " ; 

Overwegende dat door hij voormeld 
artikel 443, lid 1, te hepalen dat de 
termijn tot heroep " voor de vonnissen 
op tegenspraak loopt te rekenen van 
de dag van de betekening aan de partij "• 
dit wil zeggen van de hetekening aan 
de partij zelf, de vvetgever zijn wil ken
baar gemaakt heeft deze uitwerking 
slechts aan de betekening te verbinden 
jegens de partij aan welke zij gedaan 
wordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verhreekt het bestre
den arrest ; heveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde heslissing; 

veroordeelt aanlegger tot de kosten · 
verwijst de zaak naar het Hof van heroep 
te Luik. 

18 november 1960. - 1 e learner. -
Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. van Beirs. - Gelijkl1tidende concl1tsie, 
H. Raoul Hayoit de 'rermicourt, procu
reur-generaal. - Pleiter, H. Faures. 

1 e KAMER. - 18 november 1960 

1° KONGO. - VOORZIENING IN VER
BREKING. - ARREST VAN EEN HOF 
VAN BEROEP VAN KONGO. - VooR
ZIENING INGESTELD V66R 30 JUNI 
1960. - VOORZIENING DIE BIJ HET 
l-IOF VAN CASSATIE AANHANGIG BLIJFT. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - ARREST GEWEZEN DOOR 
EEN HOF VAN BERCEP VAN KONGO. -

' ARREST DAT EEN IIOOFDVERWEER VER
WERPT. - ARREST DAT GEEN PASSEND 
ANTWOORD VERSTREKT OP GEMOTI
VEERDE CONCLUSIES DIE EEN BIJKO
MEND VERWEER VOORSTELDEN. 
SCHENDING VAN ARTIKEL 20 VAN DE 
WET VAN 18 OCTOBER 1908. 

1° Zelfs na de uit1'0e]Ying van de onafhan
kelijkheid van de 1'epubliel~ Kongo, 
blijven bij het Hof aanhangig de voo1'
zieningen ingesteld, voo1' 30 juni 1960, 
tegen de beslissingen van de hoven 
en 1'echtbanlwn van Belgisch J(ongo (1). 
(Wet van 19 mei 1960, betreffende 
het staatsbeJeid van Kongo, artike1189, 
laatste lid.) 

2° Schendt a1·tikel 20 van de wet van 
14 october 1908, het arrest van een 
hof van beroep van Kongo dat, na het 
hoofdvenvee1' van een partij venvorpen 
te hebben, geen passend antwoord geeft 
op concl1tsies van deze partij die een 
bijkomend venveer voorstelden ( 2). 

(1) Verbr., 27 october 1950 (A1'1'. Verbr. 
1951, I, 111), 

(2) Verbr., 28 mei 1959 (A1·r. Vm·ln·., 1959, 
blz, 782, Bt~ll. en PAsrc., 1959, I, 987); raadpl., 
ook verbr., 25 september 1959 (Bt~Zl. en 
PASIC., 1950, I, 121). 
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(KONGOLEES-ZWITSERSE HANDELSVEN-
NOOTSCIIAP REINHARD, DELVAUX EN C0 , 

VENNOOTSCHAP ONDER GEMEENSCHAP
PELIJKE NAAM IN VEREFFENING, T. 
HUBER FIRMIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op l1et bestreden 
arrest op 1? september '195? door het 
Hof van beroep te Leopoldstad gewezen; 

Overwegende dat, vermits de voor
ziening op 11 februari 1959 ter griffie 
neergelegd werd, het Hof bevoegd is 
om kennis ervan te nemen krachtens 
artikel 189, laatste lid, van de funda
mentele wet betreffende het staats
bestel van Kongo, van 19 mei 1960 ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel20 en in het bijzonder 20, 
lid 3, van de wet van 18 october 1908 
op het beheer van Belgisch Kongo, 
doordat het bestreden arrest niet wette
lijk gemotiveerd is, wijl het de conclusies 
niet beantwoord heeft waardoor aan
legster, subsidiair deed gelden dat, over
eenkomstig artikel1, § 4, van het tussen 
partijen g·esloten bediendencontract, de 
medevennoot Heinhard bij brief van 
11 mei 1955 verweerder kennis ervan 
gegeven had dat deze na de ontbinding 
van de vennootschap in zijn dienst zou 
overgaan, en dat de brief van 11 juli 
1955 niet van zulke aard was dat hij 
die overgang kon te niet doen : 

Overwegende dat bij regelmatig· v66r 
het hof van beroep genomen conclusies 
de aanlegg·ende vennootschap, subsidiair 
heeft doen gelden dat, zelfs zo beslist 
zou worden dat de op 11 juli 1955 door 
de medevennoot Delvaux aan verweerder 
gerichte brief van l1aar uitging, waardoor 
aan deze vooropzegging gedaan werd 
en hem ter kennis g·ebracht werd dat 
hij vanaf 29 october 1955 vrij van ver
plichtingen tegenover de vennootschap 
zou zijn, de eis van verweerder niettemin 
ongegrond zou dienen verklaard te 
worden, gezien de brief die door Heinhard, 
de andere medevennoot, van aanlegster, 
op 11 mei 1955 aan verweerder gezonden 
werd; 

Dat zij tot staving· van dit verweer 
inriep dat Heinhard in zijn brief van 
11 mei 1955 verweerder ter kennis 
brengt dat de aanleggende vennootscl1ap 
op 29 october daaropvolgend zal ont
bonden worden en tegelijkertrjd eraan 
herinnert dat de statu ten van de vennoot
schap bepalen dat, in geval van ontbin
ding van d8 vennootschap, het handels-

fonds van rechtswege aan Heinhard 
zal toekomen; dat deze in dezelfde 
brief de aandacht erop vestigt dat hij 
voornemens is na de ontbinding van 
de vennootschap dezer activrteiten voort 
te zetten eh verweerder kenbaar maakt 
dat hij in zijn dienst zaJ overgaan bij 
uitvoering van artikel 1, § 4 van het 
tussen partijen gesloten bediendencon
tract luidende als volgt : " De werkgever 
behoudt zich het recht voor dit contract 
over te dragen aan de personen en inrich
tingen aan wie hij zijn onderneming 
geheel of ten dele zou afstaan en de 
bediende verbindt zich ertoe in de 
dienst van de verkrijger over te gaan ''; 
dat de brief van de medevennoot Delvaux 
van 11 juli 1955 die van de medevennoot 
Heinhard van 11 mei 1955 niet tegen
spreekt en nlet van die aard is dat hij 
de aan verweerder door Heinhard ken
baar gemaakte overgang vernietigt ; 
dat deze overgang overigws door Rein
hard en Delvaux, als medevennoten 

zaakvoerders van de aanlegg·ende 
vennootschap bij brief van 25 october 
1955 bevestigd werd, en dat het ver
weerder zelf is die het bediendencontract 
verbroken heeft door te weigeren het 
hem gegeven bevel van overgang uit 
te voeren; 

Overwegende dat in verband met dit 
aldus subsidiair gemotiveerd verweer 
het bestreden arrest zich ertoe beperkt 
zonder meer, in zijn uiteenzettinll,' van 
de feiten aan te stippen, "dat de mede
vennoot Heinhard bij brief van 11 mei 
1955 de aandacht van appellant (hier 
verweerder) erop gevestigd heeft dat 
de vennootschap op 29 october 1955 
zou ontbonden zijn en hem voorgesteld 
heeft het contract in zijn persoonlijke 
naam over te nemen »; 

Overwegende dat deze enkeJe vast
stelling geen passend antwoord ver
strekt op het door de aanleggende ven
nootscllap hieruit afgeleid verweer dat, 
sinds 11 mei 1955, dit is v66r de bij 
brief van 11 juli 1955 kenbaar gemaakte 
opzeg·ll,·ingstermijn, de medevennoot 
Reinhard het in artikel 1, § 4, van het 
bediendencontract vervat heeling van 
overgang toegepast had; 

Dat het arrest aldus het in het middel 
aang·eduide artikeJ 20 van de wet van 
18 october 1908 schendt; 

Dat het mrddel gegrond IS; 

Om die redenen, verbreekt het bestrt
den arrest, behalve in zover het beslist 
dat de brieven van 11 en 28 juli 1955 
niet aan verweerder door de medeven
noot Delvaux als particulier, maar 
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geldig in naam van de aanleg·gende 
vennootschap gezonden werden en het 
de eis om loonbijslag ongegrond ver
klaart ; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietig·de 
beslissing; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Elisa
bethstad, 

18 november 1960. - 1° kamer. -
Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', 
H. Moriame. - Gelijkluidende concl1osie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleite1', H. Simon. 

2e KAMER. - 21 november 1960 

1° VERJARING.- ll'l STRAFZAKEN.-
0NDERZOEK 'l'ER 'l'ERECHTZITTING. -
VONNIS DA'l' DE ZAAK UI'l'STEL'l'. -
DADEN DIE DE VERJARING STUI'l'El'l. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
IN STRAFZAKEI'I. - VONNIS DAT DE 
'l'ELASTLEGGING AANVUL'l' DOOR HET 
AANDUIDEN VAN EEI'I TWEEDE BENA
DEELDE. - VONNIS DAT DE TELAST
LEGGING NIE'l' WIJZIG'l'. 

3° DEELNEMING AAN MISDAAD 
OF WANBEDRIJF. BETICI!TE 
VERVOLGD ALS DADER. - VOORWERP 
VAN DE TELASTLEGGING. 

1° Het onde1·zoek te·r terechtzitting (1) 
en het stellen van de zaak in voo?'t
zetting op een latere terechtzitting (2) 
zijn daden die de ve1jaring stuiten 
in stmfzaken. (Wet van 17 april 1878, 
art. 26.) 

2° Het vonm:s dat de telastlegging aanvult 
doo1' een tweede benadeelde aan te duiden 
wijzigt de telastlegging niet, maar 
precisee1't de aand1tiding van de per
sonen die doo1' het doo1· de telastlegging 
gelcwali ficee1'd feit benadeeld we1'den ( 3). 

3° De betichte die als dade?' van een mis
daad of een wanbed1'ijf' door het Stmf
wetboelc voo1·zien vervolgd wo1'dt, is, 

(1) Verbr., 21 maart 1949 (Bttll. en PAsrc., 
1949, I, 214). 

(2) Verbr., 15 juni 1959 (A1'1'. Ym·br. 
1959, biz. 851, Bull. en PAsrc., 1959, I, 1059). 

(3) Raadpl. verbr., 27 october 1936 (Bttll. 
en PAsrc., 1936, I, 398) en 28 februari 1955 

door dit feit zelf vervolgd zowel voo1· 
een daad van 1'echtstreekse uitvoe1'ing 
van het misd1·ij f als voor een van de 
daden van uitvoering omschTeven bij 
lid 2 en lid 3 van het a1·tikel 66 van 
dit wetboek ( 4). 

(VAN DE GAER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestr&den 
arrbst, op 28 juni 1960 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, hieruit afgeleid 
dat de publieke vordering vervallen 
is door verjaring, doordat, eerste onder
dee!, een periode van drie jaar verlopen 
is sinds de beschikking van verzending 
zonder dat de verjaring !S'estuit werd, 
en, tweede onderdeel, de eerste rechte.r 
ter zitting de betichtingen gewijzigd 
heeft, zodat, de feiten zijnde van 1955, 
de verjaring alleszins is ingetreden : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

aanlegger tot correctionele straffen 
veroordeelt wegens feiten gepleegd op 
22 april 1955 en op 1 december 1955 ; 
dat, na de zaak ter terechtzitting onder
zocht te hebben, de eerste rechter, op 
2 9 j uni 19 57 een vonnis ui tsprak waar
door hij de zaak in voortzetting stelde 
op de zitting van 28 september 1957 
" ten einde het openbaar ministerie toe 
te laten een bijkomend onderzoek te 
doen en de genaamde Maes Louis, van 
Houthalen, als getuig·e op te roepen "; 
dat dienvolgens het bestreden arrest 
terecht besliste dat door gezegd vonnis 
de verjaring van de publieke vordering 
gestuit werd, zodat de vervolgingen 
niet door verjaring vervallen waren; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger oorspron

kelijk terecht stond wegens betich
ting A, 1° valsheid in geschriften door 
een valse bon van aflevering van meubels 
ten bedrage van 24.000 frank opgesteld 
te hebben ten nadele van Van de Walle 
Eugene, 2° gebruik van dit vals stuk, 
en, betichting B, 1° valsheid in geschrif
ten door vervalsing van een verkoop-

(A1'1·. Ym•br., 1955, biz. 551, Bttll. en PAsrc., 
1955, I, 714). 

(4) Verbr., 4 februari 1957 (A1·r. Yerbr., 
1957, biz. 433, Bttll. en PAsrc., 1957, I, 660) 
met de noot 2. 
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overeenkomst door er de woorden « keu
kenkast, tafel en zes stoelen >> te hebben 
aangebracht in plaats van het woord 
« wasmachine », 2° gebruik van dit vals 
stuk; 

Overwegende dat in zijn vonnis van 
10 mei 1960, de eerste rechter releveert 
dat, om redenen die hij aanduidt, door 
de feiten A en Van de Walle Eugene 
en de financieringsmaatschapplj naam
loze vennootschap Krefili schade ge1eden 
hebben of konden lijden; dat hij dan 
ook beslist dat de telastleg·ging A lweft 
aangevuld door na de woorden « ten 
nadele van Van de \Valle » deze toe te 
voegen « ten nadele van de naamloze 
vennootschap Krefili >>; dat hij vast
stelt dat aanlegger in de gelegenheid 
was zich te verdedigen op de aldus 
gewijzigde betichting; 

Overvvegende dat een bijzondere ver
wittiging niet vereist was, vermits het 
niet ging om een werkelijke wijziging 
van de telastlegging, doch enkel om 
een meer nauwkeurige bepaling van 
de benadeelde partijen; 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
de betichting B aanvulde door te pre
ciseren dat betichte gehandeld heeft 
« als dader of mededader, om bet mis
drijf uitgevoerd te hebben of om door 
welke daad ook tot de uitvoering ervan 
rechtstreeks medegewerkt te hebben 
of om door welke daad ook tot de uit
voering zodanige hulp te hebben ver
leend dat zonder zijn bijstand bet mis
drijf niet )con gepleegd worden >>; 

Ov erwegende dat cleze aanvulling geen 
WiJzig·ing· van de betichting uitmaakte 
vermits de verdachte, die wegens een 
door het strafwetboek voorzien misdrijf 
vervolgd wercl, daarcloor vervolgcl werd 
zowel voor een daacl van rechtstreekse 
uitvoering van het misclrijf als voor 
een van de daclen van uitvoering om
schreven bij lid 2 en lid 3 van artikel 66 
van dit wetboek, zodat de betichte 
daarvan niet bijzonder moest venvit
tigd worden ; 

Overwegende dat aanlegger, die in 
eerste aanleg en in hoger beroep ver
oordeeld werd wegens de aldus gepre
ciseerde beticlltingen, dienvolgens ver
oordeeld werd wegens de feiten waarvoor 
hij reeds op 29 juni 1957, datum van 
de sluiting van de verjaring, terecht 
stond ; 

Dat het middel niet kan aang·enomen 
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 voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

21 november 1960. - 28 kamer. -
Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Hallemans. - Gelijkl1iidende con
cl11sie, H. Paul lVIahaux, ad vocaat
generaal. 

2e KAMER. - 21 november 1960 

REDENEN VAN VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - IN MJLITIEZAKEN. -
BESLISSING DIE EEN VHAAG VERWEHPT 
ZONDER TE ANTWOORDEN OP EEN 
DOOR DE DIENSTPLICIITIGE IN ZIJN 
BEROEPSAKTE INGEROEPEN MIDDEL. -
NIET GEJIIIOTIVEERDE BESLISSING. 

Is niet gemotivee?'Cl de beslissing van 
de Hoge Jllhlitieraad die de vraag van 
een dienstplichtige venve?·pt zonrle?' te 
antwoorden op een middel door deze 
in zijn beroepsakte ingeroepen (1). 
(Grondwet, art. 97; Dienstplichtwetten 
op 2 september 1957 gecoordineerd, 
art. 37, § 4.) 

(BOUSARD.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 1 juli 1960 gewezen door 
de Hog·e Militieraad ; 

Over het enig middel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 97 van 
de Grondwet, en 10 § 1, 8° van de geco
ordineerde dienstplichtwetten; doordat 
de Hoge Militieraad de beslissing· van 
de Militieraad heeft bevestigd, waardoor 
het verzoek van aanlegger om uitstel 
te bekomen wegens de onmisbaarheid 
van deze voor het landbouw- en handels
bedrijf van zijn vader verworpen werd, 
om reden dat het niet bewezen is clat 
aanlegger onmisbaar is voor de goede 

(1) Verbr., 18 maart 1957 (Bull. en PASIC., 
1957, I, 868); verg. verbr., 13 maart 1059 
(ibicl., 1959, I, 716). 
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gang van gemeld bedrijf, zonder het 
middel ingeroepen in de beroepsakte 
te beantwoorden waarin aanlegger aan
voerde, in strijd met de beweegredenen 
van de beslissing waarvan beroep, dat 
11et zijn vader onmogelijk is aileen zijn 
bednjf uit te baten en deze aanvoering 
op preciese gegevens steunde ; 

Overwegencle dat de Militieraad het 
verzoek van aanlegger heeft verworpen 
om reden dat de vader slechts 56 jaar 
oud is, in staat is zijn geringe boerderij 
aileen uit te baten, en dan nog over 
genoeg tijd beschikt voor het afhalen 
van mell\; voor een melkerij ; dat aldus 
aanlegger zijn onmisbaarheid niet 
bewijst; 

Overwegende clat aanlegger in zijn 
beroepsakte tegen deze beweegredenen 
deed g·elden dat het vaderlijk bedrijf, 
enerzijds, een landbouwbedrijf, en ander
zijds, het afhalen van melk voor een 
melkerij behelst, dat dit afhalen van 
melle, bij middel van een tractor met 
aanhangwagen onmogelijk door oen per
soon aileen uitgevoerd kan worden en 
dat overigens zijn vader, wegens zij.n 
gezondheidstoestand niet hestand is de 
melkronde met een tractor te verrichten; 

Overwegende dat door aileen te ver
klaren dat de onmisbaarheid van aan
leg·ger voor de goede gang van het vader
lijk bedrijf niet hewezen is, de bestreden 
beslissing het aldus voorgesteld ver
weermiddel niet beantwoord ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt de beslis
sing; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing, 
verwijst de zaak naar de Hoge Militie
raad anders samengesteld. 

21 november 1960. - 2° kamer. -
Voo?'zitte1·, H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Perrichon. GeZijkl1tidende con
clusie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. 

2° KAMER. - 21 november 1960 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. - VEn-

(1) Raadpl. verbr., 19 mei 1952 (A11'. 
Yerbr., 1952, blz. 520, Bull. en PAsrc., 1952, 
I, 600). Betreffende de draagwijdte van de 
overgangsbepaling van artikel 12 van de 

KEER IN DE VOORBEI!OUDEN TOLOM:-
TREK. AUTORIJTUIG DAT ZICH 
DOOR EIGEN MIDDELEN VOORTBE-
WEEGT. - VOERTUIG OP 31 MAART 
1958 IN BELGIE IN GEBRUIK EN INGE
SCHREVEN. - VERKEER DAT MOET 
GEDEKT ZIJN DOOR GELDIGE TOLBE
SCIIEIDEN. 

Het ve?'lceet in de voorbehouden tolomt1·ek 
van een autovoe1·tuig dat zich doo1' 
eigen middelen voottbeweegt moet, niet
tegenstaande de overgangsbepaling van 
m·tikel 12 van de wet van 30 april 1958, 
gedelct zijn doot geldige tolbescheiden, 
zelfs indien dit voettuig gebtuilct en 
ingesch1'even was in Belgie op 31 mam·t 
1958 (1}. (Wet van 6 april 1843, 
art. 3 en 25.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
CIEN EN PUOCUREUR GENERAAL TE 
GENT, T. DERUDDERE.} 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 januari 1960 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het micldel, voorgesteld door 
de Belgische Staat, vervolgende partij 
en l1ieruit afgeleid dat het hof van 
beroep de vrijspraak van verweerder 
steunt op artikel 3 van de wet van 6 april 
1843, vervangen door artikel 7 van 
de wet van 30 april 1958, dan wanneer 
eerste onderdeel, de vervolgende partij 
geen toepassing heeft gevraag·d noch 
van artikel 7 noch van een ander artikel 
van de wet van 30 april 1958, daar deze 
wet nog niet uitvoerbaar is ingevolge 
artikel 13 van dezelfde wet, gezien de 
Heer Minister van fmancien nog steeds 
de datum waarop zij van toepassing 
wordt, niet bepaald heeft, tweede onder
dee!, verweerder vervolgd werd wegens 
onwettig vervoer van een auto in de 
voorbehoud en tolkring en deze over
treding bestaat, zonaer dat in aanmer
king client te worden genomen of de 
rechten bij invoer werden betaald ; 

En over het middel, voorgesteld door 
de Procureur Generaal bij het Hof 
van beroep te Gent, afgeleid uit de scherr-

wet van 30 april 1958, raadpl. de toelichting 
en het aclvies van de Raad van State betref
fende deze wet, Pa1·l. Besch., Kamer, zittijd 
1957-1958, nr 873-1, blz. 1, 2, 5 tot 7 en ll, 
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ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, en 25 van de wet van 6 april 18113, 
doordat het arrest verweerder vrij
spreekt, dan wanneer, eerste onderdeel, 
het te dien einde toepassing maakt van 
artikel 7 van de wet van 30 april 1958, 
dat nog steeds niet uitvoerhaar werd 
verklaard, tweede onderdeel, het aldus 
nalaat toepassing te maken van arti
kel 25 van de wet van 6 april 18113 dat 
het vervoer van goederen in de voor
hehouden tolkring, zonder het vereist 
douanedocument, voorziet : 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
werd om te Maldegem, op 18 november 
1958 koopwaar, zijnde een autorijtuig, 
aan beperkingen onderworpen, zonder 
tolbescheiden, ·in de voorbehouden tol
omtrek vervoerd te hebben, wanbedrijf 
voorzien en gestraft onder meer door 
artikelen 1, 3, 5, 19, 20, 22, 25 van de 
wet van 6 aprll 18113 op de beteugeling 
van de smokkel in zaken van douane; 

Overwegende dat het arrest verweercl er 
van deze telastlegging vrijspreekt om 
reden dat gezeg·d artikel 3 vervang·en 
werd door artikel 7 van de wet van 
30 april 1958 en dat verweercler dien
volgens gerechtigd is de overgangsbe
paling van artikel 12 van deze laatste 
wet in te roepen, bepaling die luidt als 
volgt : " Motorvoertuigen die op 31 maart 
1958 in Belgie in gehruik zijn en die, 
zo hun motor meer dan 50 cm 3 cylinder
inhoud heeft, aldaar op genoemde datum 
zijn ingeschreven geworden, behoudens 
tegenhewijs, geacht er regelmatig aan
wezig te zijn met betrekking tot het 
invoerrecht en tot de bij invoer toepasse-
1ijk verbodshepalingen, beperkingen en 
controlemaatregelen "; 

Overwegende, enerzijds, dat artikel 7 
van de wet van 30 april 1958, bij gebrek 
aan bepaling van de datum van de 
inwerkingtreding ervan zoals voorzlen 
bij artikel 13, niet toepasbaar is; dat 
de voorziene wijziging tromvens ten 
deze zonder uitwerksel blijft; 

Overwegende anderzijcls dat, zo krach
tens laatstgemeld artikel 13 de over
gangsbepaling van artikel 12 vanaf het 
verschijnen in het Staatsblad van de 
wet toepasbaar is, ze nochtans enkel 
voor gevolg heeft de v66r 1 april 1958 
in Belgie gebruikte en ingeschreven 
voertuigen te onttrekken aan de nieuvve 
controlemaatregelen die de adminis
tratie in uitvoering van deze wet kan 
instellen, en zonder uitwerking is wat 
betreft het vervoer in de voorbehouden 
tolomtrek; 

Dat dit duidelijk blijkt uit de redenen 
om clewelke deze bepaling in verband 
met die maatregelen, op voorstel van 
de Raad van State, in het wetsontwerp 
werd opgenomen en met de voorgestelde 
draagwijdte door het Parlement aan
genomen werd; 

Dat het Hof van beroep door de 
vrijspraak van verweerder op voor
melde wetsbepalingen te steunen, die 
beslissing niet wettig gerechtvaardigd 
heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
legt de kosten ten laste van verweerder, 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

21 november 1960. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. IIallemans. - Gelijkluidende con
cl1tsie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Castille (van de balie 
bij het hof van beroep te Gent). 

2e KAMER. - 21 november 1960 

LASTER EN EERROOF. - LASTER
LIJI<E AANGIF'fE. - ECHTIIEID OF 
VALSHEID VAN HET AANGEKLAAGDE 
FElT. - V ASTSTELLING. - COiVIMISSIE 
VAN OPENBARE ONDERSTAND. 

In zaken van laste1·lijke aangifte kan de 
echtheid of de valsheid van het aange
klaagd feit enkel vastgesteld worden 
door de overheid tot de bevoegdheid 
van dewelke de kennis van deze feiten 
behoo1't. Alzo kan de echtheid of de 
valsheid van administmtieve onregel
matigheden aangeklaagd ten lasle van 
een cornmissie van openbare onderstand 
enkel vastgesteld worden door de adminis
tmtieve overheid ( 1). (Strafwetboek, 
art. 11115 en 1147). 

(1) Verbr., 8 juni 1938 (Bttll. en PASIC., 
1938, I, 201); raadpl. verbr., 10 december 
1fl34 (ibid., 1935, I, 77) en 16 maart 1959 
(A1·r. Vm·b1·., 1959, blz. 548, Bttll. en PASIO., 
195fl, I, 722, dit laatste met noot). 
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(DE DEKEN, T. VAN ONGEVAL 
EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest gewezen op 25 februari 1960 door 
het Hof van beroep te Gent; 

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

Over het middel, afgeleicl uit de scherr
ding van artikel 4A5 van het strafwet
boek, doordat het bestreden arrest het 
lasterlijk karakter van de door aan
legger gedane aangifte bewezen heeft 
verklaarcl, dan wanneer uit de bestand
delen der zaak, en namelijk uit de boek
houding en het verslagregister der zit
tingen en beslissingen van de Commissie 
van Openbare Onderstand van Petegem, 
evenals uit een bestuurlijk onderzoek 
gedaan op 21 januari 1960 door de arron
dissementscommissaris, blijkt dat de 
door aanlegger aangeklaagde onregel
matigheden, die de ]eden van die Com
missie hehhen begaan, bewezen zijn; 

Overwegende dat de echtheid- of de 
valsheid van het aangeklaagde feit enkel 
kan worden vastgesteld door de overheid 
tot de bevoegdheid van dewelke de 
kennis van deze feiten hehoort; 

Overwegende dat het arrest verklaart 
dat de valsheid van de beschtlldig·ingen 
van aanlegger tegen de Commissie van 
Openbare Onderstand van de g·emeente 
Petegem-Oudenaarde door twee beslis
singen van de Arrondissementscommis
saris werd vastgesteld, de ene van 
27 mei 1958, de andere waarvan de 
datum niet wordt bepaald; 

Overweg·ende dat uit de stukken 
waarop het Hof acht vermag te slaan 
niet ])lijkt dat een andere beslissing 
door de bestuurlijke overheid later 
getroffen werd ; 

Dat het middel derhalve niet kan 
aangenomen worden ; 

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

II. In zover de voorziening gericht 
is tegen de beslissing· over de burg·erlijke 
vorderingen : 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder middel inroept ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening, veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

21 november 1960. - 28 kamer. -
Voorzitte~·, H. Bayot, raadsheer waar-
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. De Bersaques. Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

28 KAMER. - 21 november 1960 

BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTEN.- IN STRAFZAKEN.- PROCES
VERBAAL VAN ONDERHOOR VAN DE 
VERDACHTE. - BESLISSING DIE AAN 
DE VERDACHTE EEN ANDERE VERKLA
RING TOESCHRIJFT DAN DIE WELKE 
HIJ GEDAAN HEEFT. - SCHENDING 
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN IIET 
PRO CES-VERBAAL. 

Schendt de bewiJ'skracht van het proces
verbaal van onde1·hoor van de persoon 
ve1·dacht van een wetsovertreding, de 
beslissing welke hem een andere ver
kla1·ing toeschrijf't dan die welke hij 
gerlurende rlit onrlerhoor aflegde (1). 
(Burgerlijk W etboek, artikelen 1319 
en 1320.) 

( GI.JBELS, T. VANVLEMEN EN KEGELS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het hestreden 
arrest, op 28 apnl 1960 door het Hof 
van beroep te Luilc gewezen ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 1319 van het 
hurgerlijk wetboek, van de bewijskracht 
die moet gehecht worden aan het proces
verbaal nr 4946 (stuk nr 4b uit de straf
bundel en van artikel 97 van de Grand
wet, doordat, eerste onderdeel, het 
bestreden arrest verklaart " dat het 
Hof met de eerste recbter aa.nneemt 
dat het bewezen is dat het slachtoffer 
rechtstreeks uit de Breemstraat kwam 
gereden en dat al de door heklaagde 
vooropgezette beschouwingen loutere ver
onderstellingen daarstellen die niet alleen 
in gener mate gestaafd worden door de 

(1) Verbr., 20 october 1958 (A?'?'. Verbr., 
1959, blz. 151; B11ll. en PAsrc., 1959, I, 279), 
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elementen verschaft door de rechts
bundel, doch die daarenboven niet eens 
waarschijnlijk gemaakt worden, wei in
tegendeel, door de verklaringen van 
beklaagde tijdens het v66ronderzoek », 
dan wanneer de verklaringen van he
klaagde tij dens het v66ronderzoek ver
vat zijn in llet proces-verbaal nr 4946 
(stuk 4 b m t de strafbu.ndel) door de 
Acljunkt-Politiecommissaris te Hasselt 
op 8 november 1958 opgemaakt, clan 
wanneer beklaagde tijdens clit v66r
onderzoek betreffende de preciese plaats 
van !ret ongeval niets verklaarcle tenzij 
hetgeen de Acljunkt-Politiecommissaris 
Colemont in voornoemcl proces-verbaal 
opgenomen heeft, nameJijk : " Gekomen 
juist voorbij de aanslu.iting· van de 
Kleine Breemstraat met de Kuringer
steenweg, indien ik het goecl voorheb, 
heb ik clan plots voor mij, en clit op 
een afstancl van een vijftal meter v66r 
mij, de wielrijcler gezien, die zijn rijwiel 
bereecl en dwars de vveg overstak "' 
en het onmogelijk is uit deze bewoor
clingen te besJuiten dat heklaagcle door 
zijn verkJaring·en tijrlens het v66roncler
zoek de beschouwing clat het slachtoffer 
niet rochtstreeks uit de Breemstraat 
kwam, onwaarschijn.lijk zou gemaakt 
hebben, clan wanneer het hestreden 
arrest zulks nochtans beweert en aldus 
ofwel de bewijskracht van het proces
verbaal schendt, ofwel, zo niet, in se 
tegenstrijclig is, en doordat, tweecle onder
dee!, het hestreclen arrest onvoldoencle 
gemotiveerd is omdat het niet antwoorclt 
op de besluiten van eiser waar cleze 
aanvoert " dat de verklaring· afgelegcl 
door betichte onmidclellijk na het onge
val, clus tempo1'e non s1tspecto, eveneens 
wijst op de juistheicl van de hypothese 
Colemont omtrent de plaats waar de 
fietser de Kuringersteenweg· dwarste " : 

Over beide ondercleJen samen; 
Overwegende dat de enkele verklaring 

door aanlegger tijdens het v66ronderzoek 
afgolegd nopens de plaats van de aan
rijding in de volgende bewoording·en 
opgenomen werd in het proces-verbaal 
nr 4946 van 9 november 1958 van de 
politie van Hasselt : " Gekomen juist 
voorbij de aansluiting van de Kleine 
Breemstraat met de Kuringersteenweg·, 
indren ik het goed voorheb, heb ik dan 
plots v66r rnij, en dit op een afstand 
van een vijftal meter v66r mij, de wiel
rijcler gezien, die zijn rijwiel bereed en 
dwars de weg overstak " ; 

Overwegende dat in zijn conclusies 
v66r bet Hof van beroep aanlegger Jiet 
gelden dat "het niet bewezen is clat 

het slachtoffer, uit de Kleine Breem
straat kornend, rechtstreeks en onmiddel
lijk, zonder de rijbaan te verlaten, de 
Kuringersteenweg zou hebbon overge
stoken; dat deze steHing al vast inclrmst 
tegen de meningvan Acljunkt-Politiecom
missaris Colemont die hd onclerzoek deed,. 
uitgeclrukt in zijn proces-verbaal opge
steld op de dag zelf van lret ongeval : 
" Gekomen aan het kruispunt met de 
Kleine Breemstraat en de Kuring·er
steenweg zou uit deze straat een wiel
rijder gekomen zijn. Vermoedelijk heeft 
deze een paar meter het fietspad rechts 
van de steemveg gevolgd, om daar ver
volgens de rijweg over te steken " clat 
de verldaring afgelegd door betichte 
(bier aanlegger) onmiddellijk na het 
ongeval, dus tempore non s1tspecto, eve
neens wijst op de juistheid van de 
hypothese Colement omtrent de plaats. 
waar de fietser de Kuringersteenweg 
clwarste " ; 

Overwegende dat, waar het arrest 
verklaart dat die beschouwingen "loutere 
veronclerstellingen daarstellen die niet 
aileen in gener mate gestaafd worden 
door de elementen verschaft door de 
rechtsbundel, doch die daarenboven niet 
eens waarsc!1ijnlijk gemaakt worden, 
wei integendeel, door de verklaringen 
van beklaag·cle tijclens het v66ronder
zoek " het de bewijskracht van boven
vermelcl proces-verbaal schendt, daar 
de verklarmgen van aanlegger in dit 
proces-verbaal opgenomen die beschouw
ingen geenszins onwaarschijnlijk maken, 
en het die beschouwingen meer bepaalcl 
de laatste ervan, niet op passende wijze· 
beantwoordt; 

Dat het micldel gegrond is; 

II. In zover de voorziening g·ericht 
is tegen de beslissing over de burger
lijke vorcleringen : 

Overwegende dat de verhreking van 
de over de openbare vorclering· gewezen 
beslissing de verbreking van de beslissing 
over de burgerlijke vorderingen van 
verweerders met zich brengt ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van 
onclerhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
veroorcleelt verweerclers tot de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

2'1 november '1960. - 28 kamer. -
lloO?·zitte1', H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
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H. Wauters. - Gelijkluidende conclu
sie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Struye. 

2e KAMER. - 21 november 1960 

1° WOEKER.- VENNOOTSCHAP DIE 
LENINGEN OP IIANDTEKENING TOE
STAAT. - MISBRUIK VAN STAAT VAN 
BEJIOEFTE OF VAN ONWE'l'ENDIIEID. -
lVliSBRUIK DOOR DE AFGEVAARDIGDE 
BEHEERDER VAN DE VENNOOTSCHAP. 
- VASSTELLING VAN DI'l' BESTAND
DEEL VAN HE'!' AAN DEZE LAATSTE 
VERWETEN lv!ISDRIJF. 

2° WOEKER. - LENINGEN OP HAND
TEKENINGEN. LASTEN VAN DE 
LENIN GEN. - KOSTEN VAN DE BUN DEL 
EN VAN ONDERZOEK. 

S0 WOEKER. - LENINGEN OP HAND
TEKENINGEN.-LASTEN VAN DE LENIN
GEN. - KOSTEN VOORTSPRUITENDE 
UIT DE GELIJKTIJDIGE ONDERSCHRIJ
VING VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS. 

1° Doo?' een geheel van omstandigheden 
te releveren die impliceren dat bij de 
ontlene?'S een staat van behoefte of van 
onwetendheid bestond en dat de afge
vam·digde beheerde1· van een vennoot
schap persoonlijk kennis had van deze 
staat, stelt de rechter vast dat deze 
beheerde?' van de vennootschap welke 
leningen op handtekeningen toestond, 
misbruik heeft gemaalct van de onwetend
lwid of van de behoeften van de ontleners. 
(Strafwetboek, art. 494, 2e lid.) 

2° De rechter bij wie een telastlegging van 
woelcer is aanhangig gemaakt, kan 
wetteliJ'k ovenvegen dat de kosten van 
samenstelling van een btmdel en van 
onderzoek, gemaakt v66r het toestaan 
van de lening, een last van deze lening 
uitmaken, wannee1· het afsluiten van 
de leningen noodzakel~ik afhangt van 
een onderzoek ave?' de solvabiliteit van de 
ontlener, narnelijk in geval van leningen 
op handtekeningen. (Strafwetboek, arti
kel t,94, 2e lid.) 

so De rechte?' bij wie een telastlegging 
van woeke?' aanhangig is gemaakt, kan 
wettelijlc overwegen dat de lcosten vom·t
komende van de onderschrijving, bij 
het afsluiten van de leningen, van een 
verzelce1·ingspolis, onde1· meer de ver
zekeringspremien, een last van de lening 
uitmaken, wannee1· het afsluiten van 

de leningen ondergeschikt is aan het 
verplicht onderschrijven van deze polis, 
zelfs wanneer de ve1·zelcering onder de 
gebndkelijlce voonvam·den wonlt aan
gegaan. (Strafwetboek, art. ft94, 2e lid.} 

(BAETENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen ou 9 mei 1960 door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 494 van het strafwetboek, 
doordat het bestreden arrest aanlegger 
wegens de betichting van woeker ver
oordeelt, alhoewel het vaststelt « dat 
het schijnt vast te staan dat de naamloze 
vennootschap Leen- en Hypotheekkas 
dezelfde tarieven aan al de ontleners 
toegepast l1eeft; dat desondanks het 
misdrijf van woeker kan bestaan van 
een dee! der ontleners voor dewelke de 
voorwaarden, voorzien bij artikel 494 
van het strafwetboek verenigd zijn 
en niet ten overstaan van anderen voor
dewelke dezelfde voorwaarden ontbre
ken "• zonder de besluiten van eiser
te beantwoorden of zijn middelen te 
ontmoeten ; dan wanneer eiser in gezegde 
besluiten dt>ed gelden « dat de gewoonte 
om misbruik te maken van deze nood
toestand of onwetendheid in l10ofde 
van betichten slechts bestaan kan indien 
zij individueel op de hoQgte waren van 
deze noodtoestand of onwetendheid in 
hoofde van de ontleners, « dat uit de 
gegevens van het onderzoek gebleken 
is dat de betichten zich enkel te verant
woorden hebben als beheerders van de 
naamloze vennootschap « Leen- en Hy
potheekkas " die als lener optrad en 
« dat er geen rechtstreekse kontakten 
bestaan hebben tussen de ontleners en 
betichten, door de leningsoperaties tot 
stand kwamen door tussenkomst van 
makelaars die de leningsaanvragen in 
ontvangst namen " : 

Overwegende dat aanlegger in zijn 
conclusies liet gelden dat er slechts 
misbruik van de behoeften en van de 
onwetendheid ten zijnen laste, kon 
bestaan indien hij persoonlijk op de 
hoogte van zulke toestand in hoofde 
van de ontleners ware geweest, wat 
het geval niet was vermits de leningen 
door tussenkomst van makelaars gesloten 
waren geweest ; 

Overwegende dat het arrest releveert 
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dat aanlegger " een overwegende rol 
gespeeld heeft, wanneer de naarnloze 
vennootschap Leen- en Hypotheekkas, 
in de loop van het jaar 1951, begonnen 
is leningen op handtekeningen toe te 
staan, dat hij, in principe, de contracten 
ondertekende en de voorwaarden er 
van vaststelde en dat, wanneer zijn 
ondergeschikten nopens hun bedrijvig
heid onderhoord werden, zij antwoordden 
dat zij de instructies van de afgevaar
digde-beheerder - hier aanlegger -
moest volgen " ; 

Overwegende dat uit die vaststellingen 
hlijkt dat aanlegger weJ op de lJOogte 
was van de toestand van de ontleners, 
verrnits hiJ noodzakelijk de contracten 
slechts ondertekende nadat hij kennis 
genomen had van de inlichtingen betref
fende de stand, het vermogen, en de 
redenen van de ontlening die bij de aan
vragen waren g·evoegd, ten gevolge van 
het voorafgaande onderzoek waaraan, 
volgens aanlegger, elke aanvraag tot 
lening aanleiding gaf; dat het arrest 
erop wijst : dat de verhoorde ontleners 
in het algerneen in geldnood verkeerden 
en zich noodgedwongen aan de eisen 
der agenten van de naarnloze vennoot
schap Leen- en Hypotheekkas hehben 
onderworpen; dat het hetrekkelijk gering 
bedrag der leningen reeds aantoont dat 
de ontleners over zeer beperkte geld
middelen beschikten; dat somrnigen 
van hen als oorzaak der gevraagde lenin
gen hebhen aang·egeven ; het dekken 
van geneeskundige kosten, het be tal en 
van acbterstallige belastingen, van huwe
lijkskosten voor een kind, van bevalling's
kosten, van aankoop van klederen en 
meuhelen, enz., dat het arrest er ook 
opwijst dat de ontleners weimg geleerde 
mensen waren (meestal werklieden, kleine 
hedienden of handelaars) en dat zij in de 
onrnogelijkheid verkeerden de interesten 
der lening te herekenen; dat die be
schouwingen insluiten dat aanlegger 
persoonlijk de staat van hehoefte en 
van onwetendheid van de ontleners 
moest kennen; dat het arrest aldus de 
conclusies van aanlegger wel heeft heant
woord, zodat het middel feitelijk grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de scllending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, ~% van het strafwetboek, 
1101, 1102, 1892 en 1905 van het burger
lijk vvethoek, doordat het hestreden 
arrest, om de lasten van de ontleners 
overdreven te verklaren, de dossierkosten 
of kosten van onderzoek hij de Jasten 
heeft hegrepen, zonder de door eiser 

in zijn hesluiten opgeworpen midde]en 
te ontmoeten of te beantwoorden, dan 
wanneer eiser in gezegde hesluiteP deed 
gelden : " dat deze dosslerkosten niet 
verschuldigd waren op grond van !let 
leningskontrakt, maar integendeel op 
grond van de leningsaanvraag, hetgeen 
duidelijk hlijkt nit het feit dat deze 
kosten ook verschuldigd waren wanneer 
de aanvraag zonder gevolg bleef " : 

Overwegende dat het arrest, door 
aan te stippen " dat die kosten een last 
zijn voor de ontleners, vermits zij geen 
lening kunnen hekomen zonder ze vooraf 
te hetaJen " aan het aangehaalde ver
weermiddel een passend antwoorcl heeft 
gegeven; 

Overwegende, immers, dat vermits 
het sluiten van het leningscontract nood
zakelijk en altijd gepaard ging met een 
voorafgaancl onclerzoek hetreffende het 
hetaalvermogen van de aanvrager daar 
hot sluiten van bet contract van clit 
hetaalvormogen afhing, g·ezegd onderzoek 
een noodzakelijke formaliteit tot het 
tot stand komen van de overeenkomst 
was, zodat de kosten ervan deel uit
maakten van de lasten die ze mede
hracht; 

Dat het middel feiteJijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artlkelen 97 van de 
Gronclvvet, ~94 van het strafweihoek, 
1001, 1'102, 1'10~, '1'106, 1'13~, 1892, 
1905 van bet hurgerlijk wetboek, 1 en ~ 
van de wet van H juni 187~ op de ver
zekeringen, doordat het hestreden arrest, 
om de lasten van de ontleners overdreven 
te verklaren, rekening houdt « met de 
premien die zij (de ontleners) hetaald 
hehhen voor de verzekeringspolissen 
die zij moesten aang·aan, en er op wijst 
dat, wanneer men deze premien in acllt 
neemt, het vaststaat dat de ontleners, 
in elk geval, een interest hetaalden 
die klaarblijkerijk de normale rentevoet 
en de dekking van de risico's overschrij
den " zonder de besluiten van eiser te 
ontmoeten of te beantwoorden; dan 
wanneer, eerste onderdeel, eiser in zijn 
hesluiten deed gelden « dat deze verze
keringen door de naamloze vennootschap 
Leen- en Hypotheekkas niet werden 
opgelegd, zoaJs duidelijk hlijkt uit het 
feit dat, tijdens de besproken periode, 
menigvuldige lening·en, zonder gelijktij
dige verzekering werden toegekend; dat 
deze constatatie volstaat om de onhoud
haarheid te bewijzen van de stelling 
van de verplichte verzekering in haar 
feitelijke koppeling met de leningen ; 
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dan wanneer, tweede onderdeel, het 
arrest acbtereenvo1gens vaststelt dat 
de toegestane termijnen " steeds '' ge
paard gingen met verzekeringen en 
dat " de meeste ontleners '' verzekeringen 
bij de naamloze vennootschap 'Leen
en Hypotheekkas aangegaan hebben ; 
dan wanneer, clerde onderdeel, de lening 
en de verzekering twee onderscheiaen 
en onafhankelijke overeenkomsten uit
maken, en de verzekering·sovereenkoms
ten, tegen normale verzekeringsvoor
waarden en tarieven afgesloten, geen 
last m::>ar een tweezijdige en weder
kerig·e overeenkomst uitmaakt, zoals 
eiser het in zijn besluiten deed gelden 

Over de eerste twee onderdelen samen : 
Overwegende dat zo het arrest eerst 

verklaart « dat de leningen steeds gepaard 
g·ingeri met verzekeringen '' het daarna, 
zonder zich tegen te spreken, preciseert 
dat de meeste ontleners hun lening 
hebben bekomen op voorwaarde dat 
zij een of twee verzekeringen zouden 
afsluiten ''; 

Overwegende dat, opdat artikel 494 
van het strafwetboek toepasselijk zou 
zijn, het niet vereist was dat al de 
Jeningen gepaard gingen met verzeke
ring·scontracten, vermits die omstandig
heid, volgens het arrest, slechts een der 
oorzaken was van woekerachtige aard 
van de lening·en ; 

Overwegende, derhalve, dat enkel 
diende vastgestelcl te worden dat het 
aang·aan van zulke verzekeringen, in 
de meeste gevallen opgedrongen werd, 
opdat het bij gemeld artikel 494 vereiste 
" gewoonlijk '' karakter van die woeker
praktijken vast zou staan; dat het 
arrest zulks releveert door de verkla
ringen in te roepen van de ontleners, 
van de agenten en makelaars van de 
Leen- en Hypotheekkas en van aan
legger zelf, dat het aldus op voldoende 
wijze, het verweermiddel van aanlegger 
heeft beantwoord, dat l10ofdzakelijk 
steunde op de bewering « dat deze ver
zekeringen door de Leen- en Hypotheek
kas niet werden opgelegd '' ; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat het arrest erop wijst 

dat, zo principieel lening en verzekering 
twee onafhankelijke en onderscheidene 
contracten uitmaken, zulks in feite, 
ten deze, het geval niet was, vermits 
" als een hewezen feit moet worden 
aangezien dat de meeste ontleners hun 
lening hehben bekomen op voorwaarde 
dat zij een of twee verzekering·en zouden 
afsluiten '' dat het aldus bet verweer-

middel afgeleid uit het onderscheid dat 
bestaat tussen lening- en vepzekerings
contract genoeg·zaam beantwoordt; 

Dat het insgelijks het verweermiddel 
door aanlegger afgeleid uit de over
weging dat een verzekeringscontract, 
tegen normale voorwaarden afgesloten, 
g·een last van de !erring· uitmaakt omdat 
het voordelen aan de verzekerde ver
schaft beantwoordt door te releveren 
dat de verzekering·scontracten niet spon
taan werden aangegaan, "dat al de 
ontleners, op zeer zeldzame uitzonde
ringen na, hehben verklaara dat zij 
geen verzekeringen zouden afgesloten 
hebhen, hadden zij daartoe niet ver
plicht geweest >>, en dat, wanneer de 
lening· niet toeg·ekend was, er ook geen 
gevolg gegeven was aan het voorstel 
tot verzekering '' ; 

Overwegende, immers, dat als een 
last van zulke lening noodzakelijker
wijze dient heschouwd het gedwongen 
aangaan van een verzekeringscontract 
dat door de ont1ener niet wordt gewenst, 
omdat hij acht dat de voordelen ervan 
buiten verhoudim; zijn met de verhinte
nissen die zulke overeenkomst hem 
oplegt, clat het middel niet kan aan
genomen worden, 

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

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening·; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

21 november 1960. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1', H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Ve!'slaggever, H. De 
Bersaques. - Gelijlcl1tidende conchtsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
PleiteT, H. della Faille d'Huysse. 

26 KAMER.- 21 november 1960 

1° MIDDELEN TOT CASSATIE. -
IN S'l'RAFZAKEN. - MIDDEL GES'l'EUND 
OP EEN DWALING IN RECI!'l'E DOOR 
DE RECI-I'l'ER BEGAAN. - DWALING 
ZONDER INVLOED OP DE WE'l''l'ELIJK
HEID VAN DE BES'l'REDEN BESCHIK
KING. - MIDDEL VAN BELANG ON'l'
BLOO'l'. 

2° ONVRIJWILLIGE KWETSUREN 
EN DODING. - VEROORDELING GE-
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STEUND OP EEN GEiVIIS AAN VOORUIT
ZICIIT OF VOORZORG DIE EEN INBREUK 
UITMAAKT OP DE WEGCODE, EN, IN 
IEDER GEVAL, EEN ONVOORZICHTIG
HEID. - MIDDEL DAT BETWIST DAT 
HET GEiVIIS AAN VOORUITZICIIT OF 
VOORZORG EEN INBREUK OP DE WEG
CODE UITMAAKT. MIDDEL VAN 
BELANG ONTBLOOT. 

3° VERKEER. - KRUISEN EN INHALEN. 
- VYEGCODE VAN 8 APRIL 1954, 
ARTIKEL 19. - KRUISING VAN NIET 
IN BEWEGING ZIJNDE VOERTUIGEN. -
REGELS BETREFFENDE HET KRUISEN 
EN HET INHALEN NIET TOEPASBAAR. 

1° Is van belang ontbloot, en, dienvolgens, 
niet ontvankel?:jk, het middel dat aan 
de Techte1' venvijt een dwaling in techte 
te hebben begaan, wannee?' deze zonde1' 
invloed is op de bestrerlen beschikking ( 1) 
en, namelijk, op de toegepaste stmf (2). 

2° lVanneer een veroordeling wegens onvrij
willige Jcwetsnren gesteund is op een 
gem is aan vooruitzicht of voorzo?' g dat 
cen inbreuk uitmaakt op de wegcode en, 
in alle geval een onvoo1·zichtigheid, is 
b1:j gebrek aan belang niet ontvanlcelijk 
het middel, gericht tegen de beslissing 
OVM' de publieke voTdering, dat e1· zich 
toe beperkt te betwisten dat het gemis 
aan voontitzicht of voo1·zorg een 1:nb1·e1tk 
op gezegde code uitrnaalct (2). (Wetboek 
van Strafvordering, art. 4'11 en 414.) 

3° De 1'egels van de wegcode van 8 april 
1954 betreffende het lauisen en inhalen 
van voe1·tuigen zijn enlcel toepasbaa1' 
wanneeT de gekTuiste of ingehaalde 
voertttigen in beweging zijn (3). (Weg
code van 8 april 1954, artik~l 19.) 

(FETS, T. OLIYIERS, 
GOVAERTS EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 mei 1960 g·ewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorziening ge
richt is tegen al de beschikkingen van 
het arrest, zowel op straf- als op burger
lijk gebied ; 

(1) Verbr., 4 november 1957 en 23 juni 
1958 (Arr. Verbr., 1958, blz. 119 en 862; 
Bull. en PASIC., 1958, I, 223 en 1189). 

(2) Verg. verbr., 11 maart 1957 (Bull. en 
PASIO., 1957, I, 819); raadpl. verbr., 20 octo-

I. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing uitgesproken over 
de publieke en burgerlijke vorderingen 
uitgeoefend tegen Oliviers Roger, ver
weerder en medebetichte van aanlegster : 

Overwegende dat aanlegster g·een hoe
danigheid heeft om zich te voorzien, 
dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen over de burger
lijke vorderingen uitgeoefend tegen aan
legster door verweerders Dewil Maria 
en Oliviers Roger ; 

Overwegencle dat het arrest zich 
beperkt een provisionele vergoeding te 
verlenen te baten van deze verweerclers 
en een deskundig onderzoek te bevelen 
alvorens over het overige van de vor
deringen van deze partijen te beslissen; 
dat het niet beslist over een betwisting 
nopens de bevoegdheid; dat het arrest 
aldus geen clefinitieve beslissing uit
maakt in de zin van artikel 4'16 van 
het wetboek van s trafvordering; 

Overwegende clat, ten aanzien van 
deze verweerders, de voorziening voor
barig en, zodus, niet ontvankelijk is; 

III. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen uitgesproken 
over de publieke vordering uitgeoefend 
tegen aanlegster en over de burgerlijke 
vorderingen uitgeoefend tegen haar door 
verweerders Govaerts, Oliviers Albert 
en de Landsbond der Liberale Mutu
aliteitenfecleratien : 

Over het eerste mid del, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 32-2 
en 2-20° en 21° van het algemeen ver
keersreglement del. 8 april 1954, doordat 
het bestreden arrest, na te hebben vast
gesteld dat "betichte Fets Maria haar 
wagen tot stilstand heeft gebracht op 
ongeveer 1,50 m. van de recl1ter rand 
van de rijbaan in hare richting, dus niet 
zo dicht mogelijk bij deze rechterrand, 
ten einde met haar schoonzuster Van 
Hove Maria te praten; dat Fets aldus 
haar wagen, zij !let aileen voor de duur 
van het gesprek, uit het verkeer heeft 
gezet », en na te hebben vastgesteld 
dat dit feit '' een bestanddeel was van 
de betichting van onvrijwillige slagen 
en verwondingen », beslist heeft dat 
"betichting II A-a), (namelijk overtre-

ber 1958 (A1'?'. Ym·b1·., 1959, blz. 147, Bull. 
en PAsiC., 1959, I, 176, 4°). 

(3) Verbr., 14 maart 1960 (Bull. en PAsTe., 
1960, I, 824). 
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ding van artikel 32-2 van het verkeers
reglement), dan ook in hoofde van 
betichte Fets Maria bewezen is en dat 
ten onrechte de eerste rechter dit feit 
niet weerhouden heeft ,, om reden « dat 
artikel 32-2 van het verkeersreglement 
toepasselijk is op een dergelijk stil
houden ; dat deze tekst inderdaad iedere 
stilstand beoogt waarbij het betrokken 
voertui~S uit het verkeer wordt getrokken, 
hetzij voor korte, hetzij voor lange duur ,, 
en eiseres veroordeeld heeft tot een 
geldboete uit hoofde van de vermeng·de 
feiten van onvrijwillige slagen en ver
wondingen en overtreding van arti
kel 32-2 van de wegcode, dan wanneer 
artikel 32-2 van het verkeersreg·Jemen t 
slechts van toepassing is ingeval van 
het stilhouden van een voertuig· in de 
omstandigheden zoals bepaald hij arti
kel 2-20° en 21° van het verkeersregle
ment, namelijk gedurende de tijd die 
nodig is met het oog op het in- of uit
stappen van personen of voor het laden 
of lossen van zaken, en de onwettelijke 
veroordeling nit hoofde van overtreding 
van artikel 32-2 van de wegcode nood
zakelijkerwijze de onwettelijkheid van 
de veroordeling uit hoofde van onvrij
willige slagen en verwondingen, waarvan 
zij een hestanddeel uitmaakte, als gevolg 
moest hehhen : 

Overwegende dat het middel enkel 
gericht is tegen de beslissing over de 
publieke vordering; 

Overwegende dat !let arrest 3 <mlegster 
beeft ver·oordeeld vvegens onvrijwillig·e 
kwetsuren (hetichting I, A), en inhreuk 
op artikel 32, 2° van de wegcode (hetich
ting II A-a) ; 

Overwegende dat, om de toepassing 
te verantwoorden van de enige straf 
uitgesproken hoofdens deze twee telast
leggingen, het arrest vaststelt dat het 
feit li A-a een hestanddeel is van de 
betichting van onvrijwillige kwetsuren 
en met deze client vermengd; dat in 
de mening van het hof van beroep, de 
inbreuk omschreven ih de betichting 
II A-a, gew wezenlijk bestanddeel uit
maakt van de feiten gekwaliflceerd op 
grond van de artikelen 418 en 420 van 
bet strafwetboek, daar bet arrest uit
drukkelijk doet gelden dat, «in ieder 
geval ,, de eerste rechter, die aanlegster 
wegens betichting I A veroordeeld had, 
doch betichting II A-a niet weerhouden 
had ten haren laste, terecht de wijze 
waarop aanlegster haar voertuig tot 
stilstand ter plaatse had gebracht, als 
een grove onvoorzichtig·heid heeft be
stempeld, gezien l1et huidig druk en 

\'ERBR., 19()1, - 18 

snel verkeer en de aanwezigheid van 
de kruising ; 

Overwegende dat de door het arrest 
uitgesproken straf, gegrond op artike
len 4'18 en 420 van het strafwetboek, 
in ieder geval gerechtvaardigd is door 
de door het middel niet gecritiseerde 
weerhouden telastlegging I A ; dat het 
middel uitsluitelijk gestaafd op telast
legging II A-a, bijgevolg van belang 
ontbloot is; 

Over het tweede middel, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 15, 
2'1 en 26 van het algemeen verkeers
reglement del. 8 april '1 954 en 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest heslist heeft dat de fout ten laste 
van eiseres weerhouden in oorzakelijk 
verband stond met het ongeval, en 
bijgevolg met de slagen en verwondingen 
waarvoor zij veroordeeld werd, om reden 
dat de foutieve opstelling van haar 
wagen de burgerlijke partij Govaerts 
genoodzaakt had naar zijn linker kant 
uit te wijken, en eiseres veroordeeld 
heeft wegens overtreding van artikel 32-2 
van de Vilegcode en artikelen 4'18 en 
!120 van l1et strafwetboek en haar voor 
1/4 verantwoordelijk verklaard heeft 
voor de gevolgen van het ongeval zonder 
de besluiten van eiseres te ontmoeten 
in zoverre zij staande hield dat de Jigging 
van haar wag·en g·een oorzaak geweest 
was van het ongeval om reden dat 
Oliviers de voorrang van de wagen van 
Govaerts die van rechts kwam niet 
heeft geeerbiedigd, dat de voorrang van 
Govaerts zich uitstrekte over gans de 
breedte van de hoofdhaan door deze 
laatste gevolgd, en dat de toestand voor 
Oliviers juist dezelfde zou geweest zijn 
indien eisere8, in plaats van stil te staan, 
de Vreuntestraat aan het indraaien was 
geweest en indien Govaerts de Vreunte
straat ware ingedraaid op zijn beurt, dan 
wanneer, eerste onderdeel, indien, ten 
gevolge V3n de zelfs foutieve opstelling 
van de wagen van eiseres, Govaerts 
de wagen van eiseres niet zonder gevaar 
kon inhalen, Govaerts een fout zou 
begaan hebben door haar in te halen 
(overtreding van artikel 21-2 van de 
wegcode) en door niet te stoppen (over
treding van artikel 26), omdat hij alles
zins niet genoodzaakt was naar links 
af te zwenken om de wagen van de eiseres 
in te halen ; l1et bestreden arrest dus 
niet wettelijk kon beslissen dat hij 
daartoe genoodzaakt WE.rd, dat de fou
tieve opstelling van de we>g·en van eisens 
oorzaak was van hE.t ongeval en dat 
bijgevolg, eiseres plichtig wa~ aan on-
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vrijwillige sJagen en verwondingen ; 
tweede ond erdeel, indien Govaerts de 
wagen van eiseres zonder overtreding 
van artikelen 21-2 en 26 van de vVegcode 
kon inhalen, en zelfs indien hij een fout 
begaan had, Olivi6rs zijn prioriteits
recht over de ganse breedte van i'le weg 
moest eerbiedigen en, door dit recht 
niet geeerbiedigd te hebben, de enige 
oorzaak geweest is van het ongeval, 
zonder dat de zogezegde foutieve Jigging 
van de wagen van eiseres de minste 
invloed kon hebben over het gebeuren 
van het ongeval; derde onderdeel, alles
zins het bestreden arrest de besluiten 
van eiseres niet beantwoord heeft in 
zoverre zij staande hlelden : 1° dat de 
oorzaak van bet ongeval te wijten was 
aan het niet eerbiecligen, door Oliviers, 
van de prioriteit van rechts die zich 
uitstrekte over gans de breedte der 
hoofdbaan door gezegde Govaerts ge
volgd, 2° dat bet ongeval zich op dezelfde 
wijze zou voorgedaan hebben indien 
eiseres in plaats van stil te staan de 
Vreuntestraat aan het indraaien was 
geweest, hetgeen zij alleszins gerechtigd 
W!O!S te doen ; de rechterJijke beslissingen, 
om wetteJijk gemotiveerd te zijn, al 
de door de partJjen in regelmatig neer
gelegde besluiten ingeroepen midclelen 
en excepties moeten beantwoorden : 

Over de clrie onderdelen samen 
Overwegende dat de reglementaire 

voorschrlften betreffende het inhalen 
slechts ten aanzien van in bewe~·ing 
zijnde voertuigen dienen in aanmerking 
genomen te worden ; 

Overwegende dat uit de feite1ijke 
bestanddelen der zaak het hof van 
beroep soeverein heeft kunnen afleiden 
dat verweerder Govaerts door de foutieve 
opstelling door aanlegster van htiar 
wagen, genooclzaakt werd naar zijn 
Jinkerkant te zwenken bij het bereiken 
van de kruising, ten einde de aldus 
niet in beweglng zijnde wagen van aan
Jegster voorbij te rijden, en dat, indien 
verweerder Govaerts in de mog·elijkheid 
was geweest normaal zijn rechtE-rkant 
te houden, het ongeval zich niet zou 
l1ebben voorgedaan; 

Overwegende dat het arrest aldus 
impliciet doch duidelijk l1et stelsel is 
tegemoet gekomen van de conclusies 
van aanlegster volgens welke de stand 
van haar voertuig zoncler oorzakelijk 
verband bleek met de aanrijding, daar 
medebetichte (verweerder Oliviers Roger) 
de voorrang van de wagen van Govaerts, 
die van rechts kwam, niet had geeer
biedigd, dan wanneer deze voorrang 

zich uitstrekte over de gellele breedte 
van de . weg door Govaerts gevolgd ; 

Overwegende bovendien dat het arrest 
niet hoefde de conclusies bijzonder te 
bean twoorden in zover aanlegster erin 
zekere ]outer hypothetische toestanden 
in aanmerkmg nam; 

Dat, bijgevolg·, het middel niet aan
genomen kan worden ; 

En overwegende, vvat betreft de beslis
sing over de publieke vordering dat de 
substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroorcl eelt aanlegster tot de 
kosten. 

21 november 1960. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Perrichon.- Gelijlcluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Struye. 

2e KAMER.- 21 november 1960 

VERKEER.- \'VEGCODE VAN 10 DECEM
BER 1958, ARTIKELEN 192bis EN 97.
STANDPLAATS VOORBEHOUDEN VOOR 
TAXIS. - GEVOLGEN. 

Het afzonderen, door middel van gele 
strepen en van het teken nr 33, van een 
standplaats voo'l' stationerende taxis 
voorbehotulen, onttrelct dit gedeelte van 
de openbare weg niet aan het verkeer 
van de andere voe1·t1tigen en wijzigt 
op deze plaats de regels van voo1'1'ang 
niet die door artikelen 15 en 17 van de 
wegcode zijn bepaald. (\Vegcode van 
10 december 1958, ast. 112bis en 97.) 

(J\IELOT, T: BRADFER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 juni 1960, in hoger beroep 
door de Correctionele Rechtbank te 
Leuven gewezen ; 

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

Over het middel, afgeleid nit de schen-
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ding· van de artikelen 15, 16 en 17 van 
de wegcode, doordat bet bestre.den 
vonnis beslist dat aanlegger verphcht 
was de doorgang vrij te laten voor de 
van recbts komende verweerder, dan 
wanneer deze laatste die prioriteit niet 
vermocht in te roepen omdat : 1° hij 
uit een privaat eigendom kwam gereden; 
2o hij over een omlijnde standplaats voor 
taxis reed, waar l1et stationeerverbodteken 
nr 33 aangebracht was; 3° hij op abnor
male marrier, plots achter een stilstaande 
autobus kwam opduiken; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt " dat 
het voertuig van de burgerlijke partij 
uit het station Tienen afgereden komend, 
na door de standplaats der taxis Andries 
te hebben gereden, op de Statieplaats 
aangereden werd door het voertuig van 
verdachte (aanlegger), dat van links 
kwam )) en " dat de standplaats dezer 
taxis ... op de rijbaan afgezonderd wordt 
door doorlopende gele strepen " ; 

Dat verweerder dus uit geen privaat 
eigendom afgereden kwam op het ogen
blik van de aanrijding; dat de wegcode 
noch het rijden over een voor taxis 
voorbehouden standplaats waar het teken 
ur 33 aangebracht is verbiedt, noch, in 
dat geval, voor de andere voertuigen 
een afwijking· van de in artikel 15 voor
ziene voorrang bepaalt; dat uit geen 
stuk waarop het Hof acht vermag te 
slaan blijkt dat verweerder plots achter 
een autobus kwam opduiken; 

Dat het midclel niet aangenomen 
kan worden ; 

En overwegencle clat de substantiele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefcl en cla t 
de beslissing· overeenkomstig de wet is; 

II. In zover de voorziening· gericht 
is teg·en de beslissing· over de burgerlijke 
vordering : · 

Overwegencle clat aanlegger geen bij
zoncler middel laat gelden ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

21 november 1960. - 28 kamer. -
Voo1·zitte1', H. Bayot, raadsheer waar-
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', 
H. De Bersaques. Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

28 KAMER. - 21 november 1960 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
IN STRAFZAKEN.- MISDRIJF GEPLEEGD 
TEN EINDE DE HERZIENING TE BEKO
MEN VAN EEN VEROORDELING DOOR 
EEN HOF VAN BEROEP UITGESPROKEN. 
- HoF VAN BEROEP DAT BEVOEGD 
BLIJFT, ZELFS INDIEN RET GELAST IS 
DE AANVRAAG TOT HERZIENING VAN 
DEZE VEROORDELING TE ONDERZOEKEN. 

Het hof van be1'oep dat natuurz.ijk bevoegd 
is om over een misdrijf' te oordelen, 
blijf't bevoegd zelf's indien het misdriJf 
gepleegd werd om de he1·ziening te 
bekomen van een doD?' dit hof' tegen de 
ve1·dachte uitgesproken ve·too1'deling en 
indien het gelast werd de aanvraag tot 
herziening van deze veroordeling te 
onde1·zoeken. (vVetboek van Strafvor
dering, art. 23, 63, 69, 139, 200 en 201 
[wet van 1 mei 1849, art. 6], en 445.) 

(DAEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 juni 1960 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over bet derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 445 van 
het wetboek van strafvordering en 97 
van de Grondwet, doordat het Hof van 
beroep te Brussel zich bevoegd heeft 
verklaard in graacl van beroep om na 
te gaan of eiser schuldig was aan valsheid 
in geschriften en gebruik ervan, namelijk, 
drie brieven door eiser nedergelegd tot 
staving van een eis tot herziening van 
een arrest door dat zelfde Hof van 
beroep op 31 december 1952 uitgespro
ken, clan wanneer volgens artikel 445 
van het wetboek van strafvordering 
het Hof van verbreking de zaak ter 
herziening naar een ancler hof van beroep 
dan dat van Brussel zou verwezen hebben, 
clan wanneer het geschil, waarover bet 
bestreclen arrest zicb uitg·esproken heeft, 
een prejuclicieel gesc11il is ten aanzien 
van de herziening van het arrest van 
het Hof van beroep te Brussel van 31 de
cember 1952, door eiser g·evraagd en 
door het Hof van verbreking ontvanke
lijk verklaard, dan wanneer die herzie
ning zelve zeker niet door het Hof van 
beroep te Brussel zou gebeuren, dan 
wanneer, hoewel niet uitclrukkelijk in 
artikel li45 van het wetboek van straf
vordering voorzien, het on tegensprekelijk 
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vast staat dat dezelfde ratio legis ver
hindert dat aan een hof van beroep, 
vvaarvan een arrest moet herzien worden, 
mogelijk zou gemaakt worden door een 
prejudicieel geschil die herziening uit 
te sluiten : 

Overwegende dat uit de stukken van 
de proceduur blijkt : dat aanlegger, 
door arrest van 31 december 1952 van 
het Hof van beroep te Brussel veroor
deeld \>vegens zedenfeiten op zijn kin
d eren gepleegd, de herziening aange
vraagd heeft van deze veroordeling; 

Dat cleze aanvraag steunde op : 1° een 
brief die aan aanleg·ger door zijn echtge
note op 18 mei 1954 gestuurd zou zijn 
geweest, 2° twee brieven die respectieve
lijk op 19 en 26 februari 1952, door de 
echtgenote van aanleg·ger tot &en van 
de kinderen die getuige was in zake, 
zouden gericht zijn geweest, dat het 
Hof, bij arrest van 10 maart 1958 (1), 
de aanvraag· tot herziening on tvangen 
heeft, in zover zij steunde op de brief 
van 18 mei 1954, en bevolen heeft dat 
tot het onderzoek over de aldus beperKte 
aanvraag zal overgegaan worden door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegger veroordeelt wegens bedrieglijk 
gebruik van die drie brieven door aan
legger, naar aanleiding van die aanvraag· 
tot herziening ; 

Overwegende dat het hestreden arrest 
gewezen werd op }Jet hoger beroep van 
aanlegger tegen een vonnis van de 
bevoegde correctionele rechtbank te Ant
werpen; 

Overwegende dat geen wetsbepaling 
dit beroep onttrok aan de natuurlijke 
bevoegdheid van het Hof van beroep 
te Brussel; 

Overwegende, overigens, dat het aan 
het Hof van beroep te Brussel wettelijk 
bevolen werd over te gaan tot het onder
zoek over de aanvraag tot herziening 
van aanlegger en het zodus aan dit hof 
behoort een advies voor of tegen de 
herziening uit te brengen; clat, vermits 
clit onderzoek en het beoordelen van 
zijn uitslagen toebenoren aan lJet hof 
zelf dat het arrest gewezen heeft waarvan 
de herziening worclt gevraagd, evenmin 
er redenen bestaan om aan dit hof zijn 
natuurlijke bevoegclheid te ontnemen 
in geval van beroep tegen een beslissing 
van de bevoegcle strafrechter naar aan
leiding van vervolgingen ingesteld tegen 

{1) Bull. en PASIC., 1958, I, 754. 

de aanvrager tot herziening wegens straf
bare handelingen om deze bedrieglijk te 
bekomen; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het eerste middel, afgeleid uit 

de schencling van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat, na in feite vastge
steld te hebben dat" uit de bestandde1en 
der zaak gebleken is dat de drie brieven 
door betichte nedergelegd tot staving· 
van zijn eis tot herziening niet van de 
hand zijn van Grootjans Marie, doch 
grove nabootsing·en van haar schrift 
daarstellen », het bestreden arrest beslist 
heeft dat betichte, hier aanleg·ger, die 
valse stukken niet als echt heeft kunnen 
aanzien en dat er daartoe zware bepaalcle 
en overeenstemmende vermoeden:; zijn, 
en in zijn motivatie die vermoedens in 
feite vaststelt, namelijk : dat betichte, 
hier aanlegger, het geschrift van zijn 
echtgenote goed kende; dat cleze grove 
nabootsing·en hem onmiddellijk moesten 
opvallen; dat hij te dien tijde met meer 
in betrekking was met zijn echtgenote; 
dat in deze voorwaarclen het ontvangen 
van briefwisseling van z1jn echtgenote 
uitzonderlijk moest aandoen ; clan wan
neer door in feite vast te stellen dat 
aanlegger het geschrift van zijn echtge
note goed kende maar ook dat het ont
vangen van briefwisseling van zijn echt
genote hem uitzonderlijk moest aandoen, 
het bestreden arrest een tegenstrijdige 
motivatie inbouclt, J1etgeen gelijk staat 
met een afwezigheid van moti> a tie : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de drie brieven door aanlegger neder
gelegd tot staving van zijn aanvraag tot 
herziening, niet van de hand zijn van 
zijn echtgenote, doch " grove naboot
singen van haar schrift " dam'S tellen 
en dat er zware, hepaalde en overeen
stemmende vermoedens, uit het onder
zoek v66r het Hof van beroep voort
spruiten om aan te nemen dat aanlegger 
deze stukken niet als ec11t heeft lmnnen 
aanzien; 

Dat, te dien opzichte, het arrest doet 
gelden, enerzijds, dat aanJegger het 
geschrift van zijn echtgenote goed kende, 
zodat deze grove nabootsingen hem 
onmidde1Jijk moesten opvaJJen, ancler
zijds, dat het ontvangen van brieven 
van zijn echtg·enote, terwijl hij met haar 
niet meer in betrekking was, aanlegger 
uitzonderlijk moesten aandoen; 

Overwegende dat deze motivering 
van het arrest geen strijdigheid inhoudt 
en dat het arrest de vermoedens, waarvan 
bet gewag maakt, als overeenstemmend 
mocht beschouwen ; 
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Dat het middel feitelijke grondslag· 
mil't; 

Over het tweede middel, afgeleid 
uit de schendin!S van de artikelen 1319 
van l1et burgerlijk wetboek, van de 
bewijskracht die moet gehecbt worden 
aan het bewijs van afgifte en aan het 
bewijs van aflevering· van een aange
tekende brief door een ambtenaar der 
Posterij aan eiser overgemaakt (stukken 
nr 101 en 102 uit de strafbundel) en 
97 van de Grondwet, doordat, eerste 
onderdeel : bet bestreden arrest beslist 
heeft dat eiser " bij het ontvangen van 
de briefwisseling· van zijn echtgenote 
lijdzaam is blijven toezien "• dan wan
neer, enerzijds, uit het bewijs van afgifte, 
door een ambtenaar der Posterij en aan 
eiser overgemaakt (stuk n" 102 uit de 
strafbundel), duidelijk blijkt dat eiser 
op 26 juli 1 95~ een aang·etekend schrijven 
stuurde naar Zljn echtgenote, dan wan
neer, anderzijds, uit het bewijs van 
aflevering van dat aangetekend schrijven 
door een ambtenaar der Posterijen 
(stuk nr 101 uit de strafbundel) duidelijk 
blijkt dat eiser zich sterk hekommerde 
om het feit of dat aangetekend schrijven 
aan zijn echtgenote ja dan neen '·was 
overhandigd geweest, dan wanneer hier
uit blijkt dat eiser bij het ontvang·en 
van de briefwisseling van zijn echtgenote 
niet lijdzaam is bhjven toezien; zodat 
door het tegenovergestelde te beweren 
het bestreden arrest de bewijskracht 
der stukken, door de ambtenaar der 
Posterij en a an eiser overgemaakt, ge
schonden heeft, en doordat, tweede onder
dee], het bestreden arrest door zijn 
heslissing te staven op zogezegde he
paalde overeenkomende vermoedens, 
waarvan ondermeer het feit dat eiser 
lijdzaam zou zijn hlijven toezien hij 
l1et ontvang·en van hriefwisseling· van 
zijn echtgenote, om oldoende gemoti
veerd is daar dit Jaatste feit niet in 
overeenstemming is met hepaalde stuk
ken uit de strafhundel : 

Over de twee onderdelen samen : 
Overvvegende dat het hestreden arrest 

vaststelt dat aanlegger, hij het ontvangen 
van de hrieven van zijn echtgenote, 
"lijdzaam is hlijven toezien "; 

Overwegende dat de verdere moti
vering van het arrest de juiste draag-

(1) Verbr., 14 januari 1957 (A1'1', Ve1•b1·., 
1957, blz. 331, B11ll. en PAsrc., 1957, I, 527) 
en de noot 1. Betreffende de nietighedcn 
waarvan het onde1•zoek aan het hof is toe
vertrouwd door een voorziening ingesteld 

wijdte van deze vaststelling in de mening 
van het Hof van heroep in het 1icht 
stelt : indien aanlegger werkelijk de 
hrieven op hun datum had ontvangen 
of gezien, zou hij onmiddellijk aange
drongen hebhen om vrouw en kinderen 
te doen onderhoren en om tot confron
taties over te gaan; dat aldus de door 
het arrest aan aanlegger veronderstelde 
lijdzaamheid geenszins deze is waarvan 
het middel gewag maakt; dat het middel 
gestaafd is op een verkeerde interpretatie 
van het arrest en, hijgevolg, feitelijke 
grondslag mist; 
' En overwegende dat de suhstantiele 
of op straf van nietigheid voorgescbreven 
rechtsvormen werden nag·eleefd en dat 
de heslissing overeenkomstig de wet is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

21 november 1960. ~ 2" kamer. 
Voo1·zitter, H. Bayot, raadsheer .waar
nemend voorzitter. Vetslaggevet, 
H. Perrichon. Gelijkluidende con
clusie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. 

2e KAiVIER. ~ 21 november 1960 

l-IOF VAN ASSISEN. -- ARREST VAN 
VERWIJZING. - VOORZlENING INGE
STELD BlNNEN DE TIEN VRIJE DAGEN 
V ANAF DE BF.TEKENING VAN RET AR
REST. - NAZICJIT DOOR HET HOF. 

Het Hof verwerpt de voorziening van de 
l!eschnld1:gde tegen het arrest dat hem 
nrwr het hof van assisen venvijst en 
die wordt ingesteld voor het verstrijlcen 
van de tiende vrije dag vanaf de bete
kening van het anest, wannee1' dit 
laatste niet aanuetast is van enige nietig
lwid waarvan bet onderzoek, in die 
staat van de zaak, aan het Hof onde1'
wo·tpen is ( 1). 

(DlELS.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het hestreden 
arrest, op 6 october 1960 gewezen door 

binnen de tien vrije dagen vanaf de betekening 
van het arrest van verwijzing naar het hof 
van assisen, raadpl. verbr., 3 mei 1948 (Bull. 
en PAsiC., 1948, I, 288) en de noot. 
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het Hof van beroep te Brussel, kamer 
van inbeschuldigingstelling, waardoor 
aanlegger naar het. Hof van Assisen 
van de provincie Antwerpen verwezen 
wordt; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
geen enkel van de schendingen van 
de wet bevat, noch aangetast is van 
enige nietigheid waarvan het onderzoek 
in de huidige staat van de zaak aan het 
Hof onderworpen is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

21 november 1960. - 26 kamer. -
Voorzitte1·, H. Bayot, raaclsheer waar
nemencl voorzitter. Ver.slaggever, 
H. Halleman~. - Gelijlduidende con
clusie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. 

26 KAMER. - 22 november 1960 

1° INKOMST.ENBELASTINGEN. 
BEROEP V66R HET HOF VAN BEROEP. -
VERMOGEN VAN DE BELASTINGPT,JCH
TIGE ZI.TN BEROEP TE BEPERKEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNTS8EN 
EN ARRESTEN. - IN ZAKEN VAN 
DIREC:TE BELASTINGEN. - BEROEP 
VOOR HET HOF VAN BEP.OEP. -- VEn
PLICHTING VOOR I-TE'l' ITOF VAN BEROEP 
AL DE PTJNTEN VAN DE EIS TE Bl,ANT
WOORDEN ALROOK ALLE iVIIDDELEN 
WAAR\'AN ElSER NIET ZOU AFGEZIEN 
HEBBEN. 

3° RED.ENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - IN ZAKEN VAN 
DIRECTE BELASTINGEN. BEROEP 
V66R IIET HOF VAN BEROEP. - JVIID
DELEN IN DE RECT,AMATIE INGEROEPEN 
EN ALS HERHAALD BESCHOUWD IN 
I!ET BEROEP. - .BELASTINGPLTCIITIGE 
DIE IN ZIJK CONCLU"IES VHAAGT DAT 
ZIJN BEROEP ZOU INGEWII LIGD WOH
DEN. - VERPLICIITING VOOR UET 
HOP VAN BEHOEP DE MIDDEJ.EN TE 
BEANTWOORDEN DIE I!'WEROEPEN WER
DEN IN DE RECLAMATIE EN WAAHVAN 
HIJ NIET ZOU AFGEZIEN HEBBEN. 

1° De belastingplichtige heeft het vermogen 
zijn be1·oep te bepe1·ken, hetzij in het 
beroep zelf, hetz1:j in zijn conclusies 
voor het hof van be1·oep (1). 

(1) Verbr., 16 november 1955 (Arr. Verbr., 

2° Het hof van be1·oep dat uitspraak doet 
over het be1·oep van de belastingplichtige 
tegen de beslissing van de directeu1', is 
verplicht al de p11.nten van de eis en 
al de middelen waarvan de eiser niet 
zo1t afgezien hebben te beantwoorden. 
(Grondwet, art. 97.) 

3° tVanneer, in zijn beroep vom· het hof 
van be1·oep, de belastingplichtige ver
klaard !weft te steunen op de in zijn 
reclamatie ingeroepen middelen, die 
als herhaald in het beroep beschou1vd 
worden, en wanneM', in zijn conclusies, 
h~j v1'aagt dat zijn beroep zou ingewil
ligd worden, zonde1' nag te verzenden 
nawr de in de reclamatie inyeroepen 
middelen, !weft het hof van betoep de 
verplichting al de middelen die in de 
reclamatie werden ingeroepen en waat
van de belastingplichtige m:et zou afye
zien hebben, te beantwoo1·den. (Grond
wet, art. 97.) 

(BOSSCTIAERT, T. DE BF:LGISCIIE STAAT, 
iVIINISTEH VAN FINANCIEN.) 

AHREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 april 1959 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, cloordat het bestreclen arrest 
het beroep niet gegrond verklaart en 
het aanlegger ontzegt zonder te ant
woorden op het midclel waarbij aanleg
ger, die in zijn op 4 mei 1957 neergelegd, 
beroepschrift gezegd beroep steunde op 
de midclelen welke in de op 30 januari 
1956 ingediende reclamatie ingeroepen 
werclen en in het heroepschrift als her
haald beschouwd zijn, deed gelden, 
zoals in bedoelde reclamatie volgens de 
beschikkingen zelf van de beslissing van 
de directeur aangevoerd was, dat de aan
slagen onwettig· waren wegens forclusie 
wijl zij gevestigd waren in 1955 na het ver
strijken van de gewone termijn tot inko
hiering, en doordat het arrest, hetwelk 
de reden tot de verwerping· van dat 
verweermicldel niet opgeeft, derhalve 
niet met redenen omkleed is : 

Overwegencle dat de directeur der 

1956, biz. 199; Bull. en PASIC., 1956, I, 245); 
raadpl. verbr., 20 april 1956 (A1'1'. Ve1'br., 
1956, biz. 687; Bull. en PAsrc., 1956, I, 875) 
en 18 juni 1957 (A1·r. Verb1·., 1957, blz. 881; 
Bu.ll. en PASIC., 1957, I, 1252), 
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directe belastingen, steunende op arti
kel 74 van de samengeschakelde wetten, 
bij een beslissing van 26 maart 1957, 
de door aanlegger in zijn reclamatie 
voorgedragen stelling verworpen had, 
volgens ·welke de litigieuze aanslag geves
tig·d was na het verstrijken van de hij 
artikel 2 van de wet van '15 mei 18/16 
op de Rijkscomptahiliteit bepaalde ter
mijn; 

Overwegende dat uit geen enkele be
schikking van het bestreden arrest 
hlijkt dat aanlegger v66r het hof van 
beroep ervan afg·ezien heeft, die stelling 
te doen gelden ; 

Overwegende dat, al werpt aanlegger, 
bij zijn regelmatig neergelegde conclu
sies voormeld middel van forclusie niet 
uitdrukkelijk op, hij nocMans, in het 
dispositief van bewuste conclusies ver
zoeld dat zijn beroep zou ingewilligd 
worden; 

Overweg·ende dat aanleg·ger in dit 
beroep verklaard heeft in de eerste 
plaats te steunen op " de middelen die 
in zijn reclamatie ingeroepen werden 
en hier als herhaald beschouwd zijn "; 

Overwegende dat, zo de helasting
plichtige het vermogen heeft het voor
werp van zijn beroep te beperken, ofwel 
in bet beroep zelve, ofwel in zijn con
clusies het hof van beroep de verplichting 
heeft te antwoorden op de punten van 
eis en de middelen tot staving dier pun
ten, waarvan aanlegger niet afgezien 
heeft; 

Dat het arrest door de op de forclusie 
gesteunde stelling van aanlegg·er niet 
te beantwoorden, het in het middel 
ing·eroepen artikel 97 van de Grondwet, 
geschonden heeft ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweercler tot de kosten ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

22 november '1960. - 28 kamer. -
Vaa1'Zitter, H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1'slaggeve1·, 
H. Ridder Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijklt~idende conclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Pirson en Fally. 

2e KAMER. - 22 november 1960 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
TERUGBETALING VAN BELASTINGEN.
VERSCHULDIGD ZIJN VAN MORATOIRE 
INTRESTEN. - VOORWAARDE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AlllBTSHALVE TERUGBETALING VAN BE
LASTINGEN NA HET VERSTRIJKEN VAN 
DE TER!VliJNEN VAN BEZWAAR EN BE
ROEP. - GEEN VERPLICHTING TOT BE
TALING VAN ii'IORATOIRE INTERESTEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
TERUGBETALING VAN BELASTINGEN.
TERUGBETALING GELAST OP BEROEP 
VAN DE BELASTINGPLICHTIGE. - VER
PLICHTING TOT BETALING VAN MORA
'l'OIRE INTRESTEN. 

1° In geval van ten~gbetaling van he las
ting en, zij n moratoi1·e intresten ·ve1'
schnldigd volgens modaliteiten bepaald 
doa?' a1·tikel 5, eerste lid, van de wet 
van 27 juli 1958 dat het vijfde lid van 
a1'tilcel 7 4. van de gecoonlineeule wetten 
bet1'e ffende de inkomstenbelastingen ve?'
vangt. 

2°-3° Zo geen intrest wanlt taegekend in 
geval van ambtshalve terugbetaling van 
belasting na het ve?'strijken van de 
termijnen van bezwaa1' en beroep (1), 
is de i.ntrest ve~·sclmldigd wannee1' de 
ten~gbetaling gelast wardt op be1'aep 
van de belastingplichtige. (Wet van 
27 juli 1953, art. 5, lid 2 vormend 
artikel 74, vijfcle lid, van de gecoi.irdi
neerde vvetten betreffencle de inkoms
tenhelastingen.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANCIEN, T. DE BOER.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 november 1959 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afg·eleid uit de scherr
ding van de artikelen 112 van de Grond
wet, 66, 67 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld door het besluit van de Regent 
van 15 januari 191.8, 5 van de wet van 

(1) Verbr., 8 september 1959 (.A1'1'. TTerb1·., 
1960, blz. 18; Bull. en PASIC., 1960, I, 23) 
en 10 december 1959 (Bttll. en PASIC., 1960, 
I, 422). 
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27 juli 1953 tot invoering van maatregelen 
om de invordering der directe belas
tingen te bespoedigen, en voor zoveel 
het nodig is, 5, van de ·wet van 2~ maart 
1959 tot wijziging van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, inzake bezwaarschriften en 
terugbetalingen van ambtswege, doordat 
het hof van beroep de Belgische Staat, 
departemen t van fin ancien, veroordeelt 
tot het verhogen van het bedrag van 
de ontlastingen toe te kennen in zake 
bedrijfsbelasting en aanvullende perso
nele belasting, van de moratoire interes
ten overeenkomstig artikel 74 van de
zelfde samengeschakelde wetten, dan 
wanneer, naar luid van de artikelen 5 
van de wet van 27 juli 1953 en 5 van 
de wet van 24 maart 1059, er geen mora
toire interest verschuldigd is, wanneer, 
zoals in onderhavig geval, het gaat om 
een ambtshalve geschiede terugbetaling 
van belastingen, na het verstrijken van 
de termijnen tot bezwaar en tot beroep, 
ter voldoening aan de bepalingen die, 
sinds de wet van 27 juli 1953, artikel 61, 
§ 7, van de samengesc.hakelde wet ten 
betreffende de inkomstenbelastingen 
vormden en die sinds de wet van 24 maart 
1959, het huidig' artikel 61, § 6, van 
dezeHde samengeschakelde wetten ge
worden zijn : 

Overweg'ende dat artikel 5 van de 
wet van 27 juli 1953 in het lid 1, bepaalt, 
dat bij terugbetaling van helastingen, 
moratoire interesten verschuldig'd zijn 
volgens zekere modaliteiten die het 
bepaalt; 

Dat in het tvveede lid, het op deze 
regel uitzonderingen stelt onder meer 
« bij ambts'halve terughetaling van helas
tingen na het verstrijken van de ter
mijnen van hezwaar en heroep bij toe
passing van artikel 61, § 6 '' ; 

(1) Raadpl. verbr., 22 april 1960 (Bllll. en 
PABIC., lOGO, I, 977) en 30 juni 1960 (A1'1'. 
Ve1·b,·., 1960, blz. 986, Bt<ll. en PAsrc., 1960, 
I, 1242). 

(2) Ret Rof heeft niet de bedoeling gehad 
de draagwijdte in te krimpen van de door 
artikelen 77 en 123 van de wet van () juli 192G 
gevestigde regel, door te preciseren dat het, 
in huidige zaak, ging om een sententie welke 
de oorspronkelijke vordering van de rechts
voorganger van verweerders toewijst. Indien, 
inderdaad, de sententie voldoening geschonken 
had aan verweerster, zou deze zich niet in 
cassatie voorzien hebben. 

Ret gebrek aan belang dat een partij heeft 
om zich in cassatie te voorzien tegen een 
sententie die geen beknopte samenvatting 

Overwegende dat, in onderhavig geval, 
de terugbetaling van be las tingen ten 
behoeve van verweerster, niet ambts
halve gebeurd is, maar door het bestreden 
arrest op het beroep van verweerster 
gelast werd ; 

Dat, derhaJve, het arrest terecht 
beslist, dat de moratoire interesten ver
schuldigd waren op de terug te geven 
sommen, daar de gecritiseerde tervg
betaling niet voldoet aan de voor de 
uitzondering gestelde vereisten ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroorcleelt aanlegger tot de 
kosten. 

22 november 1960. - 2" kamer. 
Voorzitte1', H. Bayot, raadsheer vvaar
nemend voorzitter. Verslaggever; 
H. Valentin. - Gel,ijkl1tidende concl·nsie, 
H. Ganshof van rler Meersch, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Leynsee1e. 

1 c KAMER. - 24 november 1960 

1° WEHKRECHTERSRAAD, - SEN
TENTIE IN GRAAD VAN BEROEP.- SEN
TENTIE IN Cd{AAD VAN BEROEP DIE 
DE BEKNOPTE SAMENVATTING :\IOET 
BEHELZEN VAN DE VERDEDIGING, 

2° WERKRECHTERSRAAD. - SEN
TENTIE IN GRAAD VAN BEROEP. -
BEKNOPTE SAMENVATTING VAN DE 
EIS EN DE VERDEDIGING. - VORi\'l
VERPLICHTING. 

1° De sententie van een werkrechtersma.d 
van be·roep moet de beknopte sa-men
vatting behelzen van de ve1'dedi
ging (1) (2). (Wet van 9 juli 1926, 
art. 77 en 123,) 

behelst van de eis en de verdediging wordt, 
in deze zaken, niet bepaald door de omstan
digheid dat ze geen voldoening ontving 
betreffende het voorwerp van haar eis, maar 
wel, zoals het Rof het preciseert in zijn arrest 
van 19 februari 1960 (A7'1'. Verbr., 1960, 
blz. 572, Bull. en PAsrc., 1960, I, 709) door 
het feit dat de sententie een passend ant
woord heeft gogeven op al de door de appel
lerende partij voorgestelde grieven. Dit doet 
de reden uitschijnen om dewelke de wetgever 
deze verplichting heeft opgelegd vom' de 
sententies van de werkrechtel'Sraad en de 
werkrechtersraden van beroep, rechtscolleges 
voor dewelke zeldon conclusies worden ·ge
wisseld. 
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2° De ve1·plichting in de sententie van 
een werkrechte?'S?'aad van beroep de 
beknopte sarnenvatting van de eis en 
de verdediging te vennelden, 1:s een 
vonnve?'plichting. (Wet van 9 juli 1926 
op de werluechtersraden, art. ? ? 
en 123.) 

(((COMPAGNIE DES FREINS ET SIGNAUX 
WESTINGHOUSE "• T. J. DE HEINZELIN 
EN BRISON ALINE, WEDUWE DE HEIN
ZELIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den sententie op 28 oc.tober 1958 door 
de werkrechtersraad van beroep te 
Brussel, kamer voor bedienden, gewezen; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen ?? , '123 
van de wet van 9 j uli 192 6 op de inrich
ting van de werkrechtersraden en 9? 
van de Grondwet, doordat de hestreden 
sententie de beknopte samenvatting 
van de door de aanleggende vennoot
schap ingeroepen verweermiddelen niet 
behelst, dan wanneer, bij ontstentenis 
van deze meldingen, de bestreden heslis
sing de in het middel aangehaalde bepa
lingen betreflende de tekst van de FJen
tenties van de werkrechtersraad schendt 
en, hovendien, onvoldoende gemotiveerd 
is doordat deze motieven het niet moge
lijk maken van de partijen te onder
scheiden : 

Overwegende dat, volgens artikel ? ? 
van de wet van 9 juli 1926 tot inrichting 
van de werkrechtersraden, bepaling door 
artikel123 van dezelfde wet op de raden 
van beroep toepasselijk g·emaakt, de 
beslissing de beknopte samenvatting 
van de eis en de verdediging moet behel
zen · 

o;rerweg·ende dat de bestreden sen
tentie, welke de oorspronkelijke vorde
ring van de rechtsvoorganger van ver
weerd ers toewijst, zelfs geen beknopte 
samenvatting hehelsde van l1et verweer 
van aanlegster die namelijk inriep : 
a) dat de partijen gerechtigd waren een 
einde te maken aan het op 28 februari 
1954 bestaande bediendencontract, het
zij op de voet van de ·wet van ? augustus 
1922, gewijzigd door de wetten van 
28 september 1932 en van 22 juli 1952 
hetzij in. gemeen overleg bij toepassing· 
van arhkel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek; b) dat op 28 februari '1954 
« op gTond van de vig·erende wetgeving· 
en van het oude contract van 26 januari 

1925 de opzegging tot drie maanden 
h~d kunnen heperkt worden ; dat dit 
meuwe contract, gesloten v66r de wet 
van 11 maart 1954, met een g·epensio
neerde tot stand komt in voorwaarden, 
welke merkelijk verschillen van elk 
contract dat evenwel met een persoon 
in voile activiteit zou worden gesloten ,, ; 

Dat gezegde sententie mitsdien de 
vormverplichting voorgeschreven door 
voormelde, in het middel aangeduide 
artikelen ?? en 123 niet in acht neemt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
reden is om acht te slaan op de andere 
middelen, waarvan het inwilligen niet 
tot een ruimere verbreking zou leiden; 
verbreekt de bestreden sententie, in 
zover zij ten grande uitspraak doet 
over het beroep van verweerder teg·en 
de beslissing van de eerste rechters 
betreffende de hoofdvordering alsook 
over de kosten van beide aanleggen ; 
heveelt dat melding van dit arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing·; ver
oordeelt verweerders tot de kosten · 
verwijst de aldus heperkte zaak naar d~ 
vVerkrechtersraad van beroep te Bergen, 
kamer voor bedienden. 

24 november 1960. - 1 e kamer. -
l'oorzitte?', H. de Clippele, eerste voor
zitter. - l'e1·slaggever, H. Moriam'l. -
Gelijklttidende conclusie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Simont en Van Ryn. 

1 e KAwiER. ~ 24 november 1960 

1° VERKEER.- WEGCODE VAN 8 APRIL 
195!!, ARTIKELEN 15 EN 1? bis.- Voon
RANG VAN RECUTS. - VOORRANG 
DIE ONAFHANKELIJK IS VAN DE Ol'II
STANDIGHEID DAT DE VAN RECIITS 
KOMENDE BESTUURDER OP DE WEG 
DIE HIJ VOLGT DE DOOR HET REGLE
MENT VOORGESCHREVEN PLAATS IN
NEEMT.- VOORRANG DIE GELDT VOOR 
GANS DE BREEDTE VAN DE WEG DIE 
DE VOORRANG HEBBENDE BESTUURDER 
VOLGT. 

2° VERKEER.- WEGCODE VAN 8 APRIL 
1954, ARTIKEL 15. - VOORRANG VAN 
REClUS. - BESTUURDER DIE VAN 
DE VOORRANG GENIET DIE ZIJN WEG 
NIET MAG VERVOLGEN ZO ER GEVAAR 
VOOR ONGEVAL BES'l'AAT. 
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1° Uit het samenbrengen van de bepalingen 
van de a'l'tikelen 15 en 17bis van het 
koninklijk besl1tit van 8 april 1954, 
volgt d~tt de veTplichtingen welke op 
de best1i1i7'de,r, die een andere moet 
laten voorgaan, Tusten niet afhankelijk 
gesteld zijn van de voo1'waanle dat de 
van Techts komende best1t1tnler op de 
weg die hij volgt de do?1' het 7'eglement 
vooTgeschreven plaats tnneemt, en dat 
de voo1'mng vo01· grms de b7'eedte van 
deze weg geldt (1). 

2° De besl1mTde1' die de van 7'echts 
komende best1tunler moet laten voo1'grwn 
mag ,z~jn weg niet ve1·volgen indien, 
rekemng houdend rnet de plaats, de 
afstand en de snelheid van het voert1tig 
van de ande1·e best1turde1·, een gevaru· 
voo1· ongeval bestaat. 

{VAN STIPPEN, T. MAES.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op bet bestreden 
arrest, op 15 mei 1959 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding· V8ll de artikelen 9? van de Grand
wet, 2, nr 4, 15 en 1?bis van het konink
lijk besluit van 8 april 1954 houdende 
algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, gewijzigd door de konink
lijke besluiten van 15 juni en 31 december 
1954, 13 juni 1956, 8 mei en 13 october 
195?, 11 april, 4 juni en 10 december 
1958, 1382 en 138'> van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden arrest 
zonder acht te slaan op de regelmatig 
door aanleg·ger genomen conclusies yvelke 
lieten gelden dat hij de voorrang van 
de rechtsaankomende bestuurder genoot, 
hetgeen de conclusies van verweerder 
overigens niet betwistten, beslist dat 
" de eerste rechter ten onrechte naar de 
regels die de voorrang op het kruispunt 
hepalen verwezen heeft en, ten opzichte 
van de wielrijder de positie welke de 
automobilist op de uiterste linker kant 
van de weg innam gerec11tvaardigd 
heeft )), en " dat door zodoende een p.laats 

(1) Raadpl. verbr., 1 october en 26 novem
ber 1956 (A1'1'. Ve1'b1'., 1957, biz. 46 en 205, 
Bttll. en PAsrc., 1957, I, 73 en 316); 11 febru
ari 1957 (Bttll. en PAsrc., 1957, I, 694); 
5 januari 1959 (Bnll. en PAsrc., 1959, I, 445); 
23 mei 1960 (A1'1'. Vm·b1•., 1960, biz. 846, 
Bull. en PAsrc., 1960, I, 1091). 

in te nemen welke hij niet mocht bezetten 
ten opzichte van de wieJrijder die zijn 
weg vervolgde al afdraaiende naar rechts 
appellant (hier aanlegger) een zware 
font, waaruit het ongeval ontstaan is, 
begaan heeft l>, om de enige reden dat 
" de wielrijder IYiaes de weg voor appel
lant V:w Stippen niet wilde afsnijclen, 
maar naar rechts in de G. Leclerqbaan 
afdraaien », en dienvolgens aanlegger 
veroordeelt tot het betalen aan ver
weerder van een som van 6? .884 frank 
als schadevergoeding, dan vvanneer de 
artikelen 15 en 1?bis van voormeld 
koninklijk besluit van 8 april 1954 de 
verplichtingen opgelegcl aan de bestuur
der, die de doorgang moet vrijlaten 
niet afhankelijk stellen van de bedoeling 
welke hij zou hebben " de weg af te 
snijden "voor degene die aan zijn rechter 
zijde aankomt, en er dienvolgens reden 
was om verweerder, bij toepassing van 
artikel '1384 van het Burgerlijk Wetboek, 
voor de door zijn minderjarige zoon ver
oorzaakte scbade aansprakelijk te stellen; 

Overwegende dat uit het hestreden 
arrest blijkt dat de zoon van verweerder 
die per rijwiel rijdende met de becloeling 
n aar rech ts af te slaan om een weg te 
nemen welke de door hem gevolg·de 
weg kruiste, de bestelauto geraakt l1eeft 
door aanlegger gestuurd die, op de 
linkerr,ijde rijdende, rechts van de wiel
rijder in het kruispunt uitkwam; 

Overwegende dat, uitspraak doende 
over de vordering tot schadeverg·oeding 
door ver\veerder ingesteld, het arrest, 
na erop gewezen te hebben clat de wiel
rijder cle weg voor aanlegger niet wilde 
afsnijclen maar naar rechts wilde draaien, 
zegt " dat het dus ten onrechte is dat 
de eerste rechter verwezen heeft naar 
de regels die de voorrang op het kruis
punt bepalen en ten opzichte van de 
wielrijcler de positie welke de automo
bilist op de uiterste linker kant van de 
weg innam gerechtvaardig~ heeft; dat 
door zodoende een plaats m te nemen 
welke hij niet mocht bezetten ten op
zichte van de wielrijder die zijn weg 
vervolgde al afdraaiende naar rechts, 
appellant een zware font, waaruit het 
ongeval ontstaan is, begaan heeft >); 

Overwegende dat het arrest aldus 
geen fout in hoofde van de wielrijder, 
om de doorgang voor aanlegger niet 
vrijgelaten te hehhen, in aanmerking 
neemt; 

Overwegende dat er uit het samen
hrengen van de hepaling·en van de arti
kelen 15 en 1? bis van het koninklijk 
besluit van 8 april 195! .. volgt dat de 
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verplichtingen welke op de bestuurder, 
die een andere moet laten voorgaan 
rusten niet afhankelijk g·esteld zijn van 
de voorwaarde dat de van rechts ko
mende bestuurder op de weg· die hij 
volgt de door het reglement voorge
scl1reven plaats inneemt, en dat de voor
rang voor gans de breedte van deze 
weg g·eldt; dat, dienvolgens, de bestuur
der die een andere moet laten voorgaan 
niet verder mag· rijden indien er, gelet 
op de plaats, de verwijdei'ing en de 
snelheid van de andere bestuurders 
een gevaar voor ongevallen bestaat; 

Overwegende dat, waar het beslist 
dat aanlegger, die in de voorrang van 
rechts gerechtigd was, door links te 
rijden een plaats innam welke hij niet 
mocht bezetten « ten opzichte van de 
wielrijder die zijn weg vervolgde al 
afdraaiende naar rechts >> en door geen 
font in hoofde van de wielrijder om 
aanlegger niet te hehhen laten voorgaan, 
als bewezen aangezien te hebben, het 
bestreden arrest noodzakelijk, in strijd 
met wat bovengemelde artikelen 15 en 
'17 bis voorschrijven, beslist dat op een 
kruispunt, samenvoeging of samenkomst 
van wegen, een bestuurder die naar links 
draait de doorgang niet moet vrijlaten 
voor de van rechts komende bestuurder; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt l1et hestre
den arrest, behalve in zover het beslist 
dat de zoon van verweerder bij bet 
ongeval tenminste voor een derde ver
antwoordelijk is; beveelt dat melding 
van dit arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweercler tot 
de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

24 november 1960. - 1 8 learner. -
Voorzitter, H. de Clippele, eerste voor
zitter. - Verslaggever, H. Moriame. -
Gelijkluidende concl1tsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Anciaux en De Bruyn. 

18 KAMER.- 25 november 1960 

1° KINDERBIJSLAGEN. -WET VAN 
10 JUNI 19g7, - KADERWET, 

2° KINDERBIJSLAGEN.- WET VAN 
10 JUNI 1937. - BURGERLIJKE SANG
TIES DIE DOOR DE KONING KUNNEN 
INGESTELD WORDEN. 

go KINDERBUSLAGEN.- WET VAN 
10 JUNI 19g7. - AAN DE WET ON
DERWORPENE OP DEWELKE ARTI
KEL 197, EERSTE LID, VAN IIET KONINK
LIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 19g3 
TOEPASBAAR IS. - BIJDRAGE NIET 
BETAALD BINNEN DE DOOR DEZE BEPA
LING VASTGESTELDE TERMIJN.- VER
GOEDING EN VERJVIEERDERING VOOR
ZIEN ALS BURGERLIJKE SANCTIES. -
VERGOEDING EN VERMEERDERING EIS
BAAR DOOR HET ENKEL FEIT VAN liET 
VERSTRI.TKEN VAN DE TERMIJN VASTGE
STELD VOOR DE BETALINC, VAN DE 
BIJDRAC<E. - IN C<EBREKESTELLING 
NIET VEREIST. 

1° De wet van 10 juni 1937 houdende 
1titbreiding van de kinde1'1J1:jslag tot de 
we1·kgeve~·s en de niet-loontrekkenden, 
is een lcadenvet ('1). 

2° Artilcel 9, eerste lid, van de wet van 
10 J'tmi 1937, dat de Koning gelast, 
in zaken van kinderbijslag aan we?'lc
gevers en niet-loontrekkenden, op voor
dracht van de in mad ve?'gade?'de minis
tel's, de nodige maat?'egelen te nemen 
om., onde1· billijke voo1·waarden, het 
bij bedoelcle wet ingevoenl stelsel voor 
kinde?'bijslagen te 1·egelen, machtigt de 
Koning om, namelijlc, in geval van 
inbrett.k op de uitvoerings besl1titen van 
de wet, burge1·lijlce sancties in te stellen, 
zoals een ve1·goecling of een verhoging 
van de bijclrage, opgelopen door het 
enkel feit van de vertraging bij het 
beta len van de versclmldigde bijdrage (2). 

go Bij afwijking van het gemeen 1'echt 
zijn de vergoeding en de verhoying van 
b~jd1·age, voo1'zien bi.i artikel 198 van 
het koninklijk beslttit van 22 decembeor 
1938, genomen in uitvoering van de 
wet van 10 juni 1937, hottdende uit
breiding van de kinderbijslag tot de 
we1·kgevers en de niet loontrekkenden, 
en gewijzigd doo1· het beslttit van de 
Regent van 30 maart 1948, voo1' wat 
bet?'eft de onderworpenen op dewelke 
het eerste lid van artikel 197 van het 
kon·inklijk besluit van 22 decembe1' 
1938 toepasbaar is, Ve?'sclmldigd en 
eis baar doo1· het enkel verstrijken van 

(1) Verbr., 19 april 1965 (A1'1', · Vm·br., 
1956, blz. 685, Bull. en PAsrc., 1956, I, 873) 
en 18 april 1958, twee arresten (A1·r. Verbr., 
blz. 629 en 631, Bttll, en PASIC., 1958, I, 897 
en 900). 

(2) Raadpl. verbr., 19 april 1956, in voor
gaande noot aangehaald. 
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de te1'1nijn vastgesteld do01· gezegd lid 
voor de betaling van de bijdmae zonder 
dat enige ingebrekstelling nocl~g is (1). 

{DE ALGEi\IENE ONDERLTNGE KAS VOOR 
GEZINSVEHGOEDINGEN VAN OOST-
VLAANDEREN, T. STEVENS.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1? juni 1959 in laatste aanleg 
gewezen door de Vrederechter van het 
kanton Sint-Niklaas-Waas; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 19? en, 
voornamelijk, 198 van het in uitvoering 
van de wet van 10 juni 193? genomen 
organiek koninklijk besluit van 22 decem
ber 1938, waardoor de kindertoeslagen 
tot de werkgevers en de niet-loontrek
kende arbeiders uitgobreid worden, door
dat llet bestreden vonnis aanleo·ster 
v.an haar eis tot het. hekomen bij to~pas
smg van gezegd arbkel 198 van de wet
telijke vaste vergoeding van 100 frank 
en een vermeerdering van 881 frank 
afwijst, op grond van de overweo·ing 
dat " aanlegster op geen enkel ogenblik 
overeenkomstig bet gemeen recht waar
V?tn de wetgeving op de gezinsvergoe
dmgen op dit punt niet afwijkt" ver
weerder in mora gesteld heeft ... en dat 
<< een op 8 october 1958 aan verweerder 
g'erichte gewone brief waarin betalino> 
gevraagd wordt" aan die vereiste niet 
vol?oet, clan wan!leer de door gezegd 
arbkel 198. voorzrene vergoedingen en 
vermeerclermgen wegens het niet be
talen van de bijdragen binnen de door 
artikel 19? bepaalde termijn van rechts
wege verschuldigd zijn : 

01tervveg·encle dat de wet van 10 juni 
193? houdende uitbreiding van de kinder
bijslag tot de werkgevers en de niet
loontrekkenden een kaderwet uitmaakt 
waarhij !~eginsele':l worden. vastgeleg·d 
en waarhiJ naar lmd van arbkel 9 lid 1 
aan de Koning de macht wordt ve;·leond: 
op voorclracht van de in raad vergaderde 
ministers en mits inacMneming van de 
in het laatste lid voorgeschreven schik
kingen de nodige maatregelen te nemen 
om, onder hillijke voorwaarden, het 

(1) Vergelijk, in zaken van bijdragen vcr
schuldigd aan de Rijksdienst voor Maat
schappelijke Zekerheid, verbr., 26 november 
1959 (An·. Verbr., 1960, biz. 270, Bull. en 
PASIO,, 1960, I, 366). 

hij bedoelde wet ingevoerd stelsel voor 
kinclertoeslagen te regelen ; 

Overwegende dat de woorden " de 
nodige maatregelen " geen heperking 
medebrengen en clerhalve de toepassing 
van burgerlijke sancties, zoals de ver
hogingen van de bijdragen of de ver
goedingen, wegens het enkel feit van 
vertraging in het betalen van de ver
schuldigcle hijdragen niet uitsluiten ; 

Overwegende dat het hij artikel 8 
van het besluit van de Regent van 
30 maart '1948 gewijzigd artikel19? van 
het organiek koninklijk besluit van 
22 december 1938 tot uitvoering van 
voormelde wet, de termijn hepaalt 
hinnen welke de hijdragen door de aan 
de wet onderworpenen dienen gestort 
te worden ; clat het tweede lid van voor
meld artikel slechts een betekenino· 
voorschrijft in twee aan onderhavig~ 
zaak vreemde gevallen, te weten wan
neer de onderlinge kas of sectie voor 
ki_n,clerbij.slagen eist dat de bijdragen 
voor de m het voorafgaande lid gestelde 
uiterste datum gestort worden ofwel 
indien het gaat om een aan de wet onder
worpene die op kinderhijslag recht heeft, 
doch een gedeelte van 1let bedrag van 
de bijdrage verschuldigd blijft; 

Overwegende clat, naar luid van arti
kel '198 van het hij artikel 9 van het 
besluit van de Regent van 30 maart 
19't8 gewijzigd organiek koninklijk he
sluit van 22 december 1938, degene 
op wie het eerste lid van artikel 197 
toepasselijk is, " bij gehrek aan betaling 
van het geheel van de hijdragen hinnen 
de bij artikel .. 19?. bepaalde termijn, 
daarenboven brJ WIJze van sanctie een 
vaste vergoeding van '11 frank e~ een 
verhog·ing van 10 t. 'It. op het hedrag 
van de onbetaalde bijdragen verschul
digd is '' en dat " de onderlinge kas of 
sectie, hinnen de kortst mogelijke tijd
ruimte, de inning van de bijdragen 
die op de vervaldag niet hetaald werden: 
alsook van de sommen verschuldigd 
bij toepassing van ctit artikel zal voort
zelten ''; 

.?verwegende dat uit die hepaling 
bhJkt, eensdeels, dat de door haar vast
gestelde regelen aan de materie eigen 
zijn en van het gemeen recht afwijken, 
en, anderdeels, dat de vaste vergoeding 
en de verhogingen door het verstrijken 
zelf van de door artikel '19?, alinea 1 
hepaalde termijn verschuldigd en opeis: 
baar worden, zonder clat er enige inge
brekestelling nodig is ; 

Dat het. middel gegrond is; 
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Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten ; 
vervvijst de zaak naar het Vredegerecht 
van het kanton Hamme. 

25 november 1960. - 1 e kamer. -
Voorz/tte·t, H. Vandermersch, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve!·slaggever, 
H. N even. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de 'rermicourt, procu
reur-generaal. - Pleiter, H. Van Ryn. 

1 e KAMER. - 25 november 1960 

SCHENICINGEN EN TESTAMENTEN. 
- TESTAMENT. - ARREST DAT VAST
STELT, ENERZIJDS, DAT DE ERFLATER 
AANGETAST WAS VAN. GEESTESZWAK
JIBID EN, ANDERZIJDS, DAT DEZE 
ZWAKHEJD NIET VAN DIE AARD WAS 
DAT DE ERFLATER ONBEKWAAilf \VAS 
OM EEN GELDIG TESTA~IENT OP TE 
i\'!AKEN. - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID. 

ls niet tegenstrijdi g het a?'?' est dat de 
erflate1', op de dag van het testament, 
aangetast was van geesteszwakheid, nwm· 
dat deze niet zwacw genoeg was om de 
erflateT onbekwaam te maken een 
geldig testament op te maken ('l). (Bur
gerlijk Wetboek, art. 901.) 

(VAN GEERT, T. GAVAGE EN NUT.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 october 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Gronclwet en 489, 5or. en 901 van het 
Burgerlijk \Vetboek, doordat, na aan 
de bij vonnis van 2 december 1955 
bevolen ontzetting van de erflaatster 
herinnerd te hehhen en als grond van 

(1) Raadpl. DE PAGE, t. VIII, nrs 82, 
F, en 83. 

Hierover d<tt de krankzinnigheid, die bet 
·testament nietig maakt, moet bestaan bij 
. het maken van het testament, en hierover 

zijn redenering die overweging te hebhen 
doen gelden dat, om in zijn eis tot ver
nietiging van het betwiste testament 
van 5 october 1951 te slagen, eiser door 
bepaalde en nauwkeurige daden moet 
bewijzen dat de oorzaak van de ontzet
ting kennelijk hestond wanneer de aan
gevochten handeling verricht werd, 't is 
te zeggen dat voornoernde erflaatster, 
ook ten tijde van de opstelling van het 
kvvestieus testament niet meer over 
haar vrijheid van geest en haar volheicl 
van oordeel heschikte en clerhalve, hij 
gernis aan verstandelijke vermogens, 
haar wil onmogelijk kon uitclrukken, 
het hestreden arrest hij verdere redenen 
en dit zowel bij het vermelden der orn
standigheden die, in de stelling van het 
hof van beroep, kunnen bewijzen clat 
cle erflaatster op 5 october 1951 volkomen 
bekwaam was geworden alleen haar 
zaken te beheren, als hij het onclerzoeken 
en hetwisten van de door eiser ingeroepen 
feiten, nu eens op krankzinnigheid en 
dan op geesteszwakheid wijst en vooral 
de aandacht op het gebrek aan krank
zinnigheid vestigt, om eindelijk het 
kwestieus testament gelclig en van waarde 
te verklaren; zodat het arrest onzeker 
laat of, in de stelling van de rechter, de 
eenvoudige geesteszwakheid ook de be
kwaamheid om bij testament te beschik
ken kan uitsluiten, ofwel integendeel 
of artikel 901 van het Burgerlijk Wetboek 
die bokwaamheid alleen in geval van 
vverkelijke krankzinnigheid uitsluit, en 
clan wanneer die dubbelzinnigheid om
trent de juridische grond van de bestreden 
beslissing het toezicht van het Hof van 
verbreking onmogelijk maald en aldus 
de verplichting van de rechter over de 
grond om zijn beslissing met redenen 
te omkleden rniskent : 

Overwegende dat bet arrest, uitspraak 
doende over de eis van aanlegger tot 
vernietiging van het eigenhandig testa
ment op 5 october 1951 opg·emaakt door 
zijn nicht om reden dat deze niet gezoncl 
van geest zou geweest zijn, uit een 
reeks feiten afleidt dat, inclien de erf
laatster van kindsbeen af aan achter
lijkheid en geesteszwakheid had geleden, 
« haar toestand op lichamelijk en vooral 
op verstandelijk gebied zich allengs 

dat de « krankzinnigheid ,, ~f zinsverbijste
ring, noodzakelijk de onbekw<tamheid tot 
testeren 1nedebrengt, r<tadpl. verbr., 15 febru
ari 1957 (A1'r. Verbr., 1957, biz. 470, Bttll . 
en PASIC., 1957, I, 713). 
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zodanig verbeterd l1ad dat zij, van 1%6 
af en meer bepaaldelijk op 5 october 
1951, volkomen bekwaam vvas alleen 
haar zaken te beheren en deshetreffend 
gepaste maatregelen en beschikkingen 
van uiterste wil te treffen "; 

Overwegende dat daaruit hlijkt dat 
het hof van beroep geoordeeld heeft 
dat de erflaatster, ten tijde van het 
opstellen van het testament, noch aan 
krankzinnigheid leed, noch zelfs aan 
achterlijkheid of geesteszwakheid wegens 
welke zij niet gezond van geest zou 
geweest zijn; 

Overwegende weliswaar dat het arrest 
verder er op wijst dat het door dokter 
Colle opgemaakt deskundig verslag geen 
voldoende hewijskracht tot staving van 
de hewering van aanlegger heeft; 

Dat het deze beoordeling hierop steunt 
dat de deskundige slechts drie jaar na 
het opmaken van het testament de 
erflaatster onderzocht heeft en dat hij 
geenszins van krankzinnigheid gewag· 
maakt maar enkel van verstandelijke 
achterlijkheid welke, evenals de geestes
zwakheid, aan een erflater het vermogen 
niet ontneemt zijn wil in een testament 
uit te drukken; dat het arrest, op grond 
van elementen van de zaak, eraan toe
voegt dat de helderheid van geest van 
de erflaatster zich slechts van 21 decem
her 1952 af - dus meer dan ecn jaar 
na het testament - langzamerhand 
heneveld heeft; 

Overwegende dat uit het samenbrengen 
van die vaststellingen volgt dat, waar 
Jlet erop wijst dat verstandelijke achter
lijkheid of geesteszwakheicl " aan een 
erflater het vermogen niet ontneemt 
zijn wil in een testament nit tf: drukken ,, 
het hof van beroep bedoeld heeft dat 
e.lke verstandelijke achterlijkheid of gees
teszwakheid niet noodzakelijk de onbe
kwaamheid van een erflater om een 
geldig testament op te maken mede
brengt; 

Dat, derhalve, het bestreden arrest 
noch op tegenstrijdige noch op dubbel
zinnige red en en gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 1319 
tot 1322 van het Burgerlijk Wethoek, 
doordat het bestreclen arrest, om de 
vordering van eiser tot nietigverklaring 
van het kwestieus testament ongegrond 
te verklaren, namelijk op de heslissencle 
reden steunt clat het op 15 januari 1955 
door Dr Colle opgemaakt deskundige 
verslag " geenszins van krankzinnigheid 
gewag maakt, maar enkel van verstan
delijke achterlijkheid >> welke, zoals de 

geesteszwakheid, aan een erflater het 
vermogen niet ontneemt zijn wil in een 
testament uit te drukken "; dan vvanneer 
vermeld deskundig verslag, zoals in 
de conclusies van eiser ingeroepen wordt, 
henevens de door het bestreden arrest 
overgenomen hewoordingen, nog· uit
drukkelijk vermeldt : (( De affectiviteit 
is kinderlijk elementair, en haar ver
st:mdelijk niveau overschrijdt clit van 
een zevenjarig kind nieL. Derhalve is 
de graad van zwakzinnigheid als imbecil
liteit te bestempelen ... De geestesinsuffi
cientie is aangeboren" en in zijn besluit 
nog herhaalt : " ... lijdt aan zwakzinnig
heid in de graad van imhecilliteit, toe
stand waarin zij zich continueel bevindt ,, 
en dan wanneer het bestreden arrest 
door dergelijk verslag voor te stellen 
als enkel gewag rnakend van verstancle
lijke achterlijkheid, eraan een onvolledige 
en onjuiste draagwijdte toekent en 
alclus de bewijskracht van die akt.e 
schendt : 

Overwegende, enerzijds, dat door het 
midclel niet betwist wordt dat het des
kundig verslag geen gewag maakt van 
krankzinnigheid ; 

Overwegende, anderzijds, dat uit het 
antwoord op het eerste middel volgt dat 
het hof van beroep de reclenen heeft 
opgegeven waarom de beoorclelingen 
van de deskundige betreffencle de door 
hem vastgestelde achterlijkheid van de 
erflaatster niet afdoende waren; 

Dat het middel feitelijke g·rondslag· 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

25 november 1960. - 1 e kamer. -
Voorzitte1', H. Vandermeersch, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeveT, 
H. Rutsaert. ~ Gelijkl1tidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - PleiteTs, HH. Demeur 
en Struye. 

1 e KAMER. - 25 november 1960 

HUUR VAN WERK. ~ Huun VAN 
DIENSTEN. -- DIENSTCONTRACT. -
VERBINTENIS AANGEGAAN VOOR EEN 
ONBEPAALDE DUUR.- BIJ Ko'NINKLIJK 
BESL UIT VAN 20 ,Tl_TLI 1955 GECOORDI
NEERDE WETTEN. - 0PZEGGING DOOR 
DE WERKGEVER GEGEVEN. - BE-
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DIENDE WELKE, OP HET OGENBLIK 
DAT HIJ BEDIENDE WERD, ARBEIDER 
WAS BIJ DEZELFDE WERKGEYER. -
BEREKENING VAN DE DIENSTJAREN. 

lVanneer een bediende, die een t•erbintenis 
voo1· onbepaalde duur aangaat, op dat 
ogenblik a1'beide1· was in dienst van 
dezelfde werkgever, moet de opzeggings
tenmjn later doo1· de werkgever aan deze 
werknemer gegeven confo1'm m·t·ikelen 14 
en 15, 1°, van de wetten bet1·e{fende 
het dienstcontmct, gecoo'l'dinee1·d doo1' 
koninkl·ijk besluit van 20 juli 1955, 
be1·ekend wonlen met rekening te hmtden 
als j a1'en dienst niet alleen de j aren 
dienst als bediende, maal' or;/c de voor
gaande jm·en dienst als a1'beide1· bij 
dezelfde werkneme'l' ( 1). 

(TACKELS, T. DEPT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 18 januari 1960 gewezen 
door de Werkrechtersraad van beroep 
te Gent, Kamer voor bedienden; 

Over het middel, afg·eleid uit de scherr
ding van de artikelen 4, 14, 15, meer 
bepaalcl 15, 1°, en 20 van de bij konink
lijk hesluit van 20 juli 1955 geordende 
wetten betreffende het bediendencon
tract, welk artikel 15 in die wetg'eving 
werd ingelast bij artikel 8 van de wet 
van 1'1 maart 195'1, doordat de bestreclen 
sententie de vordering van eiseres heeft 
afgewezen strekkend tot betaling v2n 
schadevergoeding wegens beeindiging van 
haar dienstbetrekking met inachtneming 
van een te korte opzeggingstermijn, 
om reden dat d8 jaren gedurende welke 
eiseres als buffetjuffrouw van 27 juli 
1931 tot 30 november 1937 in dienst 
van verweerster was geweest, niet in 
aanmerking dienden te worden genomen, 
en enkel met haar diensten als kassierster 
vanaf 1 december 1937 rekening moest 
worden g·ehouden, dan wanneer, volgens 
voormeld artikel 15, al de jaren die de 
werkneemster zowel als werkvrouw als 
bediende in dienst van haar werkg·eefster 
is geweest, tot bepaling van de opzeg
gingstermijn in aanmerking moesten 
genomen worden, zodat eiseres, die als 
kassierster werd opgezegd, tot bepaling 

(1) Verbr., 18 december 1959 (A1T. TTerb1·., 
1960, blz. 354, Bull. en PAsiC., 1960, I, 465, 
en de noot in deze publicatie). 

van bedoelde termijn zich op haar diens
ten als buffetjuffrouw beroepen kon : 

Overwegende dat, in het eerste lid 
van het 1° van artikel 12/Jis, clat door 
artikel 8 van de wet van 11 maart 1954 
in de wet van 7 augustus 19_22 wercl 
ingevoegd en artike1 15 van de bij 
koninkiijk besluit van 20 juli 1955 ge
ordende wetten betreffende !let bedien
dencontract geworden is, de woorclen 
"bedienden welke sinds mincler clan 
vijf jaar in dienst zijn " de werknemers 
bedoelen die, ten dage van de opzegging, 
als bedienden tewerkgesteld zijn en die 
sinds minder dan vijf jaar bij hun werk
gever in dienst zijn, hetzij zij slechts 
als hedienden, hetzij zij achtereenvolgens 
als arbeiders en als bedienden tijc!ens 
vermelde periode van minder clan vijf 
jaar werden tewerkgesteld; 

Overwegende dat eveneens in lid 2 
van het 1° van voormelcl artikel 12bis, 
door de woorden " elke nieuwe periode 
van vijf jaar clienst bij clezelfde werk
gever " niet aileen de jaren dienst als 
bediende bedoelrl worden, doch ook de 
vori~e dienstj aren als arb eider bij de
zelfcle werkgever ; 

Overwegende dat die interpretatie 
strookt met de voorbereidencle werk
zaamheden van de wet van 11 maart 
1954, naar luid waarvan bet 1° van 
voormeld artikel 12bis tot doel strekt 
een " verband " vast te leggen " tussen 
de opzeggingstermijn en het aantal 
clienstjaren clat de werlmemer op zijn 
actief l1eeft "• welk verband trouwens 
" zowel ten aanzien van het eventueel 
vinden van een niemv-e betrekking· als 
van de gehechtheicl van de banden 
tussen de bedienden en zijn werkgever 
verantwoord is "; 

Dat deze beschouwingen pertinent 
zijn, zowel wanneer de bediende achter
eenvolgens als arbeicler en als bediende 
in de onderneming gewerkt heeft, als 
wanneer hij daarin enkel als hediende 
gewerkt heeft ; 

Overwegende tenslotte dat, bij de 
bespreking van een gelijktijdige wets
bepaling', namelijk die van artikel 8 van 
de wet van 4 maart '195't tot wijziging 
van de wet van 10 maart '1900 op het 
arbeidscontract, de nadruk erop gelegd 
werd dat, ten aanzien van de verhoging 
van de aan de arbeider verleende op
zeggingstermijn, de woorden" bij dezelfde 
onderneming in dienst g·edurende ten
minste tien of twintig jaar" dienden 
te worden begrepen in de zin van in 
dienst van dezelfde onderneming hetzij 
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enkel als arbeider, hetzij achtereen
volgens als bediende en als arbeider; 

Dat het met de wil van de wetgever 
strookt de woorden " dienst bij dezelfde 
werkgever" van artikel R van de wet 
van 11 maart 195 '• correlatief uit te 
leggon als hecluidende in dienst van 
dezelfde werkgeve1', hetzij llllkel als 
bediende, hetzij achtereen volgens ali> 
arbeider en als bediende; 

Overwegendo dat de hestreden beslis
sing, door, tot bepaling van de terrnijn 
van op;;egging, geen rekening te lv)llden 
met de rlienstjaren van aanlegster als 
arheiclster hij verweerster, de in het 
mirldel aangednide bepaling8n heeft ge
schond8n; 

D at het mid del gegrond is ; 

Om eli<?. redenen, verbreekt rle bestre
clen sententie; heveelt dat melding· van 
onderhavig arrest zal gemaakt wordcm 
op de kant van clr, vernietigde beslissing; 
veroorclee.lt verweerster tot de kosten ; 
verwijst de zaak naar de \'\. erkrechters
"aacl van beroep te Brugge, Kamer voor 
beclienden. 

2.1 november 1960. - 1° kamer. ·
Voo1'zitte1', I-I. Vandermersch, raaclsheer 
waarnemend voorzitter. - Ye1'slaggever, 
H. "!'\even. - Gelijklnidende r.onclusie, 
H. Raoul Hayoit. de _Termicourt, procu
reur-generaaL - Ple~ter, H. Van Leyn
seele. 

28 KAMER. - 28 november 1960 

1° VERKEER -- 'vVEGCODE, ARTIKEL fl. 
- AcrrrERTATJJN OP DE nrF.NBARE 
WEG VAN ZAKBN DIE IIINDEREl'-:D ZIJN 
OF GEVAARLIJK YfJOR HET VERKEER. 
-· STRAFBo\AR FEIT, ZELFS WANNEER 
HET TE WIJTEN IS AAN EEN NALATIG
ITEID. 

2° VOORZIENI;\fG IN VERBREKING. 
- PERSONEN DIE DE HOEDANIGHEID 
HEBBEK ON! ZICH TE VOORZTEN. - IN 
STRAFZAKEN. --- VOORZIENJNf< VAN 
EEN VERDACIITE TEGEN E\CN BESLIS
SING UITGBSPROKEN TEN OPZICTITE 
VAN DE PABTIJ DIE IN ZAKB GF.BOEPEN 
WERD ALS DURGERLI.TK AANSPRAKET,IJK 
VOOR DEZE VERDACHTE. NIET 
ONTYANKELI.TKIJEID. 

1° IIet f'eit het verkeel' te hinderen of dit 
gevaarlijk te maken doo·r op de openbare 
weg t'OOI'Werpen of' welkdanige sto ffim 

achtcr te latP'/l is een inbrwk op artikel 8 
van de wegcode, zelfs 'I.Ntnnem· dit f'eit 
het gevolg is van een nalatighe·id ( 1), 

2° Een ·verdachte heeft geen !wedanigheid 
om z1:ch te vom·zien tegen de beslissh1.g 
uitgesp1'oken ten o pzichte van rle partij 
di.e in zake ge1'oepen werd als bw·ge1'11:jk 
aansprakelijk 1'001' deze verdachte (2). 

(HENNEBERT, T. WALLET EN DE NATJO
?>!ALE MAATSCHAPPIJ V.o\N RUTJRTSPOOR
WEGEN.) 

ARREST. 

II.ET HOF; -- Gelet op het hestreclen 
vonnis, op 23 maart '1960 in boger beroep 
door de Cornctionele Hechtbank te 
Dinant gewezen ; 

Over het micldel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Gronci
wet, .2 van de wet van 1 augustus 1R99, 
R, 60, 93, 91,, 95, 96 van het koninklijk 
besluit van 8 april '19fl!, houdende alge
meen reglement op d·3 politie van het 
wegverkeer, 50 van het straf'wetboek, 
doordat, eerste onderdeel, het bestreden 
vonnis ten antwoord op de conclusies 
van aanlegger die betoogcle dat het hem 
ten laste gelegcle misdrijf hem in moreel 
opzicht niet toe t.e rekenen viel, beslist 
dat artikel 8 van voormelcl koninklijk 
hesluit een yerplichting van algement. 
aard invoert en een niet onvrijwillig 
feit strafbaar stelt, dat het aanlegger 
verwijt geen voorzorgen te hebbtn gene
men, zonder te verduiclelijken welke 
voorzorgen hij had moeten nemen, dan 
wanneer de leer van de verplichting 
van resultaat niet tot het strafrecht 
mag uitgebreicl worden en clan wanneer 
de r&denen van de bestreden beslissing 
duhbelzinnig zijn; doord<Jt, tweede onder
dee!, het vonnis niet aileen aanleg'ger 
en Lecomte Georges, ~ijn medeheklaagde, 
hoofdelijk veroordL:elt, doch tevens Hen
nebert Osee, hoewel deze slechts als 
burg·erlijk verantwoorclelijke voor aan
legger gedagvaard was : 

Over het eerste onclercleel 
Overwegende clat, naar luid van het 

bestreden vonnis, aanlegger deed gelclen 

(1) RaadpL verbr,, 5 maart 1951 (Arr. 
Verbr., 1951, biz. 371, Bull. en PAsro., 1951, 
I, 437); 18 februari 1957 (An·. Verb1•,, 1957, 
biz. 481, Bull, en PAsrc,, 1957, I, 726), 

(2) Verbr., 21 augustus 1958 (A1'1', Vm·b1•,, 
1958, biz. 895, Bull. en PASIC,, 1958, I, 1235). 
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dat de hem ten laste gelegde overtreding 
hem in moreel opzicht niet toe te rekenen 
viel, omdat de eigenaar van de oogst 
zich verbonden had tot het reinigen 
van de rijbaan waarop kleiachtige aarde 
gevallen was bij het weghalen van de 
suikerbieten door middel van de door 
aanlegger bestuurde vrachtautomobiel 
en omdat het niet afdoende genoeg 
reinigen van de rijbaan hem niet als 
een tekortkoming viel aan te rekenen ; 

Overwegende dat het vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat het niet bewezen 
is dat de pachter zich ertoe verbonden 
heeft de rijbaan te reinigen, erop wijst 
dat eer aanlegger niet aangewreven wordt 
nagelaten te hebben de rijbaan te reini
gen, doch daarop kleiachtige aarde te 
hebben laten vallen en aldus het verkeer 
gehinderd te l1ebben dat artikel 8 van 
het verkeersreglement dit feit strafbaar 
stelt, zelfs wanneeer het het gevolg is 
van een gewone nalatigheid; dat, aan
legger, hoev1w hij zich rekenschap ervan 
heeft moeten geven dat de aarde door 
een enkele aangestelde van de pachter 
onvolledig verwijderd was, desniettemin 
zijn transportritten is blijven maken, 
zonder enige van de voorzorgen te treffen 
die vereist waren om de duidelijk blij
kende gevolgen te verhelpen van de 
gevaarlijke toestand, geschapen door 
de ophoping van de aarde die hij op 
de rijbaan nog steeds liet vallen en erop 
bleef brengen ; 

Overwegende dat de feitenrechter door 
deze niet d ubbelzinnige beschouwingen 
te kennen geeft dat er aanlegger niet 
verweten is een hepaald resultaat niet 
bekomen te hebben, en aanleggers schuld 
hierop steunt dat hij vrijelijk nagelaten 
heeft de voorzorgen te treffen welke 
gezien de omstandigheden van de zaak 
noodzakelijk waren, te meer daar de 
enige maatregel die getroffen was ontoe
reikend bleek ; 

Overwegende dat deze redenen vol
staan om het dispositief te rechtvaardi
gen; dat de rechter niet behoefde boven
dien de voorzorgen aan te duiden die 
hadden kunnen of moeten getroffen 
worden, daar hij niet verplicht is de 
redenen van zijn redenen te geven ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan ingewilligd worden ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger geen hoe

danigheid heeft om zich te voorzien 
tegen een beslissing betreffende een 
als burgerlijk verantwoordelijke voor 
hem gedagvaarde derde; 

VERBR., 1961. - 19 

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

In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing, gewezen over de 
burgerlijke vorderingen : 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder micldel doet gelden ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

28 november 1960. - 2" kamer. 
Voo1'zitte1', H. Giroul, voorzitter. 
Ve1'slaggeve1', H. Louveaux. - Gelijk
l1t.idende conclusie, H. Roger Janssens 
de Bisthoven, eerste advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 28 november 1960 

1° HOGER BEROEP. - VERDACH'fE 
VEROORDEELD OP DE PUBLIEKE VOR
DERING. - AANGESTELD ALS BURGER
LUKE PARTIJ TEGEN '!'WEE MEDEVER
DACHTEN. - VONNIS DAT HEM GEEN 
SCHADEVERGOEDING TOEKENT. - Ho
GER BEROEP VAN HET OPENBAAR 
l\IINISTERIE EN VAN DE VERDACHTE, 
DIT LAATSTE BEPERKT TOT DE BESCHIK
KINGEN OVER DE PUBLIEKE VORDERING 
EN OVER DE BURGERLIJKE VORDERING 
UITGEOEFEND TEGEN EEN VAN DE 
MEDEVERDACHTEN. - RECHTER IN 
HOGER BEROEP DIE IIEThl SCHADEVER
GOEDING TOEKENT TEN LASTE VAN 
DE ANDERE MEDEVERDACHTE. 
0NWETTELI JKE BESLISSING. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. 
IN STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VOR
DERING. - VONNIS IN HOGER BEROEP 
DAT VERNIETIGD WORDT DAAR DE 
RECHTER IN IIOGER BEROEP UITSPRAAK 
DOET OVER EEN BURGERLIJKE VORDE
RING DIE BIJ HEJ\I NIET AANHANGIG 
IS GEMAAKT.- CASSATIE ZONDER VER
WIJZING. 

1° Wannee1' een ve1'dachte, die aangesteld 
was als bu1'ge1'lijke pa1'tij tegen twee 
medeverdachten, doo!' de ee1'ste 1'echte!' 
ve!'Oo1'deeld we!'d op de publieke vordering 
en ten laste van de medeverdachten geen 
schadevergoeding ontving, is de !'echter 
in hager beroep, bij wie het hoge1' beroep 
ban het openbaa1' ministel'ie en van 
ve ve1'dachte, dit laatste ho ge!' beroep 
edperkt tot de beschikkingen van het 
1!0nnis ave!' de publieke VO!'de!'ing en 
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over de bw·ge1·lijke vordering uitge
oefend tegen een van de medeverdachten, 
zonde!' macht om hem schadevergoeding 
toe te kennen ten laste van de tweede 
medevenlachte ( 1). 

2° fVanneer de beslissing van een straf
rechtbank enkel vernietigd wordt in 
zover de Techte~· in ho ge1' beroep uit
spraak !weft gedaan ove1· een burge?'
lijke vorclering die bij hem niet aanhan
gig was gemaakt, 1VO!'clt de vernietiging 
nitgesproken zonder venvijzing (2). 

(llENCKAERTS, T. PO:VUIJ(E; EN « FONDS 
COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,, 
T. ANSAY EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 november 1959 in hoger 
beroep door de Correctionele Rechtbank 
te Luik gewezen; 

A. Over de voorziening van het " Fonds 
commun de garantie automobile" : 

Gelet op de voorziening welke op 
27 november 1959 door aanlegger in 
zijn hoeclanigheid van tussenkomende 
partij, ingesteld werd tegen het vonnis, 
op 16 november 1959 gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Luilc, in 
hoger beroep uitspraak doende; 

Overwegende, dat aanlegger bij een 
op 17 mei 1. 960 ter griffie van het Hof 
ontvangen verklaring, van zijn voor
ziening afstand geclaan heeft ; 

B. Over de voorziening van aanlegster 
Henckaerts Ernestine, burgerlijke partij, 
en rechtsopvolgster van de overleden 
beklaagde Henckaerts Fernand : 

Over het enig midclel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 172 en 
202 van het \Vetboek van strafvordering, 
van artikel 5 van de wet van 1 mei 18!±9, 
alsmede het advies van de Raad van 
State van 12 november 1806, doordat 
het bestreclen vonnis aanlegster, in 
haar hoedanigheid van algemene legata
ris van de overleden Henckaerts Fernand 
veroordeeld heeft tot betaling, aan de 
partij Pommee, van de som van 5.900 fr. 
met de interest tegen de wettelijke voet, 
ingaande op 9 juni 1958, en van de kosten 

(1) Verbr., 13 februari 1950 (Arr. Vm·br., 
1950, blz. 390, Bttll. en PAsro., 1950, J, 417). 

(2) Verbr., 13 februari 1950, aangehaald 
in vorige noot; 16 november 1953 (A1'1', 
Verb?·., 1954, blz. 169, B•tll. en PAsrc., 1954, 

van beide aanleggen, om de reden " dat 
de vordering van Pommee, beklaagde 
en burgerlijke partij, tegen wijlen Henc
kaerts, die voor bet gehee1 tot het ont
staan van de uit het verkeersongeval 
gesproten schade bijgedragen heeft, ten 
helope van tweederde gegroncl is "• 
dan vvanneer bij het door de Rechtbank 
van politie te Luik gewezen heroepen 
vonnis geen veroorde1ing ten laste van 
aanlegster uitgesproken was, dan wan
neer de partij Pommee, die aanvankelijk 
beklaagcle en hurgerlijke partij was, 
door haar aide van hoger beroep haar 
beroep heeft heperkt dat zij slechts 
tegen het openbaar ministerie en be
klaagcle Ansay heeft ingestelcl, clan 
wanneer het hoger beroep van Pommee 
gericht was noch tegen de overleden 
Fernand Henckaerts, noch tegen zijn 
algemene legataris, Ernestine Henckaerts, 
die zelf heroepster was, cloch aileen 
tegen de partij Ansay, clan wanneer 
de rechter in hoger heroep, door aan
legster te veroorclelen tot hetaling van 
schadevergoecling aan verweerder Pom
mee, zijn machten te buiten is gegaan 
en hij uitspraak heeft gedaan buiten 
de kennisneming waarmede de in de 
zaak staancle partijen hem haclclen 
bekleed : 

Overwegende dat naar luid van zijn 
aide van hoger beroep van 10 october 
1959, verweercler Pommee Leon ver
klaarcl heeft hoger beroep in te stellen, 
als beklaagde en burgerlijke partij, tegen 
het vonnis clat op 6 october 1959 in 
zijn zaak tegen het openbaar ministerie 
en tegen Ansay Rene, heklaagcle, door 
de Reehthank van politie te Luik uit
gesproken is ; 

Overwegencle dat verweerder Pommee, 
door te zeggen da.t hij slechts in hoger 
beroep gekomen was van de beschik
kingen van het in zijn zaak tegen het 
openbaar ministerie en tegen Ansay 
uitgesproken vonnis, duidelijk blijk ge
geven heeft van zijn hedoeling zijn 
hoger heroep te beperken tot de beschik
kingen van het vonnis waardoor llij 
op de puhlieke vordering veroordeelcl 
werd en waarcloor de rechtbank zich 
onbevoegd verklaarde om kennis te 
nemen van de vordering die hij tegen 
Ansay richtte, en bij de rechter in hoger 
beroep niet aan te brengen de vordering 

I, 193); 6 october 1958 (A1·r. Ve1'b1·., 1958, 
blz. 100, Bull. en PASIC., 1959, I, 123); 
20 juni 1960 (Arr. Ve1·br., 1960, blz. 9•15, 
Bttll. en PASIC., 1960, I, 1198). 
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welke hij v66r de eerste rechter ingesteld 
had tegen Henckaerts Fernand, rechts
voorganger van aanlegster Henckaerts 
Ernestine; 

Overwegende dat, nu de rechters in 
hoger beroep, hoewel laatstgenoemde 
vordering niet bij hen aanhangig was, 
desniettemin daarover uitspraak gedaan 
en aanlegster jegens verweerder Pommee 
tot betaling van schadevergoeding en 
tot de kosten van beide gedingen ver
oordeeld hebben, niettegenstaande de 
eerste rechter geen veroordeling ten 
laste van aanlegster jegens die ver
weerder had geveld, zij hun machten 
te buiten zijn gegaan en de in het midclel 
aangeduicle bepalingen geschonden heb
ben; 

Dat het middel gegrond is; 

II. In zover de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering· van tweede verweercler : 

Overwegende dat er geen middel 
wordt ingeroepen; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening, ingesteld door· het 
Fonds commun de garantie automobile, 
en veroordeeld deze aanlegger tot de 
kosten van zijn voorziening ; verbreekt 
het bestreden vonnis, slechts in zover 
daarbij uitspraak gedaan is over de 
vordering, door verweerder Pommee 
tegen aanlegster Henckaerts Ernestine 
ing·estelcl en zij jegens die verweerder 
tot schadevergoeding veroordeeld en 
in de kosten van beide aanleggen ver
wezen is ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; veroordeelt verweerder Pom
mee tot de helft der kosten ; laat de 
wederhelft de Staat ten laste; beveelt 
dat melding van dit arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; zegt dat er geen 
termen zijn tot verwijzing. 

28 november 1960. -,- 2e kamer. ~ 
Voo1·zitter, H. Giroul, voorzitter. ~ 
Ve1'slaggeve1·, H. de Waersegger. ~ Gelijk
luidende concl1tsie, H. Roger Janssens 
de Bisthoven, eerste advocaat-g&neraal. 
~ Pleiter, H. Struye. 

2e KAMER. ~ 28 november 1960 

1° CASSATIE. ~ BEVOEGDiiEID. ~ 
IN STRAFZAKEN. ~ MATERIELE DWA-

I,ING IN DE BESTREDEN BESLISSING. ~ 
MACHT VAN HE'l' HOF DEZE RECHT TE 
ZETTEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). ~- FoUT DIE 
SLECHTS EEN ONRECHTSTREEKSE OOR
ZAAK IS VAN EEN SCHADE. ~ AAN
SPRAKELIJKHEID VAN DEGENlO: DIE 
DE FOUT BEGAAT. ~ VOORWAARDE. 

1° Voo1· het beoo1'delen van een rniddel 
tot cassatie, !weft het Hof de rnacht 
een rnate1'iiile dwaling van de best1'eden 
beslissing, die opvallend is 1'ekening 
houdend rnet het tekstve1'band, 1'echt 
te zetten (1). 

2° Opdat een fout die slechts de on1'echt
st1'eekse oo1·zaak van een schade is de 
aansp1'akelijkheid zou rnedeb1'enyen van 
degene welke ze begaat, is het ve1·eist, 
rnaa1' voldoende, dat het verband dat 
de {o1tt rnet de schade ve1'enigt een 
kamkter van noodzakelijkheid zou hebben 
zoda.nig dat, zonder de f'out, de schade, 
zoa.ls ze zich voo1'doet in concreto, 
zich niet zou venvezenlijkt he b ben ( 2). 

(CATINO, T. OLIVA.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 mei 1960 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

In zover de voorziening de beslissing 
bedoelt, gewezen over : 

I. De publieke vordering : 
Overwegende dat de substantiiile of 

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

II. De burgerlijke vordering van ver
weerder : 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 77 en 77bis van het organiek 
besluit van de Regent van 26 mei 1945 
betreffende de inrichting van de Rijks
dienst voor arbeidsbemiddeling en werk
loosheid, gewijzigd door artikel 2 van 
het koninklijk besluit van 26 september 

(1) Verbr., 23 november 1959 en 16 mei 
1960 (A1·r. Verb1·., 1960, blz. 257 en 827, 
Bull. en PAsiC., 1960, I, 649 en 1067). 

(2) Verbr., 11 juni 1956 (B1tll, en PAsiC., 
1956, I, 1094). 
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1955, 80, 105, 108, 11? van het organiek 
koninklij k besluit van 22 september 
1955 van de ziekte- en invalicliteits
verzekering, ?9 van het besluit van de 
Regent van 26 mei 1945, 56 van de 
wet van 4 augustus 1930, gewijzigcl 
door artikel 28 van de wet van 2? maart 
1951, 1382 van het hurgerlijk wethoek, 
cloorclat het bestreclen arrest, over de 
conclusies van de burgerlijke partij 
Oliva recht cloencle, haar bij bevestiging 
van het beroepen vonnis ten laste van 
aanlegger een som van 2.2?0 frank heeft 
toegekencl die de werkloosheiclsuitke
ringen en de kinclerbijslagen belichaamt 
welke geclerfd werden tijclens twee 
weken door het misclrijf veroorzaakt 
arbeidsongeschiktheid, en zijn beslissing 
gesteuncl heeft op de overweging dat 
« ongetwijfeld, zo, naar luid van arti
kel 11? van het koninklijk besluit van 
22 september 1955, de burgerlijke partij 
bovengemelde werkloosheidsuitkeringen 
moet derven, de reden hiervan is dat 
zij vrijwillig deelgenomen heeft aan de 
vechtpartij waarhij zij verwond werd; 
dat zij desniettemin die uitkeringen niet 
verloren had inclien de verwondingen 
waarvoor Catino verantwoorclelijk is 
bet haar niet onmogelijk gemaakt hadden 
zich voor bet werkloosheidstoezicht aan 
te melclen en dat er hijgevolg een recht
streeks verbancl van oorzaak tot gevolg 
ligt tussen het door de burgerlijke partij 
geleden verlies en de door de heklaagde 
begane schuldige feiten ll, dan wanneer, 
eerste ondercleel, het hestred en arrest 
niet zonder zich tegen te spreken en 
artikel 1382 van bet burgerlijk wethoek 
te schend en, enerzij ds, he eft kunnen 
oordelen tegelijk dat de oorzaak van 
bet derven, door de burgerlijke partij, 
van de werkloosheidsuitkeringen, gelegen 
is in het feit clat zij vrijwillig aan een 
vechtpartij heeft cleelgenomen, doch 
dat de verantwoorclelijkheid voor cleze 
derving te wijten is aan aanlegger wijl 
hij door de veroorzaakte vervvondingen 
het de burgerlijke partij onmogelijk 
gemaakt heeft zich voor het toezicht 
op de werklozen aan te melden, alclus 
de verantwoorclelijkheid van aanlegger 
rechtvaarcligende door een reclen die 
inclruist tegen die waarin is vastgesteld 
dat de oorzaak van de schade cler burger
lijke partij haar eigen claacl is, anderzijds, 
heeft kunnen vaststellen clat de burger
lijke partij het voorcleel van de werk
loosheidsuitkeringen heeft moeten derven 
bij toepassing van artikel 11? van het 
koninklijk hesluit van 22 september 
·1955, dan wanneer deze wetsbepaling 

niet de werkloosheidsuitkeringen hedoelt, 
maar de verstrekkingen bij primaire 
ongeschiktheicl van de ziekte- en inva
licliteitsverzekering; tweede ondercleel : 
de burgerlijke partij door het misdrijf 
van de heklaagcle geen uit het derven 
van de werkloosheidsuitkeringen sprui
tende schade heeft kunnen ondergaan, 
daar cleze uitkeringen te haren behoeve 
clienclen te worden vervangen door de 
vergoeclingen voor primaire ongeschikt
heid, naar luicl van de artikelen 80, 
105 en '108 van het koninklijk hesluit 
van 22 september 195fi, en ?? en ?? bis 
van het besluit van de Regent van 26 mei 
1945, en clan wanneer het feit dat zij 
beaoelde uitkeringen niet getrokken heeft 
niet aan aanlegger Catino te wijten is, 
maar hieraan dat de GewesteJijke Dienst 
Brabant van de Hulpkas voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering heeft Iaten gel
den dat zij daarop geen recht had, hij 
toepassing van artikel 11? v2n het ko
ninklijk besluit van 22 september 1955 ; 
derde ondercleel : de hurgerlijke partij 
door het misclrijf van de heklaagde geen 
schade heeft kunnen ondergaan wegens 
het derven van de kiJ;J.derbijslagen waar
mee de werkloosneidsuitkering verhoogd 
wordt naar luicl van artikel ?9 van het 
hesluit van de Regent van 26 mei 191,5, 
gewijzigcl door artikel 1 van het konink
lijk besluit van 4 augustus 1956, daar 
hedoelde hijsiagen haar bij arheids
ongeschiktheid clienen te worden betaald 
door de Compensatiekas waarbij haar 
laatste werkgever aangesloten was, naar 
luid van artikel 56 van de wet van 
4 augustus 1930, gewijzigcl door arti
kel 28 van de vvet van 2? maart 1951 : 

Over het eerste ondercleel : 
Overwegende dat de verwijzing van 

het I-I of van heroep naar artikel 11? 
van ]Jet organiek koninklijk besluit 
van 22 september 1955 van de ziekte
en invaliditeitsverzekering, naar luicl 
waarvan de hij dit hesluit hepaalde 
verstrekkingen geweigercl worden w:m
neer de geleclen Schade haar oorsprong 
vindt in een inbreuk waarvoor rle door 
schade getroffene een definitieve ver
oorcl eling tot een correctionele straf 
heeft opgelopen, op vaststaanrle wijze 
te kennen geeft dat het arrest ten gevolge 
van een materiele dwaling gewag maakt, 
naar aanJeiding van rleze wetshepaling, 
van de werkloosheiclsuitkeringen en niet 
van de hij clit hesluit hepaalde vergoe
dingen voor primaire ongeschikt.heicl ; 

Overwegende clat het niet tegenstrijclig 
is te verklaren, enerzijcls, dat verweercler 
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door de schuld van aanlegger zijn werk
loosheidsuitkeringen heeft moeten der
ven, en anderzijds, dat, krachtens een 
bepaling van het organiek koninklijk 
besluit van de ziekte- en invaliditeits
yerzekering, verweerder de vergoedingen 
voor ongeschiktheid niet heeft bekomen 
die de werkloosheidsuitkeringen hadden 
kunnen vervangen; 

Waaruit volgt dat dit onderdeel van 
het middel feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede en het derde onderdeel 
te samen : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na de font van aanlegger en het bestaan 
van de schad8 vastgestP.ld te hebben, 
])eslist dat die schade 2.2.70 frank, welke 
de niet ontvangen werkloosheictsuit
kering·en en kinderhijslagen vertegen
woordigt, lwt rechtstreekse gevolg is 
van de- arbeidsong0scniktheid welke aan 
verweerder door cl e schulclige daad van 
aanle'\'g"er berokkencl werd; 

Dat het aldus op de vereisten tot 
toepassing van artikel 1382 van het 
hurg-erlijk wetboek gewezen en zijn 
beslissing wettig gerechtvaardigd heeft.; 

Overwegende dat aanlegger tevergeefs 
doet gelden dat krarhtens de in deze 
onderdelen van bet mindel aangeduide 
wetsbepa ling·en van de maatschappeliJke 
wetgeving, de scJ1ade, dit wil zeggen 
llet derven van de werkloosheidsuit
keringen en de daarhij behorende kinder
bijslagen had kunnen of moeten worden 
vereffend door de toekenning aan ver
weerder van invalidit.eitsvergoedinll,'en 
tot hetzelfcle heloop en van kindsr
bijslagen, gezien de ongescl1iktheid die 
llij heeft opgelopen tengevolge van de 
slagen en verwondingen welke 11em door 
aanlegger veroorzaakt werden, docn dat 
deze vereffening door de scllUld van ver
weerder niet plaats had ; 

OvP.rwegende dat er een verhand 
van oorzaak tot gevolt; ligt tussAn de 
fout en de schade wanneer het srhuldige 
feit, niettegenstaande het optreden van 
andere oorzaken, noodzakelijk de schade 
veroorzaakt heeft, dit wil zeggen dat, 
zond er de fout, de scbade zoals zij in 
concTeto hestaat, niet zou zijn ontstaan; 

Overwegende dat het aangevallen ar
rest derhalve wettig heeft kunnen heslis
sen dat de verantwoordelijkheid voor 
de gevolgen van de door aanlegger 
begane onrechtmatige daad op hem 
rustte, niettegenstaande de deelneming· 
van vervveerder aan de vechtpartij waar
hij hij als slachtoffer viel en niettegen
staande de gevolgen welke cleze deel
neming ten aanzien van de toekenning 

van de invaliditeitsvergoedingen met 
zich brengt, vermits het arrest vaststelt 
dat, zonder de door aanlegger hegane 
fout, de schade, bestaande in net derven 
van de werkloosheiclsvergoedingen en 
de daarhij behorende kinderbijslagen, 
niet zou zijn ontstaan; clat deze twee 
onderdelen van het middel niet kunnen 
ingewilligd worden ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

28 november 1960. - 2° kamer. 
Voo?·zitte1', H. Giroul, voorzitter. 
Ve1'slaggcve1', H. Louveaux. - Gelijk
luidende conclusie, H. Roger Janssens 
de Bisthoven, eerste advocaat-generaal. 

2 8 KAMER. - 28 november 1960 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- IN STRAFZAKEN. 
- IN CONCLUSIE VOORGESTELD MID
DEL. - DAT NIET PERTINENT WORDT 
TEN GEVOLGE VAN EEN VASTSTELLING 
VAN DE RECHTER. - GEEN VERPLICH
TING MEER l!ET TE BEANTWOORDEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - CONCLUS!E DIE 
DE GEVOLGTREKKINGEN VAN EEN DES
KUNDIGE KRITISEERT. - ARREST DAT 
DE UITSLAG VAN DE DEBATTEN V66R 
HET HOF TEGENOVER HEN STEJ,T. -
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLIS
SING. 

3° BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTEN. - MIDDEL DAT AANVOERT 
DAT HET ARREST AAN DE VERSLAGEN 
VAN EEN DESKUNDIGE EEN VASTSTEL
LING TOESCHRIJFT DIE DEZE VER
SLAGEN NIET BEVATTEN. - VAST
STELLING DIE AAN DIE VERSLAGEN 
NIET vVORDT TOEGESCHREVEN. ~ GEEN 
SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACUT 
VAN DE AKTEN. 

~° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
IN STRAFZAKEN. - MATERIELE DWA
LING IN HET PROCES-VERBAAL VAN 
EEN TERECHTZITTING. - MACH'r VAN 
HET HoF DEZE RECHT TE ZETTEN. 

5° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
IN STRAFZAKEN.- DESKUNDIG ONDER
ZOEK. - EED DIE DOOR DE DESKUN
DIGE MOET AFGELEGD WORDEN. 

6° MIDDELEN TOT CASSATIE. -
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IN STRAFZAKEN. - MIDDEL GESTEUND 
OP DE BEWEERDE VALSHEID VAN EEN 
VASTSTELLING VAN IIET BESTREDEN 
ARREST. - GEEN BETICIITING VAN 
V ALSHEID. NIET ONTV ANKELIJK 
MID DEL. 

7° HOGER BEROEP.- IN STRAFZAKEN. 
- EENPARIGIIEID.- HOF VAN BEROEP 
DAT, NA VERNIETIGING VAN HE'!' BERGE
PEN VONNIS, DE STRAF VERZWAART. -
EENPARIGIJEID VEREIST. 

8° KANSSPEL EN WEDDENSCHAP. 
KANSSPELEN. - VEROORDELING 

vVEGENS INBREUK OP DE WET VAN 
24 OCTOBER 1902. - VERBEURING. -
VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN 
DE VEREISTEN TOT VERBEURDVERKLA
RING. - Voml. 

1° De rechte1' is niet verplicht een middel 
nader te beantwoo1·den dat in conclusie 
wonlt voorgesteld, maar dat niet pertinent 
wordt ten gevolge van een vaststelling 
van zijn beslissing (1). 

2° Is 1'egelmatig gernotiveerd het arrest 
dat tegen de kritieken door de ve1·dachte 
uitgebracht tegen de gevolgtrekkingen 
van een deskundige, de ttitslagen stelt 
van de de batten voor het hof van be1·oep. 

3° Mist feitelijke grondslag het rniddel 
dat aanvoert dat het bestreden an·est 
de bewijskracht geschonden heeft van 
deskundige verslagen doo1· httn een 
vaststelling die ze niet bevatten toe te 
schtijven, wannee1' uit het mTest niet 
blijkt dat dit aan deze verslagen be
doelde vaststelling toeschrijft (2). 

4° Voo1' de beoo1·deling van een middel 
tot cassatie, heeft het Hof de macht 
een materiele dwaling in het proces
ve1·baal van een terechtzitting begaan 
en waarvan de zelwrheid ttit het tekst
verband van dit docnment blijkt, recht 
te zetten (3). 

5° De desk1mdige in strafzaken aange
steld rnoet de eed afleg gen in de tennen 
vootgesch!'even do01· artikel 44, lid 2, 
van het wetboek van stra{vorde1·ing, 
gewijzigd doo1' het eni,q artikel van de 

(1) Verbr., 26 september 1960 (B1tll. en 
PASIC., 1961, I, 88). 

(2) Verg. verbr., 20 october 1958 en 26 janu
ari 1959 (Bttll. en PAsrc., 1959, I, 175 en 532). 

(3) Verbr., 23 juni 1959 (B1dl. en PAsrc., 
1959, I, 639); 17 october 1960 (sttpra, biz. 150, 
Bttll. en PAsrc., 1961, I, 167). 

(4) Verbr., 2 mei 1960, twee arresten en 
30 mei 1960 (-Arr. Verb1·., enkei het eerste 

wet van 3 juli 1957, of in gelijkbeteke
nende termen voo1· zoveel deze alle ttit 
de wettelijke eed spruitende ve1·plich
tingen voorsch!'ijven (4). 

6° Bij geb1·ek aan belichting van valsheid, 
is het middel dat stwnt op de beweerde 
valsheid van een authentieke vaststellin,q 
van het bestreden arrest, niet ontvanke-
lijk (5). 

7° Het hof van beroep mag niet zonde1· 
bij eenparigheid tiitspraak te doen, 
de st1'af verzwaren door de co1'Tectionele 
rechtbanlc tiitgesprolcen, zelfs wannee1' 
ze het beroepen vonnis vernietigt en 
uitsp1·aal~ doer doo1· een niemve beschik
lcing (6). 

8° De vaststelling dat de toestelle1~, waarvan 
het arrest de ve1·beurdverklanng beveelt 
bij toepassing van artilcel 6 van de 
wet van 24 october 1902 bet1'effimde 
het lwnsspel, gebrnikt werden of be
stemd waren voo1· de dienst van de spelen, 
kan voortvloeien nit de verwijzing van 
het an·est naar de inventarissen die 
de beschrijving bevatten van de voo1'
werpen in beslag genomen in de handen 
van de verdachten die schuldig verklaanl 
werden aan exploitatie van kansspelen. 

(THOMAS EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 april 1960 gevvezen door 
het Hof van beroep te Brvssel, uitspraak 
doende op verwijzing; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
aanleggers veroordeelt zonder beant
woording van de conclusies van de 
beklaagden, in zover dezen tot hun 
verdediging deden geld en : 1° dat in 
de zin van de wet van 24 october 1902, 
het spel naar recht de overeenkomst 
IS waardoor de partijen wederkerig een 
bepaalde winst toezeggen aan diegene 
onder hen die erin slaagt een bepaalde 
handeling te verrichten, en dat ten 

arrest, 1960, biz. 783, Btlll. en PAsrc., 1960, 
I, 1016, 1020 en 1113). 

(5) Verbr., 26 october 1959 (An·. Verbr., 
1960, biz. 162, Bull. en PAsiC., 1960, I, 230); 
5 september 1960 (sttp1'a, biz. 9, Bttll. en 
PASIC., 1961, I, 11). 

(6) Verbr., 1 april 1957 (A1'1'. Verb1·., 1957, 
biz. 648, Btill. en PAsro., 1957, I, 940). 
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deze de kwestieuze biljarten g·een spel 
uitmaakten omdat de exploitant in 
feite geen partij jegens de speler was, 
aangezien de enige reden van bestaan 
van de betaalde prijs het op zichzelve 
beschouwde vermaak van de klant was; 
2° dat artikel 1. van voormelde wet niet 
van toepassing· is op het vermaakspel, 
het enige door dit artikel verboden 
spel datgene zijnde dat tot winzucht 
prikkelt, ~vat in feite het geval niet 
was met de door de beklaagden geex
ploiteerde biljarten; 3° dat het in ieder 
geval niet bewezen was dat het een 
spel gold waarin het toeval overheerste, 
en dit om bepaalde elementen waarop 
het arrest niet antwoordt en die afgeleid 
waren : a) uit een welbepaalde kritiek 
waardoor beklaagden de besluiten van 
de aangestelde deskundige, dhr. Saint
Hubert, betwistten; b) uit bepaalde 
elementen getrokken uit de door de 
verdediging overgelegde expertiseversla
gen ; c) uit bepaalde vaststellingen die 
gedaan en verklaringen die afgelegd 
werden in de loop van de onderzoekingen, 
en die tegen de besluiten van de deskun
dig·e indruisten, het geheel van deze 
drie categorieeen van bepaalde elementen 
aldus gesteld zijnde tegenover het bewijs 
van het bestaan van een mechanisme 
dat belette de ballen te " leiden '' waar
van de beklaagden ontkenden dat het 
door de deskundige zou zijn vastgesteld, 
welke vaststelling het arrest aan beide 
verslagen van deskundige Saint-Hubert 
slechts toeschrijft met schending van 
de bewijskracht dier verslagen, die 
dergelijke vaststelling geenszins behelzen 
(bovendien schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het burgerlijk 
wetboek) : 

Over de eerste twee onderdelen : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

hij de beslissing dat de door aanlegger 
g·eexploiteerde electrische biljarten spelen 
zijn naar luid van artikel 1 van de wet 
van 2t, october 1902, kennelijk doelt 
op de biljarten, beschouwd als speel
toestellen, en niet als een beweerd kans
contract dat tussen spelers en exploi
tanten wordt gesloten; 

Dat, aangezien het arrest vastg·esteld 
heeft dat die biljarten op zichzelve 
spelen in de zin van de wet van 24 octo
ber 1902 zijn, de conclusies waardoor 
aanleg·gers aanvoeren dat de elementen 
van een speelcontract ter zake niet 
hestonden, en dat de kwestieuze bil
jarten niet tot winzucht prikkelen, niet 
pertinent wortlen en dat de.feitenrechter 

ze derhalve niet uitvoeriger behoefde 
te heantwoorden; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat het arrest, door 

in feite en derhalve soeverein vast te 
stellen, als blijkende uit de behandeling 
v66r het Hof, dat in de omstandigheden 
waarin zij geexploiteerd werden, het 
toeval in de litigieuze spelen het over
heersende element was, op passende 
wijze de conclusies van aanleggers beant
woord heeft die in dit opzicht de besluiten 
van de deskundige critiseerden en aan
voerden dat, in strijd met diens mening, 
het spelen gold waarin de handigheid 
de bovenhand had op het toeval ; 

Overwegende dat uit het arrest niet 
hlijkt dat het Hof van beroep aan het 
verslag· van deskundige Saint-Hubert 
de vaststelling heeft toegeschreven van 
het hestaan van een mechanisme dat 
de spelers helette, wanneer eenmaal 
de hal afgeduwd was, nog doeltreffend 
op de loop ervan in te grijpen; dat het 
arrest niet verduidelijkt of « de funda
mentele opmerkingen die de aangestelde 
deskundige naar voren brengt '' en waarop 
hij het bestaan van het kwestieuze 
mechanisme steunt, door de deskundige 
gemaakt zijn in een van zijn schriftelijke 
verslagen, of op de terechtzitting van 
het Hof van heroep van 8 j uni 1959, 
in de loop waarvan de heren Saint
Hubert en Breny in hun hoedanigheid 
van deskundige g·edeponeerd hebben; 
dat de grief van schending van de bewijs
kracht van de verslagen van de deskun
dige derhalve in feite niet opg·aat; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan ingewilligd worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 155, 
189 en 211 van het Wetboek van straf
vordering en 9? van de Grondwet, door
dat het bestreden arrest aanlegg·ers 
veroordeelt, zonder dat het bewezen 
is dat de heren Saint-Hubert en Breny, 
die op de terechtzitting· van het Hof 
van heroep van 8 juni 1959 gehoord 
werden, de wettelijke getuigeneed hebben 
afgelegd, en doordat het bestreden 
arrest mitsdien gewezen is op een nietige 
rechtspleging en het niet mogelijk maakt 
na te gaan of een substantiele formaliteit 
vervuld werd : 

Overwegende dat op het proces-ver
baal van de terechtzitting van het Hof 
van beroep te Brussel van 8 juni '1959, 
in de loop waarvan de heren Saint
Hubert en Breny gehoord werden, de 
gedrukte formule staat : " De getuigen,, 
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alvorens te deponeren, heeft zijn naam, 
voornamen, leeftijd, beroep en woon
plaats gezegd; lleeft in handen van de 
heer Voorzitter de eed afgelegd geheel 
de waarheid en niets dan de waarheid 
te zeg·gen, met toevoeging : Zo helpe 
mij God, en heeft verklaard noch bloed-, 
aanverwant, lmecht of dienstbode van 
de beklaagden te zijn "; 

Overwegende dat het feit dat in deze 
gedrukte formule de actieve werkwoorden 
in het enkelvoud gelaten zijn, zonder 
met hun onderwerpen, " de getuigen "' 
in overeenstemming te zijn gebracht 
het gevolg is van een voor de hand 
liggende vergissing' van de griffier, welke 
bewezen wordt door de na bewuste 
formule met de pen geschreven vermel
ding : voormelde getuigen hebben boven
dien de deskundigeneed afgelegd, zijnde : 
" Ik zweer rnijn taak in eer en geweten, 
nauwgezet en eerlijk te vervullen ; zo 
helpe mij God " ; 

Dat alclus bewezen is dat de heren 
Saint-Hubert en Breny behalve de des
kuncligeneed, de wettelijke getuigeneed 
afgeleg·d hebben ;· 

Dat het midclel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde micldel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 4.3 en 44 
dit artikel gewijzigd door het enig artikel 
van de wet van 3 juli 1957 van het 
wetboek van strafvordering, doordat 
het bestreden arrest aanleggers veroor
deelt zonder uit de elementen van 
's Hofs overtuiging de depositie weg 
te laten die als deskundige afgelegd 
were! door de Heer Saint-Hubert v66r 
de Correctionele Rechtbank te Verviers 
op de terechtzitting van 25 november 
1957, dan wanneer hij daar slechts de 
eed afgelegd heeft " zijn advies te geven 
en zijn verslag uit te brengen in eer en 
geweten "' maar niet zijn taak nauwgezet 
en eerlijk te vervullen, zodat hij niet 
de wettelijke deskundigeneed afgelegd 
heeft, en doordat het arrest cleze nietig
heid van de rechtspleging heeft overge
nomen : 

Overwegende dat naar luid van het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
van de Correctionele Rechtbank te 
Verviers van 27 november 1957, des
kundige Saint-Hubert die door de recht
bank verhoord were! de volgende eed 
aflegde : " Ik zweer mijn advies te geven 
en mijn verslag uit te brengen in eer 
en geweten, zo helpe mij God >>; 

Overwegende dat de formule van deze 
eed geen sacramentele formule is en 
dat de door de wet voorgeschreven term en 

mogen vervangen worden door gelijk
betekenende termen, voor zoveel deze 
alle uit de wettelijke eed spruitende 
verplichtingen voorschrijven; 

Overwegende dat de verbintenis, welke 
de deskundige aangaat, zijn advies te 
geven en zijn verslag uit te brengen 
in eer en geweten, de verbintenis zijn 
taak nauwgezet en eerlijk te vervullen 
impliceert; 

Overwegende dat onder deze voor
waarden de substantiele formaliteit van 
de eedaflegging door deskundige Saint
Hubert wettig inachtgenomen en vast
gesteld is ; 

Dat het. middel naar recht faalt; 
Over het vierde middel, afgeleid nit 

de schending· van de artikelen 78, 155 
en 189 van het Wetboek van straf
vordering, doordat het bestreden arrest 
nit de debatten verwerpt, zonder acht 
erop te slaan, de verklaring welke door 
de heer Saint-Hubert als getuige op 
de terechtzitting van de Correctionele 
Rechtbank te Luik van 15 mei 1957 
afgelegd werd, om de reden dat hij de 
getuigeneed niet afgelegd heeft; dan 
wanneer in het proces-verbaal van voor
rnelcle terecl1tzitting vastgesteld is (blz. 4, 
1 e alinea) dat " de getuigen ... alvorens 
te deponeren ... de eed afgelegd hebben 
geheel de waarheid en niets dan de 
waarheid te zeggen, met de formule : 
" Ik zweer het, zo helpe mij God » en 
dat, a! is deze passage van het proces
verbaal der terechtzitting met een schuine 
lijn doorgehaald er krachtens artikel 78 
van het W etboek van strafvordering, 
dat toepasselijk is op aile alden in de 
strafrechtspleging· en onder meer op 
de processen-verbaal der terechtzitting, 
geen rekening kan gehouden worden 
met deze doorhaling die niet geauthen
tificeerd is door de handtekening van 
de voorzitter en de griffier, zodat er 
wettelijk vastgesteld is dat de Heer 
Saint-Hubert de wettelijke getuigeneed 
afgelegd heeft, en doordat het bestreden 
arrest derhalve deze depositie onwettig 
uit de debatten verworpen en geweig·erd 
heeft acht erop te slaan : 

Overwegende dat het middel gesteund 
is op een beweerde valsheid van een 
authentieke vaststelling van het arrest 
ten aanzien waarvan aanlegger het 
bewijs niet !evert dat hij ze van valsheid 
heeft beticht ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Over het vijfde middel, afgeleid uit 

de schending van artikel 140 van de 
wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke 
inrichting, aangevuld door artikel 2 
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van de wet van 4 september 1891, en 
van artikel 9? van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest, in de zaak 93, B 
uitspraak doende, beklaagde Sannen 
tot een straf van 100 frank geldboete 
en een vervangende gevangenis van 
1 maand veroordeelt, zodoende de straffen 
van 20 frank geldboete en 3 dagen ver
vangende gevangenis, welke door de 
eerste rechter tegen hem waren uitge
sproken, verzwarend e, zonder vast te 
stellen dat l1et Hof van beroep met 
eenparigheid van stemmen uitspraak 
gedaan heeft, dan wanneer deze een
parigheid vereist was zo het Hof van 
beroep de uitgesproken straffen wilde 
verzwaren : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
l1et vonnis vernietigt dat door de Correc
tionele Rechtbank te Luik op 10 jnli 
195? is gewezen en waarbij deze recht
bank aanlegger Sannen veroordeelde tot 
een geldboete van 20 frank vermeerderd 
met 190 opdecimes en gebracht op 400 fr. 
of drie dagen vervangende gevangenis ; 
dat het Hof van beroep, de zaak bij 
toepassing van artikel 215 van het Wet
hoek van strafvordering tot zich trek
kende en door nieuwe beschikking·en 
11itspraak doende, onder verzwaring van 
de bij voormeld vonnis gevelde straf, 
Sannen veroordeelt tot een gel dboete 
van 100 frank, vermeerderd met 190 op
decimes en gebracht op de som van 
2.000 frank of een maand vervangende 
gevangenis; dat het arrest geen vast
stelling dat het. met eenparigheid van 
stemmen uitgesproken werd inhoudt; 

Overwegende dat artikel 1'±0 van de 
wet van 18 juni 1869, gewijzigd door 
de wet van 4 september 1891, bepaalt 
dat eonparigheid van stemmen vereist 
wordt opdat het Hof van beroep de 
tegen de verdacht.e uitgesproken straffen 
zou kunnen verzwaren; dat deze bepa
ling op al[f~ gevallen van verzwaring 
van straf toepasselijk is, zonder dat 
van de regel msg· uitgezonderd worden 
het geval waarin het hof van beroep 
net vonnis vernietigt dst bij toepsssing 
van arlikel 215 van het Wetboek van 
strafvordering bij hetzelve is aange
braeht; 

Dat net srrest door he" nalaten van 
dGze formaliteit welke substantieel is, 
voorme.ld srtikel 140 overtreedt; 

Dat !let middel ge!Srond is ; 
Over 11et Zbsde middel, afgtJlt:id uit 

de schending van de artikelen 9? van 
de Grondwet, en 6 van de wet van 
24 october 1902 op het spel, doordat 
het arrest in de zaak 93, B « het in beslag 

genomen toestel " verbeurrl verklaard 
en, bij toepassin~S' van het beroepen 
vonnis in de zaak 92, B, « de spelen >> 

verbeurd verklaart, zonder vast te stellen 
dat !let « meube!en, werktuigen, gereed
schappen of toestellen, gebruikt of be
stemd voor de dienst der spelen >> geldt, 
E>n doordat het derhalve de uitgesproken 
verbeurdverklaring niet gemotiveerd 
heeft, nu bet een van de elementen 
waarvan de wet de straf dier verbeurd
verldaring afhankelijk stelt niet heeft 
vastgesteld : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in de zaak 93, B « het toestel en de 
inzetten, in beslag genomen onder de 
nummers 1025 bn 1026 VC~n 1956 van 
de overtuigingsstukken van de Correc
tionele Recntbank te Luik, verbeurd 
verklaart; dat het arrest in de zaak 
92, B het beroepen vonnis bevestigt, 
hetwelk de spelen en de inzet welJie in 
beslag genomen werden verbeurd ver
klaart, zonder verwijzing naar kaften 12 
en 13 van het dossier; 

Overwegende dat het arrest, door te 
verwijzen naar die stuKken welke de 
omstandige inventarissen uitmaken met 
de besclwijving van de voorwerpen die 
in de handen van aanleg!Ser in beslag 
genomen en ter griflie van de Cornctio
nele Rechtbanken te Verviers en te Luik 
neergelegd werden, !SbnotJgzaam ver
duideliJkt heeft dat het gelden, meubelen 
en toestellen geldt die voor de dienst 
der spelen gebruikt werden of bestemd 
waren; 

Dat het feitelijke grondsiag mist; 
En overwegende, voor het overige, 

dat de substantiele of op straf van nietig·
heid voorgeschreven rr,chtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het aanlegger Sannen 
veroordeeld heeft tot een straf van 
100 frank geldboete, vermeerderd met 
190 decimes en tot een maand vervan
gende gevangenis met 3 jaar uitstel, 
tot de kosten der publieke vordering 
in de zaak sub 93, B, en tot twee negenden 
van de kosten in hoger beroep, en die 
kosten invorderbaar door Mn maand 
lijfsdwang verklaard heeft; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat melding van dit arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt aan
leggers Thomas, Demollin, Seel, Bille, 
Neuville, \Vergifosse, Maillard en Bodson 



-298 

ieder tot Mn negende van de kosten · 
legt een negende der kosten de Staat 
ten laste; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

28 november 1960. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, H. Giroul, voorzitter. 
Verslaggever, H. de Waersegger. 
Gelijkl1tidende conclusie, H. Roger J ans
sens de Bisthoven, eerste advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Pirson. 

2e KAMER.- 29 november 1960 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - ZAKEN VAN DIRECTE 
BELASTINGEN. - ARREST DAT UIT
SPRAAK DOET OVER EEN BETWISTING 
BETREFFENDE DE BEDRIJFSBELASTING 
EN DE NATIONALE CRISISBELASTING, 
EN DAT BEVEELT AAN DE PARTI.JEN 
HUN STANDPUNT TOE TE LIGHTEN IN 
ZOVER DE BETWISTING BETREKKING 
HEEFT OP DE AANVULLENDE PERSONELE 
BELASTING ALSOOK DE KOSTEN VOOR
BEIIOUDT VOOR HET GEIIEEL. - VOOR
ZIENING VOOR HET EINDARREST. -
VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK. 

Is niet ontvankelijk voo!' het eindar1·est 
de voorziening tegen een arrest dat 
1titspmak doet ove1· een betwisting in 
~over deze uitspmak doet ove1· de bedrijfs
mkornsten en de nationale crisisbelas
ting en die, alvo1'ens ve1·der 1titspraak 
te doen, aan de parti.jen beveelt hun 
standp1tnt toe te lichten aangaande de 
betwisting in zove1· deze betrekking 
!weft op de aanvullende personele belas
ting alsook de kosten voorbehoudt voo1· 
het geheel (1). (Wetboek van Straf
vordering, art. 416.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
CIEN, T. DE WEDUWE GOEBEL.) 

ARREST. 

I-IET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 januari 1959 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

(1) Verbr., 9 maart 1954 (Bttll. en PAsrc., 
1954, I, 605 en de noot); 14 januari 1958 
(A1·1·. Vm·br., 1958, blz. 291, Bttll. en PAsro., 
1958, I, 498); 23 october 1958 (A1'1'. Vm·br., 
1959, blz. 158; Bttll. en PAsrc., 1959, I, 191). 

Over de door verweerster opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid afgeleid 
hieruit, dat het bestreden arrest, het
welk noch over de betwisting betreffende 
de aanvullende personele belasting noch 
over de kosten van de aanleg een uit
spraak geeft en, derhalve het door het 
beroep ingeleide geschil niet afdoet, 
pas na het eindarrest met een voorziening 
kon worden bestreden : 

Overwegende dat het aan het hof 
van beroep voorgelegd geschil onder 
meer betrekking had op het opnemen 
in de inkomsten over het dienstj aar 194 7 
die belastbaar zijn in de bedrijfsbelasting, 
de nationals crisisbelasting en de aan
vullende personele belasting, van een 
vergoeding welke door het lVIinisterie 
van Colonien aan de echtgenoo t van 
verweerster in 1946 gestort werd wegens 
het gebruik van zijn inlichtingenbureau 
gedurende en na de oorlog; 

Overwegende dat het arrest over die 
betwisting een uitspraak geeft voor 
zoveel zij betrekking heeft op de belasting· 
op de bedrijfsinkomsten en de nationals 
crisisbelasting; dat alvorens verder uit
spraak te doen, het aan partijen beveelt 
hun standpunt toe te lichten, in zover 
de betwisting betrekking heeft op de 
aanvullende personele belasting·, de de
batten heropent en de kosten voor het 
geheel voorbehoudt; 

Dat het arrest, daar het noch over 
een geschil betreffende de bevoegdheid 
is gewezen noch de rechtspraak van de 
kennisnemenrle rechter opgebruikt heeft, 
niet definitief is in de zin van artikel ld6 
van het \Vetboek van strafvordering; 

Dat, derhalve, de voorziening niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegg·er tot de 
kosten. 

29 november 1960. - 2" kamer. 
Voo1·zitter, H. Giroul, voorzitter. 
Ve1·slaggevet', H. de \Vaersegger. -
Gelijkluidende concl1tsie, H. Paul lVIahaux, 
advocaat-generaal. - Pleitet·s, HH. Van 
Leynseele, de lVIey en Bartus (de laatste 
twee van de balie bij het Hof van beroep 
te Brussel). 

2e KAMER. - 29 november 1960 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - IN ZAKEN VAN 
DIRECTE BELASTINGEN. - ARREST 
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DAT UET BEROEP VAN DE BELASTING
PLICHTIGE VERWERPT.- MID DEL DOOR 
DEZE LAATSTE REGELJiATIG VOORGE
STELD. - MIDDEI, DAT NIET BEANT
WOORD WERD. - NIET GEMO'riVEERD 
ARREST. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
SI.AG DOOR TEKENEN OF INDICIEN 
VAN GEGOEDHEID. - BEWIJS DAT 
RUST OP DE BELASTINGPLICHTIGE. 

so INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG DOOR TEKENEN OF INDICIEN 
VAN GEGOEDllEID.- BELASTINGPLICH
TIGE DIE, ALS TEGENBEWIJS, GEWONE 
VERw!OEDENS INROEPT. - ADMINIS
TRATIE DIE ER ZICH TOE MAG BEPERKEN 
DEZE VERMOEDENS TE BESTRIJDEN, 
ZONDER NOG EEN BEWIJS TE MOETEN 
LEVEREN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR TlET HOF VAN BEROEP.
VERPLICHTING VOOR HE'!' HOF VAN 
BEROEP ZELF DE BELASTINGSCHULD 
TE BEOORDELEN. - HoF VAN BEROEP 
NIET GEBONDEN DOOR DE BEOORDE
LINGEN VAN DE PAR'l'JJEN. 

1 o Is niet gemotiveerd het arrest dat het 
beroep van de belastingplichtige ver
werpt tegen een beslissing van de di1·ec
te1w van de belastingen, zonde1' een 
doo1· de belastingpl·ichtige regelmatig 
voorgesteld middel passend te beant
woorden. (Grondwet, art. 97 .) 

2° Wannee1' de administmt·ie wettig de 
belastba1'e grondslag geraamd heeft door 
tekenen of indicien van een gegoedheid 
die grote1· is dan deze door de aangegeven 
inkomsten aangetoond, behom·t het de 
belastingplichtige doo1' positieve en con
troleerbare elementen te bewijzen dat 
deze gegoedheid van andere inkomsten 
dan deze belast.baar in de inkomsten
belastingen voo1·tkomt ( 1). ( Gecoiirdi
neerde wetten betreffende de inkoms
tenbelastingen, art. 55, § 1, lid. S.) 

(1) Verbr., 10 april 1951 (Arr. Verb1·., 
1951, blz. 454, Bttll. en PAsrc., 1951, I, 544); 
22 januari 1952 (Bttll. en PAsro., 1952, I, 283); 
24 maart 1953 (A1·r. Verb1·., 1953, blz. 504, 
Bttll. en PAsro., 1953, I, 572); 26 mei 1953 
(Bttll. en PAsro., 1953, I, 739); 20 februari 
1958 (A1-r. Ve1·b1·., 1958, blz. 432, Bttll. en 
PAsro., 1958, I, 674}; 5 mei 1959 (Arr. Ve1•b1·., 
1959, blz. 704, Bull. en PASIC., 1959, I, 904); 
raadpl. verbr., 26 april1955 (Bull. en PAsrc., 

so Wannee1· de adrninistrat1:e de belast
bare grondslag wettel~ik gemamd !weft 
doo1' tekenen of indicien van een grotere 
gegoedheid, en wannee?' de belasting
plichtige, als tegenbewijs, gewone ver
moedens inroept, mag de administmtie 
zich ertoe bepe1·ken de elementen als 
vermoedens inge1·oepen te bekampen, zan
de?' een ande1· bewijs te moeten lever en (2). 
(Gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 55, § 1, 
lid S.) 

4° Bi1men de perken waarin de zaak bij 
het hof van beroep aanhangig gemaakt 
is, moet dit hof, vom· de bepaling van 
de belastingsclmld, zelf de elementen 
beoordelen die regelmatig wo1·den over
gelegd, zonde1· gebonden te zijn doo?' 
de in de conclusie van de partijen 
bevatte beoordelingen (S). ( Gecoiirdi
neerde wetten betreffende de inkoms
tenbelasting;en, art. 66.) 

(HANNE, T. DE BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 februari 1959 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 55, §§ 1 en S, 74, lid 2, 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelast.ingen, en 1S20 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden arrest aanvoert dat uit 
de elementen van het dossier blijkt dat 
het vrijwillig onjuiste en onvolledige 
karakter van de aangifte voor elk van 
de kwestieuze dienstjaren bewezen is; 
dan wanneer aanlegger voor de jaren 
1945 en 1946 aan de hand van de in 
de beslissing van de directeur bepaalde 
toestand, bij zijn aanvullende conclusies, 
een geldelijke toestand opgemaakt had 
erop wijzende dat uit de niet hetwiste 
elementen van het administratief dossier 

1955, I, 932} en 13 januari 1959 (ibid., 1959, 
I, 473). 

(2) Raadpl. verbr., 25 september 1956 
(A1T. Ym·br., 1957, blz. 36, Bull. en PASIC., 
1957, I, 47) en 5 mei 1959 (A1·1·. Vm·br., 1959, 
blz. 704, Bttll. en PAsrc., 1959, I, 905}. 

(3} Verbr., 27 october 1959 en 1 maart 
1960 (A1·1·. Yerb1•., 1960, blz. 165 en 623, 
Bull. en PASIC., 1960, I, 244 en 760). 
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geen ontoereikendheid van aangegeven 
bedrijfsinkomsten voor de jaren 1945 
en 19!±6 bleek ; dan wanneer het bestreden 
arrest, door niet aan te duiden waarin 
de door aanlegger opgemaakte finan
ciiile toestand onjuist is, artikel 9? van 
de Grondwet heeft geschonclen ; clan 
wanneer het ook artikel ?4, lid 2, van 
de samengeschakelcle wetten geschonden 
heeft, aangezien de door aanlegger 
opgemaakte toestand voor de behanclelde 
jaren de afwezigheid van elke ontoe
reikendheid of onjuistheid van de aan
gegeven beclrijfsinkomsten laat blijken ; 
clan wanneer het tenslotte de bewijs
kracht van de alden geschonclen heeft, 
daar aanlegger gepreciseercl heeft clat 
de door zijn toedoen opgemaakte toe
stand opgemaakt wercl aan de hand 
van de niet betwiste elementen van !let 
aclministratief dossier, en inzonderheid 
van de alstoen aangevallen beslissing : 

Overwegende dat aanlegg·er bij con
clusies v66r het hof van beroep deed 
gelclen dat de buitengewone aanslag
termijn, bepaald bij artikel ?4 van de 
samengeschakelde wetten, op de in
komsten van de dienstjaren 1946 en 194? 
niet toepasselijk was, om de reclen dat 
de tekenen of inclicien van gegoedheid, 
waarvan de aclministratie zich heeft 
bediend om het bedrag van de belast
bare inkomsten over de jaren 1945 en 
1946 te bepalen, hun oorsprong vonden 
in andere inkomsten clan die welke in 
de litigieuze belastingen belastbaar zijn ; 
dat hij de door de beslissing van de 
directeur der directe belastingen opge
maakte toestand en bepaalde elementen 
uit het administratief dossier inriep 
om eruit af te leiden dat uit de aangiften 
over de dienstjaren 1945 en 1946 geen 
ontoereikendheid van bedrijfsinkomsten 
bleek; 

Overwegende dat het arrest zich erbij 
bepaalt te verklaren " clat uit de ele
menten van het dossier blijkt dat het 
vrijwillig onjuiste of onvolledige karakter 
van de aangifte voor elk van de kwesti
euze dienstjaren bewezen is"; clat deze 
loutere bewering geen passend antwoord 
oplevert op het door de conclusies van 
aanleg·ger voorgedragen verweer, en dien
volgens niet volstaat om de beslissing 
betreffende de toepasselijkheid van de 
buitengewone aanslagtermijn van vijf 
jaren wettig te rechtvaardigen; 

Dat het micldel gegrond is; 
Over het tweede middel, afgeleicl 

uit de schending van de artikelen 9? 
van de Grondwet, 55, §§ 1 en 3, van de 

samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, en 1320 van bet 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest, na aangenomen te hebben 
dat aanlegger het bewijs van het bestaan 
van een bezit van 200.000 frank op 
1 januari 1945 door middel van ver
moedens mocht Jeveren, aanvoert dat 
de vermoedens waarop hij bedoelt te 
steunen te niet gedaan worden door 
de door de administratie aangehaalde
tegengestelcle vermoeclens, hoewel ten 
andere erkennencle dat de elementen 
waarop de aclministratie wijst voorzeker 
geen zeker en beslissencl bewijs van het 
gebrv.iken van de gelden v66r '1 januari 
1945 uit.maken, dan wanneer, eerste
ondercleel, vermoedens een wettelijke
bewijslevering uitmaken vvelke op haar 
beurt door het tegenbewijs omver ge
worpen kan worden ; er dienvolgens 
tegenstrijcligheid heerst tussen de ver
ldaring volgens welke de door aanlegger 
ingeroepen vermoedens vernietigd worden 
door die welke de aclministratie doet 
gelden, en het erkennen van het feit 
dat laatstbedoelde vermoedens geen zeker 
en beslissend bewijs uitrnaken, wat met 
een ontbreken van redenen gelijkstaat 
en een schending van artikel 9? van 
de Grondwet oplevert; tweecle onderdeel, 
aanlegger bij conclusies verklaarde dat 
de rechtvaarcliging van het bestaan van 
een bezit van 200.000 frank- of althans 
van een bezit van -189.000 frank -
korte tijd v66r het begin van de behan
delde periode een genoegzaam bewijs 
van het bezitten van die sorn bij het 
begin van bewuste periode uitmaakt, 
zolang het tegenbewijs niet is gelevercl, 
dat het bestreden arrest, door deze 
argumentatie niet te beantwoorden, ener
zijds, artikel 9? van de Grondwet, en 
anderzijds, artikel 55, § 1, lid 3, van de 
sarnengeschakelde wetten geschonden 
heeft; derde onderdeel, de Staat in 
zijn conclusies v66r het hof van beroep 
erkende dat het waarschijnlijk en zelfs 
zeker is dat aanlegger op '1 januari 1945 
prjvate liquicle rniddelen bezat; het be
streden arrest, door desniettemin te wei
geren het bestaan van dergelijke liquide 
middelen aan te nemen, de bewijskracht 
van de akten geschonden en zich tegenge
sproken heeft : 

Over de eerste twee onclerdelen : 
Overwegende dat het arrest erop 

wijst, zonder gecritiseerd te zijn, clat, 
daar de administratie het heclrag van 
de belastbare inkomsten over de dienst
jaren 1946 tot 1950 wettig bepaalcl had 

I 
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door tekenen en indicien van een hogere 
graad van gegoedheid, het op de helas
tingschuldige rust, overeenkomstig arti
kel 55, § 1, van de samengeschakelde 
wetten, door positieve en controleerbare 
elementen te bewijzen dat deze geg·oed
heid voortkomt van andere geldmiddelen 
dan die welke in de inkomstenbelastingen 
belastbaar zijn; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat aanlegger, om 
het bewijs ervan te leveren dat een van 
zijn bankrekening in october 19l.t. afge
nomen som van 200.000 frank op 1 janu
ari 1945 nog in zijn bezit was, op feite
lijke vermoedens steunde; dat de admi
nistratie derhalve zich ertoe mocht 
bepalen op te komen tegen de als ver
moeden aangevoerde elementen, zonder 
dat zij nog behoefde een bewijs te leve
ren; 

Overwegende dat het arrest, door 
bij een soevereine feitelijke beoordeling 
te beslissen dat de vermoedens waarop 
aanlegger bedoelt te steunen te niet 
gedaan Werden door de tegengestelde 
vermoedens welke de administratie inriep, 
vaststelt dat aanlegger het op hem 
rustende bewijs niet heeft g·eleverd, 
en dienvolgens een passend antwoord 
ver·strekt op de conclusies ·welke aan 
de ingeroepen vermoedens, en inzonder
heid aan de pas gebeurde geldafnemingen, 
een genoegzaam bewijskrachtig karakter 
toeschreven; 

Overweg·ende dat, aangezien aanlegger 
het op hem rustende bewijs niet leverde 
en de administratie zich ertoe mocht 
bepalen het door hem voorgestelde 
bewijs te bestrijden, zonder dat zij 
behoefde een tegenbewijs te leveren, 
het arrest, zonder zich tegen te spreken, 
heeft kunnen overwegen, " dat, alleveren 
de door de administratie in aanmerking 
genomen elementen g·een zeker en beslis
send bewijs op van l1et gebruiken van 
de gelden door verzoeker v66r de eerste 
januari 1%5, ... zij evenwel afdoende 
zijn om de draagwijdte van de elementen 
waarop verzoeker steun t te neutrali
seren "; 

Over het derde onderdeel : 
Overweg·ende dat het middel, zonder 

aan te voeren dat het bestreden arrest, 
bij het interpreteren van de vermelding·en 
der conclusies, daaraan een zin of een 
draagwijdte zou hebben toegeschreven 
welke zij niet hebben, en zonder in het 
arrest tegenstrijdige vermeldingen te 
releveren, zich ertoe bepaalt aan het 
arrest te verwijten geen rekening te 

hebben gehouden met de erkenning, 
door de Staat in zijn conclusies, van het 
bezitten door aanlegster van sommige 
liqnide middelen op 1 januari 1%5; 

Overwegende dat in deze materie 
van openbare orde de feitenrechter niet 
gebonden is door de in de conclusies 
der partijen vervatte beoordeling·en of 
verklaringen ; 

Dat het hof van beroep binnen de 
grenzen van zijn kennisneming om de 
belastingschuld te bepalen zelf de bewijs
waarde van de aan het zelve n-gelmatig 
voorgelegde elementen der zaak beoor
deelt; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan ingewillig·d worden ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, in zover het uitspraak doet 
over de aanslagen, gevestigd over de 
dienstjaren 1946 en 1%7 en over de 
kosten; verwerpt de voorziening· voor 
het overige ; beveelt dat melding van 
dit arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt aanlegger en ver
weerder ieder tot de helft der kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het hof van beroep te Brussel. 

29 november 1960. - 2e kamer. -
Vo01·zitter, H. Giroul, voorzitter. 
Verslaggeve1', H. de \iVaersegger. 
Gelijlduidende concl1tsie, H. Paul lVIahaux, 
advocaat-generaal. - PleiteT, H. Van 
Leynseele. 

2e KAMER. - 29 november 1960 

1° BEWIJS. - ZAKEN VAN DIRECTE 
BELASTINGEN. - GESCHREVEN ATTES
TEN. - BEWIJSKHACHT. - BEOOR
DELING DOOH DE RECHTEH. 

2o INKOMSTENBELAS'l'INGEN. 
BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP.
N OODZAKELIJKIIEID OF OPPORTUNITEI1' 
VAN ONDERZOEKS!\IAATREGELEN. 
SOEVEREINE BEOORDELING VAN HET 
HOF VAN BEROEP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
\iVIJZIGING VAN EEN ONJUIST ERKENDE 
AANGIFTE. - 0P DE ADMINISTRATlE 
RUSTEND BEWIJS DAT KAN GELEVERD 
WORDEN DOOR TEKENEN OF INDICIEN 
VAN EEN GROTERE GEGOEDHEID. -
BEWIJSWAARDE VAN DEZE TEKENEN 
OF INDICIEN. - BEOORDELING VAN 
DE RECHTER. 
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4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP 
TEGEN DE BESLISSINGEN VAN DE 
DIRECTEUR VAN DE BELASTINGEN. -
PERKEN VAN DE AAN HET HOF VAN 
BEROEP ONDERWORPEN GESCIIIL. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. RECLAiVIATIE DIE 
VERWEES NAAR EEN IN EEN AAN DE 
CONTROLEUR VAN DE BELASTINGEN 
GERICHTE BRIEF BETREFFENDE BE
PAALDE DIENSTJAREN, INGEROEPEN 
li!IDDEL. - RECLAMATIE DIE DERWIJZE 
DEZE BETWISTING AAN DE DIRECTEUR 
VAN DE BELASTINGEN NIET ONDER
WERPT VOOR ANDERE DIENSTJAREN. 

1° De 1'echte1' beoordeelt souvMein, in 
feite, de bewijskmcht van de geschreven 
attest en door de pm·tijen ove1·gelegd ( 1). 

2° Het hof van beroep, wanneeT het 1tit
sp1'aak doet in zaken van directe belas
tingen, beoordeelt souverein, in feite, 
de noodzakelijkheid of de oppo1'tuniteit 
van de doo1' de pa1'tijen gevmagde 
onderzoeksmaat1·egelen {2). 

3° }VanneeT de administ1·atie overgaat 
tot de wijziging van een onjuist erkende 
aangif'te, mag het ham· opgelegd bewijs 
van de aldus gewijzigde belastbare 
grondslag leve1·en, door te steunen op 
tekenen of indicien van een gtotete 
gegoedheid, wam·van de techte1' smwe
!'ein, in feite, de bew~jswaarde beo01'
deelt (3). (Gecoiirdineerde wet ten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 55, 
§ 1, lid 3.) 

4° Behalve in geval van f01'cl1tsie van 
het recht de aanslag te vestigen en het 
geval wam·in de ovetmacht de belasting
plichtige belet lweft v6ilr de directeur 
det belastingen een betwisting op te 
we1·pen, mag het hof van be!'oep, waa1·bij 
de beslissing van de ditecteur do01' een 
be1·oep aanhangig gemaakt is, slechts 
kennis nemen van de doo1' de recla
matie aan de ditectwt voo1·gelegde 
betwistingen en van de kwestie waarover 
de di1·ecteu1' ambtshalve uitsp1·aak heeft 

(1) Verbr., 14 october 1958 (A1'1', Verb1•., 
1959, blz. 132, Bttll. en PAsro., 1959, I, 158). 

(2) Verbr., 30 april 1957 (A1·r. Vm·br., 
1957, Bnll. en PAsrc., 1957, I, 1036) en 13 juni 
1957 (Bnll. en PAsro., 1957, I, 1224); verg. 
verbr., 11 april 1960 (Bttll. en PAsro., 1960, 
I, 947). 

(3) Verbr., 9 october 1951 (Bull. en PAsrc., 
1952, I, 56); 22 juni 1954 (ibid., 1954, I, 919) 
en de noot 2, blz. 920 ; 23 september 1958 

gedaan (!•). (Gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 6 6 en 6 7.) 

5° De reclamatie, die e1· zich toe beperkt 
te ve1·wij.zen naa1' een rniddel ingeroepen 
in een brief aan de controleuT van de 
belastingen gericht als antwoonl op 
een wijzigingsbe1·icht betref{ende de 
inkomsten van bepaalde dienstja1'en, 
ondenve1'pt niet, dam·doo1' alleen, aan· 
de di1'ectett1' van de belaslingen, dezelfde 
betwisting voo1· de inkomsten van ande1'e 
diens~jaren. (Gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 61, § 3.) 

(FOUCART, T. DE BELGISCIIE STAAT, 
l\IINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 juni '1 959 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat, blijkens het hestre
den arrest, in de loop van een door het 
Hoog Comite van Toezicht verricht 
onderzoek een som van 3.837.620 frank 
op 8 mei 1946 in de woning van aanlegger 
ontdekt werd en dat de administratie, 
deze omstandigheid beschouwende als 
een aanwijzing waaruit een hogere gTaad 
van gegoedheid bleek dan die welke 
overeenstemde met de over de dienst
j aren 1946 en '1 94 7 aangeg'even inkoms
ten, de aangifte van aanlegger wijzigcle; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97, 110 
en 113 van de Grondwet, 1315, 1317, 
1319, 1320, 1322, 134c9 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek, 141, 283 en 4 70 
van het vVetboek van burgerlijke rechts
vordering, 55 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, doordat het 
bestreden arrest, om te beslissen dat 
het kapitaal waarvan de administratie 
het bestaan on tdekt he eft niet voortkwam 
van de verkoop van een gedeelte van 
aanleggers privaat paLrimonium, ver
klaart dat de door hem verstrekte uitleg 

(ibid., 1959, I, 89); verg. verbr., 14 januari 
1958 (Ar1·. Vm·bt., 1958, blz. 290, Bull. en 
PAsrc., 1958, I, 497) en 29 maart 1960 (Bull. 
en PASIO., 1960, I, 885). 

(4) Verbr., 22 december 1959 (A1'1'. Verbr., 
1960, blz. 374, Bull. en PASIO., 1960, I, 482) 
en 9 febrnari 1960 (Arr. Vm·b1·., 1960, blz. 530, 
Bull. en PABlO., 1960, I, 660); verg. verbr., 
10 maart 1960 (Bttll. en PAsro., 1960, I, 802). 
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te laat komt en tevens onduidelijk is, 
de overg·elegde attesten afwijst onder 
voorwendsel dat zij komen van personen 
uit de omgeving van aanlegg·er, weigert 
het getuigenverhoor toe te staan om 
de reden dat de getuigen slechts de 
opstellers van de attesten zouden kunnen 
zijn en zouden g·ewraakt worden ; '1 ° dan 
wanneer, aangezien het te late verstrek
ken van een uitleg aan de inhoud van 
die uitleg vreemd is, zulks op het wezen 
ervan g·een weerslag kan hehben, en 
er zowel uit het door aanlegger neer
gelegde dossier als uit zijn conclusies 
blijkt dat de feitelijke gegevens van het 
kopen van juwelen en edelstenen, de 
beschrijving, de raming en de verkoop 
ervan, zeer nauwkeurig zijn; 2° dan 
wanneer, daar aanlegger de beweringen 
van de administratie betreffende de 
heer Berteau weerlegd had, het hof 
van beroep de door aanlegger overge
legde attesten, onder meer die welke 
van voormelde Berteau voortkwamen, 
niet mocht ter zijde schuiven; go dan 
wanneer niets het hof van beroep ertoe 
in staat stelt te verklaren dat slechts 
de opstellers van de attesten zouden 
gehoord worden en dat dezen bovendien 
niet van ambtswege gewraakt worden 
maar het kunnen worden daar het 
wraken slechts een vermogen is hetwelk 
de tegenpartij toebehoort, zodanig dat 
het hof van beroep, door de attesten 
ter zijde te schuiven om redenen die 
aan hun inhoud vreemd - de te late 
overlegging- of daarmee strijdig· zijn
de onduidelijkheid en door een getuigen
verhoor te weig·eren, het middel ten 
gronde niet onderzocht en aldus aan 
zijn wettelijke plicht te kort gedaan 
heeft, zodat het hestreden arrest hoven
dien de bewijskracht van de alden en 
het gerechtelijk contract miskent, zich 
teg·enspreekt, de reg·elen van de bewijs
levering schendt en in dit opzicht niet 
met redenen omkleed is : 

Over de drie onderdelen samen : 
Overwegende dat de feitenrechter de 

hewijskracht van de door de partijen 
overgelegde attesten en de gepastheid 
van de door hen verzocl1te onderzoeks
maatregelen soeverein heoordeelt; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst : '1 o dat de door aanlegger eerst 
gegeven uitleg nopens de te zijnent 
gedane ontdekking onwaar was; 2° dat 
<< verzoeker tevergeefs poogt te hewijzen 
dat het door de administratie in aan
merking genomen kapitaal geen bedrijfs
inkomsten helichaamt, doch de ophrengst 

van de verkoop, in maart-april '1945, 
van juwelen en edelstenen die in '19g9 
gekocht werden ... ; dat de uitleg welke 
hij dienaangaande geeft te laat verstrekt 
werd; dat deze omstandigheid en de 
onduidelijkheid van de feitelijke gegevens 
die verzoekers bewering omringen het 
niet mogelijk maken daaraan enig geloof 
te hechten >>; go dat de overgelegde 
attesten « komen van personen uit de 
omgeving van verzoeker, wier ohjec
tiviteit niet vaststaat >> ; 4° dat de door 
aanlegger aangevoerde feiten, « zoals 
zij luiden, hij getuigenis niet konden 
worden hevestigd door de opstellers 
van de in het dossier berustende attes
ten >>; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
na aldus in feite heslist te hebben dat 
aan de beweringen van aanlegger geen 
geloof kon gehecht worden en dat wat 
betreft de enkele getuigen die hij kon 
doen verhoren het hen aan objectiviteit 
ontbrak, daaruit heeft kunnen afleiden 
dat er geen termen waren om het ver
zochte getuigenverhoor te gelasten; dat 
het aangevallen dispositief wettig g·erecht
vaardigd is ; 

Overwegende dat het arrest, door·, 
erop te wijzen dat het bewijs van de 
belastbare inkomsten op de administratie 
rust, en door te beslissen dat dit bewijs 
ten deze blijkt uit de tekenen of indicien 
van gegoedheid welke het nader aanduidt 
en welke het soeverein beoordeelt, de 
regelen van de hewijslevering ter zake 
niet miskent; 

Overwegende dat de reden volgens 
welke « er blijkt dat de getuigen die 
door verzoeker mochten worden opge
roepen, hij toepassing van artikel 2sg 
van het wethoek van burgerlijke rechts
vordering zouden gewraakt worden >>, 
ten overvloede is gegeven; dat de grieven 
welke aanlegger te dezen aanzien aan
voert hij gebreke van belang niet ont
vankelijk zijn; 

Overwegende dat, voor het overige, 
het middel niet aanduidt welke de 
heweerde tegenstrijdigheden zijn, noch 
waarin het arrest « het gerechtelijk 
contract>> of de hewijskracht van de 
alden zou hebben geschonden ; 

W aaruit volgt dat geen van de onder
delen van het middel kan ingewilligd 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, H'l en 470 van het 
Wetboek van hurgerlijke rechtsvordering, 
'lg15, 13'17, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk vVetboek, 61, inzonderheid 
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§ 3, 65, 66 en 67 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, 6, 7 en volgende 
van de wet van 6 september 189.5, 
gewijzigd door de wet van 23 juli 1953, 
doordat het bestreden arrest, om te 
beslissen dat de grief, door aanlegger 
voorgedragen betreffende het bedrag 
van de geldafncmingen van zijn reke
ningen bij de Dienst der postchecks en 
de Bank van de Societe Generale, een 
nieuwe, v66r het Hof niet ontvankelijke 
eis uitmaakt, verklaart dat deze grief 
niet door de reclamatie is voorgedragen 
en dat de directeur ze niet van ambts
wege onderzocht heeft; dan wanneer 
de grief betreffende deze afnemingen 
een van de voorwerpen was van een 
brief van 23 november 1949 van de 
raadsman van aanlegger en de recla
matie van 15 juli 1950 verwees naar 
alle middelen welke ingeroepen waren 
in de brieven, door aanlegger of zijn 
raadsman aan de administratie gezonden, 
zodat het hof van beroep, door te wei
geren de grief ten gronde te onderzoeken 
en uitspraak erover te doen, aan zijn 
wettelijke taak te kort gekomen is, 
en het aangevallen arrest bovendien de 
bewijskracht van de akten en van het 
gerechtelijk contract miskent en in 
dit opzicht niet met redenen omkleed is : 

Overwegende dat, behalve in het 
geval van forclusie van het recht de 
aanslag te vestigen en het geval waarin 
de overmacht de belastingplichtige belet 
heeft v66r de directeur der belastingen 
een betwisting op te werpen, het hof 
van beroep, waarbij de beslissing van 
de directeur door een beroep aanhangig 
gemaakt is, slechts kennis vermag te 
nemen van de door de reclamatie aan 
de directeur voorgelegde betwistingen 
en van de kwesties waarover de directeur 
ambtshalve uitspraak heeft gedaan; 

Overwegende dat aanlegger in subsi
diaire conclusies v66r het hof van beroep 
betoogd heeft dat van de sommen welke 
de administratie wilde belasten dienden 
te worden afgetrokken de sommen van 
86.000 frank en 70.645 frank welke hij 
bij de Dienst der postchecks en de Bank 
van de Societe Generale afgenomen had ; 

Overwegende, enerzijds, dat, zo de 
in het middel bedoelde reclamatie ver
wees naar" alle middelen ''die ingeroepen 
waren in de brieven welke door aanlegger 
of zijn raadsman aan de controleur der 
belastingen werden gezonden, en zo de 
brief welke op 23 november 1949 door 
de raadsman van aanlegger aan die 
ambtenaar werd gezonden gewag maakte 
van g·eldafnemingen, door aanlegger ge-

daan van zijn postrekening in november 
1944 ten bedrage van 86.000 frank en 
van zijn bankrekening sedert dat tijdstip 
voor een totaal bedrag van 436.150 frank, 
deze grief, welke voorg·edragen werd 
ten antwoord op een bericht van wijzi
g·ing betreffende de inkomsten over de 
jaren 1940 tot 1944, volgens de vast
stellingen van het arrest, niet herhaald 
werd in het antwoord op de berichten 
van wijziging betre!Iende de aanslagen 
over de dienstjaren 1%6 en 1947 die 
ten geschille bleven; dat het arrest 
mitsdien daaruit heeft kunnen afleiden, 
zonder miskenning van de bewijskracht 
van de reclamatie en van voormelde 
brief, dat de grief niet kan worden 
beschouvvd als aan de directeur geldig 
voorgelegd door de reclamatie betreffende 
die aanslagen ; 

Overwegende, anderzijds, dat de direc
teur niet ambtshalve over deze kwestie 
uitspraak heeft gedaan; 

Overwegende dat eruit volgt dat het 
hof van beroep van de aanspraak geen 
kennis kon nemen en dat het arrest, 
door te weigeren ze ten gronde te onder
zoeken, geen van de in het middel aan
g·eduide wetsbepalingen heeft geschon
den; 

Dat bet middel derilalve niet kan 
ingewilligd worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

29 november 1960. - 2e learner. -
Voo1·zitle'l', II. Giroul, voorzitter. 
Versla.ggever, H. Polet. - Gelijklnidende 
conclusie, H. Paul 1\iahaux, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

1" KAMER.- 1 december 1960 

1° VENNOOTSCHAPPEN.- HANDELS
VENNOOTSCHAP. - RECHT OP DE 
DIVIDENDEN. - BEGRIP. 

2o VENNOOTSCHAPPEN.- HANDELS
VENNOOTSCHAP. - DIVIDENDEN. -
BURGERLIJKE VRUCHTEN. 

30 VRUCHTGEBRUIK. - VRUCHT
GEBRUIK SLAANDE OP AANDELEN VAN 
EEN HANDELSVENNOOTSCHAP. 
RECHT VAN DE VRUCHTGEBRUIKER 
OP DE DIVIDENDEN. 
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1 o II et recht van de aandeelh ouders van 
een handelsvennootschap deel te nemen 
aan de verdeling van dividenden wan
nee!' de 1<itkering ervan beslist is, sp1'u1:t 
voo1·t uit het maatschappelijk venl1·ag ; 
doo1' deze ve1'deling onder de aandeel
houders te beslissen geeft de algemene 
vergade1·ing hun geen recht dat zij niet 
reeds bezaten ('1). 

2o De dividenden van een handelsvennoot
schap zijn in de natuul' van bu1'ge1·lijke 
m·uchten deelachtig en Wo1'den geacht 
van dag tot dag vwrkl'egen te worden. 
(Burg. Wetb. art. 581x en 586.) (2). 

3° lVannewr een vruchtgeb1·uik slaat op 
aandelen van een handelsvennootschap, 
verk1·ij gt de V!'ttchtgeb1·uike1' de divi
denden d1:e betl'ekking hebben met deze 
aandelen, in vel'hmtding met de d1tU1' 
van zijn vmchtgebl'ttik. (Burg. Wetb. 
art. 586.) (3). 

(A. EN J. KLINKHAMMER, 
T. VANDELDEN.) 

ARREST. 

I-IET I-IOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest op 28 october '1 958 door bet I-I of 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 5?8 tot 586 van 
het Burgerlijk Wetboek, 26, 4'1, ?0, ?3, 
??, ?9, 80 van de wetten op de handels
vennootschappen, bij koninklijk besluit 
van 20 november '1 935 sameng-eschakeld, 
titel IX van boek I van het Wetboek 
van koophandel uitmakende, gezegde 
artikelen 41, ?3 en 80 respectievelijk 
gewijzig-d door artikel 5 van de wet van 
? juni '1 9r,9 en? van de wet van '1 decem
ber '1 953, en 9? van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest, om het vonnis 
a qtw dat de vordering van verweerders 
geg-rond verklaart te bevestigen, steunt 
op het feit dat de litigieuze dividenden 
« prol'ata temporis "• en tot het tijdstip 
van zijn overlijden door de rechtsvoor-

(1) Verbr., 11 januari 1934, redenen (Bull. 
en PASIC., 1934, I, 137); 6 juni 1953, redenen 
(ibid., 1953, I, 434); verg. verbr., 16 decem
ber 1955 (A1'1', Ve1'b1·., 1956, biz. 301, Bull. 
en PASIC., 1956, I, 377) ; 3 januari en 28 maart 
1957 (AlT. Ve1'b1•., 1957, biz. 293 en 635; 
Bull. en PAsiC., 1957, I, 436 en 914), arresten 
uitgesproken in zaken van inkomstenbeias
tingen en die nagaan op welk ogenblik of 
Dp welke plaats de winsten effectief verworven 
werden. 

VERBR., 1961. - 20 

ganger van verweerster bij toepassing 
van artikel 586 van het Burgerlijk wet
hoek verkregen werden om de reden 
« dat het recht op de dividenden op 
zichzelf, niet uit deze beslissing van 
de algemene vergadering maar wel uit 
het maatschappelijk verdrag zelf voort
spruit "; dan wannber, eerste onderdeel, 
de schuldvordering op het dividend 
in het patrimonium van de aandeel
houder slechts ontstaat op het ogenblik 
van de stemming in de algemene ver
gadering-, waardoor de toekenning- van 
een dividend beslist wordt; dat dien
volgens de rechtsvoorg·ang-er van ver
weerster haar geen schuldvordering van 
dividenden waarvan hij nooit houder 
was, heeft kunnen overdragen (scherr
ding· van de in het middel aangeduide 
bepalingen), en dan wanneer, tweede 
onderdeel, daar de dividendtn winsten 
vertegenwoordigen die noch wat de 
verkrijg·ing· noch wat de uitkering ervan 
betreft, periodiek Zijn, zrj niet met de 
door artikel 586 van het Burgerlijk 
wetboek bedoelde burgerlijke vruchten 
gelijk te stellen zijn; dan wanneer dien
volgens, door te bes.lissen dat de liti
gieuze dividend en door de rechtsvoor
ganger van venveerster « p1'o1'ata tem
pol'is " bij toepassing van artikel 586 
van het Burgerlijk Wetboek verkregen 
werden, het bestreden arrest de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen en 
in het bijzonder voormeld artikeJ 586 
van het Burgerlijk Wetboek geschonden 
beeft : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het recht deel te 

nemen aan de verdelingen van divi
denden, wanneer de uitkering ervan 
beslist is, bestaat v66r de schuldvor
dering van de dividenden zelf en uit 
het maatschappelijk verdrag voortspruit; 

Dat door deze verdeling onder de 
aandeelhouders te beslissen de algemene 
vergadering hun geen recht dat zij niet 
reeds bezaten toekent; 

(2) en (3) Fr. verbr., 21 october 1931 
(D. P. 1933, I, 160), 7 juli 1941 (D. H. 1941, 
I, 370); LAURENT, t. VI, nr 402; DE PAGE, 
t. VI, nrs 270 tot 272, 284, A, en 203, C; 
PLANIOL et RIPERT, t. III, nrs 777, 791 en 
792 ; BAUDRY-LAOANTINERIE, Riens, nrs 516 
tot 518; Hue, t. IV, nr 181 ; RESTEAU, t. III, 
nr 1573; DEKKERS, t. I, nrs 1223 en 1224; 
FREDERIOQ, t. V, nr 546. Contra : LEHON 
Rev. not., 1949, blz. 65; PoLET, Ann. not. 
1942, blz. 88 en volg.; VANRYN, t. I, nr 743, 
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Overwegende, derllalve, dat bet bestre
den arrest wettig· heslist heeft " dat 
daaruit noodzakelijk volgt dat dit recht 
op de dividenden, op zichzelf in hoofde 
en ten voordele van de a:mdeelhouders 
en dus ook van de vruchtgebruikster 
bestond, hoewel geen enkele uitkering 
van dividenden nog gel dig beslist was ''; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat de wet drie soorten 
vruchten kent : natuurlijke vrucnten, 
vruchten van nijverheid en bvrgerlijke 
vruchten; 

Overwegende dat de dividenden ver
want zijn noch aan de natuurlijke 
vruchten " welke de aarde uit haar zelf 
voortbrengt », noch aan de vruchten 
van nijverheid van een erf, dit wil zeggen 
" die welke men door bebouwing ver
krijgt "; 

Overwegende dat, daar de dividenden 
de inkomsten uitmaken van de in een 
vennootschap ge1nvesteerde kapitalen 
en bestemd zijn om periodiek onder 
de rechthebbenden verdeeld te worden, 
zij in de natuur van de burgerlijke vruch
ten deelachtig zijn: dat zij clienvolgens 
geacht worden van clag tot dag verkregen 
te worden en aan de vruchtgebruiker 
toe te behoren, naar evenredigheid van 
de duur van zijn vruclltgebruik; 

Dat bet bestreden arrest, door de 
dividenden met burgerlijke vruchten 
gelijk te stellen, de wet j uist toegepast 
heeft; 

Oat elk van de onderdelen van het 
midclel naar recht faalt; 

Om die redenen, vervverpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegsters tot de 
kosten. 

1 december 1960. - 1 e kamer. -
Vootzitter, H. de Clippele, eerste voor
zitter. - Verslaggever, H. Valentin. -
Gelijkluidende conclusie, H. Roger J ans
sens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. - Pleiters, HH Simont en 
de Harven. 

18 KAMER.- 2 december 1960. 

1° SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - TESTAMENT DAT LEGATEN 
ONDER ALGEMENE TITEL BEVAT EN 
BEHEPT IS MET EEN NIETIGHEID, WE
GENS VORMGEBREK, WELKE AL ZIJN BE
SCHIKIUNGEN AANTAST. - ERFGENAAM 

DIE HET VORMGEBREK KENT EN ERAAN 
VERZAAKT ZICH TER GELEGENHEID VAN 
EEN GEDEELTELIJKE AKTE VAN VERDE
LING TE BEROEPEN OP DE VORDERING 
TOT NIETIGVERKLARING. - AKTE WEL
Im UITDRUKKELIJK VERWIJST NAAR DE 
ERFOPVOLGING WELKE UIT IIET TESTA
MENT VOORTSPRUIT.- ARREST DAT UIT 
HET GEHEEL VAN DEZE OMSTANDIGHE
DEN AFLEIDT DAT DE VERZAKING AAN 
DE VORDERING TOT NIETIGVERKLARING 
VOOR DE GEHELE NALATENSCHAP VAN 
DE ERFLATER GEVOLGEN IIEEFT. 
\VETTELIJKE BESLISSING. 

2° MIDDELEN TOT CASSATIE. 
IN BURGERLIJKE ZAKEN. - VER
ZAKING VAN EEN ERFGENAAM ZICH 
TE BEROEPEN OP DE VORDERING TOT 
NIETIGVERKLARING VAN EEN TESTA
MENT.- NIETIGHEID GESTEUND OP DE 
AFWEZIGIIEID VAN GETUIGEN. -MID
DEL HIERUIT AFGELEID DAT DE VER
ZAKING SLECIITS SCHRIFTELIJK KAN 
BEWEZEN WORDEN. - JYIIDDEL DAT 
VOOR DET IIOF NIET VOOR DE EERSTE 
KEER KAN VOORGESTELD WORDEN. 

3° MIDDELEN TOT CASSATIE. -
IN BURGERLIJKE ZAKEN. - JYIIDDEL 
AFGELElD UIT DE SCHENDING VAN 
ARTIKEL 1130, LID 2, VAN HET BURGER
LIJK \VETBOEK, DAT DE BEDINGEN 
OJVITRENT TOEKOMSTIGE NALATEN
SCHAPPEN VERBIEDT. - JYIIDDEL DAT 
VOOR IIET EERST VOOR HET HOF KAN 
VOORGESTELD WORDEN. 

4° NALATENSCHAP. - BEDING OM
TRENT EEN TOEKOMSTIGE NALATEN
SCIIAP. - BEGRIP. 

1° Hie1·uit dat een testament dat met een 
nietigheid, om 1·eden van vonngeb1·ek, 
welke al zijn beschikkingen aantast, 
behept is, legaten onder algernene titel 
bevat en hien~it dat een erfgenaarn, ter 
gelegenheid van een akte van verdeling 
welke een gedeelte van de goederen van 
de erflater betref~ en met uitdrukkelijke 
ve1·wijzing naar de e1·{opvolging welke 
t~it het testament voottsp1'uit, van dewelke 
hij het gebrek kencle, verzaakt !weft zich 
op de vo1·dering tot nietigvetklaring te be-
1'oepen, leidt de techter wettelij k af dat 
deze ve1·zaking !war uitwe1·kselen teweeg 
btengt niet aileen voo1' het gedeelte van 
de nalatenschap, voo1·werp van de akte 
van ve1·deling, rnam· voo1· de volleclige 
nalatenschap van de wr(late1·. 

2° H. an niet voo1· het ee1'st voo1· het hof van 
cassatie voorgesteld worden het midde[ 
dat staande houdt dat de verzaking zich 
op de nietigheid van een testament te 
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be1·oepen, dat de bepaling van m·ti
kel 972 van het Bu1·ge1'lijk Wetboek 
betreffende de aanwezigheid van getuigen 
schendt, slechts sch·riftelijk kan bewezen 
wm·den ('1). 

3° Kan vool' het eerst voor het hof van 
cassatie opgewo1·pe~1 worden het middel 
.afgeleid utt de schending van arti
kel 1130, lid 2, van het Burgerlijk 
Wetboek, dat de bedingen over toe
komstige nalatenschappen verbiedt (2) 
( Impliciete oplossing). 

4° Het beding over een toekomstige nalaten
schap, do01· mtikel 1130, lid 2, van het 
Bw·gel'lijk Wetboek verboden, is het 
beding dat een recht toestaat over het 
geheel of een gedeelte van een niet 
openverklaarde nalatenschap (3). Heeft 
dit karakte1' niet de last, voor de opening 
van een nalatenschap gegeven, kennis 
te nemen van het testament dat gebew·lijk 
voorgelegd zal worden en met de uit
voering ervan in te stemmen of deze 
te betwisten, namens de last geVB!', zulk
danige last niet als voorwe1·p hebbende 
een ve1·vroegde aanvaa·rding van of ver
zaking aan de nalatenschap (4). 

{FERDINANT LUDOVICA EN LITISCONSOR
TEN, '!'. MATHILDE WIETS EN LI'l'IS
CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 4 maart '1958 gewezen door 
l1et Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof acht vermag te slaan 
blijkt dat de rechtsvoorganger van 
aanleggers, Jean-Baptiste Peeters, en 
Maria-Theresia Peeters erfgenamen ge
worden zijn van hun op 4 januari '1944 
zonder testament overleden zuster Ber
nardina Peeters, en dat de onverdeeld
heid tussen deze twee erfgenamen tot 
met het overlijden op 6 februari '1953 
van gezegde Maria Theresia Peeters, 
voortgeduurd heeft; 

(1) Raadpl. de noot 2 onder verbr., 13 no
-vember 1959 (Ar1·. Verb1•,, 1960, blz. 228). 

(2) Verbr., 28 november 1946 (Arr. Verb1·., 
1946, blz. 414). 

(3) Verbr., 16 october 1959 (A1'1·. Ve1'b1·., 
1960, blz. 137) en de noot; 10 november 1060, 
supra, blz. 222. 

(4) Cass. fr., 9 maart 1937 (Dall. hebd., 
1937, blz. 253). 

Dat Maria-Theresia Peeters bij authen
tiek testament van 7 januari '1953 al 
haar goederen aan verweerders vermaakt 
h~d; dat dit testament het voorwerp 
mtmaakte van een door Jean-Baptiste 
Peeters ingestelde vordering tot nietig
verklaring wegens vormgebrek ; dat 
Jean-Baptiste Peeters op 22 januari '1955 
overleed en dat aanlegg·ers het geding· 
hervatten; 

Dat, bij authentieke alcte van 29 sep
tember 1953, Jean-Baptiste Peeters 
vertegenwoordigd door een lasthebber: 
en verweerders de goederen van wijlen 
Bernardina Peeters, die tussen g·ezegde 
Jean-Baptiste Peeters en de erflaatster 
Maria-Theresia Peeters in onverdeeld
heid gebleven waren, verdeeld hadden ; 

Ove1' het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1'101, 
1134, 1235, 13'17, '1319, 1320, 1322, 
134'1, •1349, 1353 van het Burgerlijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden arrest verklaart dat 
het feit dat de rechtsvoorganger van 
aanleggers, door bemiddeling van een 
lasthebber deelgenomen heeft aan de 
authentieke akte (v.g.) van 29 sep
tember 1953 houdende verdeling van 
de nalatenschap van wijlen Bernardina 
Peeters, waarvan een deel toekwam 
aan de nalatenschap van Maria-Theresia 
Peeters, waarvan het een gedeelte uit
maakte, alleen kan gelnterpreteerd wor
den " als zijnde een vrijwillige uitvoering 
van het litigieuze testament en een 
uitdrukkelijke verzaking zich op de 
vordering tot nietigverklaring ,, te beroe
pen; dan wanneer de op 29 september 
1953 verleden authentieke akte . van 
verdeling van de nalatenschap van 
wijlen Bernardina Peeters, slechts op 
een ~eel van .de nalatenschap van wijlen 
Mana-Theresra Peeters betrekking heeft 
e~ geen uitdrukkelijke verzaking behelst 
zrch naderhand op de vordering tot 
nietigverklaring van het testament te 
beroepen en in elk geval niet wat betreft 
het .overscho~ van de nalatenschap van 
Marra-Theresra Peeters, waarop die alde 
van verdeling niet slaat; dat dergelijke 
verzaking niettemin slechts schriftelijk 
kon bewezen worden : 

Overwegende dat het arrest niet ver
klaart. dat de alcte van verdeling van 
29 september 1953 melding maakt van 
een uitdrukkelijke verzaking, door de 
rechtsvoorganger van aanleggers, zich 
op de vordering tot nietigverklaring te 
beroepen, dat het vaststelt dat de hou
ding van deze rechtsvoorgang·er bij 
gezegde akte, dit wil zeggen, zijn aan-
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vaarding van de erfelijke overgang 
zoals hij uit het testament van Maria
Theresia Peeters blijkt, hoewel hij de 
gebreken van dit testament kende, 
slechts kan ge1nterpreteerd worden als 
een uitdrukkelijke verzaking zich op 
de vordering tot nietigverklaring te 
beroepen; 

Dat het middel, in zover het de scherr
ding van de bewijskracht van de akte 
van verdeling· aanvoert, in feite niet 
opgaat; 

Overwegende dat hoewel de bij de 
akte van 29 september 1953 verdeelde 
goederen die zijn welke van de nalaten
schap van Bernardina Peeters afhingen 
deze alde, volgens de vaststellingen van 
het arrest, niettemin expressis verbis 
naar het testament van Maria-Theresia 
Peeters verwijst " wat betr eft de rechten 
van verweerders " en wat het gedeelte 
betreft dat het eigendom van de erf
laatster Maria-Theresia Peeters was, de 
verdeling volgens de in het testament 
bepaalde aande1en, clit wil zeggen in 
overeenkomst met de uit het testament 
blijkende erfelijke overgang uitvoert; 

Dat de vordering tot nietigverklaring 
van het testament, ten deze in hoofde 
van de rechtsvoorganger van aanleggers 
onsplitsbaar was, zowel wegens het 
algemeen karakter van de legaten als 
wegens de omstandigheid dat de oorzaak 
van de vordering tot nietigverklaring 
een vormgebrek 1vas waardoor al de 
beschikkingen van bet testament waren 
aangetast; 

Dat, dienvolgens, in zover het aan
voert dat de verzaking van de rechts
voorganger van aanleggers slechts voor 
een gedeelte van de nalatenschap van 
Maria-Theresia Peeters uHwerking heeft, 
het middel naar recht faalt; 

Overwegende, ten slotte, dat aanleggers 
voor de rechter niet beweerd hebhen 
dat de verzaking van hun rechtsvoor
ganger slechts schriftelijk kon hewezen 
worden· 

Dat, ln zover bet de schending inroept 
van artikel 1341 van het Burgerlijk 
Wetboek, hepaling die noch van open
bare orde noch gebiedend is, het middel 
niet voor de eerste maaJ voor het Hof 
mag voorgesteld worden en, dienvo1gens, 
niet ontvankelijk is; 

Ove1' het vie1·de middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1101, 1128, 
1130, 1134, 1235, 1317, 1319, 1320, '1322, 
1338, 1339, 1340, 1987, 1988, 1989 van 
het Burgerlijk IV etboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
bet feit dat de rechtsvoorganger van 

aanlegg·ers, door bemiddeling van een 
lasthebber dee], genomen heeft aan de 
authentieke verdeling van de nalaten
schap van wijlen Barbara Peeters, waar
van een gedeeJte een dee] van de nalaten
schap van Maria-Theresia Peeters uit
maakte, als een vrijvvillige uitvoering 
van dezer testament beschouwt, welke 
verzaking met zich brengt zich nader
hand op de vordering tot nietigver
lclaring van het testament te beroepen, 
dan wanneer door de lastgeving enkel 
de macht verleend wordt om te doen 
war erin vermeld staat en een lastgeving 
om van de vordering tot metigverklaring· 
van een onregelmatig testament af te 
zien, uitdrukkelijk moet gegeven worden, 
en dan wanneer de authentieke op 
11 maart 1952 door wijlen J can-Baptist 
Peeters aan zijn echtgenote Maria Ludo
vica Ferdinant, toegekende lastgeving 
om " voor hem en in zijn naam de 
nalatenschap van Mevrouw Bernardina 
Peeters, te verkrijgen en te vereffenen ,, 
geen macht behelsde noch kon behelzen 
om uitdrukkelijk, en evenmin stilzwij
gend af te zien van de vordering tot 
nietigverkJaring van het testament van 
Maria Theresia Peeters, dat zelf slechts 
bij authentieke alde van 7 januari 1953 
verleden werd : 

Overwegende, enerzijds, dat de door 
de rechtsvoorganger van aanleggers aan 
zijn echtgenote bij notariele akte van 
1'1 maart 1952 verleende lastgeving, 
niet aileen, zoals door het middel ver
klaard wordt, er toe strekt "voor hem 
en in zijn naam de nalatenschap van 
Mevrouw Bernardina Peeters te ver
krijgen en te vereffenen ,, maar ook 
de lastgeving inhoudt om " kennis te 
nemen van aile testamenten en tot de 
uitvoering ervan toe te stemmen of 
deze te betwisten " ; 

Overwegende, anclerzijds, dat gezegde 
lastgeving geen heeling· IS waarbij een 
recht op de algeheelheid of een gedeelte 
van een niet opengevallen nalatenschap 
toegekend werd ; dat zij niet een aan
vaarding· of een vervroegde verwerping 
van de nalatenschap van Maria-Tl1eresia 
Peeters tot voorwerp had ; 

Dat geen enkel van de onderdelen 
van het middel kan ingewilligd worden ; 

Over het eerste en het de1·de rniddel 
samen, het eerste, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 893, 895, 967, 
969, 97'1, 972, 1338, 1339, 1340 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest de 
vordering niet ontvankelijk verklaard 
heeft, welke ertoe strekte het op 7 janu-
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ari 1953 verleden authentieke testament 
van wijlen Maria-Theresia Peeters wegens 
vormgebrek nietig te doen verklaren, 
om de reden dat de artikelen 1338 
en 1340 van het Burgerlijk Wetboek 
betreffende de testamentaire akten toe
passelijk zijn en dat, vermits de rechts
voorganger van aanleggers, door bemid
deling· van een lasthebber, deelg·enomen 
heeft aan de verdeling van een nalaten
schap, die volgens de beschikkingen 
van het testament verdeeld werd en 
die een gedeelte van het vermogen van 
de nalatenschap van Maria-Theresia 
Peeters uitmaakte, hij het testament 
bevestigd heeft en uitdrukkelijk ervan 
afgezien heeft naderhand zich op de 
vordering tot nietigverklaring te beroe
pen; dan wanneer de artikelen 1338 
en 1340 van het Burgerlijk Wetboek 
die van het gemeen recht afwijken 
slechts toepasselijk zijn het eerste, op 
de verhintenissen, het tweede op de 
schenkingen en niet bij analogie tot 
de testamen taire akten mogen ui tge
breid worden : 

Het de!'de, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 893, 895, 967, 969, 
971, 972, 1101, 1126, 1134, 1235, 1317, 
1319, 1320, 1322, 1338, 1339, 1340 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
in zover het valt te beschouwen als aan 
aanleggers de vordermg· tot nietigver
ldaring tegen het testament van Maria
Theresia Peeters weigerende bij toepas
sing van de gezamenlijke regelen van 
de natuurlijke verbintenis, op welker 
uitvoering niet mag worden terugge
komen de nietigheid van gezegd testa
ment weigert aan te nemen voor het 
gedeelte van de nalatenschap van Mana
Theresia Peeters, dat het voorwerp niet 
uitmaakt van de op 29 september 1953 
verleden akte van verdeling van de 
nalatenschap van wijlen Bernardina Pee
ters, welke alde de enige van aanvaar
ding en van bevestiging is waarop bet 
arrest acht geslagen heeft, dan wanneer 
de natuurlijke verbintenis geen ander 
gevolg heeft dan de terugvordering te 
heletten van wat ter nakoming· ervan 
vrijwillig gedaan en gekweten werd, 
en het niet mogelijk maakt de vordering 
tot nietigverklaring van een onregel
matig testament te weigeren aan degene 
die slechts voor een gedeelte van de 
litigieuze nalatenschap de toepassing 
van dit testament aangenomen heeft : 

Overwegende dat het arrest zijn 
beslissing niet aileen op de vrijwillige 
uitvoering van het testament steunt 

maar ook nog op de uitdrukkelijke ver
zaking van aanleggers, zich op de vor
dering tot nietigverklaring te beroepen; 

Overwegende dat dit laatste motief 
het dispositief wettelijk rechtvaardigt; 
dat de middelen bij gebrek aan: belang 
niet ontvankelijk zijn (1); 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

2 december 1960. - 1 e kamer. 
Voorzitte1' en Ve1·slaggeve1·, H. de Clippele, 
eerste voorzitter. - Gelijkluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. Pleite!'s, HH. 
della Faille d'Huysse en Pirson. 

1 e KAMER. - 2 december 1960. 

VOORZIENING IN CASSATIE. -
IN BURGERLIJKE ZAKEN OF HAN-
DELSZAKEN. ElSER IN BELGlE 
vVONENDE. - BESLISSING WELKE OP 
TEGENSPRAAK EN DEFINlTIEF IS. -
VOORZIENING INGESTELD MEER DAN 
DRIE VOLLE MAANDEN NA DE BETE
KENING VAN DEZE BESLISSING. -
NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

Is in burgerlijke of handelszaken laat
tijdig, behalve afwijkende wetsbepaling, 
de voo!'Ziening tegen een op tegenspmak 
gewezen en definitieve beslissing doo1· 
een in Belgie wonende eiser ingesteld 
en te1' g1·itfie van het Hof mee!' dan 
drie valle maanden na de betekening 
van de beslissing aan de pe1·soon of 
te!' woonplaats (2). (\'Vet van 25 fe
bruari 1925, art. 1, 2, 3 en 8). 

(DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 
« CLINIQUE CESAR DE PAEPE" T. FUSS
JOYE MADELEINE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie op 13 october 1959 op tegen
spraak gewezen door de W erkrechters
raad van beroep te Brussel ; 

( 1) Zie noot s~tb dit arrest in B~tll. en 
PABIC., 1961, I, 359). 

(2) Verbr., 10 mei 1957 (A1·r. Verbr., 1957, 
biz. 760). 
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Over de Grand van niet-ontvanke
lijkheid door verweerster aangevoerd 
en gegrond op het te laat instellen van 
de voorziening : 

Overwegende dat uit een door ver
weerster regelmatig voorgelegd exploot 
van betekening, blijkt dat de hestreden 
sententie op 19 januari 1960 ten zetel 
van aanlegster in Belgie hetekend werd; 

Overweg·ende dat kraehtens artikel 1 
van de wet van 25 febrnari 1925, behon
dens bij aan onderhavig geval vreemde 
afwijkende hepalingen, de termijn om 
in bnrgerlijke zaken of in handelszaken 
voorziening in cassatie in te stellen 
drie voile maanden bedraagt te rekenen 
van de dag van de betekening van de 
hestreden en definitieve beslissing aan 
de persoon of te zijner woonplaats; 

Overwegende dat, ten deze, de voor
ziening slechts op 11 mei 1960 door 
overlegging ter griffie van het Hof van 
het vooraf betekend verzoekschrift in
gesteld werd, dit is meer dan drie voile 
maanden na de betekening van de be
s tred en h eslissing ; 

Waarnit volgt dat de voorziening 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

2 december 1960. - 1 e kamer. --,-
VooTzitte1', H. Vandermersch, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggever, 
H. Vroonen. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termiconrt, pro
cureur-generaal. - Pleite1·s, HH. Van 
Ryn en Simont. 

1 e KAMER. - 2 december 1960. 

1° BEWAARGEVING. - AANSPRA
KELIJKHEID VAN DE BEWAARNEMER 
JEGENS DE BEWAARGEVER. - CON
TRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID. 

2° BEWAARGEVING. - BEWAARl'.E
MER DIE ZICH IN GEEN ENKEL VAN 
DE DOOR ARTIKEL 1928 VAN HET 
BURGERLIJK WETBOEK VOORZIENE GE
VALLEN BEVINDT EN NIET IN GEBREKE 
GESTELD IS DE INBEWARING GEGEVEN 
ZAAK TERUG TE GEVEN. - BEWAAR
NEMER DIE ZICH VAN DE ZAAK BEDIEND 
HEEFT. - VERNIETIGING VAN DEZE 
DOOR EEN BRAND. - BEWAARNElV!ER 
BEWIJZENDE DAT HIJ AAN DE BEWARING 

VAN DE ZAAK DEZELFDE ZORG BESTEED 
HEEFT ALS HIJ AAN DE BEWARING 
VAN ZIJN EIGEN ZAKEN BESTEEDT. 
- GEEN AANSPRAKELIJKHEID JEGENS 
DE BEWAARGEVER UIT DE VERNIETI
GING VAN DE ZAAK VOORTSPRUITEND. 

1° De aanspmkelijkheid van een bewaaT
nemer van een zaak jegens de bewaa1·
geve1· is een contmctuele aansp1·alcelij k
heid en niet de doo1· artikel 1382 van 
het BttTge1·lijk Wetboek voorziene aqui
liaanse ve1'antwooTdel~jkheid. 

2° De bewaarnemer, die zich niet in een van 
de doo1' a1'tikel 1928 van het BttrgeTlijk 
TVetboek vooTziene gevallen bevindt en 
die noch het do01' artilcel 1930 van het 
Bu1·geTlijk Wetboek ttitgevam·digd veT
bod miskend !weft noch in gebrelce 
gesteld geweest is de in bewaTing gegeven 
zaak teTug te geven, loopt geen aan
sprakelijkheid jegens de bewaaTgeveT 
op om 1·eden van de veTnietiging van 
de zaak doo1' brand, indien hij betmjst, 
zowel voor de bmnd als in de loop van 
deze, aan de bewaring van de zaak 
dezelfde zorg besteed te hebben als hij 
aan de bewa!'ing van zijn eigen zaken 
besteedt (1). (Burg. Wetb., art. 1927, 
1929, 1932 en 1933). Dit is het geval 
zelf's wannee1· de bewaarneme1·, zowel 
in de bewaTing van de in bewm·ing 
gegeven zaak als in deze van zijn eigen 
zaken, een nalatigheid begaat wellce 
het karalcte1· van een gTove fout veT
toont (2). (Impliciete oplossing.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCIIAP 
lVIINERVE T. LUYCKX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 februari 1959 gewezen 
door het Hof van beroep te Gent; 

Gelet op het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 1927, 
1929, 1932 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest, zonder te ontkennen 
dat het mogelijk was dat verweerder, 

(1) DALLoz, Repertoi1·e cle droit civil, yo 
Depot, nr 116, en Nouveatt Repm·toi1·e, yo 
Depot, nr 31 ; PLANIOL en RIPERT, d. XI, 
blz. 511; TuNc, Le conimt de ga1·cle, 1942, 
blz. 210, 211, 434 en 435. 

(2) Zie noot sub dit arrest in Bull. en 
PAsrc., 1961, I, 360. 



-311-

die een bepaald materiaal te kostelozen 
titel in bewaring had genomen zou 
kunnen verweten worden niet alle moge
lijke zorgen te hebben aangewend om 
ieder brandgevaar te voorkomen, en 
bijgevolg zonder de mogelijkheid te 
ontkennen dat verweerder een zware 
fout zou begaan hebben en zonder vast 
te stellen dat de brand aan overmacht 
of heirkracht te wijten was, beslist 
heeft dat verweerder aan zijn bewarings
plicht, zoals deze door artikel 1927 van 
het Burgerlijk Wetboek bepaald is, 
had voldaan, en noch tot teruggave van 
de inbewaringgenomen voorwerpen noch 
tot schadevergoeding vveg·ens nietterug·
gave gehouden was, zulks om reden 
dat verweerder omtrent de bewaking 
over gezegde voorwerpen geen mindere 
zorg tot het voorkomen van brand aan
gewend had dan omtrent de bewaking 
over zijn eigen goederen, die aan het
zelfde g·evaar waren blootg·esteld, en 
zelfs gedeeltelijk vernield werden, en 
aldus impliciet doch duidelijk beslist 
heeft dat de bewaarnemer, die een 
zware fout of een bedrog in de bewaking 
van de hem toevertrouwde zaak beg·aat, 
geen verantwoordelijkheid in de gevolgen 
van deze fout of dit bedrog heeft en 
outlast is van zijn verplichting om de 
zaak terug te geven, indien de fout of 
het bedrog tevens de vernieling van de 
zaak en van persoonlijke voorwerpen 
van de bewaarnemer als gevolg had, 
eerste onderdeel, dan wanneer de bewaar
geving in hoofde van de bewaarnemer 
een verbintenis tot verwezenlijking van 
een bepaald resultaat doet ontstaan, 
namelijk deze van het in bevvaarg·eno
men voorwerp terug te geven, dan wan
neer verweerder, om van deze verbin
tenis ontlast te worden bewijzen moest 
dat de brand aan overmacht of heir
kracht te wijten was of niet door zijn 
daad of zijn schuld kon ontstaan; of 
minstens dat hij geen zware fout had 
begaan die de oorzaak van de brand 
zou geweest zijn, dan wanneer het 
bestreden arrest geenszins vastgesteld 
heeft dat zulks bewezen was, dan wan
neer het verweerder dus tot betaling· 
aan eiseres van de tegenwaarde van 
het inbewaringgenomen materiaal had 
moeten veroordelen ; tweede onderdeel : 
dan wanneer noch artikel 1382 noch de 
artikelen 1927 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek de dader van een 
zware fout of van een bedrog van zijn 
verantwoordelijkheid voor de schade
lijke gevolgen ontlasten, dan wanneer 
bijgevolg het bestreden arrest, dat de 

mogelijkheid van een zware fout in 
hoofde van verweerder aangenomen had, 
verweerder tot betaling aan eiseres van 
de tegenwaarde van het inbewaring 
genomen materiaal had moeten veroor
delen, dan wanneer minstens, alvorens 
over de grond uitspraak te doen, de 
rechter had moeten beslissen of verweer
der al dan niet een zware fout beg·aan 
had die de oorzaak van de brand en, 
bijgevolg, van de vernieling van het 
inbewaringgenomen materiaal was of 
kon geweest zijn : 

Overwegende dat, in strijd met de 
bewering van het middel het arrest niet 
zelfs impliciet beslist, dat verweerder 
van de verplichting van teruggave van 
de in bewaring ontvangen zaak zou 
outlast zijn, zelfs indien hij zich in het 
bewaren van deze zaak aan bedrog zou 
hebben schuldig gemaakt ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerder, bewaarnemer op wie 
geen enkele van de hepalingen van 
artikel 1928 toepasselijk is en die noch 
het hij artikel 1930 van het Burgerlijk 
Wetboek vermeld verbod miskend heeft 
noch v66r de brand van de in bewaring 
ontvangen zaak in gebreke was gesteld 
geweest, bewijst da t hij, tot voorkomen 
van brand, aan de bewaking van de 
hem toevertrouwde zaak dezelfde zorg 
heeft besteed als die welke hij aan de 
bewaking van zijn eigen zaken besteedde; 
dat het eraan toevoegt dat de in het
zelfde lokaal staande meubelen van 
verweerder ook door het vuur vernield 
werden; 

Overwegende dat het arrest, door 
uit deze vaststellingen af te leiden dat, 
« zelfs in de veronderstelling dat appel
lant (hier verweerder) zou kunnen ver
weten worden niet alle mogelijke zorgen 
te hebben aangewend om ieder brand
gevaar te voorkomen ,, hij niet tot 
betaling van schadevergoeding aan aan
legster gehouden was, de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen niet schendt; 

Overweg·ende dat het hof van beroep, 
vermits de door aanlegster aangevoerde 
verantwoordelijkheid van verweerder van 
contractuele aard is, artikel 1382 van 
het Burgerlijk \V etboek niet vermocht 
toe te passen ; 

Overwegende dat uit de artikelen 1927, 
1929, 1932 en 1933 van het Burgerlijk 
Wetboek blijkt dat, zo verweerder, om 
van de verantwoordelijkheid wegens 
vernieling door brand van de in bewa
ring gegeven zaak outlast te worden, 
diende te bewijzen dat deze vernieling· 
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zich niet door zijn toedoen, dit is door 
zijn schuld, had voorgedaan, die schuld 
overeenkomstig artikel 1927 dient te 
worden beoordeeld; dat, het hof van 
beroep, daar verweerder bewezen heeft 
zowel voor de brand als tijdens de 
brand aan de hem in bewaring toever
trouwde zaak, dezelfde zorg besteed 
te hebben als degene die hij aan de 
bewaring van zijn eigen zaken besteedde, 
wettelijk beslist heeft dat hij niet jegens 
aanlegster tot betaling van schadever
goeding gehouden was ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden, 

Om die redeuen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

2 december 1960. - 1 8 kamer. -
Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1'slagge
ver, H .. Vroonen. - Gelijkluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. Pleiters, HH. 
Struye en De Bruyn. 

28 KAMER.- 5 december 1960. 

lVIILITIE. - UITSTEL EN VRIJLATING 
OP MORELE GROND. - MILITIAAN 
ONMISBAAR VOOR DE BEHOEFTEN VAN 
EEN LANDBOUW-. NIJVERHEIDS- OF 
HANDELSBEDRIJF. - SOEVEREINE BE
OORDELING IN FEITELIJKE AANLEG. 

De Hoge J\!Iilitieraad beoo!'deelt soeve1·ein 
in feitelijke aanleg of een militiaan 
onrnisbam· is voo1' de behoeften van een 
landbo1tw-, nijvetheids- of handelsbe
drijf dat hij voo1' eigen 1·elcening of 
voo1' 1'ekening van zijn oude1's d1·ijft ('1). 
( Koninklijk besluit van 2 september 
1957 tot coordinatie van de dienst
plichtwetten, art. 10, § 1, 8°.) 

(PAUL VAN DER BRACHT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 

(1) Raadpl. verbr., 15 maart 1954 (Arr. 
Verbr., 1954, biz. 481). 

beslissing, op 1 juli 1960 door de Hoge 
Militieraad gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van artikelen 97 van de 
Grondwet, en 10, § 1, 8° van de samen
geordende dienstplichtwetten, doordat 
de Hoge Militieraad de door aanlegger 
op grond van evenbedoelde wetsbepaling 
ingediende aanvraag om uitstel heeft 
afgewezen, omdat het niet bewezen was 
dat aanlegger onmisbaar is voor de 
goede gang van het landbouwbedrijf 
van zijn vader, dan wanneer aanlegger 
deed gelden dat zijn vader, die veld
wachter is, niet over de nodige tijd 
beschikt om het bedrijf te exploiteren 
en dit bedrijf te klein is om er een 
betaalde werkkracht op te houden; 

Overwegende dat de Hoge Militieraad 
door een soevereine beoordeling in feite, 
welke buiten het toezicht van het Hof 
valt, beslist dat aanlegger niet onmis
baar is voor het landbouwbedrijf van 
zijn vader; 

Overwegende dat, door aan te merken 
« dat het niet bewezen is dat appellant 
(hier aanlegger) onmisbaar is voor de 
goede gang van het landbouwbedrijf 
van zijn vader en dat de voorwaarden 
gesteld bij artikel '1 0, § 1, 8° niet vervuld 
zijn "• de Hoge Militieraad zijn beslis
sing voldoende heeft gemotiveerd ; 

Dat derhalve het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

5 december 1960. - 28 kamer. -
Voorzitte1·, H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', H. 
N aulaerts. - Gel~jlduidende conclusie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. 
Pleite1', H. Struye. 

28 KAMER. - 5 december 1960. 

'1° GENEESKUNDE. - 0RDE DER 
GENEESHEREN. - GEMENGDE RAAD 
VAN BEROEP. - SAMENSTELLING VAN 
DE ZETEL. - EMERITI OF EREMAGIS
TRATEN VAN DE GERECHTELIJKE ORDE. 
- WETTELIJKHEID. 

2° GENEESKUNDE. - 0RDE DER 
GENEESHEREN. - GEMENGDE RAAD 
VAN BEROEP. - SAMENSTELLING VAN 
DE ZETEL. - AANDUIDlNG DOOR HET 
LOT VAN DE LEDEN GENEESHEREN. 
- BEWIJS. 
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go GENEESKUNDE. - 0RDE DER 
GENEESHEREN. - GEMENGDE RAAD, 
BIJ WIE EEN REGEL.MATIG BEROEP 
AANHANGIG IS, WELKE DE SENTENTIE 
VAN DE PROVINCIALE RAAD VERNIETIGT 
DIE EEN TUCHTSANCTIE UlTGESPROKEN 
HEEFT. - GEMENGDE RAAD VERVOL
GENS IN FEITELIJKE AANLEG UIT
SPRAAK DOENDE. - WETTELIJKHEID. 

1 o De erne1'iti of e!'Mnagist1'aten van de 
ge1·echtel~jke o1·de kunnen wettelijk de 
f'uncties ve1'vullen van voo1'zitte1' en 
van lid van de zetel van' de gernengde 
1·aad van be1'oep van de o1'de de1· genees
he1'en. (Wet van 25 juli 19g8, art. 11, 
koninklijk besluit van 2g mei 19g9, 
art. 9g, en wet van 18 juni 1869, 
art. 2g2, gewijzigd door artikel 2 van 
de wet van 20 maart 1954.) 

2o Geen enkele wetsbepaling schl'ijft voo1· 
dat de sententie van de gernengde mad 
van beroep van de orde de1' geneeshe!'en 
of de p1'ocessen-ve!'baal van ham· zittin
gen ve!'rnelden dat de leden geneeshe!'en 
!'egelmatig doo!' het lot doo!' de p!'ovin
ciale 1·aden aangeduid geweest zijn ; 
het volstaat dat het p1·oces-ve!'baal van 
samenstelling van de kame!'s, doo!' 
a1'tikel 98 van het koninklijk besluit 
van 25 mei 1939 voo!'zien, vaststelt 
dat de doo!' het lot voo1' de kamer, aan 
wie het behoo!'t uitspraak te doen, aan
geduide leden geneesheren voomfgaan
delijk doo1' de p!'Ovinciale mden van 
gezegde o1·de aanged1iid geweest zijn. 

go Wannee!' de zaak doo1· de ove1·brengende 
uitwe1'1£ing van het be!'oep tegen een 
sententie van de p1·ovinciale 1'aad van 
de o!'de de1· geneeshe1·en welke een 
tuchtsanctie uitgesp1·oken heeft bij haa1· 
aanhangig is, rnoet de gemengde mad 
in be1·oep zelf ten g!'onde uitspmak 
doen' na gezegde sententie vernietigd 
te hebben daa1' zij bij de doo!' de wet 
voo!'ziene mee!'de1·heid niet uitgesp!'oken 
was geweest (1). 

(LAUWEREYNS GABRIEL T. DE ORDE 
DER GENEESHEREN VAN BELGIE.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 4 januari 1960 door de 
Gemengde Raad van beroep van de 

(1) Raadpl. verbr., 29 november 1954, 
redenen (Arr. Vm·b1·., 1955, blz. 207). 

Orde der Geneesheren met het nederlands 
als voertaal gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1'1 van 
de wet van 25 juli 19g8 houdende de 
instelling van de Orde der geneesheren, 
9g van het koninklijk besluit van 2g mei 
19g9 regelende de toepassing van die 
wet, 1 en 9 van de wet van 25 juli 1867 
betreffende het aftreden van de magis
traten, en 97 van de Grondwet, doordat 
de zittingen in de zaak op 19 october 
1959, 16 november 1959 en 4 januari 
1960 gehouden werden en de bestreden 
beslissing uitgesproken werd door een 
gemengde raad van beroep samengesteld 
uit een ere-voorzitter in het Hof van 
beroep te Brussel, dienstdoende van 
voorzitter van de gemengde raad van 
beroep, twee raadsheren bij het Hof 
van beroep en drie geneesheren, dan 
wanneer de gemengde raad van beroep 
van de Orde der· geneesheren wettelijk 
moest sameng·esteld worden . namelijk 
uit drie raadsheren bij het Hof van 
beroep, en een van hen de raad voor
zitten, te weten effectieve raadsheren 
bij het Hof van beroep en niet deze 
die de eretitel van hun ambt dragen, 
zelfs gebeurlijk als emeritus magistraat 
en het ambt van raadsheer bij het Hof 
van beroep niet meer vervullen noch 
mogen vervullen, zodat de gemengde 
raad van beroep niet regelmatig samen
gesteld was of ten minste, de reg·elmatig·
heid van haar samenstelling niet kan 
nagezien worden : 

Overwegende dat, luidens artikel 2 
van de wet van 20 maart 1954 tot wij
ziging van artikel 232 van de wet van 
18 juni 1869 op de rechterlijke inrichting, 
de emeritus mag·istraten, ere-magistraten 
of plaatsvervangende magistraten, op 
gelijke voet met de in dienst zijnde 
magistraten, als lid van commissies, 
comite's, jury's, enz ... aangewezen kun
nen worden niettegenstaande elke gel
dende tegenstrijdige bepaling; 

Dat hieruit volgt dat de aanwezigheid, 
in de Gemengde raad van beroep van 
de Orde der geneesheren, van de Voor
zitter-emeritus Ooms, in hoedanigheid 
van raadsheer in het Hof van beroep 
als Voorzitter fungerend, in overeen
stemming is met de vereisten van 
artikel 11 van de wet van 25 juli 19gs 
en 9g van het koninklijk besluit van 
23 mei 1939; 

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

de schending van artikelen 11 en 19 
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van de wet van 25 juli 1938 houdende 
de ins telling van de Orde der geneesheren, 
van artikelen 93 en 102 van het konink
lijk besluit van 23 mei 1939 regelende 
de toepassing van die ~wet, en van ar
tikel 97 van de Grondwet, doordat 
de bestreden beslissing en de processen
verbaal van de zittingen in de zaak van 
19 october 1959, 16 november 1959 
en 4 januari 1960 gehouden niet besta
tigen dat de drie geneesheren dre in 
de gemengde raad van beroep zetelden 
binnen de !eden van de raden van de 
Orde bij het lot bepaald werden volgens 
de voorschriften van artikeJ i 1 van 
de wet van 25 juli 1938 en artikelen 93 
tot 102 van het koninklijk besluit van 
23 mei i 939, en doordat diensvolgens 
de regelmatigheid van de samenstelling 
van de gemengde raad van beroep niet 
kan nagezien worden : 

Overwegende dat door geen wetsbe
paling vereist wordt dat de heslissing 
van de Gemengde Raad van beroep of 
de processen-verbaal van zrjn terecht
zittingen vermelden dat de zetelende 
geneesheren regelmatig bij het lot door 
de provinciale raden bepaald worden; 

Overwegende dat het volstaat dat 
het bij artikel 98 van het Koninklijk 
hesluit van 23 mei 1939 voorzrene 
proces-verbaal van samenstelling van 
de kamers vaststelt dat de door het 
lot voor ieder dezer kamers aangeduicle 
!eden geneesheren voorafgaandelijk door 
de provinciale raclen bepaalcl werden; 

Dat het micldel naar recht faalt; 
Over het dercle mid del, afgeleicl uit 

de schending van de artikelen 15 en 16 
van de wet van 25 juli 1938 houclencle 
de instelling van de Orcle cler genees
heren, '137 van het koninklijk besluit 
van 23 mei i 939 regelende de toepassing 
van die wet, doorclat, na de beslissing 
waartegen beroep te niet te hebben 
gedaan omdat de opgelegde schorsing 
niet bij de meerderheicl van de twee 
derclen getroffen werd en derhalve eiser 
niet regelmatig in eerste aanleg wercl 
gevonnist, de gemengde raacl van beroep 
de verdere behandeling tot zich heeft 
getrokken en ten grande beslist, dan 
wanneer, bij gebreke aan wetstekst in 
zake van tuchtrecht cler geneesheren, 
aan de gemengde raad van beroep niet 
toegelaten was voor de eerste maal ten 
grande regelmatig te oordelen en zo 
eiser van het recht van in eerste aanleg 
regelmatig te worden gevonnist te be
raven, en clan wanneer de gemengcle 
raad van beroep de zaak naar de pro-

vinciale raad van de Orde van West
Vlaanderen moest terugwij zen : 

Overwegende dat de eerste rechter 
ten grande uitspraak had gedaan en 
de tuchtstraf van de tijclelijke sellar
sing van een maand uitgesproken had ; 

Overweg'ende dat de grand bij de 
Gemengde Raad van beroep door de 
overbrengende werking van het hager 
beroep aanhang'ig was en clat de Ge
mengcle Raad dienvolgens verplicht was, 
zoals hij het gedaan heeft, ten grande 
uitspraak te doen na de beslissing van 
de eerste rechter vernietigd te hebben 
daar zij bij de door de wet voorziene 
meerderheid niet uitgesproken was ge
weest; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

5 december 1960. - 28 kamer. -
Voo1·zitte1', H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, H. 
\V auters. Gelijkl1tidende conclusie, 
H. F. Duman, advocaat-generaal: 

28 KAMER.- 5 december 1960. 

VERKEER. - VERKEERSCODE VAN 
'10 DECEMBER 1958, ARTIKEL 22-2-b.
KRUISPUNT. INIIALEN. - VOOR
WAARDEN. 

A1'tikel 22-2-b van de Ve1'keerscode van 
10 decembe1· 1958 laat het inhalen toe, 
tijdens het oversteken van een kntispunt, 
wanneer de bestuurde1' verkeeTsvoo·/Tang 
!weft ten opzichte van hen die 1'ijden op 
al de op het k1'1tispunt uitlopende we
gen (i). 

(DE GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKE-
RINGSKAS « LA BELGIQUE INDUS
TRIELLE », T. DEL MARMOL.) 

(ARREST.) 

HET I-IOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Zie noot onder dit arrest in Bull. en 
PAsro., I, 1961, blz. 365. 
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arrest, op 5 april 1960 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 16 en inzonder
heid, 16, 1, d, 22 en inzonderhEid 22, 
2, b, van bet algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer, zoals het 
bijgewerkt is bij toepassing van artikel 6 
van het koninklijk besluit van 10 decem
ber 1958, tot wijziging en bijwerking van 
evengemeld reglement, 1382, 1383, 1384 
van het Burgerlijk Wetboek, 3, 4 van de 
wet van 17 april1878, de inleidende titel 
tot het Wetboek van Strafvordering 
inhoudende, 9, 14, 19 van de wetten 
op de vergoeding van de schade, voort
spruitende uit de arbeidsongevallen, zoals 
deze wetten samengeordend zijn bij bet 
koninklijk besluit van 28 september 1931, 
bedoeld~ wetten gewijzigd en aangevuld, 
wa t arhkel 19 betreft, door de wet ten 
van 10 juli 1951 en 16 maart 1953, 
en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest, onder bevestig·ing van 
het vonnis waartegen beroep, verweerder 
vrijspreekt, hem van aile burgerlijke 
verantwoordelijkheid ontslaat en zich 
dienvolgens onbevoegd verklaart om 
kennis te nemen van de burgerlijke vor
dering tegen verweerder ingesteld door 
aanlegster, die zich burgerlijke partij had 
gesteld, om reden, onder meer, dat ver
weerder op het Iitigieuze kruispunt wettig 
mocht inhalen, wijl hij de verkeersvoor
rang genoot ten opzichte van alle daarin 
uitmondende wegen, naardien de ene 
links van hem gelegen was en de andere, 
rechts van hem gelegen zijnde, van een 
teken nr 1, a, voorzien was, dan wanneer 
de bepalingen van artikel 22, 2, b, voor
meld, die het oversteken van een kruis
punt toelaten wanneer de bestuurder 
verkeersvoorrang heef ten opzichte van 
hen die rijden op al de op het kruispunt 
uitlopende wegen, niet toepasselijk zijn 
wanneer, de zijweg van een teken nr 1, a 
voorzien zijnde, de gevolgde weg, di~ 
links van de zijweg gelegen is, niet van 
het teken nr 2 voorzien is, zodat de 
gebruiker van de gevolgde weg· onwe
tend i~ van de voorrang die hij geniet, 
waarmt volgt dat, nu het bestreden arrest 
de aanwezigheid van een teken nr ·2 op 
de door verweerder gevolgde weg niet 
heeft vastgesteld, het artikel 22, 2, b, 
van voormeld reglement geschonden heeft 
en niet wettig met redenen omkleed is; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat verweerder, die vier v66r hem 
rijdende voertuigen heeft willen inhalen 
g·edeeltelijk bij het oversteken van ee~ 
kruispunt, gerechtigd was om deze voer-

tuigen aldaar in te halen omdat hij 
overeenkomstig artikel 22, 2, b, van het 
algemeen reglement op de politie van het 
wegverkee~, voorrang had ten opzichte 
van he~ die reden op al de op het kruis
punt mtlopende wegen : op die van 
de Lindestraat, omdat verweerder van 
rechts kwam, op die van de rechts van 
hem uitlopende Pellenbergstraat omdat 
deze voorzien was van het teken 'nr 1 a · 

Overwegende dat aanlegster aanv;ert 
dat voornoemde wetsbeschikking niet 
toepasselijk was, omdat de door ver
weerder gevolgde weg niet voorzien was 
van het teken nr 2 en verweerder alzo 
krachtens artikel 15 van gezegd regie~ 
ment, de doorgang zou hebben moeten 
vrijlaten voor een van rechts uit de Pel
lenbergstraat komende bestuurder · 

Overwegende dat artikel 16 1 J dat 
een uitzondering op de alge~e~e ~egel 
van artikel15 voorziet, bepaalt dat voor
rang verschuldigd is de bestuurder die 
« gere.den komt uit een openbare weg 
voorZJen van een teken nr 1 a 1 b 
of 26, welke ook de kenmerk~n ~aU: d~ 
wegen op het kruispunt zijn »; 

Overwegende dat, ingevolge de vervan
ging in artikel 22, 2, b, van de woorden 
« wanneer de gevolgde weg een hoofd
weg is )) (koninklijk besluit van 8 april 
1954) door de woorden "wanneer de 
bestuurder voorrang heeft )) (koninklijk 
besluit van 4 juni 1958), het inhalen bij 
het oversteken van een kruispunt thans 
toeg·elaten is, wanneer de bestuurder op 
een openbare weg rijdt, zelfs indien deze 
niet voorzien werd van het teken ur 2 
wanne~r zoals ter zake de op het kruis~ 
punt mtlopende wegen voorzien zijn van 
een teken nr 1, a, 1, b of wanneer ge
melde bestuurder de voorrang van rechts 
geniet; 

Dat derhalve, door te beslissen dat 
verweerde~ voorrang had ten opzichte 
van hen die reden op al de op het kruis
P;:tnt uitlopende wegen, inzonderheid op 
die. van de rechts van hem uitlopende 
Pellenbergstraat, omdat deze voorzien 
was van het teken ur 1, a, het hestreden 
arrest geen van de in het middel aan
gehaalde wetsbeschikkingen heeft ge
schonden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; verwijst aanlegster in de kosten. 

5 december 1960. - 2" kamer. -
Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', H. 
N aulaerts. - Gelijkl1tidende conclnsie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. 
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28 KAMER. - 5 december 1960. 

1° HOGER BEROEP. - IN STRAFZA
KEN. - VRIJGESPROKEN BETICHTE. -
HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ ALLEEN. - VEROORDELING 
VAN DE VERDACHTE TOT DE KOSTEN 
VAN DE PUBLIEKE VORDERING.- VER
OORDELING VAN DE BETICHTE TOT DE 
KOSTEN VAN DE PUBLIEKE VORDERI!'<G. 
- ONWETTELIJKHEID. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. -
IN STRAFZAKEN. - VONNIS VERNIE
TIGD IN ZOVER HET ONWETTELIJK 
DE BETICHTE TOT DE KOSTEN VAN DE 
PUBLIEKE VORDERING VEROORDEEJ,D 
HEEFT. - KOSTEN WELKE TEN LASTE 
VAN DE STAAT iVIOETEN BLIJVEN. -
VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING. 

1° Op het enig hogel' be!'oep van de bu!'ge?'
lijke pa1·t~j kan de betichte, doo1' de eel'ste 
!'echter v1·ij gesp1·oken, tot de kosten van 
de publieke vonlering niet veroordeeld 
worden (1). 

2° vVanneer het bestreden vonnis aileen 
vernieti gd wonlt in zove1· het de betichte 
onwettelijk veroonleeld !weft tot de kosten 
van de publieke vorde1·ing, terwijl deze 
kosten ten laste van de Staat moeten 
blijven, wordt de vernietiging zonde1' ver
wijzing 1<itgesproken (2). 

(AERTS, T. P. V. B. A. <<PRIMA 
PRODUKTEN ,, b. p.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 mei 1960, in hoger beroep 
door de Correctionele Rechtbank te 
Antwerpen g·ewezen; 

Over het middel, ambtshalve uit de 
schending van artikelen 162, 194, 202 
en 211 van het Wetboek van strafvorde
ring; 

Overwegende dat aanlegger in eerste 
aanleg, bij vonnis van de politlerecht
bank werd vrijg·esproken en het open-

(1) Raadpi. verbr., 26 september 1960, 
supra, biz. 86. 

(2) Verbr., 19 september· 1960, supra, 
biz. 63, en de noten 1 en 2, biz. 64 ; « Propos sur 
l'article 95 de Ia constitution », redevoering 
uitgesproken door de H. Procureur-Generaai 
RAOUL HAYOIT de TERJVIIOOURT op de piech
tige terechtzitting van 15 september 1954, 
biz. 8 en voigende, 

baar ministerie tegen dit vonnis geen 
hoger beroep heeft ingesteld; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, uitspraak doende op het hoger 
beroep in(\esteld door de hurgerlijke par
tij, de telastlegging voorzien in de pu
blieke vordermg bewezen verklaart, aan
legger veroordeelt tot schadevergoedmg 
jegens de hurgerlijke partij en hem tevens 
verwijst << tot de kosten van de open
hare partij in heide aanleggen, deze 
in totaal tot op heden berekend op 
403 frank >> ; 

Overwegende dat, bij onstentenis van 
hoger heroep van het openbaar minis
terie, de in eerste aanleg gerezen kosten 
van de puhlieke vordering definitief ten 
laste van deze partij zijn gebleven ; 

Overwegende dat, in graad van he
roep, de burgeriijke vordering, alleen 
aan de rechter onderworpen werd; dat 
geen kosten eigen aan de puhlieke vor
dering alsdan zijn gerezen; 

Overwegende dat door aanlegger zon
der onderscheid tot de kosten van de 
publieke vordering m heide aanleggen te 
veroordelen, het bestreden vonnis de in 
het middel aangehaalde wetsbepalingen 
heeft geschonden ; 

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

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel in zover het aan
legger tot de kosten van de publieke vor
dering in eerste aanleg veroordeelt; 
beveelt dat melding van onderhavig 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gecleeltelijke vernietigde beslis
sing; veroordeelt aanlegger tot twee 
derden der kosten; laat eendercle ervan 
de Staat ten laste; zegt dat er geen aan
leiding bestaat tot verwijzing. 

5 december 1960. - 28 kamer. -
Voorzitte~·, H. Bayot, raaclsheer waar
nemencl voorzitter. - Verslaggever, H. 
N anlaerts. - Gel·ijkluidende conclusie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 5 december 1960. 

VERKEER. - INBREUKEJN or DE RE
GLEMENTEN GENOi\IEN IN UITVOERING 
VAN DE WET VAN 1 AUGUSTUS 1899 
GEWIJZIGD DOOR DEZE VAN. 15 APRIL 
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1958. - lNBREUKEN 's NACHTS GE
PLEEGD. - BOETE-lHINIMUM. 

Bij ontstentenis van verzachtende omstan
digheden kan de boete opgelegd aan 
de gene die, s'nachts, een inbreuk gepleegd 
heeft op de reglementen genomen in 1tit
voering van de wet van i aug1tstus 1899 
houdende herziening van de wetgeving 
en van de reglementen op de politie van 
het ve1·voer, gewijzigd doo1· deze van 
15 april 1958, niet lage1' zijn dan 
20 fmnk. 

{DE PROCUREUR DES KONINGS 
TE OUDENAARDE, T. GHEYNS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 mei 1960 in hoger beroep 
door de Correctionele Rechtbank te Ou
denaarde gewezen ; 

Over het.middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikelen 9 van de Grondwet, 
2, 100 van het Strafwetboek, 2-1, 18 lid 
en 3e lid, 2°, van de wet van 1 augustus 
1899, gewijzig·d bij artikel 3 van de wet 
van 15 april1958, en 1 van de wet van 
5 maart 1952, doordat de correctionele 
rechtbank, zetelend in hoger beroep, na 
vastgesteld te hebben dat de beklaagde 
zich schmdig had gemaakt aan inbreuk 
op de artikelen '12-1, 20-2 en 26-'1 van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954, 
uitgevaardigd in uitvoering van de wet 
van 1 augustus 1899, en dat deze inbreu
ken bij nacht werden gepleegd, in strijd 
met de vordering van de procureur des 
konings ter zitting van 20 mei 1960 
strekkend tot net uitspreken van « een 
wettelijke straf na het vonnis te niet te 
hebben gedaan ,, niettemin het beroep 
van de procureur des konings ongegrond 
verklaart en het eerste vonnis bevestigt, 
waarbij de beklaagde werd veroordeeld 
tot een geldboete van 15 frank, verhoogd 
met 190 opdecimes tot 300 frank, met 
een vervangende gevangenisstraf van 
drie dagen, voorwaardelijk gedurende 
Mn jaar, dan wanneer overtreding van 
de verordeningen, uitgevaardigd op grond 
van de wet van 1 augustus 1899 gestraft 
wordt met gevangenisstraf van een dag· 
tot een maand en met een geldboete van 
'10 frank tot 500 frank, of met een van 
die straffen aileen, welke straffen ver
dubbeld worden zo het misdrijf bij nacht 
werd gepleegd, zodat de correctionele 
rechtbank de omvettelijkheid van de 
door de politierechter opgelegde boete 
van 15 frank diende vast te stellen, het 

beroep van de procureur des konings 
ontvankelijk en gegrond diende te ver
klaren, het vonnis a quo van 11 april1960 
te niet diende te doen, en bij veroordeling 
tot een pecuniaire straf minstens een geld
boete van 20 frank diende op te leggen, 
te verhogen met '1 90 opdecimes tot 
400 frank; 

Overwegende dat het vonnis, na vast
gesteld te hebben dat verweerder zich 
schuldig had gemaakt aan inbreuken op 
artikelen 12-1, 20-2 en 26-1 van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954 (in 
werkelijkheid van de W egcode van 
10 december 1958} houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, en dat deze misdrijven bij nacht 
werden gepleegd, bet vonnis van de poli
tierechter bevestigt, waarbij verweerder 
wegens de drie feiten samen zonder aan
neming van verzachtende omstandig
heden werd veroordeeld tot een geld
boete van 15 frank, verhoogd met 
190 opdecimes tot 300 frank, met een 
vervangende gevangenisstraf van drie 
dagen, voorwaardelijk gedurende een 
jaar; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 2-1, eerste lid en derde lid, 2°, van 
de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd bij 
artikel 3 van de wet van 15 april 1958, 
de overtredingen van de verordeningen, 
uitgevaardigd op grond van deze wet, 
gestraft worden met gevangenisstraf van 
e,en dag tot een maand, en met een geld
boete van 10 frank tot 100 frank, of met 
een van die straffen aileen, en deze 
straffen w'orden verdubbeld, zo het mis
drijf bij nacht werd gepleegd ; 

Dat derhalve de uitgesproken straf 
onwettig is en het middel gegrond is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten de Staat ten laste; ver
wijst de zaak naar de correctionele recht
bank te Dendermonde zetelend in hoger 
beroep. 

5 december 1960. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve!'Slaggeve1·, H. 
Naulaerts. - Gelijkluidende conclusie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. 

2 8 KA:VIER. - 5 december 1960. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
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- IN STRAFZAKEN. - BESCHIKKING 
VAN DE RAADKAMER WELKE EEN 
BETICHTE VOOR DE CORREC'l'IONELE 
RECHTBANK VERWlJST UIT 1-IOOFDE 
VAN EEN REGELMATIG GECORRECTI
ONALISEERDE lVIISDAAD EN VAN EEN 
FEIT ALS WANBEDRIJF GEQUALIFI
CEERD. - VONNISVELLENDE RECHTS
MACHT WELKE ZICI-I VOOR DE VOLLEDIGE 
ZAAK ONBEVOEGD VERKLAART OM 
REDEN HIERVAN DAT DE TWEEDE 
INBREUK EEN JVIISDAAD U!Ti\IAAK'l' EN 
DA'l' DE TWEE MISDRIJVEN SAMEN
HANGEND ZIJN. BESLISSINGEN 
WELKE DE KRACHT VAN GEWIJSDE 
VERKREGEN HEBBEN. - VERIFTCA
TIES VAN HET HOF. - GEDEELTE
LIJKE VERNIETIGING VAN DE BESCHII\
KING. - VERWIJZING NAAR DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. 

lVanneer de raadlcame1' een betichte voo1· 
de coJ'J'ectionele rechtbanlc venvezen heeft, 
uit hoofde van een 1·egelmatig gecor
nctionnaliseeJ'de misdaad en van een 
feit wanbedrijf gequali ficee1'd, en wan
nee?' de co1'1'ectionele t'echtsmacht zich 
voo1' gans de zaalc onbevoegd vet·klaard 
lweft, orndat de tweede inbre1tlc in wer
lcelijlcheid een misdaad 1titmaa!ct en 
de twee inbreulcen samenhan.gend zijn, 
gaat het hof, bij wie een verzoelcschrift 
tot regeling van rechtsgebied aanhangig 
is, na of de twee beslissingen Jcracht 
van gewijsde verlc?·egen hebben, of 
het tweede feit van de betichting een 
misdaad schijnt 1tit te malcen en of 
de twee inbrenken sarnenhangend zijn, 
in het bevestigend geval, ve1·nietigt het 
de beschilcking van de Taadlcamer·, 
behalve in zover zij het bestaan aangeno
men heeft van verzachtende omstandighe
den voo1· het eerste misdTijf, en verwijst 
het de zaak naa1' de JcameJ' van inbe
sclmldigingstelling ( 1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE 
ANTWERPEN IN ZAKE BRACKEVA.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het door 
de Procureur des Konings bij de Recht
bank van eerste aanleg te Antwerpen 
ingediend verzoek tot regeling van 
rechtsgebied ; 

(1) Verbr., 11 mei 1959 (A1·r. Verb1·., 
1959, blz. 719). 

Overwegende dat de Raadskamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen, bij beschikking· van 8 janu
ari 1960, Brackeva Etienne, bediende, 
naar de correctionele rechtbank aldaar 
verwezen heeft uit hoofde van te Schilde, 
tussen 19 juni en 19 september 1959 : 
a) met bedrieglijk opzet of met het 
oogmerk om te schaden valsheid in 
handels- of bankgeschriften of in private 
geschriften te hebben gepleegd; b) met 
zelfde bedrieg·Iijk opzet of oogmerk om 
te schaden gebruik gemaakt te hebben 
van de valse akten of van de vervalste 
stukken wetend dat ze vervalst waren ; 
c) ten nadele van 1° Nuyts Adrianus 
een som van 20.000 frank en twee spaar
boekjes, 2° Dolfen Madeleine, een som 
van 10.000 frank en een spaarboekje 
die hem op voorwaarde van ze terug 
te geven of er een bepaald gebruik van 
te maken, overhandigd waren geworden, 
bedrieglijk te hebben hetzij verduisterd, 
hetzij vers pild ; 

Overwegende dat gemelde beschik
king, in verband met de feiten van de 
betichtingen a en b, uitdrukkelijk ver
zachtende omstandigheden aanneemt ; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank te Antwerpen, bij vonnis 
van 3 juni 1960, zich onbevoegd heeft 
verklaard om van de zaak in haar 
geheel kennis te nemen om reden de 
feiten van de betichting c door een 
openbaar officier of ambtenaar of door 
een met een openbare chenst belaste 
persoon werden gepleegd en zij dei·halve 
een misdaad uitmaken die onder toe
passing van de artikelen 2-±0 en 2-±-± 
van het strafwetboek valt en die niet 
door gemelde beschikking gecorrectio
naliseerd werd, en om reden de betich
tingen a en b met de betichting c samen
hangend zijn; 

Overwegende. dat uit de strij digneid 
van de beschikking van 8 januari 1960 
en van het vonnis van 3 juni 1960, 
een en ander in kracht van gewijsde 
gegaan, een geschil van rechtsgebied 
ontstaan is waardoor de gang van het 
gerecht belemmerd wordt; 

Overwegende dat de feiten van de 
betichting c het misctrijf, bedoeld in 
het vonnis, schijnen uit te maken en 
dat zij samenhangend schijnen te zijn 
met deze van de betichtingen a en b; 

Om die redenen, het rechtsgebied 
regelend, vernietigt de op 8 januari 1960 
door de Raadkamer van de rechtbank 
van eerste aanleg te Antwerpen verleende 
beschikking behalve in zover deze heeft 
beslist dat, gelet op het bestaan van 



-319-

verzachtende omstandigheden, de feiten 
van de betichtingen a en b slechts 
aanleiding tot correctionele straffen kun
nen geven; Beveelt dat melding van 
onderhavig· arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing; Verwijst de aldus be
perkte zaak naar de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van 
beroep te BrusseL 

5 december 1960. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, H. 
\Vauters. ~ Gelijkl1tidende conclusie, 
H. F. Dumon, advocaat-g·eneraal. 

2e KAMER. - 5 december 1960. 

PUBLIEKE VORDERING. - JACIIT. 
- WET VAN 28 FEBRUARI 1882, 
ARTIKEL 26. - KLACHT. - IN REM 
INGEDIEND. - UITWERKSELEN, 

Daar de klacht voo1·zien doo1· artikel 26 van 
de wet van 28 febnwri 1882 op de jacht, 
in rem en niet in personam ingediend 
wordt, bepe"l'kt de vennelding van de 
naam va11 een pe1·soon als zijnde de 
dadm· van het best"J'eden wanbedrijf niet 
tot deze laatste de 1titwerkselen van de 
klacht {1). 

{VAN FRACHEM EN 0, ROMAN 
T. CI-I. ROMAN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 april 1960 door het Hof 
van beroep te Gent g·ewezen; 

I. Over de voorziening van beide 
aanleggers tegen de beslissing over de 
puhlieke vordering nopens het feit B 
van de telastlegging : 

Over het eerste middel, afg·eleid nit 
de schending van artikel 26 van de 
wet van 28 februari 1882 op de jacht, 
doordat het arrest beide aanleggers 

(1) Raadpl. G. LE POXTTEVIN, « Code 
d'instruction criminelle », d. I, blz. 19, nr 146; 
GARRAUD, « Traite d'instruction criminelle », 
·d. I, nr 162; HAus, " Principes generaux du 
droit penal,, nrs 1103 en 1104. 

veroordeelt om jagende aangetroffen 
geweest te zijn op een anders jacht
grond zonder toestemming van de eige
naar of van zijn rechthebbenden die 
regelmatig klacht hehben ingediend, 
dan wanneer de vervolgingen nit hoofde 
van overtreding· op artikelen 4 en 5 
van gezegde wet slechts kunnen plaats 
grijpen op klacht van de eigenaar van 
de jacht en dat nit stuk 6 van de bundel 
blijkt dat verweerder Roman Charles 
slechts klacht neergelegd had teg·en 
een jager derwijze dat slechts een per
soon, en geen twee, kon vervolgd worden 
en dat, bij gemis aan bepaling door 
verweerder Roman Charles van degene 
van beide aanleggers die de jager was, 
noch de eerste noch de tweede konden 
vervolgd noch veroordeeld worden : 

Overwegende dat de klacht bij ar
tikel 26 van de wet van 28 febrnari 
1882 op de jacht bedoeld, en waarvan 
het instellen van de pnblieke vordering 
wegens inbreuken op artikelen 4 en 5 
van deze wet afhankelijk is gemaakt, 
in rem en niet in personam wordt inge
diend; dat hieruit voortvloeit dat de 
vermelding, in de klacht, van een per
soon aangewezen als de dader van het 
wanbedrijf slechts aanduidend is en 
niet voor gevolg zou kunnen hebben 
de uitwerking van de klacht tot deze 
persoon te beperken; dat dienvolgens, 
wanneer een reg·elmatig·e klacht bij 
zijn ambt aanhangig gemaakt is, het 
openbaar ministerie de publieke vorde
ring kan nitoefenen tegen al wie aan 
het wanbedrijf deelgenomen heeft, weze 
hij al dan niet in de klacht aangewezen ; 

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

de schending van artikelen 131?, 1320 
en 1322 van het burgerlijk wetboek, 
doordat, om beide aanleggers te ver
oordelen, het arrest beslist dat de klacht 
ingediend werd tegen de dader van het 
deliet en dus redelijkerwijze ook tegen 
zijn mededader, dan wanneer verweerder 
Roman Charles nitdrukkelijk verklaarde 
op 15 october 1959 klacht neer te legg·en 
tegen een jager zodat het arrest het 
geloof te hechten aan deze klacht ge
schonden heeft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat « de klacht van de eigenaar 
van het jachtrecht reg·elmatig is en 
ingediend werd tegen de dader van 
het deliet (schieten op de patrijs) en 
dns redelijkerwijze ook tegen zijn mede
dader; ... dat de geldigheid en de regel
matigheid van een klacht niet afhangt 
van de identificatie door de klager van 
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de aangeklaagde persoon maar dat zelfs 
ontegenspreke1ijk een klacht tegen een 
onbekend persoon geldig is; " 

Overwegende dat zodoende het arrest 
geenszins aan de klacht een interpretatie 
verleent die met haar termen onveremg
baar is maar dat het zich ertoe beperkt 
eraan de juridische uitwerkse]s te ver
lenen die door de wet bepaald worden ; 

Dat bet middel feitelijke gronslag 
mist; 

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

II. Over de voorziening van tweede 
aanlegger tegen de beslissing over de 
publieke vordering nopens het feit A 
van de telastlegging : 

Overwegende dat de beslissing waar
door aanlegger Roman Orner werd 
veroordeeld om jagende aangetroffen 
te zijn en geen verlofbrief voor het 
dragen van een jachtwapen te hebben 
kunnen voorleggen, door geen van beide 
in de memorie naar voor gebrachte 
middelen wordt bestreden ; dat de sub
stantiele of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

III. Over de voorziening van beide 
aanleggers tegen de beslissing· over de 
vordering van de burgerlijke partij : 

Overwegende dat a:mleggers geen bij
zonder middel doen gelden ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening, veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

5 december 1960. - 2~ kamer. 
Voo1'zitte1', H. Bayo t, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1'slaggever, H. 
Hallemans. - Gelijklttidende conclttsie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 5 december 1960. 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - IN STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- BURGERLIJKE PARTIJ, AANSTELLER 
VAN EEN VAN DE BETICHTEN MEDE
DADERS VAN HET MISDRIJF DIE DE 
SCHADE VEROORZAAKT HEBBEN. 
BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE ANDERE BETICHTE SLECHTS 
GEDEELTELIJK ZIJNDE. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - IN STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- BETICHTE VEROORDEELD OM EEN 
MISDRIJF DAT DE SCHADE VEROOR
ZAAKT HEEFT. - SAMENLOPENDE FOUT 
VAN IIET SLACHTOFFER. - GEDEELTE
LIJKE BURGERLT JKE AANSPRAKELIJK
HEID VAN DE BETICHTE. 

1° Wanneer de door· de bw·geTlijke paTtij 
geleden schade vooTtspTttit ttit de samen
lopende fottt van twee venlachten waar
van de ene de aangestelde van deze 
pm·tij is, in de voonvaarden van ar
tikel 1384 van het Bm·geTliJ'lc Wetboek, 
is de bm·gerlijke aanspmkelijkheid van 
de andere betichte slechts gedeeltelijk (1). 

2° vVanneer· een schade vooT de samen
lopende fottten van het slachto ff'er en 
van de venlachte veTooTzaakt geweest 
is, kan deze jegens het slachtoff'er· niet 
tot het volledi g her·stel van deze schade 
veToonleeld wor·den ( 2). 

(A. WINTERS, T. PEETERS; PEETERS, 
T. A., J. EN G. WINTERS; «LA ROYALE 
BELGE » T. WINTERS A., J. EN G.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op 11et bestreden 
arrest, op 31 maart 1960 door het Hof 
van beroep te Luilc, gewezen; 

1° Wat betreft de voorziening van 
Winters Alfons, beklaagde : 

Overwegende dat, de voorziening enkel 
g·ericht is tegen de beslissing over de 
burgerlijke vordering ingesteld door Pee
ters Martinus ; 

Over het middel, afge1eid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest beslist 
« dat de door de eerste rechter aan 
tweede beklaagde (hier aanlegger) ge
gunde vrijspraak zich in geen mate ver
rechtvaardigt; dat, inderdaad, al de 
gegevens door de rechtsbundel verstrekt 
aantonen dat deze beklaagde, ondanks 
een hevige mist, met standlichten voerde 

(1) Raadpl. Verbr., 12 oktober 1959 (A1-r. 
Verbr., 1960, blz. 121), Cass. fr., 3 november 
1955 (Bttlletin des a?Tets de la Cow· de cassation, 
Chambre criminelle, 1955, blz. 780, nr 441), 
en noot EsiVIEIN snb Poitiers, 12 mei 1960 
(Rectteil Dalloz, 1960, .biz. 658). 

(2) Verbr., 30 november 1959 (An•. Verbr., 
1960, blz. 285). 
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en dat deze wetsovertreding eveneens 
in belangTijke mate tot het tot stand 
komen van het kwestieuze ongeval 
aanleiding gegeven heeft "' zonder aan 
te duiden op welke gegevens het zich 
steunt om de telastlegging als bewezen 
te aanzien, en zonder de conclusies 
van aanlegger te beantwoorden, waarin 
deze deed gelden, dat hij steeds had 
volgehouden dat hij met kruislichten 
reed, dat door geen enkele getuige, 
tenzij door de medebetichte Varide
waerde, werd verklaard dat aanlegger 
slechts met standlichten reed, en dat 
de deskunclige niet had kunnen uitmaken 
of op het ogenblik van de botsing de 
kruisingsschijnwerpers brandden of niet; 

Overwegende, dat het door aanlegger 
bij conclusie ingeroepen middel hierin 
bestond, dat uit geen enkel element 
van de bundel bleek clat hij met stand
lichten had gereden; 

Overwegende dat het arrest deze 
bewering tegenspreekt door te verklaren 
dat " al de gegevens door de rechtsbundel 
verstrekt aantonen dat deze beklaagde 
(hier aanlegger), ondanks een hevige 
mist, met standlichten voerde " ; 

Dat derbalve de rechter, die de waarde 
van de overgelegde bewijsmiddelen soe
verein beoordeelt, het door aanlegger 
ingeroepen middel op gepaste wijze 
heeft beantwoord; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

2e Wat betreft de voorziening van 
Peeters Martinus, burgerlijk verant
woordelijke : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet 
en artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het bestreden arrest 
enerzijds beslist "dat bet billijk voor
komt de aansprakelijkheid tussen beide 
weggebruikers voor de helft te verdelen, 
zodat de burgerlijke partij Peeters 
aanspraak kan maken op de helft van 
het door baar aangevraagd bedrag en 
de andere burgerlijke partijen ieder 
eveneens op de helft van de sommen 
hun door de eerste rechter toegekend, 
zijn schadeberekening billijk voorko
mend "' en anderzijds, wat betreft de 
beslissing omtrent de burgerlijke vor
dering· van \iVinters Gertrude, het vonnis 
a quo bevestigt, waarbij aanlegger als 
burgerlijk verantwoordelijke, solidair met 
de eerste beklaagde, werd veroordeeld 
om aan deze partij de volledige schade 
te betalen, terwijl hetzelfde bestreden 
arrest, wat betreft de andere burger
lijke partijen, Winters Jozef en Winters 

\'ERBR., 1961. - 21 

Alfons, het vonnis a quo hervormt ()n 
aanlegger solidair met de eerste beklaagde 
slechts tot de helft der schade veroor
deelt, hetgeen een tegenstrijdigheid in
houdt, die met het gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering gelijkstaat; 

Overwegende dat, voor zover de voor
ziening gericht is tegen de beslissingen 
over de burgerlijke vorderingen inge
steld door Winters J ozef en Winters 
Alfons, zij niet ontvankelijk is, daar 
deze heslissingen niet definitief zijn, 
het arrest bebbende slechts provisi
onele vergoedingen aan deze partijen 
toegekend en het vonnis van de eerste 
recltter bevestigd wat hetreft de bevolen 
onderzoeksmaatregel ; 

Overwegende dat, voor zover de voor
ziening gericht is tegen de heslissing· 
over de burgerlijke vordering ingesteld 
door Winters Gertrude, het middel 
staande houdt dat er tegenstrijdigheid 
bestaat tussen de considerans van bet 
arrest, volgens dewelke aanlegger slechts 
gehouden is tot vergoeding van de 
helft van de door de burgerlijke partijen 
Winters geleden schade en het beschik
kend gecleelte van het arrest, waarbij 
aanlegger tot het geheel van de door 
de burgerlijke partij Winters Gertrude 
geleden schade wordt veroordeeld 

Overwegende dat, bijaldien ook in 
de in het middel aangehaalde conside
rans het arrest zich in de algemene 
bewoordingen uitdrukt, het nochtans 
uit de wijze, waarop bet arrest verder 
het in die considerans neergeschreven 
beginsel toepast, cluidelijk hlijkt dat 
aanlegger slechts gehouden is tot ver
goeding van de helft van de door Win
ters Alfons en Winters J ozef gel eden 
schade, omdat de eerste medeclader 
was van het ongeval en de tweede bur
gerlijk verantwoordelijk is voor de 
eerste, terwijl ten opzichte van Winters 
Gertrude, die een derde was bij het on
geval, aanlegger gehouden is tot gehele 
vergoeding van de door haar geleclen 
schade, zelfs inclien deze ook door de 
samenlopende fout van een ander werd 
teweeggebracht; 

Overwegende dat deze beslissing wet
tig is en de verklaring, welke door het 
arrest aan de in het micldel aangehaalde 
considerans word t gegeven, van dien 
aard is dat zij e1ke vervvarring of tegen
strijdigheid uitsluit; 

Dat het middel derhalve niet kan 
aangenomen worden ; 

3o Wat betreft de voorziening van 
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de N. V. van verzekeringen "La Royale 
Belge" : 

Overwegende dat het arrest, dat enkel 
vaststelt dat deze aanlegster, verzeke
raarster van Peeters Martinus, vrij
willig in het geding v66r het hof is tussen
gekomen, geen beschikking wat haar 
betreft bevat; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt aanlegster tot 
de kosten. 

5 december 1960. - 2• kamer. -
Voo1·zittet, H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggeveT, H. 
Naulaerts. - Gelijkluidende conclusie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. 
PleiteT, H. Struye. 

2" KAMER. - 6 december 1960. 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE 
BELASTINGEN.- l\fiDDEL AANVOEREND 
DAT STUKKEN AAN HET HOF VAN 
BEROEP, GEDURENDE DE .BERAADSLA
GING VAN DE RECllTERS OVERGELEGD 
GEWEEST ZIJN. - BEWERING WELKE 
NOCH IN HET BESTREDEN . ARREST 
NOCH IN DE AAN DE VOORZIENING 
GEVOEGDE STUKKEN STEUN VINDT. 
- MIDDEL DAT IN FEITE NIET OPGAAT. 

Gaat in feite niet op het middel aanvoe
tend dat stukken aan het Hof van 
beToep, in zaken van 1'echtst1'eelcse belas
tingen, gedutende de bemadslaging van 
de 1'echte1's, ove1·gelegd geweest zijn, te1'
wijl deze bewe1'ing noch in het best!'eden 
cuTest noch in de bij de voo1'ziening 
gevoegde stukken steun vindt. 

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

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 december 1958 door het 
Hof van beroep te Gent, gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 153, 154, 189, 190, 210, 
211, 423 van het Wetboek van straf
vordering, 144 van de wet van 18 juni 

1869 op de rechterlijke inrichting, 2, 
lid 2, van het decreet van 20 juli 1831, 
75 tot 80 en 288 van het wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, doordat het 
bestreden arrest, de stukken samen
gebracht in een kaft g·etiteld << Recht
spraak en uittreksels uit de voorberei
dende werken " en heel in het bijzonder 
de voorziening in verbreking in zake 
Provoost en de voorziening in verbre
king tegen het arrest van 26 november 
1957 in zake Van Biervliet, welke na 
het sluiten van de debatten in het dos
sier werden gebracht, en welke niet aan 
aanlegger werden medegedeeld, niet uit 
de debatten heeft verwijderd door een 
uitdrukkelijke vermelding in het arrest, 
dan wanneer de rechten der verdediging 
eisen dat alle stukken v66r het sluiten 
der debatten aan de belanghebbende 
tegenpartij worden medegedeeld : 

Overwegende dat noch uit de vast
stellingen van het arrest noch uit de 
bij de voorziening gevoegde stukken 
blijkt dat de bij het middel bedoelde 
neergelegd werden na het sluiten van 
de debatten; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322, 
1349 van het burgerlijk wetboek, en 1, 
§ 4, van de wet van 15 october 1945, 
doordat, het bestreden arrest in hoofd
zaak onderzocht of er " opeising " is 
in de enge zin, en waar het slechts ter
loops beweert dat de aanstelling van 
een << schit1'meiste1· " geen maatregel van 
dwangbeheer uitmaakt, verklaart dat 
deze slechts zou gelast zijn met het 
toezicht op en het onderhoud van het 
materieel, en dat gelet op het belang 
dat bewuste herstellingen voor de Duit
sers vertegenwoordigden, zij in elk 
geval, het uitvoeren ervan aan het 
toezicht van een aangestelde zouden 
onderworpen hebben, zelfs indien deze 
vrijwillig door requestrant uitgevoerd 
werden, en verder in verband met de 
feiten en bevvijzen die aanleg·ger opwierp 
om van clit dwangbeheer te doen blijken, 
slechts antwoordt dat het feit dat reques
trant eerst als loontrekkende beschouwd 
wercl door de Duitsers, terzake niet 
afdoende is, vermits hij in werkelijkheid 
de garage uitbaatte en de winsten ervan 
opstreek onder vorm van lonen, en 
overigens door requestrant zelf toege
geven wordt dat hij in 1941 en 1942 
opnieuw als hoofd van de onderneming 
door de Duitsers wercl beschouwd, clan 
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wanneer, eerste onderdeel, aanlegger in 
hoofdzaak voorhield dat hij onder dwang
beheer werd geplaatst en hiertoe liet 
gelden dat de " schi1Tmeister " de meest 
uitgebreide macht had en zich als dus
danig gedroeg en in dit verband staande 
hield dat niet de " schi1Tmeister " instond 
voor de goede afwerking of voor het 
toezicht op en het onderhoud van 
het materieel, daar de « Priifftntppe " 
dit deed, maar dat hij het dagelijks en 
werkelijk beheer der zaak had er: onder 
meer zorgde voor de aanwervmg en 
afdanking van het personeel (zie Com
pernolle 38?5), bestellingen deed van 
wisselstukken (zie neerg·elegde stukken 
4 en 23 dossier Gent), uitbetalingen 
aan werklieden en leveranciers contro
leerde en hij bestendig de fe!telijke 
leiding had en algemene richtlijnen 
ontving van het " Hee1'es KraftfahT 
Park ,, en een schakel \vas in de uniforme 
en strakke organizatie van het H. K. P. 
welke een stel van formulieren en for
maliteiten meebracht, welke ook aan 
requirant werden opgedrongen, zodat 
waar het bestreden arrest hierop geen 
voldoende antwoord geeft, artikel 9? 
van de Grondwet werd geschonden, 
tweede onderdeel, de bemerking van 
het arrest omtrent het feit dat aanlegger 
eerst als loontrekkende werd beschouwd, 
innerhjk tegenstrijdig is, daar een loon
trekkende geen garage als zelfstandige 
kan uitbaten, en een winst onder vorm 
van loon eveneens innerlijk tegenstrijdig· 
is :Z:odat ook om deze reden artikel 9? 
v~n de Grondwet werd geschonden : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het arrest de bewe

ring van aanlegger omtrent de rol ge
speeld door de bedoelde " schirrmeister " 
tegenspreekt door te releveren dat deze 
" sergeant belast was met het toezicht 
op en het onderhouden V";n het m~~e
·rieel" en dat aanlegger " m werkehJk
heid de garage uitbaatte "; dat het 
arrest, dat daarenboven uitdrukkelijk 
beslist dat de aanstelling van deze 
" schirrmeiste!' " geen opeising en ook 
geen maatregel van dwangbeheer uit
maakt, een passend antwoord op het 
verweer van aanlegger heeft verstrekt ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het arrest, wanneer 

het releveert dat aanlegger " eerst als 
loontrekkende beschouwd werd door 
de Duitsers ,, zich deze beschouwing 
niet eigen maakt, vermits het integen
deel beslist dat aanlegger gedurende 
die tijd in werkelijkheid de garage ex-

ploiteerde en " de winsten ervan op" 
streek onder vorm van lonen " ; dat, 
daar het arrest aldus beslist dat het 
loon slechts een schijn is en dat het in 
werkelijkheid om een winst ging, het 
onderdeel steunt op een verkeerde inter
pretatie van het arrest ; 

Dat beide onderdelen feitelijke grond
slag missen ; 

Over het derde midd~l, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9? van 
de Grondwet, 131?, 1319, 1320, 1322 
van het burgerlijk wetboek en 2 van 
de wet van 19 maart 1953, doord.at 
het bestreden arrest de weerlegging 
van de bewijzen van aanlegger als 
afgedaan beschouwd door zijn consi
deransen in verband met de opeising, 
waarvan sprake in artikel 1, § 4, van 
de wet van 15 october 1945 en slechts 
in verband met artikel 2 der wet van 
19 maart 1953 verklaart dat de door 
requestrant ingeroepen gegevens ook 
niet het bewijs leveren van het bevel 
dat voor gelijkstelling met opeising 
vereist is, dan wanneer, eerste onderdeel, 
het hier in het laatste geval van gelijk
stelling gaat om een gans ander begrip, 
en vervolgens de gedetailleerde bewijs
voering van de aanlegger een meer 
breedvoerige weerlegging vereiste, zodat 
artikel 2 van de wet van 19 maart 1953 
en artikel 9? van de Grondwet werden 
geschonden, en doordat het bestreden 
arrest verklaart dat deze gelijkstelling 
uitgesloten is, vermits de herstelling van 
auto's toebehorend aan het Duitse leger 
rechtstreeks verband houdt met de 
oorlogsinspanning van de vijand, dan 
wanneer, tweede onderdeel, het Hee1·es 
KraftfahT Park niet het Duitse leger 
zelf is, en ook andere auto's dan deze 
van het Duitse Ieger herstelde, zodat 
artikel 9? van de Grondwet werd g·eschon
den, omdat niet voldoende konstataties 
deze conclusie (rechtstreeks verband) 
wettigen, ofwel artikel 2 van de wet 
van 19 maart 1953 werd geschonden 
door een verkeerd begrip ervan te hul
digen, derde onderdeel, de voorbe~'eidende 
werkzaamheden, niet de levermg aan 
het Duitse leger, als hebbende een recht
streeks verhand met de oorlogsinspan
ning beschouwen, waar dit begrip meer 
genuanceerd is en onderscheid maakt 
tussen de produkten die in rechtstreeks 
verband staan met de oorlogsinspanning 
(niet met het Duitse leger) en de andere 
die er onrechtstreeks verband mee had
den : 

Over de drie onderdelen samen : 
Overwegende dat uit de soevereine 
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vaststellingen van het arrest hlijkt dat 
de betwiste aanslagen betrekking hadden 
op de winsten voortvloeiend uit het her
stellen door aanlegger van auto's voor 
rekening van de bezettende macht, 
alsook dat de herstelling van auto's 
toebehorende aan het Duitse leger recht
streeks verband hield met de oorlogs
inspanning van de vijand; 

Dat, door deze vaststellingen, het 
arrest zijn beslissing dat er ten voordele 
van aanlegger geen gelijkstelling met 
opeising kan ingeroepen worden wettig 
gerechtvaardigd heeft ; 

Dat het 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 
burgerlijk wetboek, en 1, § 4, van de 

·wet van 15 october 1945, doordat het 
bestreden arrest de opeising in enge 
zin verwerpt, dan wanneer stukken 39 
en 63 uitdrukkelijk verklaren dat aan
legger " beschlagnamt ,, werd en dat 
dit stuk uitgaat van de Duitsers zelf : 

Overwegende dat niet voorgehouden 
wordt dat het arrest de bewijsluacht 
van de in -l1et mid del hedoelde stukken 
zou geschonden hebben; dat het arrest 
soeverein, in feite, beslist dat aanlegger 
niet bewijst dat hij opgeeist werd tot 
uitvoering van de activiteit die de 
winsten medebracht die aanleiding gaven 
tot de betwiste aanslagen ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Om die redenen, verwerpt de voor

ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

6 december 1960. - 2e kamer. 
Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Venlaggeve1·, H. 
Hallemans. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal.- Plei
te1', H. Van Leynseele. 

2e KAMER.- 6 december 1960. 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BIJ-
ZONDERE BELASTING OP WINSTEN 
VOORTSPRUITENDE UIT LEVERINGEN 
EN PRESTATIES AAN DE VIJAND. -
GELIJKSTELLING VAN SOMMIGE MAAT
REGELEN MET EEN OPEISING. - GE
LIJKSTELLING UITGESLOTEN WANNEER 
DE LEVERINGEN OF PRESTATIES EEN 
RECHTSTREEKS VERBAND i\IET DE IN
SPANNING VAN DE VIJAND HEBBEN 
- BEGRIP VAN DIT VERBAND. 

Opdat leveringen aan diensten van het 
vijandelijk lege1' een 1'echtst1·eeks ver
band zouden hebben met de oorlogs
inspanning van de vijand en, dien
volgens, opdat op hen niet toepasselijk 
zouden zijn de bepalingen welke de 
gelijkstelling van sommige maatregelen 
met een opeising nwgelijk maken, is 
het niet noodzakelijk dat zij werkelijk 
do01· de vijandige legeTs gebruikt zouden 
geweest zijn ( 1). (Wet van 15 october 
1945, art. 1, § 4, aangevuld door ar
tikel 2 van de wet van 19 maart 1953). 

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

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 december 1958 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322, 
1349 van het burgerlijk wetboek en 1, 
§ 4 van de wet van 15 october 1945, 
doordat, eerste onderdeel, het bestreden 
arrest om de opeising te hewijzen eist 
dat een officieel stuk zou voorgebracht 
worden, hetwelk ten tijde van de zoge
zegde opeising opgemaakt werd, en 
deze vereiste de volgende consicleransen 
van het arrest een cluhbelzinnig en 
oncluiclelijk karakter geeft, clan wanneer 
artikel1, § 4, -yan de wet van 15 october 
1945 eist clat het bestaan cler ope1sing 
zou hewezen worden, maar niet eist 
clat er een " officieel stuk " zou opge
maakt geweest zijn, of zou voorgelegcl 
worden, tweede onclerdeel, het bestreden 
arrest, onderzoekend of er terzake " op
eising " in de stricte zin hewezen werd, 
verklaart dat de neergelegde attesten 
van de burgemeester der stacl leper 
van 8 januari 1949 niet van aarcl zijn 
om de opeising te hewijzen, om reden 
dat de alclaar aangehaalde feitelijke 
omstandigheden aan het hof van beroep 
niet toelaten te besluiten tot de werke
lijkheid der opeising, en dat de persoon
lijke opvatting van de burgemeester van
zelfsprekend niet afdoende is, daar de wet 
hem daartoe geen bijzondere bevoegdheid 
verleent, en daar de echtheid van zijn 
interpretahe niet controleerbaar is (stuk
ken 2, neergelegd, en 20, administratief 

(1) Verbr., 14 october 1958 (A1'1". Verbr., 
1959, blz. 134). 
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dossier), en dat de door de getuige Van 
Lerberghe aangehaalde omstandigheden 
evenmin van aard zijn om een opeising 
te bewijzen (stuk 1, neergelegd), dan 
wanneer, benevens het stuk uitgaande 
van de burgemeester te leper nog werd 
neergelegd het stuk van getuige Van 
Lerberghe (stuk 1, neergelegd), welke 
de omstandigheden omschrijft waaruit 
het hof van beroep had kunnen afleiden 
dat er opeising was, en het bestreden 
arrest niet zegt waarom de omstandig
heden aangehaald in het attest Van 
Lerberghe niet van aard zijn om een 
opeising te bewijzen, alhoewel aanlegger 
dit formeel staande hield, dan wanneer, 
om diezelfde omstandigheden toe te 
lichten, de twee neergelegde nota's 
verwezen naar het dossier Vereenaeme, 
alwaar uit het attest Annys blijkt, dat 
de Duitsers bij afwezigl:].eid van dhr. Ver
eenaeme eenvoudig bezit namen van 
zijn garage, hetwelk bevestigd wordt 
door de attesten Colaert, Staelens, Dou
trelont, Gilke en David, eveneens uit 
het dossier Vereenaeme, zodat hieruit 
reeds kon afgeleid worden dat de bur
gemeester niet eenvoudig moest " aan
wijzen », maar dat het wel ging om 
" opeising " en de Duitsers geen reke
ning hielden met de wil van de belang
hebbende en het bestreden arrest hierop 
niet antwoordt, dan wanneer de bur
gemeester als advocaat wei kon weten wat 
hij zei wanneer hij zegde dat hij de garag·es 
moest opeisen en als burgemeester wei 
wist wanneer hij de Duitsers moest ge
hoorzamen, en dan wanneer geen onder
scheid werd gemaakt tussen opeising 
der garage en opeising van requirant 
zelf, daar bij verwerpen van het tweede, 
het eerste wel kon bewezen zijn, zodat 
artikel 97 van de Grondwet werd ge
schonden wegens onvoldoende motivering 
en niet adequaat antwoord op de beslui
ten en nota's van aanlegger, ofwel arti
kel1, § 4, van de wet van 15 october 1 \J45 
wegens verkeerd begrip ervan, derde 
onderdeel, bet bestreden arrest hoofd
zakelijk zijn aandacht richt op de op
eising in stricte zin en waar het terloops 
het dwangbeheer ,aanraakt, verklaart 
dat de " schi-r1'1neiste1' " een sergeant is 
met het toezicht op en het onderhoud 
van . het materiaal belast, en dat hij 
toeZicht houdt op het uitvoeren van 
de herstelling der wagens, zelfs zo men 
vrijwillig voor de Duitsers werkt, en 
verder het feit dat requestrant eerst 
als loontrekkende beschouwd werd door 
de Duitsers terzake niet afdoende is, 
daar hij in werkelijkheid de garage 

bleef uitbaten en de winsten ervan 
opstreek onder de vorm van lonen en 
rekwestrant overigens zelf toegaf 'dat 
hij later opnieuw als hoofd der onder
neming werd beschouwd door de Duit
sers, en tenslotte verklaart dat de brief
wisseling met de compensatiekas ook 
geen opeising bewijst, daar het reques
trant zelf is, die in deze briefwisseling 
gewag maakt van opeising, dan wanneer 
requestrant in hoofdzaak steunde op 
dwangbeheer, en hiertoe aanvoerde in 
besluiten dat de " schi1'1'rneiste1' >> de 
werkelijke en bestendige Ieiding had 
van het bedrijf en hij hiertoe richtlijnen 
ontving (zie neergelegde stukken 20 
en 21) en hij een schakel uitmaakte 
van een strakke organizatie welke een 
stapel formulieren noodzakelijk maakte 
die alles tot in details regelden (zie 
stel formulieren gerepertorieerd bij de 
neergelegde stukken onder stukken 14 
tot en met 17 en 19, en verder 95 en 100) 
en dat de '' schirrrneister >> verder aU~ 
macht had, zoals blijkt uit de neerge
legde stukken 4 tot 7, en wanneer 
requestrant in de nota ten stelligste 
loochende dat de " schi1·1·rneiste1' " slechts 
de uitvoering der werken zou kontro
leren en erop toezicht zou uitoefenen 
en hiertoe naar een neergelegd stuk 
verwees van 22 maart 1944, waaruit 
blijkt dat de " schi1Trneister >> optrad 
in verbancl met een bijkomencle loon
toeslag, naar neergelegcl stuk 7, waaruit 
blijkt clat de " schinrneister " een nacht
waker aanstelt, en naar andere neer
gelegcle stukken, en het bestreclen arrest 
op clit alles niet antwoorclt, zoclat ar
tilcel \J7 van de Grondwet wercl geschon
den, wegens gebrek aan adequaat ant
woord, of gebrek aan pertinente te 
konstateren feiten of redenering die 
de conclusie staven, clan wanneer een 
loontrekkencle geen zelfstancl1g uitbater 
kan zijn, en een winst geen loon, wat 
innerlijke tegenstrijdigheclen inslu1t cler 
motieven, wat gebrek aan antwoorcl 
betekent (schencling van artikel 97 
van de Gronclwet), clan wanneer het 
feit dat hij later opnieuw als zelfstan
clig werd beschouwcl wijst op de macht 
van de Duitsers, en geen zin zou hebben 
als hij vroeger niet als loontrekkende 
wercl beschouwcl, en dan wanneer uit 
de briefwisseling vanwege de compen
satiekas blijkt, clat een dercle persoon 
de mening was toegedaan dat hij geen 
zelfstanclig·e meer was maar loontrek
kencle, (nieuwe schending van arti
kel 97 van de Gronclwet) : 

Over het eerste ondercleel 
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Overwegende dat het hof van beroep 
de beslissing " dat ter zake geen opeising 
in de zin van artlkel 1, § 4, van de 
wet van 15 october 1945, bewezen is » 
steunt en kon steunen op het onderzoek 
door dit hof, van de onderscheidene 
attesten en stukken, door aanlegger 
met het doel dergelijke opeising te 
bewijzen voorgebracht, en dat bet, 
voor reder van deze stu.kken de redenen 
opgeeft waarom het oordeelt dat hij 
bet bewijs van deze opeising niet ]evert; 

Dat door de beschouwing " dat geen 
enkel officieel stu.k voorgebracht wordt » 
waaru.it de " inbeslagneming » door de 
bezettende overheicl zou blijken, het 
hof geenszins de eis stelt dat het bestaan 
van de opeising door een officieel stuk 
zou. moeten bewezen worden; 

Dat dit onderdeel feitelijke gronslag 
mist; 

Over het tweede ondercleel : 

Overwegende dat bij gebrek aan 
nau.wkeu.rige conclusies dienaangaande, 
het arrest, door te releveren dat de in 
het getu.igschrift Van Lerberghe aan
gehaalde omstandigheden niet " van 
aard zijn om een opeising in de strikte 
zin van het woord te bewijzen », zijn 
beslissing wettig gerechtvaarcligd heeft; 

Overwegende dat, noch uit bet arrest, 
noch uit enig regelmatig neergelegd 
stu.k, blijkt dat de overige in het onder
dee] aangehaalde stukken aan het hof 
van :teroep werden voorgelegd; dat 
het hof van beroep de verklaringen 
van de burgemeestt>r souverein heeft 
beoordeelcl; dat, daar uit de stukken 
van de procedure niet blijkt dat aan
legger zou. staande gehou.den hebben 
dat er onderscheid diende gemaakt 
tussen opeising van garages en opeising 
van aanlegger zelf, het bof van beroep 
niet verplicbt was zich omtrent dit 
punt nader uit te spreken; 

Dat het onclerdeel niet kan aange
nomen worden; 

Over het dercle onderdeel : 

Overwegende dat het arrest de be
wering van aanlegger omtrent de rol 
gespeeld door de bedoelde " schiTTmeis
teT » tegenspreekt door te releveren 
dat deze " belast was met het toezicht 
op en het onderhou.d van het mate
riaal » en dat aanlegger "in werkelijk
heid de garage bleef uitbaten ''; dat 
bet arrest, dat claarenboven beslist clat 
de aanstelling van een " sch·i1'1'1neisle1' " 
noch een opeising noch een maatregel 
van clwangbeheer u.itmaakt, een passencl 

antwoord op het verweer van aanlegger 
beeft verstrekt ; 

Dat het arrest, wanneer het releveert 
clat aanlegger "eerst als loontreklumde 
beschou.wd wercl door de Duitsers », 
zicb deze " beschouwing » niet eigen 
maakt, vermits bet integencleel beslist 
clat aanlegger gedu.rencle die tijd in 
werkelijkheid de garage bleef exploi
teren en de winsten ervan opstreek 
onder de vorm van lonen; dat bet 
arrest aldus beslist dat het loon slechts 
een schijn was en dat het in werkelijk
heid om een winst ging zoclat, in clit 
opzicht, de kritiek van aanlegger o.p 
een verkeerde interpretatie van het 
arrest steunt; dat het bof van beroep 
de draagwij d te van de briefwisseling 
van aanlegger met de compensatiekas 
souverein beoorcleelcl heeft; 

Dat drt onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322 
van l1et burgerlijk wetboek en 2 van 
de wet van 19 maart 1953, doordat, 
eerste onderdeel, het bestreden arrest 
uit het feit dat voor de Hee1'es K1'aft
fahr PaTk werd gewerkt, afleidt dat de 
herstellingen gebeurden aan wagens toe
behorende aan het Duitse leger, dan 
wanneer, deze conclusie niet verrecht
vaardigd wordt door dit feit (schending 
van artikel 97 van de Grondwet), en 
doordat, tweede onderdeel, het bestreden 
arrest van oordeel is dat een levering 
of prestatie voor het Duitse leger, ipso 
facto in rechtstreeks verband zou staan 
met de oorlogsinspanning, clan wanneer 
artikel 2 van de wet van 19 maart 1953, 
niet het rechtstreeks verband met het 
Duitse leger als voorwaarde steJt, maar 
het rechtstreeks verband met de oor
logsinspanning, en dat om hierover 
te oordelen de aard van bet produ.kt 
zelf een aanwijzing geeft : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat dit onderdeel, dat 

stuit op de souvereine vaststelling, in 
feite, van het arrest, dat de door aan
legger uitgevoerde herstellingen gebeur
den aan wagens toebehorend aan het 
Duitse leger, niet ontvankelijk is; 

Over het tweede onclerdeel : 
Overwegende dat, door te beslissen 

dat « wanneer het gaat over leveringen 
gedaan aan diensten van het vijandelijk 
leger en. op hun bevel, de wet niet vereist 
dat deze leveringen werkelijk door het 
leger gebruikt \Verden "' het arrest een 
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juiste toepassing van de bepalingen 
van de wet van 15 october 1945, arti
kel 1, § 4, aangevuld door artikel 2 van 
de wet van 19 maart 1953, heeft gedaan; 

Dat het onderdeel naar recht fa'alt; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

6 december 1960. - 28 kamer. 
Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Hallemans. - Gelijkluidende con
clusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 6 december 1960. 

1° MIDDELEN TOT CASSATIE.- IN 
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELAS
TINGEN. - BETWISTING WELKE NIE'f 
ONTVANKELIJK EN OOK NIET GEGROND 
VERKLAARD IS. - JliiiDDEL DAT DE 
BESLISSING BECRITISEERT WAT BETREFT 
DE NIET ONTVANKELIJKIIEID VAN DEZE 
BETWISTING. - NIET-ONTVANKELIJK 
i'IIIDDEL. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VVIJZIGING VAN DE AANGIFTE. 
WIJZIGINGSBERICHT. - BEGRIP EN 
VOORWERP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WIJZIGING VAN DE AANGIFTE. 
GEEN VERPLICHTING VOOR DE ADMI
NISTRATIE DE VERGELIJKINGSPUNTEN 
AAN TE DUIDEN VANAF HET WIJZIGINGS
BERICHT. 

1° Is niet ontvankelijk, bij gebrek a an 
belang, het middel dat aan het bestreden 
arrest venvijt een betwisting niet ont
vankelijk verklaard te hebben wellw 
het ook ongegrond verklaard /weft ( 1). 

2° Het door a1·tikel 55, § 1, van de samen
geo1·dende wetten betre ffende de in
komstenbelastingen V001'(]eschreven wij
zigingsbericht heeft tot voo1·we1']J het 
aan de belastingplichtige mogelijk te 
maken de 1·edenen te beantwoorden 
welke, volgens de administratie, de 
wijziging 1'echtvaardigen welke deze 
zich voo1·behoudt aan de aangegeven 
c~ifers van de inkomsten te brengen. 
Het maakt slechts een uitnodiging 
1tit tot het voorbrengen van schriftelijke 
opmerkingen en is het aanvangspunt 

(1) Verbr., 9 juni 1959 (Au. Verb1·., 1959, 
biz. 829). 

van besprekingen tussen de belasting
plichtige en de administratie (2). 

3° De administmtie is niet gehouden 
vanaf het wijzigingsbe1·icht aan de 
belastingplichtige aan te d1tiden welke 
de ve1·gelijkingspunten zijn wam·op ze 
steunt om de cij fers te bepalen die ze 
voornemens is in de plaats van deze 
van de aangifte te stellen (3). 

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

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 december 1958 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9? van de 
Grondwet, 131?, 1319, 1320, 1322, 1349 
van het burgerlijk wetboek, 55, § 1, 
61, § 3, 65 en 66 der wetten op de in
komstenbelastingen samengeschakeld bij 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948, doordat, eerste onderdeel, het 
bestreden arrest verklaart dat de betwis
ting nopens de nietigheid van het vvijzi
gingsbericht wegens gebrek aan moti
vering·, voor de eerste maal v66r het 
Hof opgeworpen wordt, en aldus een 
niet ontvankehjke nieuwe eis uitmaakt, 
dan wanneer, requirant in het stuk 
getite1d « Nota voor Raedt nr 5660 >> 

welke werd opgemaakt in antwoord op 
de nota vanwege de administratie, waar 
de opwerping nopens de niet ontvan
kelijkheid van de eis geformuleerd werd, 
opwerpt, dat requirant door overmacht 
belet was deze eis op te werpen, daar 
hij op het ogenblik waarop het bezwaar 
ingediend werd en tot de dag dat hij 
het dossier onderzocht op de griffie te 
Gent, niet kon weten dat er vergehj
kingspunten waren noch voor de 0,15 fr. 
per ei, zowel eieren van eigen kweek, 
als . aangekochte, noch voor de bruto
winst van eigen kweek, zodat, waar 
het arrest deze opwerping niet onder
zocht, artikel 9? van de Grondwet werd 
geschonden wegens gebrek aan ade
quaat antwoord, tweede onderdeel, het 
bestreden arrest verklaart « dat ove
rigens bewust bericht voldoende gemo-

(2) Verbr., 19 februari 1959 (An·. Verb1·., 
1959, biz. 473). 

(3) Verbr., 19 februari 1959 (An·. Vm·br., 
1959, biz. 473); 6 september 1960, sup1·a 
biz. 16. 
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tiveerd is, vermits het de redenen van 
de rectificatie opgeeft en de pieuwe 
aansJagbestanddelen ter kennis breng t 
van de belastingplichtige " en « uit de 
gegevens van stuk 23 blijkt, en meer 
bepaald mt het aldaar weerhouden 
bruto-winstpercentage, dat de voorge
brachte vergelijkingspunten wel degelijk 
in de loop van de rectificatieprocedure 
gebruikt werden ,, dan wanneer, het 
niet volstaat om te motiveren, in het 
nericht nr 279 te beweren dat artikel 28 
werd toegepast, vvanneer er geen ver
gelijkingspunten voorhanden zijn, daar 
tictieve redenen geen motivering kunnen 
uitmaken, en wanneer weliswaar uit 
stuk 23 blijkt dat de vergelijkings
punten, met name stuk 21, bij de rec
tificatie in het dossier waren w de 
cijfers van 0,12 fr. en 0,08 fr. per ei 
staven, maar requiran t steeds staande 
hield dat er geen vergelijkingspanten 
waren van 0,15 fr. per ei, zoals weer
houden in het bericht nr 279 (stuk 19) 
zo ook voor de winst uit eigen hennen
kweek, zodat, het bestreden arrest niet 
op gepaste wijze antwoordt, en dit op 
twee punten met name in verband met 
de 0,15 fr. per ei en de bruto-winst 
uit eigen hennenkweek, alhoewel aan
legger in zijn nota op het eerste onder
scheid had gedrukt, en aldus artikel 97 
van de Grondwet werd geschonden : 

Over het eerste onderJeel : 
Overwegende dat, zo het arrest rele

veert dat de betwisting nopens de 
nietigheid van het wijzigingsbericht, 
wegens gebrek aan motivering, voor 
de eerste maal voor het hof van beroep 
opgeworpen werd en aldus, als nieuwe 
eis, niet ontvankelijk is, het nochtans 
ook beslist dat dit bericht voldoende 
gemotiveerd is, en de redenen waarop 
deze beslissing steunt, opgeeft; 

Waaruit blijkt dat het hof van beroep 
uitspraak heeft gedaan over de grond 
van de opgeworpen betwisting en dat 
het eerste ondercleel van het middel, 
dat het arrest enkel kritiseert in zover 
dit ten onrechte zou beslist hebben 
dat deze betwisting een niet ontvan
kelijke nieuwe eis uitmaakt, zonder 
belang is; 

Over het tweede onderdeel 
Overwegende dat het wijzigingsbe

richt voorzien bij artikel 55, § 1, van 
de sctmengeschakeJde wetten hetreffende 
de inkomstenbelastingen aan de wette
lijke voorschriften volcloet wanneer de 
belanghehbende in s taat wordt gesteld 
de door de administratie ingeroepen 

redenen te onclerzoeken en te betwisten; 
dat het slechts een uitnodiging is tot 
het voorbrengen van schriitelijke op
merking·en en het aanvangspunt van 
besprekingen tussen de helastingplich
tige en de administratie; 

Dat deze laatste niet gehouden is, 
vanaf het wijzigingshericht aan te duiden 
welke de vergelijkingspunten zijn waarop 
ze steun t om de cijfers te hepalen die 
ze voornemens is in de plaats van deze 
van de aangitte te stellen ; 

Overwegende dat aanlegger in con
clusies had cloen gelden dat het wijzi
gingshericht nietig was, bij gehrek aan 
motivering·, daar het steunde op niet · 
bestaande vergelijkingspunten be
treffende de beclragen weerhouden als 
bruto-winst voortspruitende uit verkoop 
van eieren en van hennen; clat hij, 
meer bepaald, had doen gelden dat, 
aangaande de winst voortspruitende 
uit eierenverkoop, het enig voorgebracht 
vergelijkingspunt wees op een bruto
winst van 0,12 fr. en van 0,08 fr. per 
stuk, dan wanneer in het wijzigings
bericht een bruto-winst van 0,15 fr. 
per ei als basis genomen were! voor een 
aanslag gedaan bij toepassing van arti
kel 28 van de samengeschakelde wetten 
op de inkomstenbelastingen ; 

Overwegende dat, door te releveren 
clat uit de gegevens van de nieuwe 
winstberekening, dit is deze opgemaakt 
na het antwoord van aanlegger op het 
wijzigingsbericht, « blijkt, en meer be
paalcl uit het aldaar weerhouden bruto
winstpercentage, dat de voorgebrachte 
vergelijkingspunten wel degelijk in de 
loon van de rectificatieprocedure ge
bntikt werden ,, het hof van beroep 
een passend antwoord op de conclusies 
van aanlegger gegeven heeft ; 

Dat geen van beide onclerdelen kan 
aangenomen worden; 

Om die reclenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

6 december 1960. - -- 2e kamer. -
Voo1'zitte1', II. Bayot, raaclsheer waar
nemencl voorzitter. Ve1'slaggeve1', 
H. Hallemans. - Gelijkl1tidende con
cl1tsie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 6 december 1960. 

INKOMSTENBELA'3TINGEN. - BE-
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LASTINGEN OP DE INKOMSTEN VAN 
ROERENDE KAPITALEN. TERUG
KOPING VAN AANDELEN DOOR EEN 
VENNOOTSCHAP MET BEHULP VAN WINS
TEN. - VERRICHTINGEN WELKE NIET 
TOT HET TOEPASSEN VAN DE ROERENDE 
BELASTING AANLEIDING GEVEN. 

De teTuglwping, doo1' een vennootschap, 
met behulp van winsten, van aandelen 
welke haa1' eigen kapitaal veTtegen
woo1'digen, maakt noch een veTdeling 
van winsten uit noch een te1'ugbetaling 
van kapitaal, wellce tot de toepassing 
van de 1'0e1'ende belasting aanleiding 
geven (1). (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 15, § 1.) 

(DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANCIEN, T. NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP SPINNERIJEN EN WEVERIJEN 
GOOSSENS GEBROEDERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 januari 1959 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 14, § 1, 1°, 15, §§ 1, littera a, en 2, 
van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, samengeschakeld bij het 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948, en 2, § 2, van de wetten en besluiten 
betreffende de nationale crisisbelasting 
samengeschakeld bij het besluit van 
de Regent van 16 januari 1948, doordat 
het bestreden arrest, na vastgesteld 
te hebben dat verweerster door middel 
van beschikbare reserves 300 van haar 
eigen aandelen, vertegenwoordigend een 
nominaal kapitaal van 300.000 frank, 
ingekocht heeft mits ,de prijs van 
1.649.996 frank : a) beslist dat er geen 
aanleiding bestaat tot taxatie in de 
mobilienbelasting om reden dat de 
afstanddoeners geen "winst " of « in
komen" ontvingen, maar de tegen
waarde van een kapitaal en de vennoot
schap harerzijds een schuld betaald 
heeft geboren uit de aankoop der aan
delen, gezien gezegde afstanddoeners 
volledig afstand hebben gedaan van 
hun maatschappelijke rechten; b) er 
op wijst dat bedoelde verrichting aileen 

(1) Verbr., 6 october 1959 (Bttll. en PAsrc., 
1960, I, 160) en de noot 4, blz. 161. 

belastbaar zou geweest zijn in de mobi
lieenbelasting indien de afstanddoeners 
een deel van hun maatschappelijke 
rechten hadden behouden, dan wanneer, 
artikel 15, § 1, littera a, van voormelde 
samengescnakelde wetten, al de aan 
de aandeelhouders toegekende baten, 
uit welken hoofde ook, beoogt; het 
hof van beroep een verkeerde stelling 
verkondigt waar het de bedoelde inkoop, 
die een uitkering van tijdens de exploi
tatie der vennootschap opgehoopte baten 
behelst, gelijkstelt met een aankoop 
van aandelen van een andere vennoot
schaP,, hetgeen slechts een omzetting 
van activa is en geen uitkering van 
winsten medebrengt ; de aandeelhouders, 
wier aandeel werd ingekocht, terzake 
hoven hun inbreng een uitkering van 
baten door de vennootschap hebben 
genoten en er geen enkele reden is 
opdat voornoemd artikel 15, § 1, lit
tera a, met van toepassing zou zijn 
wanneer deze aandeelhouders geen maat
schappelijke rechten meer bezitten na 
deze operatie, daar bedoelde wetsbe
paling dergelijk onderscheid niet maakt, 
maar integendeel aile baten zonder 
uitzondering beoogt : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat het 
geschil· tot voorwerp heeft de mobilien
belasting en de nationale crisisbelasting 
welke, naar het middel, de verrichting 
zouden treffen waardoor verweerster 
van de erfgenamen van een harer aan
deelhouders, in de loop van het boek
jaar 1950, 300 aandelen die het kap1taal 
van de verwerende vennootschap ten 
belope van 1.649.996 frank vertegen
woordigen, gekocht heeft door afneming 
uit beschikbare reserves, dit is voorheen 
belaste winsten; 

Overwegende dat de belastingschuldige 
van de mobilienbelastirig de aandeel
houder is, terwijl de vennootschap in 
de afdoening ervan slechts als inner 
optreed t ; 

Dat derhalve, voor het bepalen van 
de zetting van de belasting, de ver
richting waarvan de economische resul
taten aan de taxatie onderworpen worden 
in hoofde van de aandeelhouder moet 
worden beschouwd ; 

Dat de rechtshandeling welke ten 
deze door de erfgenamen van de aan
deelhouder verricht werd een verkoop 
van de aan de overgedragen aandelen 
verbonden rechten uitmaakt; dat deze 
verkoop niet verschilt van die welke 
zij aan derden zouden toegestaan hebben, 
verkoop welke, in dit geval, buiten 
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de inning van de kwestieuze belastingen 
zou vallen; 

Dat, vermits de tussen verweerster 
en de afstanddoeners gesloten verrich
ting van dezen een verkoop uitmaakt, 
dezelfde verrichting in hoofde van de 
vennootschap slecllts als een inkoop 
kan worden beschouwd, en niet als een 
verdeling van winsten of een totale of 
gedeeltelijke terugbetaling van het maat
schappelijk kapitaal; 

Waaruit volgt dat, welke ook de 
waarde is van de door het middel gecrr
tiseerde motieven, het beslissend gedeelte 
van het arrest wettig gerechtvaardigd 
blijft door de niet aangevallen vaststel
lingen van dit arrest, zodat het middel 
bij gebrek aan belang niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

6 december 1960. - 2° kamer. -
Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1', 
H. van Beirs. - Gelijkluidende con
clusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Van Leynseele en 
van Bastelaer (van de Balie van beroep 
te Brussel). 

1° KAMER.- 8 december 1960. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUITENGEWONE TERMIJN. - TERIVIIJN 
WAAROVER DE ADMINISTRATIE SLECHTS 
BESCHIKT IN ZOVER ZIJ BEWIJST DAT 
DE AAN DE BELASTINGPLICHTIGE VER
WETEN TEKORTKOMING EEN ONTSTEN
TENIS VAN TAXATIE OF EEN ONVOL
DOENDE TAXATIE TOT GEVOLG GEHAD 
HEEFT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAlviATIE. EEN RECLAlVIATIE 
TEGEN EEN BELASTING GERICHT GELDT 
VAN AJVIBTSWEGE VOOR DE ANDERE 
BELASTINGEN OP DEZELFDE BESTAND
DELEN GEVESTIGD. - ARTIKEL 61, 
§ S, LAATSTE LID, VAN DE SAlviENGE
SCHAKELDE WETTEN OP DE INKOlvi
STENBELASTINGEN. - BEZWAREN VAN 
DE BELASTINGPLICHTIGE BETREFFENDE 
DEZE ANDERE INKOJVISTEN WELKE DE 
DIRECTEUR lviOET BEANTWOORDEN. 

so INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAlVIATIE. RECLAMATIE UIT-
SLUITEND TEGEN EEN BIJKOMENDE 

AANSLAG GERICIIT. RECLAMATlE 
VAN AJVIBTSWEGE WAT BETREFT DE 
OORSPRONKELIJKE AANSLAG GELDEND. 
- VOORWAARIJE. - BESLISSING VAN 
DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN. 

1° De buitengewone terrnijn van taxatie 
bestaat voo1' de adrninistratie slechts 
in zover zij bewijst dat de aan de 
belastingplichtige verweten tekortkorning 
een ontstentenis van taxatie of een 
onvoldoende taxatie tot gevolg gehad 
hee(t ( 1). (Samengeschakelde wet ten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. ?4.) 

2° Al geldt de tegen een aanslag geTichte 
Teclamatie van arnbtswege tegen de 
andm·e, op dezelfde elernenten gevestigde 
aanslagen, behoeven alleen de bezwaTen 
welke in de Teclamatie 1'egelrnatig nam· 
vo1'en gebmcht woTden en welke voo1· 
die ande1·e aanslagen van lc1·acht kunnen 
wezen, dooT de directeuT der belastingen 
in zijn beslissing beantwoo1·d te wo1'
den (2.) 

S0 fVanneeT opeenvolgend, ten laste van 
de belastingplichtige, een ooTSpronke
lijke aanslag in de belasting op de 
inkornsten en een bijkomende aanslag 
gevestigd geweest zijn, geldt de ontvan
kelijke 1'eclarnatie t;e gen de bijkornende 
aanslag van arnbtswege vooT de oor
spronkelijke aanslag indien de twee 
aanslagen op dezelfde bestanddelen ge
vestigd zijn, rnaa1· is de directeu1· der 
belastingen slechts verplicht uitdrukke
lijk 1titsp1·aak te doen orntrent de oor
spronkelijlce aanslag voor zover een 
in de reclarnatie gettit bezwaar op deze 
laatste toepasselijlc is. 

(LAURENT, WEDUWE BEKAERT, T. DE 
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op SO juni 1959 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Gelet op het eerste middel, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 9? 
van de Grondwet, 2 van de wet van 

(1) Verbr., 10 april1956 (An·. Verb1·., 1956, 
blz. 650); 29 mei 1956 (Bttll. en PAsro., 1956, 
I, 1042); 27 november 1956 (A1'1', Ve1·br., 1957, 
biz. 206). 

(2) Verbr., 5 november 1957 (A1'1', Verbr., 
1958, biz. 121). 
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15 mei 1846 op de comptabiliteit van 
de Staat, gewijzigd door artikel 5 van 
de wet van 9 april 1935, en, wat dienst
jaar 1945 betreft, door artikel 1 van 
de wet van 28 maart 1946 en door de 
artikelen 1 en 2 van de wet van 8 juli 
1946, 55 en ?4 van de wetten op de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij besluiten van 31 juli 1943 en 15 janu
ari 1948, 3 en ? van de wetten betreffende 
de nationale crisisbelasting, samenge
schakeld bij besluiten van 31 juli 191!3 
en 16 januari 1948, 1319 tot 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest beslist heeft dat de 
administratie de litigieuze aanslagen 
in de mobilienbelasting en in de natio
nale crisisbelasting geldig op het kohier 
gebracht had in de buitengewone aan
slagtermijn, bepaald bij artikel ?4 van 
de samengeschakelde wetten, om de 
enkele redenen " dat de aangifte van 
verzoekster (hier aanlegster) slechts een 
som van 5.253.214,45 frank vermeldde, 
hoewel de aang·evallen beslissing van 
de directeur haar onder de mobilien
belasting vallend aandeel in de winst 
op het bedrag van 5.?43.49?,?9 frank 
bepaalt; dat de administratie, om de 
aangifte van verzoekster in dier voege 
te wijzigen, genoopt was zich te gedragen 
aan andere documenten dan de bij de 
aangifte gevoegdE... ; dat hieruit blijkt 
dat de aangifte de administratie niet 
in staat stelde een toereikende aanslag 
te vestigen en de verlengde aanslag
termijn, bij het oude artikel ?4 van 
de samengeschakelde wetten bepaald, 
deed ingaan ,, dan wanneer artikel ?4 
van de samengeschakelde wetten de 
administratie tot het vestigen van een 
aanvullende aanslag in een verlengde 
termijn slechts in staat stelt in zoverre 
de aangifte door haar onjuistheid tot 
een vergissing in de taxatie geleid heeft, 
zodat in die termijn aileen mocht nage
vorderd worden het gedeelte van de 
belasting dat met de niet aangegeven 
inkomsten overeenstemde (5.?43.49?,?9-
5.253.214,45), maar niet het gedeelte dat 
met de in de aangifte vermelde inkoms
ten overeenstemde (5.253.214,45 frank) : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerder hieruit afgeleid 
dat het middel van belang ontbloot zou 
wezen, daar de beslissing wettig gerecht
vaardigd wordt door het feit dat de 
verklaring te laat ingediend werd : 

Overwegende dat het arrest er niet 
op wijst dat de aangifte te laat ingediend 
werd; dat de grond van niet-ontvan
kelijkheid derhalve in feite niet opgaat; 

Over het middel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

beslist dat de administratie, om de 
aanslagen op het totaal van de bela'st
bare inkomsten te vestigen, de buiten
gewone aanslagtermijn genoot die bij 
artikel ?4 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen bepaald is, op de enkele grond 
dat aanlegster slechts 5.253.214,45 frank 
belastbare inkomsten aangeg·even had, 
hoewel de directeur der belastingen, 
na genoopt te zijn geweest andere ele
menten in aanmerking te nemen dan 
de uit de aangifte blijkende, terecht 
vastgesteld had dat de belastbare in
komsten 5. ?43.49?, ?9 frank beliepen; 

Overwegende echter dat artikel 74 
van de door het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948 samengeschakelde 
wetten de administratie het vestigen 
van een aanvullende aanslag in de buiten
gewone termijn slechts toestaat voor 
zoveel de regelmatige aangifte van de 
belastingplichtige door haar onjuistheid 
een vergissing in de taxatie met zich 
gebracht heeft ; 

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

uit de schending van de artikelen 9? 
van de Grondwet, 61, 65, 66 en 6? van 
de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij Leslui
ten van 31 juli 1943 en 15 januari 1948, 
? van de wetten op de nationale crisis
be!asting, samengeschakeld bij besluiten 
van 31 juli 1943 en 16 januari 1948, 
1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 1 van de wet van 30 mei 1949 
houdende exceptionele en interpretatieve 
maatregelen inzake directe belastingen, 
waarbij onder meer artikel 61, § 3, van 
de samengeschakelde w~:,tten gewijzigd 
wordt; doordat, hoewel de directeur 
in zijn beslissing uitdrukkelijk bevonden 
heeft dat de inkomsten van aanlegster 
die over het diensjaar 1946 onder de 
aanvullende personele belasting vielen 
slechts 4. ?19.819,36 frank beliepen, het 
aang·evallen arrest de eis van aanlegster 
afwijst die strekte tot het bekomen 
van gedeeltelijke .vrijstelling van de 
aanslag welke te haren bezware over 
dit dienstjaar onder artikel ?10 op een 
belastbare basis van 4. 90? .331,36 frank 
op het kohier gebracht werd, om de 
reden dat " tegen deze aanslag geen 
reclamatie ingediend en hij door de 
beslissing van de directeur terecht als 
definitief beschouwd werd" en dat 
" artikel 1 van de wet van 30 mei 1949 
ten deze geen toepassing vindt ,, dan 
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wanneer er uit de beslissing van de 
directeur blijkt dat voormeld globaal 
inkomen van 4.907.331,36 frank insge
lijks dee! uitmaakte van het inkomen 
van 6.050.101 frank, waarop een aanslag 
in de mobilienbelasting gevestigd was 
welke onder de artikelen 15.078 tot 
15.081 van het kohier over het dienstjaar 
1948 bij navordering van rechten over 
1945 ingekohierd en door een reclamatie 
van 25 april 1949 regelmatig· betwist 
was, zodanig dat deze reclamatie ook 
moest gelden voor de op dezelfde ele
menten gevestigde aanslag in de aan
vullende personele belasting en de vrij
stelling van deze aanslag mogelijk moest 
maken in zover de directeur bevond 
dat hij op te hoge basissen was geves
tigd : 

Overwegende dat, volgens de vast
stellingen van het bestreden arrest, 
aanlegster 5.253.214,45 frank in de 
mobilienbelasting belastbare inkomsten 
aangaf en dat de administratie onder 
artikel 710 van het dienstjaar 1946 een 
aanslag in de aanvullende personele belas
ting op een inkomen van 4.907.331,36 Fr. 
een insgelijks door aan1egster aangegeven 
som vestigde; 

Overwegende dat, de administratie 
naderhand een aanslag in de mobilien
belasting· op een inkomen van 6.050.101 
frank en een aanvullende aanslag iJ;J. 
de aanvullende personele belasting geves
tigd hebbende, aanlegster tegen deze 
twee aanslagen een ontvankelijk ver
klaarde reclamatie indiende ; 

Overwegende dat uit de enkele om
standigheden, enerzijds, dat de aan
vankelijke aanslag in de aanvullende 
personele belasting (artikE:l 710) ten 
dele genstigd werd op dezelfde ele
menten als de aanslag in de mobilien
belasting (tegen welke aanslag de recla
matie gericht was), en anderzijds, dat 
de directeur, uitspraak doende over 
de aanvullende aanslag in de aanvullende 
personele belasting (waartegen de recla
matie insgelijks gericht was), deze laatste 
aanslag vernietigde onder vaststelling 
dat de totale, in deze belasting belast
bare basis slechts 4.719.819,36 frank 
beliep, er niet voortvloeit dat de direc
teur de belastbare basis van de aan
vankelijke aanslag in de aanvullende 
personele belasting, bij toepassing van 
artikel 61, § 3, lid 4, van de samenge
schakelde wetten, van 4.907.331,96 frank 
tot 4. 719.819,36 frank had dienen te 
verminderen ; 

Overwegende immers dat, al geldt 
de tegen een aanslag gerichte reclamatie 

van ambtswege tegen de andere, op 
dezelfde elementen gevestigde aanslagen, 
alleen de bezwaren welke in de reclamatie 
regelmatig· naar voren gebracht worden 
en welke voor die andere aanslagen 
van kracht kunnen wezen, door de 
directeur der belastingen in zijn beslis
sing behoeven beantwoord te worden; 

Dat ter zake het arrest vaststelt, 
zonder deswege aangevallen te zijn, 
dat de reclamatie de geldigheid van 
de aanslag in de mobilienbelasting slechts 
betwistte "wegens een te late vestiging »; 

Dat dit bezwaar aangaande de for
clusie van de aanslag in de mobilien
belasting vreemd was aan de aanvan
kelijke aanslag in de aanvullende per
sonele belasting (artikel 710), welke 
aanslag in de reclamatie niet bedoeld 
was· 

O~erwegende, trouwens, dat er niet 
aangevoerd is dat de aanvankelijke 
aanslag in de aanvullende. personele 
belasting (artikel 710) en de in de recla
matie bedoelde aanvullende aanslag in 
deze belasting op dezelfde elementen 
gevestigd waren en dat een door deze 
reclamatie betreffende de aanvullende 
aanslag voorgebracht bezwaar voor even
genoemde aanvankelijke aanslag van 
kracht was; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch slechts in zover het 
als regelmatig aangezien heeft de aan
slagen in de mobilienbelasting en in 
de nationale crisisbelasting, gevestigd 
op een door aanlegster aangegeven 
bedrag· van 5.253.214,45 frank; ver
werpt de voorziening voor het overige; 
Beveelt dat melding van dit arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; Ver
oord.eelt elke der partijen tot de helft 
der kosten; Verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

8 december 1960. - 1 e kamer. -
Voorzitter, H. de Clippele, eerste voor
zitter. - Versla.ggever, H. Rutsaert. 
- Gelijkluidende conclusie, H. F. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. de 
Mey (van de Balie te Brussel) en Fally. 

1e I\AMER.- 8 december 1960. 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BE-



-333-

LASTING OP DE INKOMSTEN VAN ROE
RENDE KAPITALEN. - PRODUKTEN 
VAN DE VERHURING, DE VERPACHTING 
EN DE CONCESSIE VAN ALLE ROERENDE 
GOEDEREN. - VASTSTELLING VAN DE 
RECHTER IN FEITELIJKE AANLEG VER
EIST Olvl TE BESLISSEN DAT DE AANSLAG 
WETTELIJK IS. 

Wannee1· uit de vaststellingen van de 
rechte1· in feitelijke aanleg noch lean 
afgeleid worden dat een 1'oe1·end goed 
verlmurd, verpacht of' geconcedeerd ge
weest is noch dat de sommen, waarop 
de aanslag gevestig.d weTd, de verg_el
ding van een veThunng, een verpachtwg 
of een concessie van .~ullcdanig. g?ed 
uitmaakten, is onwetteltJk de besltsst'(l:g 
dat gezegde sommen ?nde1"!f!01'pen z~Jn 
aan de 1·oerende belasttng btJ toepasstng 
van art1Jcel 14, § 1, voorlaatste lid, 
t•an de samengeschakelde wetten bet!·ef
fende de inkomstenbelastingen ( 1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP KAFRA, T. DE 
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 juni 1959 door het Ho.f 
van beroep te Bruss~! gewezen ; . . 

Over het eerste mrddel, afg-elerd mt 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 14 en inzonderheid 14, § 1, 
4• lid 4 20 en inzonderheid 20, § 1, 3•, 
va'n de 'wetten op de inkomstenbelas
tingen samengeschakeld bij besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, 1134, 
1319 tot 1322, 1585, 1689 en 1709 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest, na vastgesteld te heb
ben, enerzijds, dat "de Amerikaanse 
verdeler Kafrex met de Luxemburgse 
holdingmaatschappij Etar een overeen
komst g-esloten heeft waardoor aan 
deze maatschappij de concessie van 
alleenverkoop van haar wagens en onder
del en verleend. is "• en, anderzijds, dat 
aanlegster "volg-ens de op 24 april 1947 
met de naamloze vennootschap Etar 
gesloten overeenko~st voormelde. ~on
cessie voor de priJS van 20 mrlJoen 
verworven heeft "• en, na deze overeen
komst onderzocht te hebben, zeggende 
dat " het gaat over de " verkoop "• 
tegen dezelfde voorwaarde welke zijzelf 

(1) Raadpl. verbr., 12 november 1959 
(A1·r. Verb1·., 1960, blz. 213) en de noot 1 
onder hetzelfde arrest in Bull. en PAsiC., 
1960, I, 302. 

(Etar) bedong-en heeft, ... van de. rechten 
die zij als algemeen concessrehouder 
voor Belgie bezit " en " dat het gaat 
over wat oorspronkelijk een concessie 
en later een overdracht van de concessie 
was >> en dat aanlegster het voordeel 
van de concessie " lang-s de verkoop 
om >> verkregen heeft, beslist dat « de 
litigieuze verrichting (het contract van 
24 april 194 7) dienvolgens bean twoord t 
aan de zeer ruime definitie die arti
kel 14, § 1, 4•, van de samengeschakelde 
wetten op het ·oog heeft wanneer het 
van concessie van aile roerende goederen 
spreekt ,, en het beroep en de conclusies 
van aanlegster verwerpt, die beweerde 
dat de krachtens voormelde overeen
komst betaalde prijs van 20 mrljoen 
niet onder de mobilienbelasting viel, 
en als enkele redenen tot staving van 
deze beslissing inroept dat het gaat 
over een " opeenvolging van verrich
ting-en, met als uitgang-spunt telkens 
een machtig-e firma, ten deze Kafrex, 
welke zonder haar rechten geheel pr1js 
te ge~en, aan particulieren tegen a~n
vaarding van sommige lasten en verbm
tenissen bijzondere rechten of voordelen 
verleent' tegen andere personen in, die 
de hoedanigheid van kopers-wederver
kopers ambreren >> en dat " het ter zake 
niet afdoet dat de naamloze vennoot
schap Kafra het voordeel van de ~?n
cessie Iangs de verkoop om verkriJg't, 
mits de verrichting haar slechts de 
hoedanigheid van concessiehouder 
bezorgt en aan de concederende firma 
het opperste gezag laat behouden "• 
dan wanneer deze redenen de verwer
ping van het beroep van aanlegster 
niet wettig rechtvaardigen ; immers, 
de aan een concessiehouder voor de 
overdracht van zijn concessie betaalde 
prijs geen onder de mobilrenbelasting 
vallend inkomen uitmaakt en het be
streden arrest het tegendee1 niet heeft 
kunnen beshssen dan door schending 
van de artikelen 14 en 20 van de samen
geschakelde wetten, door zichzelve tegen 
te spreken (schending van a~tikel . 97 
van de Grondwet), door mrskenmng 
van de bindende kracht van de overeen
komst van 24 april 1947 lschendi~g 
van artikelen 1134 van het BurgerliJk 
W etboek), door schending- van de bew~js
kracht dier overeenkomst (schendmg 
van de artikelen 1319 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) en door misken
ning van de wettelijke begrippen van 
de verkoop (schending van de arti
kelen 1582 en 1689 van het Burgerlijk 
W etboek) en van de huur van zaken 
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(schending van artikel 1709 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 
· Overwegende dat artikel 14, § 1, 
voorlaatste lid, van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belasting·en het inkomen opgebracht 
door verhuring, verpachting, gebruik 
van een roerend goed aan de mobilien
belasting onderwerpt ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt, enerzijds, dat een Amerikaanse 
firma ( Kafrex), " zonder haar rechten 
geheel prijs te geven, aan particulieren 
(ter zake de Luxemhurgse holding
maatschappij Etar), tegen aanvaarding 
van sommige lasten en verbintenissen, 
bijzondere rechten of voordelen had 
verleend tegen andere personen in die 
de hoedanigheid van kopers-wederver
kopers ambieerden »; dat die Ameri
kaanse firma aan de holdingmaatschap
pij Etar de concessie van alleen verkoop 
van haar wagens en onderdelen voor 
Belgie, het Groothertogdom Luxem
burg, Congo en Ruanda-Urundi ver
leende; " dat de concederende firma 
het opperste gezag behoudt "; 

Overwegende dat het vaststelt, ander
zijds, dat, volgens de termen van de 
overeenkomst, gesloten tussen de Luxem
burgse holdingmaatschappij en de naam
loze vennootschap Kafra (thans aan
legster), eerstgenoemde aan de tweede 
" tegen deze.lfde voorwaarden als die 
welke zijzelf van de " Kaizer-Frazer Ex
port Corporation » bedongen heeft ... alle 
rechten verkocht die zij als algemeen 
~oncessiehouder voor Belgie bezit " ; dat 
mgevolge deze overeenkomst de N. V. 
.Kafra de enige eigenares werd van het 
recht de Kaizer en Frazer wagens te 
verkopen; " dat het niet g·aat over 
een belofte tot verkoop, doch over de 
" verkoop », tegen dezelfde voorwaarden 
als die welke zijzelf van de " Kaizer
Frazer Export Corporation " bedongen 
heeft, van de rechten welke zij als 
algemeen concessiehouder voor Belgie 
bezit »; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
uit deze vaststellingen afleidt dat de 
door de aanleggende vennootschap aan 
de holdingmaatschappij Etar betaalde 
prijs de opbrengst van de concessie 
van een roerend goed is welke bij toe
passing van artikel 14 van de samen
geschakelde wetten aan de mobilien
belasting onderworpen is ; 

Dat het arrest zijn dispositief aldus 
niet wettig gerechtvaardigd heeft ; 

Overwegende, immers, enerzijds, dat 
de vaststellingen van het arrest geen 

mogelijkheid bieden in te zien welk 
het voorwerp was van de tussen de 
Amerikaanse firma en de Luxemburgse 
holdingmaatschappij gesloten overeen
komst, hetwelk geheel hetzelfde zou 
wezen als bet voorwerp van de overeen
komst tussen de holdingmaatschappij 
en de aanleggende vennootschap.: alleen
verkoop van de wagens Kafrex aan 
Etar, alleenvertegenwoordiging door Etar 
van de wagens van Kafrex, alleenrecht, 
voor Etar, hetzij voorgoed of tijdelijk, 
om in sommige landen over bedoe1de 
wagens te beschikken en ze er te ver
kopen ... ; 

Dat het evenmin zegt dat de door 
Etar aan de " Kaizer-Frazer Export 
Corporation » betaalde prijs de vergel
ding was, hetzij aileen voor de prijs 
van de geleverde wagens, hetzij tegelijk 
voor die prijs en het toegestane alleen-
recht ... ; ' 

Overwegende, van de andere kant, 
dat het arrest het evenmin mogelijk 
maakt in te zien of de door aanlegster 
aan Etar betaalde prijs uitsluitend de 
vergelding was voor de door Etar voor
goed gedane overdracht van de rechten 
die zij van Kafrex verkregen had, dan 
wei of integendeel, de tussen beide 
vennootschappen overeengekomen prijs 
al dan niet geheel of ten dele de vergel
ding· moest dekken die verschuldigd 
was uit hoofde van een verhuring, 
een verpachting of een concessie van 
een roerend goed ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aldus bepaald heeft, noch of de firma 
Kafrex aan de holdingmaatschappij Etar 
een roerend goed verhuurd, verpacht 
of in concessie gegeven had, noch of 
deze maatschappij dit ten opzichte 
van de aanleggende vennootschap gedaan 
had; 

Dat het evenmin gepreciseerd heeft 
waarvoor de door aan1egster aan de 
holdingmaatschappij Etar betaalde prijs 
de vergelding was geweest ; 

Dat het middel dienvolgens gegrond 
is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van 
dit 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. 

8 december 1960 .. - 1° kamer. -
VooTzitteT, H. de Clippele, eerste voor
zitter. - VeTslaggever, H. Rutsaert. -
Gelijkluidende conclusie, H. F. Dumon, 
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advocaat-generaal. - Pleiter·s, HH. Del
hez (van de Balie te Brussel) en Fally, 

1 8 KAMER. - 8 december 1960. 

HUUR VAN GOEDEREN. - LAND
PACHTEN. PACIIT LOPENDE OP 
HET OGENBLIK VAN DE INWERKING
TREDING VAN DE WET 'vAN ? JULI 
1951 EN HERNIEUWD VOOR EEN TWEEDE 
PERIODE VAN NEGEN JAAR, BIJ GE
BREKE VAN REGELMATIGE OPZEGGING. 
- PACHT WELKE EEN ZEKERE DATUM 
IIEEFT EN AAN DE VERPACHTER HET 
RECHT NIET VOORBEHOUDT DE PACHTER 
IN GEVAL VAN VERKOOP UIT HET 
GOED TE ZETTEN. - VERKOOP VAN 
HET VERPACHTE GOED. - VERKRlJGER 
DIE, ZOALS DE OORSPRONKELIJKE VER
PACHTER, HET RECHT HEEFT DE PACHT, 
OP IEDER OGENBLIK, TE VERBREKEN, 
IN DE VOORWAARDEN EN VOLGENS 
DE MODALlTEITEN VOORZIEN IN AR
TIKEL 1??4, § 2, li, VAN HET BURGER
LIJK WETBOEK DAT DE OVERNAME 
VAN HET VERPACHTE GOED REGELT 
MET HET OOG OP HET IN BEDRIJF 
NEMEN ERVAN IN DE LOOP VAN DE 
TWEEDE PERIODE VAN NEGEN JAAR 
DOOR DE VERPACHTER OF SOMMIGE 
VAN ZIJN NAASTBESTAANDEN. 

lVanneer een in paGht gegeven landbouw
goed aan een derde ve~·kocht wordt en 
de pacht lopende op het ogenblik van 
de inwerkingtreding van de wet van 
7 juli 1951 en her·nieuwd voor· een 
tweede periode van negen jaar, bij 
gebr·eke van regelmatige opzegging, een 
zekere datum !weft en aan de verpachter· 
het r·echt niet voorbehoudt de pachter· 
in geval van verkoop 1tit het goed te 
zetten, heeft de verk!·ij ger, zoals de 
oor·spr·onkelijke verpachter, het r·echt 
de pacht, op ieder ogenblik, te verb!'eken, 
in de voorwam·den en volgens de moda
liteiten voorzien in m·tikel 177 4·, § 2, 
II, van het Bur·gerlijk Wetboek dat de 
overname van het verpachte goed regelt 
met het oog op het in bedrijf nemen 
ervan in de loop van de periode van 
wettelijke voortzetting van negen jaar· 
door· de verpachter· of door· sommige 
van zijn naastbestaanden (1). (Wet 
van ? juli 1951, art. 20, II, lid 5.) 

(1) Raadpl. verbr., 2 mei 1958 (Bull. en 
PAsiC., 1958, I, 964). 

(ECHTGENOTEN KINJET-FERYN 
T. ECHTGENOTEN BORGNIET-CAUDRON.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, in hoger beroep op 5 maart 1958 
door de Rechtbank van eerste aanleg 
te Dinant gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 20 van de wet 
van ? juli 1951 houdende wijziging 
van. de wetgeving betreffende de land
pacht, in het bijzonder van de leden 1, 
5 en ? van nummer II van dit arti
kel, 1 ?43, 1 ?48 (gewijzigd door de 
artikelen 2 van de wet van ? maart 1929 
en 4 van gezegde wet van ? juli 1951), 
1 ??4, § 2, I en II, (gewijzigd door arti
kel II van dezelfde wet van ? juli 1951) 
van het Burgerlijk Wetboek en 9? van 
de Grondwet, doordat het bestreden 
vonnis, na vastgesteld te hebben dat 
de pacht van verweerders gesloten was 
op 26 juli 1945 voor een duur van eerste 
ingebruikneming van negen jaar die 
op 1 mei 1946 een aanvang nam en 
op 30 april 1955 verstreek en dat aan
leggers, die de gepachte goederen hij 
authentieke akte van 1 april 1955 ver
kregeu hebben, verweerders op 19 en 
29 april1955 tegen 1 mei 195? opzegging 
gedaan hadden, om zelf de gepachte 
goederen in bedrijf te nemen, het bestre
den vonnis beslist dat die opzegging 
slechts tegen 1 mei 1964, het einde van 
de tweede periode van ingebruikneming 
van verweerders, van kracht zal worden, 
om de reden dat de pacht, die liep bij 
de inwerktreding van de wet van ? juli 
1951, krachtens artikel 20, II, lid 1 
van deze wet voor een tweede periode 
van 9 jaar hernieuwd is, dat het ter 
zake gaat om een pacht met vaste 
datum, waarbij het vermogen van uit
zetting in geval van verkoop niet voor
behouden is, en dat, daar de verkrijger 
dienvolgens niet over het vermogen 
van uitzetting, omschreven in artikel 4 
van de wet van? juli 1951, artikel1?48 
van het Burgerlijk Wetboek wijzigende, 
beschikt, hij het voordeel niet geniet 
van het aan de verpachter door arti
kel 20, II, lid 5 van gezegde wet toege
kende recht te allen tijde de aldus her
nieuwde pacht te verbreken onder de 
voorwaarden en volgens de modaliteiten, 
bij artikel 1 ??4, lid 2, II van het Bur
gerlijk Wetboek bepaald, betreffende 
de tweede periode van negen jaar, 
zoals aan]eggers gedaan hadden, dan 
wanneer dit recht van verbreking zelfs 
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bij ontstentenis van een schriftelijk 
heeling, door artikel 20, II, lid 5 van 
de wet van 7 juli 1951 verleend is aan 
de verpachter, zonder onderscheid, die 
deze hoedanigheid heeft op het ogenblik 
waarop hij ze uitoefent, en aan de ver
krijger van een goed dat verpacht is 
door een hem tegenstelbare pacht het 
voordeel van de pacht wordt overge
dragen tegelijk met de verplichtingen 
ervan, voor de gezamenlijke rechten 
en verplichtingen welke de pacht voor 
zijn rechtsvoorganger in het !even had 
geroepen en dat, dienvolgens, aanleg·g·ers, 
evenals hun rechtsvoorganger, te allen 
tijde de v66r de verstrijking van de 
tweede periode van ingebruikneming 
hernieuwde pacht mochten opzeggen, 
mits, zoals ter zake, een opzegging 
regelmatig aan de pachters door de 
verpachters betekend wordt, met het 
oog op persoonlijke inbedrijfneming, 
ten minste twee jaar v66r de dag waarop 
de pacht verbroken wordt : 

Overwegende dat artikel 17 43 van 
het Burgerlijk \V etboek aan de koper 
van een gehuurd goed de verplichting 
oplegt de authentieke huur of de huur 
met vaste datum te doen voortduren 
en te onderhouden, wanneer het recht 
de pachter of huurder uit te zetten 
bij het huurcontract niet voorbehouden 
is; 

Dat het in dit geval de koper, die 
bij gezegd pachtcontract geen partij 
geweest was, in de plaats stelt van de 
oorspronkelijke verpachter voor de rech
ten en verplichtingen welke de uit
voering van de pacht, waartoe de koper 
na' de verkoop gehouden is, behelst; 

Overwegende dat de bepalingen van 
het B urgerlijk Wetboek die op dit 
artikel volgen, namelijk artikel '1748 
alsmede trouwens artikel 12 van afdeling 
Ilbis van hoofdstuk II van Boek III, 
titel VIII van het Burgerlijk Wetboek 
de door artikel 1743 voorbehouden 
hypothese betreffen en tot voorwerp 
hebben het regelen van het gebruik van 
het vermogen de pachter in geval van 
verkoop uit te zetten, hetzij wanneer 
de pacht in dit vermogen voorziet, 
hetzij bij ontstentenis van pacht met 
zekere datum, en bet bepalen van de 
gevolgen van het gebruik dat van gezegd 
vermogen mocht gemaakt worden ; 

Overwegende dat, wanneer het erop 
wijst « dat de overgangsbepalingen van 
de wet van 7 juli 1951 slechts over de 
verkrijger handelen in het enig geval 
van een landeigendom dat sinds de 
laatste vervaldag van de pacht v66r 

de datum van inwerktreding van de 
wet verkregen is ,, het bestreden vonnis 
naar lid 7 van artikel 20, II van gezegde 
wet verwijst ; 

Dat het voorwerp van deze bepaling 
is het aldus beschouwde geval te regelen 
ten aanzien van de verkrijger wiens 
verbintenissen jegens de huurder niet 
het gevolg zijn van de toepassing van 
artikel '1743 van het Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat het vonnis dus uit 
deze bijzondere bepaling niet kon afleiden 
dat de koper, die krachtens gezegd 
artikel 1743 ertoe gehouden is de pacht 
te doen voortduren en te onderhouden 
het recht zou verliezen om, evenals 
de oorspronkelijke verpachter, zich op 
lid 5 van artikel 20, II van de wet van 
7 juli '1951 te beroepen; 

Dat jegens de koper van een land
eigendom, deze wet een ander stelsel 
dan datgene dat zij aan de verpachter 
oplegt slechts invoert in het bijzonder 
geval dat de koper zich hetzij op het 
vermogen van uitzetting, hetzij op de 
ontstentenis van een pacht met een 
vaste datum kan beroepen ; 

Waaruit volgt dat het middel ge
grond is; 

. Om die redenen, machtigt voor zoveel 
als nodig, verweerster om in rechte 
te verschijnen; verbreekt het bestreden 
vonnis; beveelt dat melding van dit 
arrest zal g·emaakt worden op de kant 
van de vernietig·de beslissing; veroor
deelt verweerders tot de kosten ; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Namen, in hager beroep 
zitting houdende. 

8 december '1960. - 1 e kamer. -
Voo1'Zitte1', H. de Clippele, eerste voor
Yitter. - Ve1'slaggeve1', H. van Beirs. 
- Gelijklnidende conclusie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. - Pleite1's, 
HH. Pirson en De Bruyn. 

1e KAMER.- 8 december 1960. 

1° OVEREENKOMST.- WEDERKERIG 
CONTRACT. - EXCEPTIE « NON ADIM
PLETI CONTRACTUS "· - V ASTSTELLING 
VAN DE ONTSTENTENIS VAN EEN ERN
STICE TEKORTKOlVIING AAN DE ESSEN
TIELE VERBINTENISSEN DOOR DE 
TEGENPARTIJ AANGEGAAN. - VER
WERPING VAN DE EXCEPTIE WETTELIJK 
GERECHTVAARDIGD. 
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2° MIDDELEN TOT CASSATIE. -
IN BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
VREEMD AAN DE OPENBARE ORDE 
EN BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN 
EEN DESKUNDIGE. - RECHTER IN 
HOGER BEROEP ZICH BEPERKT HEB
BENDE DE DOOR DE EERSTE RECHTER 
GEGEVEN OPDRACHT TE BEVESTIGEN. 

MID DEL AAN ·DE RECHTER IN 
FEITELIJKE AANLEG NIE'r VOORGELEGD. 
- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

1° Rechtvam·digt wettelijk de ve1'we1'ping 
van de exceptie non adimpleti con
tractus doo1' een pm·tij in een wede1'
kerig contract ingeroepen, het an·est 
dat vaststelt dat de tegenpa1'tij niet 
e1'nstig teko1·tgekomen is aan de essen
tiele ve1'bintenissen welke zij aange
gaan had (1). 

2° Is, in bu1'ge1'lijke zaken, niet ontvan
kelijk, het rniddel tot cassatie, V1'eernd 
aan de openba1'e o1'de en aan de 1·echte1· 
in feitelijke aanleg niet voo1'gelegd, 
bet1'e ffende alleen de opdracht welke 
de eerste 1'echte1' aan een deslwndige 
gegeven heeft en welke het best1'eden 
a1'rest zich bepe1'kt /weft te bevestigen (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ETAllLISSE
MENTS ZIMMER-DEBAIFFE ,, T. OVER
FELD.) 

ARREST, 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 juni 1958 door het Hof 
van beroep te Luilc gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9? van 
de Grondwet, 1102, 1134, 1142, 114?, 
1184, 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk wetboek, doordat het bestreden 
arrest, bij bevestiging van het beroepen 
vonnis, de vordering van verweerder 
tot ontbinding van de overeenkomst 
tussen partijen voor Belgisch Congo· en 
Centraal-Amerika gegrond en voor de 
andere landen doelloos verklaart, zijn 
vordering tot schadevergoeding wegens 
nietnakoming van deze overeenkomst 
zowel voor Belgisch Congo en Centraal
Amerika respectievelijk tot 10 september 
1954 en 11 october 1954 als . voor de 
andere landen tot 30 november 1951 

(1) Raadpl. verbr., 10 december 1954 
(A1'1', Verb1•., 1955, blz. 263); DE PAGE, 
d. II, ur 866, A, so. 

(2) Raadpl. Verbr., 4 december 1958 
(Ar1·, Verbr., 1959, blz. 285). 

VERBR., 1961. - 22 

gegrond verklaart, aanlegster tot een 
provisionele vergoeding van 100.000 Fr. 
veroordeelt en haar haar tegeneis tot 
schadevergoeding ontzegt en in dier 
voege beslist ofschoon aanlegster v66r 
de rechters in hoger beroep geconclu
deerd heeft dat zij haar leveringen 
aan verweerder op 31 mei 1951 mocht 
staken, om reden van het niet vervullen 
door hem van zijn verbintenissen 1) om 
de red en. dat de exceptie non adimpleti 
contractus onderstelt dat een van de 
partijen van de . andere de nakoming 
van haar verbintenis vordert zonde 
zelf hetgeen zij verschuldigd is aan te 
bieden, en dat de vordering van ver
weerder niet de nakoming van de ver
bintenissen van aanlegster op het oog 
had maar de ontbinding van de overeen
komst, en dat de aanlegster zich aan 
een zware fout schuldig gemaakt heeft 
door te weigeren de overeenkomst v66r 
de normale verstrijking ervan na te 
komen en door haar op 31 mei 1951 
op staande voet te verbreken, zonder 
in rechte te komen, zoals artikel 1184 
van het Burgerlijk Wetboek haar op
legde, dan wanneer, zoals aanlegster 
bij haar conclusies v66r het Hof van 
beroep terecht betoogde, de niet-nako
ming voorheen door verwe~rder, van 
de voor hem uit het wederkerig contract 
tussen partij en voortspruitende verbin
tenissen, aanlegster in staat stelde om 
van ambtswege en zonder zich tot 
het gerecht te hoeven te wenden, het 
nakomen van haar eigen verbintenissen 
te staken, hoewel haar het vermogen 
latende, doch zonder haar de verplich
ting op te leggen, de ontbinding in 
rechte van het contract te vorderen, 
met het gevolg dat verweerder niet 
kon toegelaten worden om op deze 
aldus gerechtvaardigde vveigering van 
nakoming te steunen hetzij een vorde
ring tot ontbinding van het contract 
met schadeverg·oeding in zover het nog 
van kracht was op de dag van zijn 
dagvaardiging noch een vordering tot 
schadevergoeding wegens niet nakoming 
voor het overige die trouwens sJechts 
een vordering tot nakoming door het 
gelijkwaardige uitmaakt daar beide vor
deringen afhankelijk zijn van een schul
dige niet-nakoming van haar verbinte
nissen door de partij waartegen zij 
gericht zijn (schending van de artike
len 1102, 1134, 1142, 114?, 1184 van 
het Burgerlijk Wetboek), en dan wan
neer het bestreden arrest niet gemoti
veerd is wijl het geen antwoord ver
strekt op dit middel, dat aanlegster 
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in haar conclusies in hoger beroep zowel 
aan de vordering van verweerder als 
aan de bes1issing van de eerste rechters 
teg'enwierp (schending van artikel 97 
van de Grondwet), 2) om de reden dat 
de eerste rechter terecht de door aan
legster aangevoerde niet-nakomingen van 
zijn verbintenissen door verweerder, 
als niet bestaande heeft verklaard, a) dan 
wanneer, wat betreft de vertragingen 
van betaling, door aanlegster in haar 
conclusies in hoger beroep als eerste 
grief tot staving van haar exceptie 
ingeroepen, de door het arrest overge
nomen redenen van de eerste rechter 
hoewel daarin de werkelijkheid van 
de ingeroepen verbintenissen tot beta
ling en van de niet-nakoming zonder 
overmacht vastgesteld 1s, deze vertra
gingen in de betaling niet beoordelen 
m verband met de verbmtenis van ver
weerder de prijs van de koopwaren 
te betalen op de door het contract 
bepaalde tijdstippen, maar in verband 
met een andere grief, en dan wanneer 
het arrest mitsdien de bevvijskracht 
van het beroepen vonnis schendt lschen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek), en in 
elk geval niet op gepaste wijze de con
clusies in hoger beroep van aanlegster 
beantwoordt, welke de overwegingen 
van de eerste rechter critiseerden onder 
aanvoering, op de voet van bepaalde 
elementen uit de briefwisseling tussen 
partijen getrokken, dat z1j niet opge
houden had tegen de wanbetalingen 
op de contractueel gestelde data protest 
aan te tekenen en aan haar schuldenaar 
door hem toegegeven ingebrekestellingen 
te zenden, niettegenstaande welke hij 
nog op 26 en 30 mei 1951 volhardde 
de prijs van de koopwaren slechts te 
willen betalen na de inlading ervan 
en zelfs na de door hem tegen zijn 
klanten getrokken wisselbrieven te heb
ben kunnen disconteren, in strijd met 
zijn door het arrest erkende verbin-
1 enis deze prijs voor de helft bij de 
bestelling te betalen en bet saldo bij 
de levering door ter beschikkingstelling 
in de fabriek (schending van artikel 97 
van de Grondwet), b) dan wanneer 
aanlegster in haar conclusies in hoger 
beroep, als tweede grief tot staving 
van haar exceptie inriep dat verweerder, 
met miskenning van zijn door het 
arrest niet betwiste verbintenis aan de 
vervulling van zijn opdracht al de 
zorgen van een goed huisvader te 
besteden en bijgevolg, aan aanlegster 
de besteJiingen van zijn klanten vanaf 

de ontvangst ervan over te maken en 
de levering ervan te vragen op het 
tijdstip dat zij vorderden, om reden 
van zijn financiele moeilijkheden de 
bestellingen en de leveringen ondanks 
het aandringen van zijn klanten uit
g'esteld had, - wat het arrest evenmin 
betwist en dat het arrest dit middel 
niet beantwoordt, tenzij 1) door de 
verklaring dat de eerste rechter deze 
vertragingen in de bestellingen en de 
leveringen beschouwd heeft als samen 
met de vertragingen van betaling een 
enkele grief uitmakend®, zodoende de 
bewijskracht van het beroepen vonnis 
schendende, hetwelk niets soortgelijks 
besliste en die tweede in boger beroep 
ingeroepen grief niet behandelde lschen
ding van de artikelen '1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, van 
artikel 97 van de Grondwet) ; 2) door 
de opmerking dat de exportverricbtingen 
in groeiende vermeerdering waren, het
geen een niet passende en aan de aan
gevoerde grief vreemde overweg'ing uit
maakt, nu het niet bestaan van de 
aangevoerde en door het arrest niet 
ontkende vertragingen niet is vast
gesteld (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de door verweerder 

ingestelde vordering tot ontbinding 
strekt, met schadevergoeding van de 
algemene overeenkomsten, met aan
legster tot stand gekomen, alsook van 
de contracten die met de vennootschap 
Socca op 10 september en 11 october 
1948 gesloten en door aanlegster be
krachtigd waren ; 

Overwegende dat de feitenrechter de 
mededeling door aanlegster op 31 mei 
1951 aan verweerder gericht soeverein 
ge!nterpreteerd heeft als de uiting van 
de eenzijdige wil van de eerste om alle 
betrekkingen met de tweede te staken 
en beslist heeft dat de rechtvaardigende 
elementen, door aanlegster tot staving 
van deze eenzijdige verbreking van 
de gesloten overeenkomst voorgesteld, 
niet gegrond waren ; 

Overwegende dat de vaststelling dat 
verweerder niet zwaar aan zijn verbin
tenissen te kort gekomen was de recht
vaardiging kan opleveren zowel van 
de verwerping van de exceptie non adim
pleti contTactus die door aanlegster, vol
gens het middel, in haar conclusies in 
hoger beroep tegengeworpen en op de 
vroegere niet-nakoming door verweerder 
van zijn verbintenissen gegrond is, als van 
het inwilligen van diens vordering tot 
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ontbinding van de overeenkomsten en 
tot betahng van sell adevergoeding we
gens de weigering van aanlegster haar 
leveringen voort te zetten ; 

Dat, dienvolgens het eerste onderdeel 
van het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

Over het tweede onderdeel 
Overwegende dat in haar conclusies 

v66r het Hof van beroep genomen, 
aanlegster, om haar houding jegens 
verweerder te rechtvaardig·en, tegen hem 
drie grieven heeft laten gelden : '1) ver
tragingen in de betaling·en; 2) vertra
gingen in de bestellingen en remmen 
van de leveringen; 3) verhoging van 
de fabrieksprijzen; 

Overwegende dat, zonder de mate
rialiteit van de door aanlegster aan
gevoerde feiten te betwisten, het arrest 
haar grieven verwerpt, zowel om zijn 
eigen redenen als door verwijzing naar 
de redenen van de eerste rechter, door 
erop te wijzen : 1) dat aanlegster, sinds 
1948, bij zich een passief heeft laten 
tot stand komen, dat in februari 195'1 
meer dan 400.000 frank bereikle, daar 
verweerder op dat tijdstip met moei
Iijkheden van financiele aard te kampen 
had, en dat desondanks dit passief 
op 31 mei 1951 tot de som van 
40.300 frank teruggebracht werd, 2) dat 
op het tijdstip toen verweerd.er van 
vertragingen in de bestellingen en de 
leveringen beschuldigd werd, de sta
tistiek een constante vermeerdering be
wijst van de verzendingen d.ie groten
deels langs het huis Overfeldt om 
geschiedden; 3) dat, om in het beroepen 
vonnis bepaalde feitelijke redenen aan
legster " niet bewijst dat aanlegger 
(Overfeldt) jegens haar de verbintenis 
zou gehad hebben de koopwaren aan 
zijn klanten namelijk aan Socca tegen 
de fabrieksprijs te factureren noch dat 
aanlegger haar schade zou berokkend 
hebben door de prijzen onrechtmatig 
te verhogen >> ; 

Dat het bestreden arrest, aldus door 
een soevereine beoordeling van de feiten 
weig·ert daaraan een voldoende gewichtig
heid toe te kennen om de verbreking 
van de overeenkomsten door aanlegster 
te rechtvaardigen, en op gepaste wijze 
de conclusies beantwoordt; 

Overwegende dat, in de veronder
stelling dat gegrond zou zijn het aan 
het arrest toegestuurde verwijt de bewijs
kracht van het beroepen vonnis geschon
den te hebben door daaraan toe te 
schrijven overwog·en te hebben dat de 
vertragingen bij de bestellingen en de 

leveringen met de vertragingen van 
betaling, een enige grief van aanlegster 
vormden, de gecritiseerde overweging 
van het arrest dan nog overtollig blijkt 
wijl dit, hetzij door eigen redenen, 
hetzij door verwijzing naar het vonnis 
a quo, iedere van de door aanlegster 
voorgestelde drie gronden van recht
vaardiging beantwoord heeft; 

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

Over het tweede middel, afgeleid 
uit de schending van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest de vordering van vervveerder 
tot ontbinding van de overeenkomst 
tussen partijen, in zover zij Centraal
Amerika betreft gegrond verklaart, onder 
voorwendsel dat zij krachtens de over
eenkomst van '11 october 1948 tot 
'11 october 1954 van · kracht moest 
blijven, en doordat het de vordering 
tot vergoeding van het nadeel veroor
zaakt door de niet-nakoming van gezegde 
overeenkomst voor Centraal-Amerika van 
31 mei 195'1 tot '11 october 1954 gegrond 
verklaart, en aanlegster veroordeelt tot 
een provisionele vergoeding van 
'100.000 frank, zonder antwoord te 
verstrekken op het door aanlegster 
bij haar conclusies in hoger beroep 
regelmatig afgeleide middel, " dat men 
niet mocht » rekening houden met deze 
overeenkomst van 11 october 1948, 
welke nooit uitgevoerd is en waarvan 
de ontbinding in overleg tussen partijen 
plaats gehad heeft » : 

Overwegende dat aanlegster bij con
clusies v66r het Hof van beroep betoogd 
had " dat het geoorloofd is op de over
eenkomst van '11 october 1948 geens
zins acht te slaan ( overeenkomst betref
fende Centraal-Amerika, tussen Socca 
en verweerder tot stand gekomen en 
door aanlegster bekrachtigd) welke nooit 
uitgevoerd werd en waarvan de out
binding in overleg heeft plaats gehad ; 
dat in elk geval... het des te onaan
nemelijker zou zijn aan appellante (hier 
aanlegster) een zogezegde schending van 
deze overeenkomst te verwijten, dat 
een zodanige schending door haar on
denkbaar is, vermits, daar noch geln
timeerde, noch Socca haar nooit de 
minste bestelling voor de in de overeen
komst genoemde landen bezorgd hebben, 
appellante nooit de gelegenheid heeft 
om gezegde overeenkomst uit te voeren, 
en nog minder om ze te schenden »; 

Overwegende dat zonder het door 
aanlegster aldus voorgestelde verweer 
te beantwoorden, het bestreden arrest 
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zich ertoe beperkt erop te wijzen dat 
krachtens de medeondertekening door 
aanlegster bij de overeenkomst Over
feldt-Socca voor Centraal-Amerika ge
geven, de vooropzegging betreffende 
deze overeenkomst niet tijdig gedaan 
werd om de hernieuwing ervan tot 
10 october 1954 te beletten en dien
volgens, bij bevestiging van het beroepen 
vonnis, beslist dat de eis van verweerder 
gegTond is in zover hij strekt tot ver
oordeling van aanlegster Zimmer-De
baif'fe tot het betalen aan verweerder 
van de schadevergoeding wegens niet
nakoming van de overeenkomst betref
fende Centraal-Amerika; 

Dat het middel gegrond is; 
Over het derde middel, afgeleid uit 

de schending' van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 11S4, 1'1S5, 1142, 1147, 
1'184, 1S19, 1S20 en 1S22 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest, bij bevestiging van het beroepen 
vonnis, gegrond verldaart de vordering 
van verweerder tegen aanlegster tot 
ontb\nding van de overeenkomst van 
alleenverkoop van aanlegster bij de 
uitvoer en tot vergoeding van het 
nadeel veroorzaakt door de niet-nako
mmg van deze overeenkomst, in zover 
zij Belgisch Congo betreft, van S1 mei 
1951 tot 10 september 1954 en in zover 
zij Centraal-Amerika betreft van S1 mei 
1951 tot 11 october 1954, 1) eerste onder
dee!, (schending van artikel 97 van de 
Grondwet), door tegenstrijdige redenen, 
met het ontbreken van redenen gelijk
staande, door te beslissen zowel om eigen 
red en en als om die van de eerste rechter 
welke het overneemt, tegelijkertijd : 
1) dat gezegde overeenkomst, voor Congo 
en Centraal-Amerika, een vaste duur van 
6 jaar had respectievelijk op 10 sep
tember 1954 en op 11 october 1954 
verstrijkende om reden van de deel
neming van aanlegster aan de overeen
komsten welke respectievelijk op 10 sep
tember 1948 en op 11 october 194R 
met verweerder en de vennootschap 
Socca werden gesloten; 2) dat aanlegster, 
door deze overeenkomsten te bekrach
tigen, jegens verweerder geen enkele 
verbintenis aangegaan had, die niet 
reeds bestond krachtens de algemene 
overeenkomst van alleenverkoop bij 
de export die in 1946 gesloten werd 
en krachtens welke, volgens het arrest 
aanlegster te allen tijde daaraan een 
einde kon maken mits inachtneming 
van een impliciet overeengekomen voor
opzegging van 6 maand; so dat de tussen
komst van aanlegster bij gezegde over-

eenkomsten . van 1948 harerzijds de 
erkenning impliceerde van de nood
zakelijkheid van een vooropzegging van 
6 maand die moest (en dus mocht) 
gegeven worden, wat betreft Congo 
en Centraal-Amerika, op de data zelf 
waarop verweerder geldig zijn eigen 
overeenkomsten met Socca mocht ver
breken, - namelijk 6 maanden v66r 
10 september 1951 voor Congo en 6 maan
den v66r 10 october 1951 voor Centraal
Amerika, - om tussen partijen de her
nieuwing van de overeenkomst tot 
10 september 1954 voor Congo en tot 
11 october 1954 voor Centraal-Amerika 
te beletten; en doordat in elk geval, 
daar het onmogelijk is nauwkeurig 
te bepalen of, door op een algemene 
wijze te verklaren de « niet-strijdige" 
redenen « van de eerste rechter " over 
te nemen, het arrest op de bovenstaande 
overwegingen sub 1° en 2° die door 
de eerste rechter in aanmerking geno
men zijn en naar welke het in zijn 
redenen verwijst, gesteund heeft, het 
arrest op dl'bbelzinnige redenen, met 
het ontbreken van redenen ge1ijkstaande, 
steunt; 2) tweede onderdeel, door te 
verklaren, niettegenstaande zijn hier
boven onder so van het eerste onderdeel 
van het . middel aangeduide beslissing, 
dat het vermogen om aan het contract 
« Congo " van 10 september 1948 een 
einde te maken aan Overfeldt en Socca 
voorbehouden was en dat aanlegster 
daaraan geen einde mocht maken, en 
dat de vooropzegging van 6 maanden 
beschouwd moest worden als aan Socca 
voor Congo aileen gedaan, maar als door 
aanlegster aan verweerder niet te bekwa
mer tijd gedaan om tussen dezen de 
hernieuwing van de overeenkomst tot 
10 september 1954 voor Congo krach
tens de medeondertekening van de 
overeenkomst Overfeldt-Socca van 
10 september 1948 te beletten, a) dan 
wanneer het vaststelt, anderzijds, dat 
aanlegster, zoals zij aanvoerde, op 
6 maart 1951, dit is meer dan 6 maanden 
v66r 10 september 1951, verweerder 
in kennis ervan gesteld had dat zij 
bedoelde de overeenkomst « Congo " 
van 10 september 1948 niet verder dan 
haar normale verstrijkingstermijn van 
10 september 1951 in stand te houden 
en zij genoemde overeenkomst tegen 
die datum opzegde, en dat verweerder, 
dienvolgens ook, op 8 maart 1951 
gezegde overeenkomst Socca geldig ver
broken had- hetgeen een tegenstrijdig
heid in de redenen die met het ontbreken 
ervan gelijkstaan uitmaakt (schending 
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van artikel 97 van de Grondwet), -
zodanig dat ae overeenkomst tussen 
partijen, voor Congo, tegen 10 septem
ber 1951 wette1ijk verbroken was (scllm
ding van de artikelen 113!> en 1135 van 
het Burgerlijk Wetboek), en dat het 
arrest niet wettig, op dagvaarding· van 
23 augustus 1952, de gerechtelijke ant
binding van deze overeenkomst, welke 
voor Congo een einde genomen had, 
mocht uitspreken, noch aanlegster ver
oordelen tot schadevergoeding uit hoofde 
van haar niet-nakoming sinds 31 mei 
1951, de aanvangsdatum van deze niet
nakoming·, tot een datum (ter zake 
10 september 1954) vallende na 10 sep
tember 1951 (schending van de arti
kelen 1134, '1135, 1142 en 1184 van 
het Burgerlijk Wetboek), b) dan wan
neer het bestreden arrest met misken
ning van s'rechters verplichting zijn 
beslissing·en met redenen te omkleden, 
de conclusies niet beantwoordt waarbij 
aanlegster v66r de rechters in hoger 
beroep deed gelden : 1) dat haar deel
neming aan de overeenkomst Socca 
van 10 september 1948 harerzijds een 
beperking van haar recht, voor Congo, 
aan het exclusief mandaat van ver
weerder voor de uitvoer een einde te 
maken slechts met zich bracht in de 
mate en voor de duur waarin deze over
eenkomst haar uitwerkselen zou teweeg
brengen, dit is ter zake tot 10 september 
1951, vermits zij door verweerder geldig 
verbroken werd, zoals het arrest vast
stelt; 2) dat zij zelf rechtstreeks tegen 
10 september 1951, zoals zij op 6 maart 
1951 gedaan had, met naleving van de 
termijn van vooropzegging van 6 maan
den, de overeenkomst van 10 september 
1948 mocht opzeggen vermits zij daarbij 
zelf partij was, ze getekend hebbende, 
en de clausule betreffende de duur en 
de opzegging van deze overeenkomst 
een algemene beschikking was die gans 
de overeenkomst en verweerder, in 
deze clausule, bedongen had verklarende 
te handelen als " exportkantoor" van 
aanlegster dus voor haar; 3° dat zij 
in elk geval onrechtstreeks de opzegging 
ervan door verweerder mocht bewerk
stelligen door hem kennis te geven van 
haar wil hem van zijn eigen mandaat 
tegen 10 september 1951 te ontlasten, 
op voorwaarde tijdig te handelen om 
het hem mogelijk te maken haar zelf 
te gelegener tijd aan Socca tegen dezelfde 
datum op te zeggen, hetg·een, zoals het 
arrest vaststelt, het geval ter zake 
geweest was (schending van artikel 97 
van de Grondwet), c) dan wanneer aan-

legster werkelijk een partij bij de over
eenkomst van 10 september 1948 was, 
daar zij deze ondertekend had, daarin 
de verbintenis aangegaan had bepaalde 
commissielonen te bepalen (artikel 3), 
de vertegenwoordiging verboden had 
van producten van andere fabrieken 
die de hare konden concurreren (arti
kel 4) en zich ertoe verbonden had haar 
briefwisseling met Socca langs verweer
der om af te wikkelen (artikel 5) en 
daarin de hoedanigheid bij verweerder 
van exportkantoor van aanlegster, waarin 
hij handelde bevestigd had (artikel 1), 
zodanig dat het arrest met schending 
van de bewijskrac!Jt van de akte, waarin 
deze overeenkomst tussen de drie par
trjen neergelegd is, verklaart dat aan
legster tegen 10 september 1951 aan 
gezegde overeenkomst geen einde mocht 
maken (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

erop wijst dat << 1) het vermogen een 
einde te maken aan de overeenkomst 
"Congo" (van 10 september 1948, tussen 
Overfeldt en Socca, appellante Zimmer
Debaiffe medeondertekend hebbende daar 
aileen de clausules 3 en 4 voor haar 
van belang waren) aan Overfeldt en 
aan Socca voorbehouden was; 2) on
danks de door Overfeldt geldig gedane 
opzegging van de overeenkomst van 
10 september 1948, het a1gemeen con
tract, tussen hem en Zimmer-Debaiffe 
bestaande, bleef voortbestaan; 3) de 
tussen Ovfrfeldt en Sacca gesloten 
contracten in het kader vielen van de 
algemene overeenkomst die in 1945 
tussen Overfeldt en Zimmer-Debaiffe 
tot stand was gekomen; deze contracten 
van 1948 door Zimmer-Debaiffe mede
ondertekend werden ; zelfs indien zulks 
slechts om reden van de bijzondere 
clausules, die voor appellante van belang 
waren, plaats had gehad, dit harerzijds 
een bevestiging van de algemene over
eenkomst impliceerde, en tevens de 
noodzakelijkheid van een vooropzeg
ging om een einde eraan te maken en 
dat deze vooropzegging, in dk geval, 
gelijk diende te zijn aan die welke voor 
de regeJmatige verbreking van de con
tracten <<Congo "en<< Centraal-Amerika" 
noodzakelijk was; bovendien de voor
aanzegging van verbreking van de alge
mene overeenkomst dienvolgens, wat 
betreft Congo ·en Centraal-Amerika, op 
de data zelf.moest gedaan worden waarop 
Overfeldt, zelf, geldig zijn eigen overeen-
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komsten met Socca mocht verbreken 
(namelijk zes maanden v66r 10 septem
ber 1951 voor Congo en zes maanden 
v66r 10 october 1951 voor Centraal
Amerika) ; 4) slechts de verbreking 
door Zimmer-Debaiffe op 31 mei 1951 
genotificeerd op de in 1945 tot stand 
gekomen alg·emene overeenkomst, onder 
voorbehoud van Congo en Centraal
Amerika, kon slaan "; 

Overwegende dat na aang·enomen te 
hebben dat het vermogen om namelijk 
zes maanden v66r de verstrijking van 
de eerste driejaarlijkse termijn van 
de bijzondere overeenkomsten betref
fende Congo en Centraal-Amerika af 
te zien aan Overfeldt en Socca voorb6-
houden was, het arrest, zonder zich 
tegen te spreken, heeft kunnen beslissen 
dat aanlegster, door gezegde bijzondere 
overeenkomsten mede te ondertekenen 
zich voor zes jaar jegens Overfeldt ver
bonden had, behoudens tijdige opzeg
ging van de algemene overeenkomst; 

Overwegende dat het evenmin tegen
strijdig is te beslissen, zoals het arrest 
doet, enerzijds, dat aanlegster, met een 
vooropzegging van zes maanden te 
allen tijde aan de algemene overeen
komst een einde maken kon, en, ander
zijds, dat deze algemene overeenkomst, 
wat betreft Congo en Centraal-Amerika, 
door aanlegster slechts op de data 
bepaald door de bijzondere overeen
komsten die tussen Overfeldt en Socca 
tot stand gekomen waren, mocht opge
zegd worden, en dit, om reden van de 
medeondertekening door aanlegster; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel in feite niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het arrest beslist 

dat de vooraanzegging· van verbreking· 
van de algemene overeenkomst voor 
Congo moest gedaan worden op de 
datum waarop verweerder zelf geldig 
zijn eigen overeenkomst met Socca, 
door aanlegster medeondertekend kon 
opzeggen, dit is zes maanden v66r 
10 september 1951, en dat, dienvolgens, 
de op 31 mei 1951 geschiede vooraan
zegging de hernieuwing van gezeg·de 
algemene overeenkomst tot 10 sep
tember 1954 niet belet had ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de met Socca gesloten bijzondere 
overeenkomst geldig· door verweerder 
zelf tegen 10 september 1951 verbroken 
geweest is, op verzoek van aanlegster 
die, vanaf 6 maart 1951, verweerder 
haar wil kenbaar had gemaakt dat een 
einde eraan zou worden gemaakt ; 

Overwegende dat aanlegster bij con
clusies staande hield dat, indien haar 
recht van verbreking van de met ver
weerder gesloten algemene overeenkomst 
beperkt was, wat hetreft de export naar 
Congo, wegens zijn deelneming aan de 
overeenkomst Overfeldt-Socca, deze be
perking slechts plaats had in zover 
dit noodzakelijk was om de uitvoering 
van laatstgenoemde overeenkomst te 
verzekeren en aileen voor de tijd waarin 
zij haar uitwerking moest hehhen ; dat 
ingevolge de verbreking van deze over
eenkomst door verweerder tegen 10 sep
tember 1951, aanlegster van de houding 
die zij op 31 mei 1951 aangenomen had, 
wat betreft Congo, slechts voor de tussen 
deze twee data begrepen tijdsruimte 
rekenschap behoefde te geven ; 

Overwegende dat, door zich ertoe 
te beperken te releveren dat spijt de 
opzegging· tegen de 1 oe september 1951 
door verweerder van de met Socca geslo
ten overeenkomst, de algemene overeen
komst welke eenzijdig en zonder gegronde 
redenen door aanlegster op 31 mei 1951 
was verbroken, voor Congo tot 10 sep
tember 1954 bleef voortbestaan, bet 
arrest niet op een gepaste wijze de stel
ling van aanlegster beantwoord heeft; 

Dat te dien opzichte het middel 
gegrond is; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1142, 1147, 1149 en 1184 
van het Burgerlijk vVetboek, doordat 
het bestreden arrest, na beslist te hebben, 
bij overneming van de redenen van de 
eerste rechter, dat de aan verweerder 
berokkende schade "wordt geschat naar 
de winst die eiser (llier verweerder) uit 
zijn export zou gehaald hebben, onder 
aftrek van de kosten door hem gespen
deerd om de export te verwezenlijken, 
tot met de verstrijking van zijn recht 
van exportmonopolie ,, bij bevestiging 
van het beroepen vonnis, de aangestelde 
deskundige gelast te bepalen " welke 
netto-winsten, na aftrekking van zijn 
kosten, eiser (hier verweerder) uit al 
de exportverrichtingen van verweerster 
(hier aanl6gster) Zimmer-Debaiffe met 
ingang van 31 mei 1951 tot 10 septem
ber 1954 voor Belgisch Congo, tot 11 oc
tober 1954 voor Centraal-Amerika en 
tot 30 november 1951 voor de andere 
landen zou gehaald hebben ,, dan wan
neer de aan de schuldeiser verschuldigde 
schadevergoeding bestaat in het verlies 
dat hij heeft ondergaan en in de winst 
die hij heeft moeten derven, en dan 
wanneer, zo de schade van verweerder 
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geschat wordt naar de netto-winst die 
hij zou behaald hebben op de export
verrichtingen welke hij zelf als alleen
koper, volgens het arrest, voor de export 
van aanlegster zou uitgevoerd hebben, 
het tegenstrijdige is de deskundige te 
gelasten met de opdracht de netto-winst 
na te gaan welke uit al de door aan
legster sinds 31 mei 1951 uitgevoerde 
exportverrichtingen zou gehaald hebben, 
dan wanneer deze verrichtingen, gedeel
telijk, de vrucht hebben kunnen zijn 
van persoonlijke inspanningen en uit
gaven van aanlegster en verweerder, 
bij ontstentenis van materiele middelen, 
hetzelfde verkoopcijfer bij de export 
niet had kunnen bereiken of duarop de 
uit zijn contract van alleenrecht voort
spruitende winst niet had kunnen bella
len· 

Overwegende dat, ingevolge de inwilli
ging van het tweede middel en van 
het tweede onderdeel van het derde 
middel, het vierde middel niet meer 
onderzocht behoeft te worden in zover 
het betrekking heeft op de bepaling 
van de netto-winsten welke verweerder 
uit de exportverrichtingen van aan
legster naar Congo en naar Centraal
Amerika zou getrokken hebben ; 

Overwegende dat, voor het overige, 
bet bestreden arrest zicb ertoe beperkt 
de opdracht van de deskundige, zoals 
zij hem door de eerste rechter gegeven 
werd te bevestigen ; 

Overwegende dat de in het middel 
geuite grief aan de openbare orde vreemd 
is en door aanlegster aan bet hof van 
beroep niet voorgelegd is ; 

Dat bet middel in deze mate nieuw 
en, dienvolgens, niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verbreekt bet bestre
den arrest aileen in zover bet de vor
dering van verweerder, tot ontbinding 
van de overeenkomst voor Centraal
Amerika en Belgisch Congo gegrond ver
klaart, het aanlegster tot een provisio
nele vergoeding van honderdduizend 
frank veroordeelt, bet de deskundig·e 
gelast de netto winsten te bepalen welke 
verweerder uit de exportverrichtingen 
van aanlegster gehaald beeft vanaf 
31 mei 1951 tot 11 october 195t, voor 
Cen traal-Amerika en betreffende de pe
riode vanaf 10 september 1951 volgende 
voor Belgisch Cong·o, alsmede in zover 
het over de kosten uitspraak doet ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde · beslissing; ver
oordeelt verweerder tot een derde en 
aanlegster tot twee derden van de kosten ; 

verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Brussel. 

8 december 1960. - 18 learner. -
Vootzitter, H. de Clippele, eerste voor
zitter. - Ve1·slaggevet, Ridder Anciaux 
Henry de Faveaux. - Gelijkluidende 
conclusie, H. R. Delange, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Pirson en 
De Bruyn. 

18 KAMER.- 9 december 1960. 

MIDDELEN TOT CASSATIE. - IN 
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT, 
GEGROND, DE CASSATIE NIET TOT GE
VOLG ZOU MEDEBRENGEN. - NIET 
ONTVANKELIJK l\'IIDDEL. 

Is niet ontvankelijk, bij geb?'ek aan belang, 
het middel dat, zelfs geg1·ond, de cas
satie van de best?'eden beslissing niet 
kan medebtengen (1). 

(JAN VANDEN BROECK, 
T. JOSEPHUS VANDEN BROECK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op r, juni 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 4o1, r.5, 55, 
70, 73, ?r., gewijzigd bij artikel 3 van 
het koninklijk besluit nr 26 van 31 octo
ber 1934o, van de wetten op de handels
vennootschappen, samengeordend bij 
koninklijk besluit van 30 november 
1935, titel IX van het wetboek van 
koophandel, doordat het bestreden arrest 
de vordering van eiser afwijst strekkend 
tot betaling door verweerder van een 
schadevergoeding van duizend frank 
per dag vertraging sedert 25 mei 1956 
en gesteund op het feit dat, ondanks 
een aanmaning van dien datum, ver
weerder in gebreke was gebleven hem 
tweehonderd vijftig aandelen van de 
naamloze vennootschap "Alimentation 
Moderne '' terug te geven, teruggave 

(1) Verbr., 21 april 1958 (Bttll. en PAsrc., 
1958, I, 917) ; 13 juni 1960 (A1'1'. Verb1·., 1960, 
biz. 922). 
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waartoe hij bij een strafrechterlijk arrest 
van 24 december 1955 van het Hof 
van beroep te Brussel veroordeeld was 
geweest, hoewel het aanneemt dat ver
weerder tot die teruggave gehouden 
was en ze doen kon, om reden dat eiser 
geen nadeel heeft ondergaan doordat 
die aandelen hem door verweerder niet 
werden terhand gesteld, aang·ezien het 
geen belang had te weten wie het mate
rieel bezit van die aandelen had, ver
mits de op het verzoek van eiser be
noemde sequester van voormelde ven
nootschap, toch niet kon overgaan tot 
de oproeping van een algemene verga
dering der aandeelhouders die clan be
heerders zouden hebben benoemd om 
de vennootschap te reorganiseren, en 
over de uit te keren winsten zou beslist 
hebben, omclat zekere Dame Van Aus
loos, \Veduwe Vanden Broeck, een vor
dering tot vereffening en verdeling der 
nalatenschap van haar echtgenoot en 
van de gemeenschap Vanden Broeck
Ausloos had ingeleid v66rdat eiser zijn 
sommatie van 25 mei 1956 deed bete
kenen, en beweerde dat vierhonderd 
vijftig· aandelen - die deels in ver
weerders bezit waren gebleven en deels 
ter griffie waren aangeslagen en waar
onder er zich tweehonclerd vijftig aan
delen bevonden, die verweerder aan 
eiser moest teruggeven, - van de voor
melde nalatenschappen afl1ingen, dan 
wanneer het bezit van de tweehonderd 
vijftig aandelen aari drager, die ver
weerder aan eiser diende te geven, hem 
zou toegelaten hebben, onder zijn verant
woordelijkheicl, deel te nemen aan de 
beraadslagingen van de algemene ver
gaderingen van de naamloze vennoot
schap Alimentation Moclerne die hij 
door de sequester had kunnen doen 
oproepen, en, bij ontstentenis van andere 
gerechtelijke maatregelen, de loutere 
aanspraak van de weduwe Van Ausloos, 
het houden van algemene vergaderingen 
niet kon beletten - wat ook niet door 
het ondersequesterstellen van de ven
nootschap belet was : 

Overwegende dat aanlegger noch het 
vonnis, waarbij de naamloze vennoot
schap Alimentation Moderne van een 
voorlopig beheerder voorzien wercl noch 
de statuten van die vennootschap over
legt; 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest en uit de proceclurestukken blijkt 
dat aanlegger op 25 mei 1956 verweerder 
in gebreke gestelcl heeft hem, in uit
voering van het ten zijne laste op 24 de
cember 1955 door het hof van beroep 

in strafzaken te Brussel gewezen arrest 
van veroordeling, tweehonderd vijftig 
aandelen van de naamloze vennootschap 
Alimentation Moclerne te overhandigen
en dat, wijl verweerder aan de sommatie 
niet voldaan heeft, aanlegger van hem 
bij onclerhavige vordering schadever
goeding eist; dat het bestreden arrest 
de vordering van aanlegger afwijst ; 

Overwegende dat in de mate waarin 
het middel staande houdt dat het arrest 
zijn dispositief steunt op de overweging 
dat " het geen belang had te weten wie 
het materieel bezit van de aandelen 
had "• het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Dat immers die overweging van het 
arrest niet tot doel heeft te bewijzen, 
zoals door het middel wordt staande 
gehouclen, « clat eiser geen nadeel heeft 
ondergaan doorclat die aanclelen hem 
door verweerder niet werden ter hand 
gesteld "• doch wel er toe strekt te doen 
blijken dat, in strijd met hetgeen ver
weerder in zijn conclusies staande hield, 
hij de door dame Van Ausloos ingestelde 
vordering niet mocht inroepen tot recht
vaardiging van zijn weigering de aan
delen af te geven ; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige zich er toe beperkt te doen 
gelden dat het bezit van de aandelen 
aanlegger zou toegelaten hebben deel 
te nemen aan de beraadslagingen van 
de algemene vergaderingen van de 
vennootschap, die hij door de sequester 
had kunnen doen oproepen ; 

Overwegende echter dat het arrest 
er op wijst dat, zelfs in de veronder
stelling clat verweerder de aanclelen 
zou hebben afg·egeven, het, uit oorzaak 
van de door dame Van Ausloos inge
stelde vordering, de voorlopige heheerder 
onmogelijk ware geweest, ter uitvoering 
van de hem door de rechtbank opge
clragen zencling, de vennootschap van 
een overeenkomstig de wet en de sta
tuten benoemcle heheerraad te voorzien; 
dat aanlegger de beweercle voorgenomen 
weclerinrichting niet zou hebben kunnen 
hewerken; en clat uit oorzaak van de 
genomen maatregel van voorlopig beheer 
het uitkeren van« dividend en of wed den " 
uitgesloten was; 

Overwegende dat deze overwegingen, 
hoewel zij in het middel aangehaald 
werden, niet door het middel gecriti
seerd werden ; 

Overwegende dat daaruit blijkt dat, 
al ware het middel gegrond, het dispo
sitief van het arrest niettemin wettelijk 
gerechtvaardigd zou hlijven ; dat het 
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middel, derhalve, bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

9 december 1960. - 1 e learner. 
Voorzitter, 'H. Vandermersch, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve~·, 
H. Neven. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Van Leynseele en Struye. 

1 e KAMER. - 9 december 1960, 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 
BEDRIEGLIJKE VERDUISTERIN G. 
VEROORDELING OP DE PUBLIEKE VOR
DERING EN VEROORDELING TOT TERUG
GAVE AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
VAN DE VERDUISTERDE EFFECTEN. -
VEROORDELINGEN IIIEROP GESTEUND 
DAT DE VERDACHTE DE EFFECTEN, 
WELKE HEM DOOR EEN DERDE TO~ 
VERTROUWD GEWEEST WAREN OM ZE 
AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TE OVER
HANDIGEN, BEDRIEGLIJK VERDUISTERD 
HEEFT. - VEROORDELINGEN WELKE 
GEEN ENKELE BESLISSING IMPLICEREN 
WAT DE EIGENDOM VAN DE EFFECTEN 
BETREFT. 

Noch de ve1·oordeling van de verdachte 
tot een straf uit hoofde van bedrieg
lijke ve1·duistering, noch zijn ve1'001'
deling aan de in de zaak aangestelde 
bu1·ge1'lijke partij effecten te ove1'han
dig~n waarvan de beslissing vaststelt 
dat zij hem do01' een derde toevertromvd 
geweest waren om ze aan gezegde bur
gerlijke pa1·tij te overhandigen, irnpli
ceren een beslissing van de st1'a{1'echts
rnacht wat betreft de eigendorn van de 
effecten. 

(JAN VANDEN BROECK, T. JOSEPHUS VAN
DEN BROECK EN ROSALIE VAN AUSLOOS, 
WEDUWE VANDEN BROECK.) 

ARREST. 

HET I-I OF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 juni 1959 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3, 4 van 

·de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het \iYetboek 

van strafrechtspleging, 195 van dit 
wetboek, 1319, 1320 en, voor zoveel 
als nodig, 1351 ·van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het bestreden arrest, 
in strijd met het gewijsde van een straf
rechterlijk arrest op 24 december 1955 
door het Hof van beroep te Brussel, 
gewezen in zake van huidige' eiser als 
burgerlijke partij en van eerste ver
weerder als betichte (schending van 
voormelde wetsbepalingen behalve ar
tikelen 1319, 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek) en bij miskenning van de 
bewijskracht van die beslissing (scherr
ding van voormelde artikelen 1319, 
1320), tweehonderd vijftig aandelen van 
de Naamloze Vennootschap Alimentation 
Moderne als afhangende van de nalaten
schap van wijlen J osephus-Ludovicus 
Vanden Droeck aanziet, dan wanneer 
dit arrest, bij bevestiging van het vonnis 
van de correctionele rechtbank te Meche
len van 14 juli 1955, verweerder Jozef 
Vanden Broeck wegens verduistering· 
van die tweehondercl vijftig aandelen 
heeft veroordeeld en hem veroordeeld 
heeft deze aan eiser terug te geven, 
- hetgeen noodzakelijk insluit dat de 
aandelen zijn eigendom waren, vermits 
hij zich anders niet burgerlijke partij 
had kunnen stellen, daar hij de bewaar
geving er van niet gedaan had, en er 
uit de tekst van het arrest overigens 
duidelijk blijkt dat die teruggave aan 
eiser als eigenaar moest g·eschieden, 
vermits dit arrest niet enkel insluit 
dat vader Vanden Broeck, bij de bewaar
geving van de aandelen aan zijn zoon, 
verweerder, voor rekening van eiser 
had gehandeld - maar dat het ook de 
veroordeling steunt op het feit dat ver
weerder beweerde de kwestieuze aan
delen van zijn hroeder, huidige eiser 
gekocht te hebben, wat met de ant
kenning van eisers. eigendomsrecht on
verenigbaar is : 

Overwegende dat niet vereist wordt 
dat diegene, die beweert ingevolge een 
bedrieglijke verduistering van effecten 
schade te hebben ondergaan, eigenaar 
van die effecten vveze, om door zich 
burgerlijke partij te stellen de veroor
deling van de beklaagde tot teruggave 
van de verduisterde effecten te bekomen ; 

Overwegende dat het arrest van 
24 december 1955 de veroordeling van 
verweerder rechtvaardigt hi01·door da t 
de effecten hem door vader Vanden 
Droeck werden toevertrouwd om ze 
aan aanlegger te overhandigen ; 

Overwegende dat, in strijd met de 
aanvoering van het middel, deze beslis-
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sing niet insluit dat aanlegger eigenaar 
van de effecten was ; 

Overwegende dat, hoewel het arrest 
in een van zijn redenen wijst op de 
onwaarschijnlijkheid van het verweer
middel van verweerder, waarbij deze 
beweerde dat aanlegg·er hem de aan
delen verkocht had, die beoordeling 
nochtans zonder verband is met dezes 
eigendomsrecht ; 

Overwegende, dienvolgens, dat, waar 
het beslist dat de door de strafrechter 
ten laste van verweerder uitgesproken 
veroordeling niet noodzakelijk insluit 
dat aanlegger eigenaar van de aandelen 
is, het arrest noch het gezag van het 
door het arrest van 24 december 1955 
gewijsde, noch de bewijskracht van 
die gerechtelijke beslissing miskend heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

9 december 1960. - 1 e kamer. -
Voorzitte?', H. Vanclermersch, raaclsheer 
waarnemencl voorzitter. - VerslaggeveT, 
H. N even. - Gelijlcluidende conclusie, 
II. Depelchin, aclvocaat-generaal. 
Pleite~·s, HH. Van Leynseele en Struye. 

28 KAMER. - 12 december 1960. 

1° VONNlSSEN EN ARRESTEN. -
IN STRAFZAKEN.- DESKUNDIG ONDER
ZOEK. - EED iVIOE:rENDE DOOR DE 
DESKUNDIGE AFGELEGD WORDEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
- PERSONEN TEGEN DEWELKE MEN 
ZICH KAN VOORZIEN. - IN STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- GEEN GEDING DAT VOOR DE RECHTER 
IN FEITELIJKE AANLEG TUSSEN ElSER 
EN VERWEERDER GEMEEN IS. - GEEN 
VEROORDELING VAN ElSER TEN VOOR
DELE VAN VERWEERDER. - NmT
ONTVANKELIJKE VORDERING. 

1° De deslctmdige in stmfzaken aange
steld moet de eed afleggen in de termen 
voorgesch?-even dooT artikel 44, lid 2, 
van het vVetboelc van stm{vorde1·ing, 
doo?' het enig artikel van de wet van 
3 jtili 1.957 gewijzigd, of in gelijlc
soortige tennen wetke aan de deslmndige 
al de verplichtingen opleggen voo?'t-

spntitend uit de in de termen van de 
wet afgelegde eed ( 1). 

2° Is niet ontvanlcelijk de voorziening 
door een verdachte ingesteld tegen een 
bu.rgerl~jke partij met dewelke hij geen 
geding gemeen had vom· de 1'echter in 
feitelijke aanleg en ten voordeel van 
dewellce de best1·eden beslissing geen 
enlcele ve1·om·deling ten voordele van 
eise?' uitspreekt ( 2). 

{E. EN A. GOURMET, T. RICHARD.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 24 december 1959 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen ; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing, gewezen over 
de tegen aanleggers ingestelcle publieke 
vordering : 

A. Over de voorziening van aan
legger Gourmet Eugene : 

Over het micldel, afgeleicl uit de scherr
cling van de artikelen 215, 43, 44 en 
inzonclerheid 44, lid 2, van het wetboek 
van strafvorclering, zoals het gewijzigcl 
is door llet enig· artikel van de wet van 
3 juli 1957, 97 van de Gronclwet, door
dat er uit de elementen van de procedure 
v66r de Correctionele Rechtbank te 
Neufchateau blijkt dat deskundige Labar, 
die op de terechtzitting van 21 mei 1958 
gehoord is, de eecl afgelegcl heeft in 
andere termen dan de op straf van nietig
heicl door artikel 44 van het W etboek 
van strafvordering voorgeschreven, en 
doordat de rechters in hoger beroep 
niet uitclrukkelijk gezegd hebben dat 
zij, om tot hun overtuiging te komen, 
de bewijselementen welke door de eerste 
rechter in de loop van voormelde terecht
zitting aldus op onregelmatige wijze 
ingewonnen zijn buiten beschouwing 
gelaten hebben, waaruit volgt dat het 
Hof in de onmogelijkheid gesteld is 
na te gaan of de procedure regelmatig 
en de gewezen beslissing wettig is : 

Overwegende dat naar luid van het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
van de Correctionele Rechtbank te 

(1) Verbr., 30 mei 1960 (Bttll. en PAsro., 
1960, I, 1113) ; 28 november 1960, sttpta, 
blz. 293 en de noot 5, blz. 294. 

(2) Verbr., 20 september 1954 (Bttll. en 
PAsrc., 1955, I, 23); raadpl. verbr., 23 mei 
1955 (ibid., 1955, I, 1043). 
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Neufchi\.teau van 21 mei 1958, des
kundige Labar, gehoord door de Recht
bank, de volgende eed aflegde : « Ik 
zweer mijn verslag uit te brengen en 
mijn advies te geven in eer en geweten, 
zo helpe mij God " ; 

Overwegende dat de term van deze 
eed niet die zijn welke in artikel H, 
lid 2, van het \Vetboek van strafvor
dering, gewijzigd door de wet van 
3 juli '1957 vermeld staan; 

Overwegende dat de formule van 
de deskundigeneed geen sacramentele 
formule is en dat de door de wet be
paalde termen mogen vervangen worden 
door gelijkbetekenende termen, mits 
deze alle uit de wettelijke eed spruitende 
verplichting voorschrijven ; 

Overwegende dat de formule van 
de door deskundige Labar afgelegde 
eed die is welke door artikel t,A van 
het Wetboek van strafvordering v66r 
de wijziging van dit artikel door de 
wet van 3 juli 1957 was bepaald; dat 
de wetgever slechts incidenteel, om die 
teksten eenvormig te maken, in artikel t,t, 
de door dit artikel gegeven formule 
vervangen heeft door de formule welke 
bij het koninklijk besluit nr 300 van 
30 maart 1936 in artikel 3'17 van het 
wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring is ingevoerd ; 

Overwegende dat de verbintenis welke 
de deskundige aangaat, zijn verslag 
uit te brengen en zijn advies te geven 
in eer en geweten, even ruime verplich
tingen impliceert als die welke hij op 
zich neemt wanneer hij zich bovendien 
expliciet ertoe verbindt zijn taak nauw
gezet en eerlijk te vervullen ; 

Overwegende dat onder deze voor
waarden de substantiele formaliteit van 
de eedaflegging van deskundige Labar 
wettig nageleefd en vastgesteld is ; 

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

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

B. Over de voorziening van aanlegger 
Gourmet Albert : 

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

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de over de burgerlijke vor
dering van verweerder Richard gewezen 
b eslissing : 

A. Over de voorziening van aanlegger 
Gourmet Albert : 

Overwegende dat de door verweerder 
Richard Georges ingestelde burgerlijke 
vordering niet tegen aanlegger Gourmet 
Albert gericht is; dat tussen hen geen 
geschil bestaat en dat bij het arrest 
geen veroordeling ten laste van aanlegger 
ten voordele van verweerder is gewezen ; 
dat de voorziening van aanlegger Gour
met Albert bij gebreke aan een voor
werp niet ontvankelijk is; 

B. Over de voorziening van aanlegger 
Gourmet Eugene : 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder middel inroept ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt elke van aanleg
gers tot de op hun voorziening gevallen 
kosten. 

12 december 1960. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. Giroul. - Venlaggeve~·, 
H. de Waersegger. - Gelijkluidende 
conclusie, H. R. Delange, advocaat
generaal. - Pleite1·s, HH. Bourgaux 
(van de balie van beroep te Brussel) 
en della Faille d'Huysse. 

28 KAMER. - 12 december 1960. 

ONTUCHT EN PROSTITUTIE. 
ONTUCHT VAN 1\UNDERJARIGEN. 
NALATIGHEID. - BIJZONDER OPZET 
VEREIST. - BEGRIP. 

Het oogmerk eens ande!'s driften te vol
doen, bijzonde1· opzet dat een van de 
bestanddelen uitmaakt van het misd1·ijf 
vooTzien doo!' m·tikel 380 van het straf
wetboek, lean uit ande!'e bestanddelen 
blijken dan de blijvende neiging van 
de dade!' de ontucht, het bede1'{ of de 
p1'ostit1ttie van minderjarigen op te 
welcken, te vergemakkelijken of, door 
nalatigheid, te beg1mstigen ( 1). 

(LUDINANT.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. verbr., 11 december 1951 (A1·r. 
Verb1·., 1952, blz. 167). 
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arrest, op 13 april 1960 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 9? van de Grand
wet, en 380 van het strafwetboek, zoals 
het gewijzigd is door de wet van 21 au
gustus 1948, artikel 2, II, van de wet 
van 21 augustus 1%.8, eerste onderdeel, 
doordat het arrest geen antwoord ver
strekt heeft op de conclusies waarin 
aanlegster betoogde dat uit het enige 
te haren laste aangevoerde en aan een 
nalatigheid te wijten feit het gans bij
zonder opzet niet kon blijken dat voor 
de aanwezigheid van een overtreding 
van artikel 380 van het strafwetboek 
vereist is, en, tweede onderdeel, doordat 
het arrest onwettig de aanwezigheid 
van dit bijzonder opzet bij aanlegster 
aangenomen heeft, zonder het bestaan 
van een werkelijke en blijvende neiging 
bij aanlegster tot het begunstigen van 
eens anders driften vast te stellen : 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat aanlegster althans eenmaal 
aan P ... toegestaan heeft zich met haar 
minnaar op een kamer te begeven en 
haar prostitutie begunstigd heeft, hoewel 
de betrokkene minderjarig was, van 
welke omstandigheid zij in elk geval 
niet onwetend is kunnen zijn dan wegens 
haar nalatigheid; dat het door arti
kel 380 van het strafwetboek vereiste 
bij zonder opzet ten deze genoegzaam 
bewezen is door de inschikkelijkheid 
waarmee de beklaagde het koppel in 
voile dag onthaald heeft in het hotel 
van twijfelachtige reputatie waarover 
zij het toezicht had, nalatende de leeftijd 
van P. na te gaan alvorens haar met de 
man H. haar een kamer te brengen; 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest, 
door het nader opgeven van het feit 
waaruit het afleidde dat aanlegster 
gehandeld had met het oogmerk eens 
anders driften te voldoen, de stelling 
van aanlegster op passende wijze beant
woord heeft ; 

Overwegende, anderzijds, dat het bij
zonder opzet dat een van de elementen 
van het in artikel 380 van het straf
wetboek orrischreven misdrijf uitmaakt 
niet noodzakelijk behoeft te blijken 
uit een werkelijke en blijvencle neiging 
van de dader van het feit van het beguns
tigen van eens anders driften; dat de 
feitenrechter daaruit wettig· het besta:m 
in de zaak van de omstandigheicl waarop 
het wijst heeft kunnen afleiden ; 

Dat het eerste onderdeel van het 
midclel feitelijke grondslag mist en het 
tweede onderdeel naar recht faalt ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening·; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

12 december 1961. - 2e kamer. -
Voo1'zitte1', H. Giroul. - Ve1'slaggeve?', 
H. de Waersegger. - Gelijkluidende 
concl1~sie, H. R. Delange, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 12 december 1960, 

1° VERKEER. - SIGNALEREN VAN 
DE WERKPLAATSEN EN VERKEERSBE
LEMl'I!ERINGEN. - VERPLICHTING RUS
TENDE OP DEGENE DIE DE WERKEN 
UITVOERT OF DE VERKEERSBELEMME
RING IN HET LEVEN ROEPT. - VEE
PLIGHTING KUNNENDE TEGELIJK OP 
TWEE AANNEMERS RUSTEN DIE ONDER
SCHEIDENE WERKEN OP DEZELFDE 
PLAA'fS UITVOEREN. 

2° HOGER BEROEP. IN STRAF-
ZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- SOLIDARITEIT VAN DEGENEN OP 
WIE DE VERPLICHTING RUST. - WET
TELIJKE SOLIDARITEIT. - HOGER BE
ROEP IN DE TERIVIIJN VAN EEN SOLI
DAIRE VERBONDENE. - HOGER BE
ROEP DAT DE ANDERE SOLIDAIRE 
VERBONDENEN NIET VRIJSTELT VAN 
HET VERVAL VAN IIET BEROEP DAT 
ZIJ OPGELOPEN HEBBEN. 

1° De ve1'plichting de uitgevoe1'de we1·ken 
en de op de openbm·e weg in het leven 
ge?'oepen ve1'kee?·sbelemme1'ingen te sig
nale?'en kan tegelijk op twee aanneme?'s 
?'usten die onde1'scheidene we~·ken op 
dezelfde plaats uitvoe?'en. (Verkeers
code van 8 april1954, art. '113 en 114.) 

2° In geval van solida1'iteit uitsluitend 
1~it de wet voo1'tsp1'uitend, stelt het in 
de te1'mijn dooT een van de solidai1'e 
ve1·bondenen ingesteld hogeT beToep de 
ande1·e solidaiTe ve1'bondenen niet Vl'ij 
van het ve1'val dat zij opgelopen hebben 
doo1' onregelmatig hager be?'oep in 
te stellen ( 1). 

(LARBALESTRIER EN NAAIVILOZE VENNOOT
SCHAP « TRA~IWAYS lSLECTRIQUES DU 
PAYS DE CHARLEROI ll, T. DUWEZ, PER-

(1) Verbr., 3 november 1947, A1'1'. Vel'b?·., 
1947, blz. 347, en de noot 7 onder hetzclfde 
arrest in B~tll. en PAsiO., 1947, I, 459. 
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SONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID <( TELLIER ET 
FILS »; PERSONENVENNOOTSCHAP MET 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « TEL
LIER ET FILS», T. DUWEZ.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 30 april 1960 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Charleroi ; 

A. Over de voorziening van Larbales
trier en van de Naamloze Vennootschap 
« Tramways 8lectriques du pays de 
Charleroi » : 

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

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 113, inzonder
herd 113, !eden 1 en 3, en 114, m:zonder
herd 114, 1, en 114, 2, letter f, van het 
algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, gevoegd bij het konink
lijk besluit van 10 december 1958 tot 
wijziging en bijwerking van het alge
meen reglement op de politie van het 
wegverkeer, 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878 de voorafgaande titel van 
het IV etboek van reclltspleging in straf
zaken inhoudende, 1382 en 1383 van 
het burgerlijk wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis 
het beroepen vonnis bevestigd heeft 
hetwelk, met veroordeling van aan
legger Larbalestrier tot 10 frank geld
boete wegens overtreding· van arti
kel 114, § 2, Jetter f, van het verkeers
reglement, aanlegster burgerlijk ver" 
antwoordelijk verklaard en aanleggers 
veroordeeld heeft tot het betalen, samen 
met Tellier en de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid « Tellier 
et fils », van de som van 5.875 frank 
met de gerechtelijke interesten en de 
kosten aan de burgerlijke partij Duwez, 
om de redenen dat Larbalestrier, op 
wie het rustte het toezicht te voeren 
over de werken die door aanlegster en 
haar eigen arbeiders uitgevoerd werden 
op de door Tellier en de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid « Tellier et fils » oorspronkelijk 
geopende werkplaatsen, geen maatregel 
getroffen heeft voor het signaleren van 
deze werken tot het leggen en verleg·g-en 
van sporen die buiten de aamvezigheid 
van enige aangestelde van Tellier ver
richt werden, en dat, gezien het vast
gestelde in gebreke blijven van de aan-

gestelden van de vennootschap Tellier, 
Larbalestrier behoorde voor aile maat
regelen ter voorkoming van ieder on
g·eval te zorgen ; dan wanneer het ver
keersreglement het signaleren van de 
op de openbare weg aangebrachte werk
plaatsen legt ten laste van hem die de 
werken uitvoert en het signaJeren van 
de verkeersbelemmeringen ten laste van 
hem die ze in het !even geroepen heeft 
en, ingeval deze in gebreke blijft, ten 
laste van de overheid die het beheer 
van de openbare weg heeft ; het bestreden 
vonnis erop wijst dat Tellier, die voor 
de rekening van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
<< Tellier et fils» de verantwoordelijkheid 
voor de veiligheid van de derden in de 
loop van de door deze vennootschap 
uitgevoerde werken waarnam, eveneens 
de hem ten laste gelegde overtreding 
heeft begaan; dat de verplichting de 
werkplaatsen te signaleren niet tege
lijkertijd op aanlegger en op de heer Tel
lier kon rusten en clat, ingeval van vast
gestelcl in gebreke blijven van de aan
gestelderi van de vennootschap· Tellier, 
wat impliceert dat de verplichting de 
werken te signaleren voornamelijk op 
die vennootschap rustte, het op de over
heid die het beheer van de openbare 
weg en niet op aanlegger rustte cleze 
signalering uit te voeren, en doorclat 
in ieder geval het bestreden vonnis het 
punt in het onzekere laat of het de 
telastlegging tegen aanlegger bewezen 
verklaart omclat het oorcleelt dat hij 
de werken uitvoercle of de verkeers
helemmering in bet !even geroepen 
had, clan wel integendeel omdat het 
oorcleelt clat aanlegger de door arti
kel 114, § 2, letter f', voorgeschreven 
signalering moest aanbrengen, hoewel 
hij de werken niet uitgevoerd, of hij 
de te signaleren belemmering niet zelf 
in het Ieven geroepen had : 

Overwegencle clat het door de recht
bank van politie gewezen vonnis, waar
van het bestreden vonnis de redenen 
overneemt,.vaststelt dat « heldaagcle Tel
lier onclerscheiden werken tot het ver
beteren van de « rue Cayauderie » onder
nomen had ... clat de naamloze vennoot
schap " Tramways electriques du pays 
de Charleroi », deze werken te baat 
nemend van Tellier verkreeg dat hij 
zijn werken opschorste om de tram
sporen te kunnen verleggen... clat de 
door beide partijen ondernomen werken 
uiteraard een toereikende verlichting 
vergden om de veiligheid van de weg
gebruikers te verzekeren ... '' ; 
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Dat het bestreden vonnis verduide
lijkt dat " Larbalestrier, die het toezicht 
op de door de naamloze vennootschap 
" Tramways 8lectriques du pays de 
" Charleroi " diende waar te nemen ... 
generlei maatregel genomen heeft om 
die werken tot het leggen of het ver
leggen van de sporen te signaleren ... "; 

Overwegende dat er blijkt uit deze 
redenen waarin geen dubbelzinnigheid 
schuilt en die op een soevereine beoor
deling· van de feiten rusten, dat de ver
plichting de werken te signaleren tegelijk 
op de aangestelden van de " societe 
des Tramways " en op de aangestelden 
van de vennootschap Tellier rustte ; 

Overwegende dat, nu de Correctionele 
Rechtbank vastgesteld heeft dat de 
aangestelden van de vennootschap Tel
lier de werken niet gesignaleerd hadden 
en dat ook aanlegger verzuimd had 
dit te doen, zij dacu·uit wettig heeft 
afgeleid dat de overtreding bewezen 
was· 

D~t het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

En overwegende dat, wat de beslis
sing over de tegen Larbalestrier inge
stelde publieke vordering betreft de 
substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing· overeen
komstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht 
is tegen de over de burgerlijke vordering· 

. van Duwez tegen aanleggers ingestelde 
b eslissing : 

Overwegende dat aanleggers geen bij
zonder middel inroepen ; 

III. In zover de voorziening gericht 
is tegen TeHier en tegen de personen
vennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid " Tellier et fils » : 

Overwegende dat aanleggers geen hoe
danigheid hebben om zich te voorzien 
tegen de beslissing waarbij een mede
beklaagde en de voor deze burgerlijk 
verantwoordelijke partij veroordeeld wor
den; 

Dat de voorziening in dit opzicht 
niet ontvankelijk is; 

B. Over de voorziening van Tellier 
en van de personenvennootschap met 
beperkte verantwoordelijkheid " Tellier 
et fils " : 

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

Overwegende dat, wat de beslissing· 
over de ten laste van Tellier ingestelde 

publieke vordering betreft, de substan
tiiile of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

Overwegende dat de aanleggende ven
nootschap, burgerlijk verantwoordelijke 
partij, geen middel doet gelden; 

II. In zover de voorziening gericl1t 
is tegen de beslissing gewezen over de 
burgerlijke vordering van Duwez tegen 
aanlegg·ers : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1200, 1202, 1205, 
1206, 1207, 2249 van het burgerlijk 
wetboek, 199, 203 van het wetboek 
van strafvordering, dit laatste artikel 
gewijzigd door artikel 2 van de wet 
van 31 mei 1955, en 7 van de wet van 
1 mei 1849, doordat de Correctionele 
rechtbank bet door aanleg·g·ers ing·e
stelde boger beroep niet ontvankelijk 
verklaart; dan wanneer aanleggers bij 
vonnis van de rechtbank van politie 
te Charleroi van 30 september 1959 
hoofdelijk met de heer Larbalestrier 
en de " societe des Tramways 8lectri
ques du pays de Charleroi » veroor
deeld waren tot betaling aan verweerster 
van de som van 5.875 frank, en dan 
wanneer Larbalestrier en de " Societe 
des Tramways du pays de Charleroi '' 
hager beroep ingesteld hadden in de 
door de wet bepaalde termijn van tien 
dagen : 

Overwegende dat de heer Larbales
trier en de " societe anonyme des Tram
ways electriques du pays de Charleroi , 
op 8 october 1959 hager beroep ingesteld 
hebben tegen het in de zaak door de 
rechtbank van politie op 30 september 
1959 gewezen vonnis; dat aanlegg·ers 
hun verklaring tot beroep pas op 30 oc
tober 1959 ter griffte van de rechtbank 
van politie afgelegd hebben ; 

Overwegende dat het middel geen 
kritiek richt tegen de beslissing van 
het vonnis die verklaart dat aanleggers 
geen incidenteel hager beroep mochten 
instellen ; 

Overwegende dat aanleggers betogen 
dat, aangezien het hager beroep van 
een hoofdelijke medeschuldenaar aan 
de andere hoofclelijke schuldenaars ten 
goede komt, zij het recht hadden hun 
verklaring tot voorzioning af te leggen 
na de verstrijking van de bij de wet 
gestelde termijnen; 

Overwegende dat er ten deze uit 
het hestreden vonnis hlijkt dat het 
geen hoofdelijkheid krachtens overeen-
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komst, doch een wettelijke hoofdelijk
heid geldt; 

Overwegende dat bij wettelijke hoof
delijkl1eid, het hoger beroep, dat te 
bekwamer tijd door een of meer hoof
delijk medeschuldenaars ingesteld wordt, 
de andere hoofdelijke medesc11uldenaars 
niet bevrijdt van het verval dat zij 
opgelopen hebben door op onregelmatige 
wijze hoger beroep in te stelien; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank, door te beslissen dat het 
op 30 october 1959 door aanleggers inge
stelde hoger beroep niet ontvankelijk 
was, mitsdien de wet juist toegepast 
heeft; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

12 december 1960. - 2° kamer. -
Voorzitte1', H. Giroul, voorzitter. 
Verslaggeve1·, H. Polet. - Gelijklui
dende conclusie, H. R. Delange, advocaat
generaal. - Pleite1·s, HH. Van Ryn 
en Georges (deze laatste van de Balie 
van Charleroi). 

2" KAMER. - 12 december 1960. 

1° VERKEER. - VooRRANGEN. -
VERKEERSCODE VAN 10 DECEMBER 
1958, ARTIKEL 16-1-d.- VifEG WELKE 
UITKOMT OP EEN ERKENDE OPENBARE 
PLAATS. - ViTEG VOORZIEN VAN EEN 
TEKEN Nr 1a. - DRAAGWIJD'l'E VAN 
DIT TEKEN. 

2° MIDDELEN TOT CASSATIE. -
IN STRAFZAKEN. MIDDEL DAT 
BETWIST DAT EEN AKTE DOOR DE 
RECHTER IN FEI'I ELIJKE AANLEG BE
DOELD DE VERJARING VAN DE PUBLIEKE 
VORDERING GESTUIT HEEFT. - VER
JARING NUT'l'IG GESTUIT DOOR EEN 
ANDERE DAAD VAN ONDERZOEK OF 
VAN VERVOLGING. - MIDDEL NIET 
ONTVANKELIJK, BIJ GEBREK AAN BE
LANG. 

1° H'anneer een openbare weg voorzien 
van een teken n° 1a op een openbare 
plaats tdtkomt, heef~ dit teken slechts 
ttitwerking op het kruispunt doo1· twee 
wegen gevonnd en 1·egelt het het verkee1· 
niet op de ande1'e gedeelten van gezegde 
openbare plaats. (Verkeerscode van 
10 december 1958, art. '16-1-d.) 

2° Is niet ontvankelijk, bij geb1'ek aan 
belang, het middel dat betwist dat een 
daad door de 1·echte1' in feitelijke aanleg 
bedoeld de ve1jaring van de publieke 
vordering gestuit !weft, terwijl deze 
ve1jm·ing nuttig gestuit geweest is doo1' 
een ande1·e daad van onde1'zoek of van 
vervolging. 

{VAN DER LINDEN, NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « LES PROVINCES REUNIES >> EN 
VANDER MERT, T. VANDEN EYNDEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 mei 1960 in hoger beroep 
door de Correctionele Rechtbank te 
Brussel gewezen ; 

A. Over de voorziening van aaniegger 
Vander Linden : 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de publieke vordering 
gewezen beslissing 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2-1°bis, 
15, 16-1-d en 17bis van het koninldijk 
besluit van 8 april 1954, g·ewijzigd en 
bijgewerkt door het Koninklijk besluit 
van 10 december 1958, 1382 van het 
burgerlijk wetboek, doordat het be
streden vonnis, op strafg·ebied beslis
sende, aanlegger uit hoofde van over
treding van voormeld artikel 15 ver
oordeeld heeft en beklaagde Vanden 
Eynden Jeanne van overtreding van 
artikei 16-1-d van hetzelfde beslmt 
l1eeft vrijgesproken, en, op burgerJijk 
gebied beslissende, aanlegger voor het 
litigieuze ongeval verantwoordelijk ver
klaard, hem tot het betalen van schade
vergoeding aan de burgerlijke partij 
Vanden Eynden Jeanne veroordeeld 
en zich onbevoegd verklaard heeft op 
de eis van de burgerlijke partijen « Les 
Provinces Reunies '' en Van de Mert 
Anna tegen evengenoemde Vanden Eyn
den Jeanne, om de reden dat de liti
gieuze botsing zich voorgedaan heeft 
in het midden van het openbaar plein, 
Tervurensepoort geheten, en niet op 
het snijpunt van dit plein met de weg 
welke Vanden Eynden kwam uitgereden, 
die voorzien was van een op zijn punt 
staande driehoek (teken nr 1a), dan 
wanneer dergelijk teken voor Vanden 
Eynden de verplichting met zich bracht 
diegenen te laten voorgaan die, zoals 
a::tnlegg·er, op de genaderde weg (Ter
vurensepoort) reden, en dan wanneer 
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krachtens artikel 17 bis de bestuurster 
Vanden Eynden die ingevolge het teken 
n" 1a moest laten voorgaan, evenmin 
"verder mocht rijden, dan indien zij 
zulks, gelet op de plaats, de verw1jdermg 
en de snelheid v·an de andere bestuur
ders, kon doen zonder g'evaar voor 
ongevallen" : 

Overwegende dat het vonnis erop 
wijst dat de Tervurensepoort waar het 
verkeersongeval heeft plaats gegrepen 
een « erkend openbaar plein " in de zin 
van artikel 2-1°bis van het verkeers
reglement is, en dienvolgens een open
bare weg, onderscheiden van de daarop 
uitlopende wegen, uitmaakt; 

Overwegende dat de feitenrechter soe
verein in feite vaststelt dat de hotsing 
plaats gegrepen heeft, niet op het snij
punt van de uitmonding van het Jubel
feestpark op voormeld openbaar plein, 
maar in het midden van dit plein, daar 
verweerster zich meer dan twintig meter 
ver op dit plein bevond ; 

Overwegende dat de rechter in deze 
feitelijke staat van zaken wettig heeft 
kunnen beslissen dat op de plaats waar 
de botsing' heeft plaats gegrepen, het 
verkeer niet meer beheerst was door 
het in de as van het Park geplaatste 
teken nr 1a, bestaande in een omgekeerde 
driehoek, omdat verweerster reeds hele
maal overgestoken had en eerste aan
legger het kruispunt, gevormd door 
deze laan en de Tervurensepoort nog 
niet had bereikt ; 

Overwegende dat verweerster der
halve niet verplicht was aanlegster 
Vander Linden krachtens de artike
len 16-1-d en 17 bis te laten voorgaan; 

Overwegende derhalve dat, aangezien 
verweerster regelmatig rechts van aan
legger aankwam en aangezien beide 
op dezelfde weg reden, de feitenrechter 
artikel '15 van het Vf<rkeersreglement 
wettig toegepast heeft ; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden· 

Over 'het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 7 van 
de organieke wet op de politie van het 
wegverkeer van 1 aug·ustus '1899, 21, 
22, 23 en 26 van de wet van '17 april '1878 
de voorafg·aande titel van het wetboek 
van rechtspleging in strafzaken inhou
dende, doordat het bestreclen vonnis, 
dat meer dan een jaar na de feiten wercl 
gewezen, een uitspraak gegev en he eft 
over het bestaan van overtredingen 
van het reglement op de politie van 
het wegverkeer, die begaan waren ·op 
29 april 1959, onder inroeping dat de 

verjaring door het beroepen vonn1s 
van 18 februari 1960 gestuit was; dan 
wanneer, daar dit vonnis noch een 
daacl van onderzoek, noch een daad 
van vervolging uitmaakte, het de ver
jaring van de publieke vorclering niet 
kon stuiten : 

Overwegende dat uit de stukken der 
rechtspleging welke bij de voorziening 
gevoegd zijn en waarop bet Hof vermag 
acht te slaan, blijkt clat de akte van 
hager beroep van het openbaar minis
terie tegen het vrijsprekende vonnis 
van '18 februari 1960 aan aanlegger 
betekend is op 3 maart 1960, dit is 
minder clan een jaar vanaf 29 april1959, 
de dag waarop de ten laste van aan
legger bewezen verklaarde overtreding 
van het verkeersreglement zou zijn 
begaan; dat eruit volgt dat het middel 
bij g·ebrek aan belang niet ontvankelijk 
is· 

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

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

Overwegencle dat aanlegger geen bij
zonder midclel opwerpt ; 

B. Over de voorzieningen van de 
burgerlijke partijen, de verzekerings
maatschappij "Les Provinces Reunies " 
en Vander Mert A. : 

Overwegencle dat aanlegsters g·een 
bijzoncler micldel doen gelclen; 

Om die reclenen, verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt aanleggers tot 
de kosten. 

12 december 1961. - 2e kamer. -
VoorzitteT, H. Giroul, voorzitter. 
VeTslaggeveT, I-I. Louveaux. - Gelijk
lttidende conclnsie, H. R. Delange, advo
caat-generaal. 

2e KAMEH. - 12 december 1960. 

HERZIENING. - Nmuw FEIT. -
BEWEHING DAT EEN GERECI!TELIJKE 
BESLISSlNG, DATERENDE VAN NA DE 
VEROORDELlNG EN BETI\EFFENDE GE
LlJKTIJDIGE FElTEN, DE TOESTAND 
VAN ERGE GEESTESSTOOHNlS VAN DE 
VEROORDEELDE OP RET OGENBLlK VAN 
DEZE FElTEN VASTGESTELD IIEEFT. 
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- lNGEROEPEN BESLISSING DEZE TOE
STAND VASTGESTELD HEBBENDE UIT
SLUITEND OP HET OGENBLIK DAT ZIJ 
GEWEZEN GEWEEST IS. - VERZOEK 
NIET ONTVANKELIJK. 

Is niet ontvankelijk het ve1·zoek tot hel'
ziening, ingesteld kmchtens a~·tikel 443, 
3° van het lVetboek van Stmfvo!'de!'ing 
(wet van 18 juni 1894) en geg!'ond 
op de bewel'ing dat een ge~·echtelijke 
beslissing, datel'ende van na de vel'
oo!·deling en bet!'effende gelijktijdige 
fetten, vast gesteld he eft dat, op het 
ogenblik van dezen, de ve!'oo!'deelde 
in een toestand van e!'ge geestesstool'nis 
was waa!'dool' hij onbekwaam was zijn 
dad~n . te behee!'sen, tel'wijl gezegde 
besltsstng vastgesteld heef't dat hij in 
deze t~~sta:td was alleen op het ogenblik 
dat ZtJ uttspmak gedaan he eft ( 1). 

(ESSERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het ter grille 
van bet Hof op 7 juni 1960 neergelegde 
verzoekschrift, waarbij Jean Essers, zich 
thans in hechtenis bevindende m de 
gevangenis te 'l'urnhout, door beslissing 
van het bureau voor gerechtelijke bij
stand van bet Hof van 20 mei 1960 
tot het voordeel van de kosteloze rechts
pleging toegelaten, bijgestaan en ver
tegenwoordigd door Mr Jean Faures 
advocaat bij het Hof van cassatie' 
de herziening aanvraagt van de arreste~ 
bewezen bij verstek op 19 december 
1956 en contradictoir op 11 februari 
1957 door het Hof van beroep te Luik 
waardoor hij schuldig· eraan verklaard 
is, te Floreffe in de nacht van 14 op 
~5 ~ctob.er 1955, met behulp van braak, 
mkhmmmg of valse sleutels bedrieglijk 
weggenomen te hebben, 17 kelken 
2 cibories, 1 monstrans en 5 koorkappen: 

(1) Vergel. in gevallcn waarin een beslissing 
daterende van na de veroordeling de toestand 
van erge geestesstoornis van de verdachbe 
vastgesteld heeft op het ogenblik wa.arop 
deze gelijktijdige feiten gepleegd heeft en 
op het ogenblik d~tt deze beslissing tussen
gekomcn is : verbr., 21 november 1949 (An·. 
Ve1·b·1',, 1950, blz. 156, Bttll. en PASIC., 1950, 
I, 173); 10 maart 1951 (An·. Vm·b1·., 1951, 
blz. 412, Bull. en PASIC., 1951, I, 401); 
15 maart 1954 (Bttll . . en PAsiC., 1954, I, 623) 
en 19 maart 1956 (A1'1', Verb1·., 1956, blz. 598, 
Btlll. en PABlO., 1956, I, 768). 

VERBR., 1961. - 23 

die aan het seminarie te Floreffe of aan 
andere personen toebehoorden, en hij 
deswege veroordeeld is, door het eerste 
arrest tot een straf en bovendien tot 
s.~hadever~_oeding i.e&'ens de burger
lrJke partiJen veremgmg· zonder winst
gevend doel " Seminaire episcopal de 
Namur ))' Jacques, Henin, \Voitrin Pos
kin, Tilkin, Scheerens, Pigneur Dej~rdin. 
Fermine, Leonard, Delvaux, ~n Groote~ 
claes, door het hyeede arrest op verzet 
slechts ten aanz1en ·van de publieke 
vordering, tot acht j aar gevangenis 
v.~orts gelastend dat hij na afloop va~ 
ZlJn straf voor een termijn van tien jaar 
ter beschikking van de regering zal 
worden gesteld ; 

Gezien het gunstig ad vies bij het ver
zoekschrift, getekend door drie advo
caten bij het Hof van beroep te Brussel 
met t!en jaar inschrijving op de hjst; 

Gez1en de aan de burgerlijke partijen 
ten verzoeke van aanlegger betekende 
aanmaning tot tussenkomst in de aanleg 
tot herziening; 

Overwegende dat het arrest van 19 de, 
cember 1956, in zover het over de bur
gerlijke vorderingen uitspraak geeft 
en het arrest van 1'1 februari 1957, het~ 
welk slechts over de publieke vordering 
een uitspraak geeft, in kracht van 
·gewijsde gegaan zijn; 

Overwegende dat verzoeker, tot sta
ving· van zijn aanvraag, doet gelden 
dat het bewijs van zijn onschuld volgt 
uit een feit dat zich voorgedaan heeft 
sedert zijn veroordelmg of althans mt 
een omstandigheid die hij niet in staat 
was te bewijzen ten tijde van het geding, 
te weten dat een op 2 augustus 1958 
gewezen beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel vastgesteld heeft dat hij, 
tussen 19 september en 30 october 1955 
aangedaan was door erge geestesstoornis 
waardoor hij onbekwaam was zijn daden 
te ~eneersen en zijn onmiddellijke inter
nenng voor een termijn van vijf jaar 
in een van de door de regering daartoe 
bestemde en ingerichte bij zondere ge
stichten gelast heeft; 

Ovenvegende dat voormelde beschik
king van 2 augustus 1958 zich ertoe 
beperkt vast te stellen, bij overneming 
van de redenen van de vordering van 
het openbaar ministerie, '' dat de ver
dachte door erg·e geestesstoornis is aan
gedaan, waardoor hij onbekwaam is 
zijn daden te beheersen ,, ; 

Dat deze beschikking dus aileen be
slist dat, op het tijdstip toen de raad
kamer uitspraak deed, verzoeker ver-
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keerde in een van de staten, omschreven 
in artikel1 van de wet van 9 april1930 ; 

Dat daaruit mitsdien niet blijkt dat 
verzoeker insgelijks in die staat verkeerde 
in de nacht van 14 op 15 october 1955, 
tijdens dewelke hij de feiten gepleegd 
heeft waarop de veroordeling door de 
arresten waarvan hij de herziening· 
aanvraagt berust; 

Dat de aanvraag mitsdien niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de aan
vraag tot herziening ; veroordeelt ver
zoeker tot de kosten. 

12 december 1961. - 2" kamer. -
Voorzitter, H. Giroul, voorzitter. 
Ve~·slaggeve~·, H. Polet. - Gelijklui
dende conclusie, H. R. Delange, advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Faures. 

2" KAMER. - 12 december 1960. 

HERZIENING. NIEUW FElT OF 
OMSTANDIGHEID WELKE DE VEROOR
DEELDE NIET IN STAAT WAS TEN TIJDE 
VAN ZIJN CEDING TE BEWIJZEN. -
BEWIJS VAN DE ONSCHULD OF VAN 
HET FElT DAT EEN STRENGER STRAF
WET WERD TOEGEPAST ER NIET UIT 
KUNNENDE VOLGEN. Ers NIET 
ONTV ANKELIJK. 

Wanneer, uit het nieuw feit of 1tit de 
omstandigheid welke de ve!'OO!'deelde 
niet 1:n staat was ten tijde van zijn 
geding te bewijzen, niet, in tegenstel
ling met zijn bewe~·ing, het bewijs kan 
volgen van zijn onsclndd of van het 
feit dat een strenger stmfwet werd toe
gepast dan die welke inderdaad door 
hem we~·d overt1·eden, verklaart het hof 
van cassatie het veTzoekscMift tot her
ziening van de beslissing van ver
oonleling niet ontvankel~jk en venverpt 
het dit verzoekschrift ( 1). (Wetboek 
van strafv., art. 443, 3°, wet van 
18 juni 1894.) 

{LACROIX, T. DE SCHUTTER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift van 22 augustus 1960, getekend 

(1) Raadpl. verbr., 1 december 1958 (A1·1·. 
Verbr., 1959, biz. 276; BHll. en PAsrc., 1959, 
I, 326). 

door Mr. Van Ryn, advocaat hij het 
Hof van verbreking, waardoor Robert, 
Aug·uste, Pierre, Albert, Ghislain Lacroix, 
zich thans in de centrale gevangenis te 
Leuven in hechtenis bevindende, de 
herziening aanvraagt van de op 20 
en 21 maart 1952 door het Hof van 
Assisen van de Provincie Brabant ge
wezen arresten die hem veroordelen, 
het eerste, tot de doodstraf ter zake 
van, te Sint-J ans-Molenbeek, op 25 janu
ari 1950, met bet oogmerk te doden 
en met voorbedachten raad, een dood
slag te hebben begaan op de persoon 
van Monique Lacroix, tegen hem de 
ontzetting van de in artikel 31 van 
het strafwetboek opgesomde rechten 
uitspreekt, hem ontzet verklaart van 
de openbare titels, graden, ambten, 
bedieningen of diensten waarmee hij 
kon zijn bekleed en hem tot de kosten 
veroordeelt ; het tweede tot een frank 
schadevergoeding en tot de kosten 
j egens de burgerlijke partij, zijn echt
genote, Germania De Schutter; 

Gezien het met redenen omklede, 
gunstige advies, bij het verzoekschrift, 
getekend door drie advocaten bij het 
Hof van beroep te Brussel, met tien 
jaar inschrijving op de lijst; 

Gezien de aanmaning om tussen te 
komen welke op 30 augustus 1960 g·e
tekend is aan dame Germania De Schut
ter, burgerlijke partij ; 

Overwegende dat voormelde arresten 
van het Hof van assisen in kracht van 
gewijsde gegaan zijn; 

Overwegende dat verzoeker uiteenzet : 
1 o dat de beschuldiger aanvoerde dat 
hij, op de dag van de misdaad, Monique 
Lacroix bij hem gelokt had onder voor
wending dat een van haar klasmakkers 
haar zou opbellen aangaande een feest 
dat een paar dagen later plaats zou 
hebben; 2° dat in ee1,1 proces-verbaal 
gedagtekend 27 januari 1950, de heer 
Leon Jacobs, adjunct-commissaris van 
politie, verklaart dat hij op die datum 
de makkers van Monique Lacroix, onder 
meer Claude Charlier ondervraagd heeft 
en deze ondervragingen verricht heeft 
in de Academie voor Schone Kunsten 
van de stad Brussel; 3° dat, volgens 
dit proces-verbaal, de onderscheiden 
gehoorde getuigen verklaard hebben 
dat zij op dinsdag 24 januari 1950 de 
vader van het slachtoffer niet opgebeld 
hadden; 

Overwegende dat verzoeker aanvoert 
dat hij van de secretaris van de Konink
lijke Academie voor Schone Kunsten 
van de stad Brussel een van 7 novem-
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her 1956 gedateerd attest ontvangen 
heeft, luidende dat uit de in de innchting 
bewaarde archiefstukken ( aanwezigheids
lijsten over het academiejaar 1949-1950) 
blijkt dat Claude Charlier, leer ling ·in 
het eerste studiejaar in de tekencursus, 
op 27 januari 1950 afwezig is geweest; 
dat hij doet g·elden dat het bewijs van 
zijn onschuld of van de toepassing van 
een strengere strafwet dan die welke 
inderdaad door hem werd overtreden 
uit dit feit schijnt te blijken; 

Overwegende dat, in strijd met wat 
verzoeker verklaart, er uit het feit of 
de omstandigheid dat voormelde Charlier 
niet voorkomt op de lijst van de leer
lingen welke aanwezig waren op de op 
27 januari 1950 gegeven cursussen, niet 
blijkt dat hij op die dag in de academie 
de verklaring met heeft afgelegd welke 
in het proces-verbaal van de commissaris 
van politie opgetekend is ; 

Overwegende dienvolgens dat het feit 
en de omstandigheid welke verzoeker 
inroept niet voldoen aan de vereisten 
tot toepassing van artikel 41•3, 3°, van 
het wetboek van strafvordering en 
dat de aanvraag tot herziening niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoekschrift tot herziening; veroordeelt 
verzoeker tot de kosten. 

12 december 1961. - 2° kamer. -
Voorzitte1·, H. Giroul, voorzitter. 
Verslaggever, H. Polet. - Gelijklui
dende conclusie, H. H. Delange, advo
caat-generaal. - Pleite1·, H. Van Ryn. 

2" KAMER. - 12 december 1960. 

FRANSE TAAL-NEDERLANDSE 
TAAL (GEBRUIK). - VooRZIENING 
IN CASSATIE. - IN STRAFZAKEN. -
AKTE VAN VOORZIENING OPGESTELD 
IN EEN ANDERE TAAL DAN DEZE VAN 
DE BESTREDEN BESLISSING. - NIE
TIGHEID. 

Indien de eiser in cassatie, in st1'af
zaken, zijn verklaring van voo1·ziening 
in de nationale taal van zijn keuze 
mag doen, moet de ambtenam· die deze 
verklaring ontvangt, e1', op straff.e van 
nietigheid, akte van opstellen ~n de 
taal van de best1·eden beslissing rnits, 
in de alae, de verklaring zelf op te 
nemen in de taal waarin zij gedaan 

geweest is (1). (Wet van 15 juni 1935, 
art. 27 en 40.) 

(DUFOOR.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 october 1960 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de verklaring tot 
voorziening afgelegd is voor de directeur 
van de gevangenis te Sint-Gillis, over
eenkomstig artikel 1 van de wet van 
25 juni 1893, gewijzigd door artikel 5 
van het koninklijk besluit van 20 janu
ari1936; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van deze verklaring, hetwelk de akte 
van voorziening uitmaakt, de 24 octo
ber 1960 in de N ederlandse taal werd 
opgemaakt; 

Dat het arrest, waartegen deze voor
ziening gericht is, in de Franse taal 
gesteld is en dat bijgevolg deze akte 
nietig is krachtens de artikelen 2 7 en 40 
van de wet van 15 juni 1935 ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

12 december 1961. - 2° kamer. 
Voorzitte1', H. Giroul, voorzitter. 
Verslaggeve1·, H. de Waersegger. - Ge
lijkluidende conclusie, H. H. Delange, 
ad vocaa t-generaal. 

2" I\A:MER. - 12 december 1960. 

1° GERECHTELIJKE INRICHTING. 
- SAMENSTELLING VAN DE RECHTS
MACHT. -- POLITIERECHTBANK. 
ADVOCAAT DIE DE VERDACHTE YER
TEGENWOORDIGT. - ALS BURGEMEES
TER OF SCIIEPENE, DE FUNCTIES 
VAN OFFICIER VA"! HET OPENBAAR 
iV!INJSTERIE IN DEZELFDE ZAAK VER
VULLEND. - NIETIGHEID VAN HET 
VONNIS, 

2o MIDDELEN TOT CASSATIE. -
IN STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN 
DE VEROORDEELDE VERDACHTE. -
MIDDEL VAN AMBTSWEGE DAT EEN 

(1) Verbr., 22 juli 1959 (B~tll. en PAsrc., 
1959, I, 1146) en 21 september 1959 (ibid., 
1960, I, 98). 
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VERNIETIGING NfET VERWIJZING MET 
ZICH BRENGT. - MIDDELEN TOT STA
VING VAN DE VOORZIENING VOORGE
STELD WELKE GEEN VERNIETIGING 
ZONDER VERWIJZING MET ZICH KUNNEN 
BRENGEN. - MIDDELEN DOOR HET 
HOF NIET MOETENDE ONDERZOCHT 
WORDEN. 

1 o De advocaat die de verdachte vertegen
woordigt mag, als burgemee~te1' of 
schepene, de f'u~w~ies .van .. officte1' ~~n 
het openbaar mtntsterte btJ. de pohtte
recht bank in dezelfde zaak met vervullen, 
weze hct voor de uitspmak van het 
vonnis (1). 

2o TVanneer, op de voorziening. van de 
veroordeelde ve1·dachte, een rmddel dat 
de vernietiging met verwijzing met zich 
brengt van ambtswege kan opgeworpen 
worden, is het hof' niet ve1·plicht voomf
gaandelijk de middel.en te on~~rzoeken 
door de eiser tot stamng van ztJn voo1'
ziening voorgesteld, we lice niet van .. ac:rd 
zijn een vernietiging zonder verwtJztng 

· mede te brengen (2). 

(MATHIEU, T. SOJVIVILLE.) 

ARREST. 

HET HOF · - Gelet op het bestreden 
vonnis op 3' september 1960 in hoger 
beroep' door de Correctionele Rechtbank 
te Namen gewezen; 

Over het middel, van ambtswege 
afgeleid nit de schendi?g :van artikel 153 
van de wet van 18 Jnm 1869 en van 
de door de artikelen 175, 177 en 184 
van dezelfde wet gehnldigde beginselen : 

Overwegende dat, bl~jk.ens het proce~
verhaal van de terechtzlttmg van 25 apnl 
1960, waarop de zaak door de Rechtbank 
van politie te Namen ond.erzocht werd, 
verweerder vertegenwoord1gd was door 
Mr. F. Pieltain, advocaat te Namen, 
die zijn verdediging voorgedragen en 
zich tegen aanlegg·er hnrgerlijke partij 
gesteld heeft, en dat de nitspraak van 
het vonnis verdaagd is tot op de terecht
zitting van 18 mei 1960; 

Dat nit de met elkaar overeenstem
mende vermeldingen van het proces-

(1) 'l'oepasEing van het beginsel bekrach
tigd door de artikelen 175, 177 en 184 van 
de wet van 18 juni 1869 tot inrichting van 
de gerechtelijke orde. Vergel. verbr., 13 juni 
1910 (Bull. en PABIC., 1910, I, 345). 

(2) Verbr., 19 september 1960, sup1·a, 
blz. 66. 

verhaal van de terechtzitting van 18 mei 
1960 en nit de nitgifte van het op deze 
datum gewezen vonnis blijkt dat dit 
uitgesproken werd toen voornoemde 
Mr Pieltain als amhtenaar van het 
openhaar ministerie zat; 

Overwegende dat de advocaat die 
de heklaagde vertegenwoordigt als hnr
gemeester of schepene het ambt van 
het openbaar ministerie hij de rechtbank 
van politie in dezelfde zaak n~et mag 
uitoef'enen, al was het voor de mtspraak 
van het vonnis ; 

Overwegende dat de samenstelling 
van de rechtbanken van openhare orde 
is· 

'overwegende dat het bestreden vonnis, 
verre van op de nietigheid voortvloeiende 
uit de onregelmatige samenstelling van 
de rechtbank van politie te wijzen, de 
gronden van dit vonnis overneemt en 
ten dele het dispositief ervan hevestigt, 
onder meer ten aanzien van de ten laste 
van aan1egger ingestelde puhlieke vor
dering; dat bet aldns de metigheid 
van dit vonnis overneemt; 

Overwegende dat de verhreking van 
de heslissing over de ten laste van 
aanlegger ingestelde publiek~ -:ordering 
de verhreking van de beslJssmg o~er 
de hurgerlijke vorderingen met z1ch 
hrengt; 

Om die redenen, en zonder dat er 
termen aanwezig zijn tot het hehan
delen van de door aanlegger opgeworpen 
middelen, welke niet' tot een verhreking 
zonder verwijzing strekken; verhreekt 
het hestreden vonnis, hehalve in zover 
daarbij uitspraak wordt gedaan over 
de ten laste van verweerder ingestelde 
publieke vordering; heveelt dat melding 
van clit arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
heslissing; veroordeelt verweerder tot 
de helft der kosten, de wederhelft de 
Staat ten laste blijvende; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechthank te Dinant, uitspraak 
doende in hoger heroep. 

12 december 196'1. - 26 kamer. -
Voorzitte1', H. Giroul, voorzitter. .. 
Verslaggever, I-I,. Louveaux. - GeltJk
lnidende concluste, H. R. Delange, advo
caa t-g·eneraal. 

2e KAMER. - 12 december 1960. 

to CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
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IN STRAFZAKEN. - MATERIELE VER
GISSING IN EEN PROCES-VERBAAL VAN 
TERECHTZITTING. - MACHT VAN HET 
HOF ZE RECHT TE ZETTEN. 

2° MIDDELEN TOT CASSATIE. -
IN STRAFZAKEN. - ARREST DAT DE 
TERUGGAVE AAN DE BENADEELDE PER
SOON VAN EEN IN BESLAG GENOiVIEN 
EN TER GRIFFIE NEERGELEGDE SOiVI 
GELAST. - VERDACHTE INROEPENDE 
DAT HET ARREST EEN HOGER BEDRAG 
AANDUID'r DAN HETWELK IN BESLAG 
GENOiVIEN ENTER GRIFFIE NEERGELEGD 
WERD. - 0NNIOGELIJKE TENUITVOER
LEGGING BOVEN DEZE LAATSTE SOiVI. 
- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

S0 HOGER BEROEP. - IN STRAF
ZAKEN. - EENPARIGHEID. - Pu
'BLIEKE .VORDERING. - TERUGGA VE 
DOOR DE EERSTE RECHTER NIET GELAST 
EN WEL DOOR DE RECIITER IN HOGER 
IJEROEP GELAST. - NIET VEREISTE 
EENPARIGHEID. 

1° Het hof heeft, voo1· de beoo1·deling van 
een middel tot ve1'b1'eking, de macht 
een mate1'iele ve1·gissing van een p1'oces
verbaal van terechtzitting 1'echt te zetten, 
waa1'van het klaarblijkend lcamlcte1' uit 
de lwntelcst van dit stuk blij Jet ( '1). 

2° Is niet ontvankel-ijlc, bij geb1·ek · aan 
belang, het rniddel doo1' de ve1•dachte 
voo1'gesteld en im·oepende dat het be
streden m1·est, doo1· de tetuggave aan 
de benadeelde pe1'saon te gelasten van 
een in beslag genomen en te1' g1'itfie 
nee1·gelegde som, een hager bcd1·ag aan
geduid lweft dan datgene van de sam 
welke werkelijk ~n beslag genomen en 
te1· gti(fie nee1'gelegd we1'd, te1·wijl de 
tenuitvoe1'legging van dit dispositief 
van het attest slechts rnagelijk is tot 
beloop van dit laatste bedmg. 

S0 De eenparigheid van de 1'echte1's wordt 
niet vereist opdat het haf van beroep, 
uitspmalc daende ave1· de pu blieke va1'
deting, een ten;ggave zou ktmnen bevelen 
welke doo1' de co1'1'ectionele 1'echtbank 
niet gelast geweest was 12). (Wet van 
18 juni '1869, art. 140; wet. van 4 sep
tember '1891, art. 2.) 

(1) Raadpl. verbr., 17 october 1960, sttp1'a 
blz. 150. 

(2) Verg. verbr., 7 october 1935 (Bull. en 
PAsrc., 1935, I, 354) en 25 september 1950 
(A1'1'. Ve1'b1·., 1951, blz. 16, Bttll. en PAsrc., 
1951, I, 18). 

(BISBACK.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op SO october 1. 960 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 96 en 97 
van de Grondwet, 190 en 211 van het 
wetboek van strafvordering, doordat 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
van 3 october 1960, waarop het Hof 
van heroep de zaak onderzocht, vermeldt, 
na het verslag van de voorzitter en 
het verhoor van sommige getuigen, 
dat de terechtzitting openbaar gemaakt 
is, wat impliceert dat zij het voordien 
niet was, dan wanneer het bestreden 
arrest, noch het zittingsblad vermelden 
dat het sluiten van de deuren regel
matig zou zijn uitgesproken, dan wanneer 
geen arrest houdende uitspraak van het 
sluiten der deuren in het dossier berust 
er dienvolgens uit het proces-verbaai 
van de terechtzitting van 3 october 1960 
blijkt dat de terechtzitting niet van 
het begin tot het einde openbaar geweest 
is en er althans in dit opzicht een twijfel 
bestaat, wat het voor het Hof onmogelijk 
maakt de wettelijkheid van de in hoger 
beroep gevoerde rechtspleging· en de 
wettigheid van het bestreden arrest 
na te gaan; 

Overwegende dat de bewering van 
het middel, volgens welke de terecllt
zitting van het Hof van beroep niet 
geheel openbaar zou zijn geweest, in 
geen enkel stuk der procedure steun 
vindt; dat er integendeel uit het proces
verbaal van de terechtzitting blijkt dat 
deze op 3 october '1960 openbaar was 
en dat het onderzoek van de zaak heeft 
plaats gehad overeenkomstig de voor
schriften van de artikelen 190 en 210 
van· het wetboek van strafvordering; 

Dat de behoorlijk goedgekeurde door
haling van drie regels en acht woorden 
in dit proces-verbaal, die op het sluiten 
van de deuren betrekking hebben, te 
dezen aanzien geen twijfel laat bestaan; 

Waaruit volgt dat het proces-verbaal 
ten gevolge van een kennelijke materiele 
vergissing in fine vermeldt dat de terecht
zitting openbaar " gemaakt is "; dat 
het middel dienvolgens feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 44 en 461 
van het strafwetboek, 366, lid 2, van 
het wetboek van strafvordering, 1S19, 
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1320 en 1322 van het burgerlijk wetboek r 
en 9? van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest de teruggave aan de 
benadeelde persoon van de in beslag 
genomen en ter griffie neergelegde som 
van 11.500 frank gelast heeft, dan wan
neer de inventaris van de overtuigings
stukken vermeldt dat bij aanlegger 
een som van 10.500 frank in beslag 
genomen is, daaruit volgt dat het bestre
den arrest, door het teruggeven van 
een som van 11.500 frank te gelasten, 
de bewijskracht van het proces-verbaal 
van inbeslagneming schendt en aan 
dame Van Hoorebeke, die zich geen 
burgerlijke partij gesteld had, een ver
goeding toekent welke haar niet ver
schuldigd was : 

Overwegende dat het middel aan 
het bestreden arrest verwijt " de terug
gave >> aan de benadeelde persoon te 
hebben gelast in een '' in beslag genomen 
en ter griffie neergelegde >> som van 
11.500 frank, hoewel er slechts een 
som van 10.500 frank in beslag genomen 
en ter griffie neergelegd werd ; 

Overwegende dat, daar het gecriti
seerde dispositief, volgens de uitdruk
kelijke termen ervan, niet mag worden 
ten uitvoer gelegd dan op de werkelijk 
in beslag genomen en ter griffie neer
gelegde sommen, de aanduiding van 
een hogere som dan die welke in beslag 
genomen en ter griffie neergelegd werd 
aanlegger geen nadeel kan berokkenen ; 

Waaruit volgt dat het middel van 
belang ontbloot is; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen HO van 
de wet van 18 juni 1869 op de rechter
lijke inrichting, gewijzigd door artikel 2 
van de wet van 4 september 1891 en 9? 
van de Grondwet, doordat bet bestreden 
arrest de teruggave aan de benadeelde 
persoon van de som van 11.500 frank 
gelast, dan wanneer de eerste rechters 
deze teruggaven niet gelast hadden, 
zonder vast te stellen dat het Hof van 
beroep op dit punt met eenparigheid 
van stemmen uitspraak gedaan heeft : 

Overwegende dat uit de termen van 
artikel 44 van het strafwetboek blijkt 
dat de door de strafrechter gelaste 
teruggave geen straf is; dat de een
parigheid van de leden van het Hof 
van heroep dus niet vereist is voor het 
gelasten, door dit hof, van een teruggave 
die de eerste rechter niet voorgeschreven 
had; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het vierde middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 44, 461 
van het strafwethoek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
bij hevestiging van het heroepen vonnis 
aanlegger veroordeeld heeft tot zes 
maanden gevangenis en 100 frank geld
boete, ter zake van een som van 10.500 
frank, die hem niet toebehoorde bedrieg
lijk weggenomen te hebhen ten nadele 
van Jeanne Van Hoorebeke, dan wan
neer het arrest van de andere kant het 
teruggeven aan deze dame van de som 
van 11.500 frank, die zogezegd in beslag 
genomen en ter griffie neergelegd werd, 
gelast, en doordat eruit volgt dat het 
onmogelijk is in te zien of de feiten
rechters geoordeeld hehben dat aan
legger van dame Van Hoorebeke de 
som van 10.500 frank of die van 11.500 
frank bedrieglijk weggenorrien heeft, 
wat het Hof helet de wettigheid van 
de aan hetzelve voorgelegde beslissing 
te toetsen; 

Overwegende dat, aangezien de uit
gesproken straf in beide door het middel 
onder ogen genomen gevallen wettig 
gerechtvaardigd is, het middel niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan belang; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

12 december 1961. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, H. Giroul, voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Louveaux. - Gelijk
luidende conclusie, H. R. Delange, advo
caa t-generaal. 

2e KAMER. - 12 december 1960. 

VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
GEWETTIG:OE VERDENKING. - VER
ZOEKSCHRIFT VAN EEN VERDACHTE 
DAT FElTEN INROEPT WAARVAN HET 
HOF VAN CASSATIE VASTSTELT DAT 
~J GENOEGZAME GRONDEN UITMAKEN 
VAN GEWETTIGDE VERDENKING VAN 
HET HOF VAN ASSISEN BIJ HETWELK 
DE ZAAK AANHANGIG IS. - VERWIJ
ZING NAAR EEN ANDER HOF VAN 
ASSISEN. 

vVanneer het hof van cassatie vaststelt 
dat de in het ve1·zoekschrift van een 
verdachte ingeroepen feiten genoegzarne 
gronden 1~itrnaken van gewettigde ve1'
denking van het hof van assisen bij 
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hetwelk de zaak dool' een a?'l'est van de 
kame?' van inbeschuldigingstelling aan
hangig is, ve1·wijst het de kennisneming 
van de zaak naal' een andel' hof van 
assisen (1). IWetboek van strafv., 
art. 542 en 545.) 

(RIGA, T. DORET EN RIGAUX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Herzien het in de 
zaak op 31 october 1960 gewezen ar
rest (2) ; 

Gelet op de door de procureur-~eneraal 
bij het hof van beroep te Lmk over
gemaakte stukken en op het advies van 
deze magistraat ; 

Overwegende, enerzijds, dat uit de 
aan het hof ter beoordeling voorgelegde 
elementen blijkt dat sommige lokale 
dagbladen door specia.le edities, aar:
plakbiljetten en sensabewekkende arb
kelen de openbare opinie, die door het 
verzoeker ten laste gelegde feit reeds 
diep ontdaan was, in een overi?rikkelde 
toestand gebracht hebben; dat d1e bladen 
voorts ruime uittreksels uit het gerech
telijk dossier gepubliceerd hebben; 

Overwegende anderzijds, dat blijkens 
het door de Voorzitter van het Hof 
van de Provincie Luilc op 15 september 
1960 gegeven bevelschrift, waarbij de 
zaak naar een andere zitting verwezen 
wordt, alle gezworenen, zo ~yerkelijke 
als toegevoegde, die op de hJsten van 
de zitting van het derde kwartaal 1960 
staan uit aanmerking van hun hoe
danigh eid van gezworene stelselmatig 
ondervraagd zijn door twee aan de 
zaak vreemde personen ; 

Overwegende dat de namen van deze 
gezworenen ook nog kunnen st~an .op 
de lijsten welke dienen tot de m~lo.tmg 
van de jury voor een andere z1ttmg; 

Overweg·ende dat, gezien deze gezamen
lijke omstandigheden die. v:an zulke 
aard zijn dat zij de seremte1t van de 
gezworenen van de provincie Luik kun
nen verstoren, er genoegzame gronden 
van gewettigde verdenking bes.taar: om 
het berechten van de tegen R1ga mge
brachte beschuldiging aan een Hof van 
assisen van een andere provincie op 
te dragen, zonder dat er echter ter~en 
zijn om dit hof buiten het rechtsgeb1ed 

(1) Raadpl. verbr., 4 maart 1929 (Bull. 
en PASIO., 1929, I, 120). 

(2) Supm, blz. 200. 

van het Hof van beroep te Luilc te 
kiezen; 

Om die redenen, beveelt dat Riga 
v66r het Hof van assisen van de pro
vincie Namen zal worden gebracht, 
om er te worden gevonnist op de be
schuldiging tegen hem ingebracht volgens 
het arrest van 2 juni 1960 van de kamer 
van inbeschuldigingstelling van het Hof 
van beroep te Luik. 

12 december 1961. - 28 kamer. -
Voo1·zitter, H. Giroul, voorzitter. -
Vel'slaggevel', H. Louveaux. - Gelijk
luidende conclusie, H. R. Delange, advo
caat-generaal. - Pleitel', H. Simont. 

2 8 KAMER. - 13 december 1960. 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - VERMOGEN VOOR 
DE ADMINISTRATIE DOOR ALLE RECHTS
MIDDELEN, BEHALVE DE EED, HET 
BEWIJS TE LEVEREN TEGELIJK VAN 
DE HOEDANIGHEID VAN BELASTING
SCHULDIGE IN DE EXTRABELASTING 
EN VAN HET BES'I'AAN VAN AAN DIE 
BELASTING ONDERWORPEN INKOMSTEN. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING.- AFTREKKING VAN 
DE TIJDENS DE VERWIJZINGSPERIODE 
WERKELIJK VERWEZENLIJKTE WINS'!'. 
- VooRWAARDEN. 

1 o De a1'tikelen 16 en 19 van de wet van 
16 octobel' 1945 laten het bewijs toe 
dool' alle l'echtsmiddelen, behalve de 
eed, en ondennee1' dool' tekenen of 
indicien van een ho gere graad van 
inlcomsten dan uit de aangegeven in
komsten blijkt, tegelijk van de hoeda
nigheid van belastingschuldige in de 
ext1'abelasting en van het bestaan van 
aan die belasting onde1'W01'pe?b in
lcomsten (3). 

2o Opdat de belastingsclmldige in de 
extl'abelasting l'echt zou hebben op de 
aftrekkin_g van de t~jdens de ver1!?ij
zingspenode we1'keltJlc . ?M'we~~nlt)kte 
winst volstaat het dat htJ bew~Jze dat 
hij gedu1'ende het belastbaa1' tijdperk, 
eer: bedl·ijfsactiviteit uitgeoefend heeft 

(3) Verbr., 3 mei 1955 (Bttll. en PAsiC., 
1955, I, 956); 6 maart 1956 (A1'1'. Verb1·., 1956, 
blz. 551, Bull. en PAsiC., 1956, I, 711) en de 
noten, respectievelijk 1 en 2 in deze publi
caties. 
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die de belastba1'e inkomsten kon hebben 
opgebracht, zonde1· het bewijs eTvan 
te moeten leve1'en dat de belastbaTe 
inkomsten we1'kelijk van deze bed1'ijfs
activiteit voo1'tkomen ('1). (Wet van 
16 october '1 945, art. 4, § 1.) 

(DENIS, T. DE BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 maart 1959 door bet Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1, 2, inzonderheid 2, §§ 1 
en 3, 3 inzonderl1eid 3, § 2, 11 inzonder
heid 1'1, § 1, 16, van de wet van 16 oc
tober 1945 tot invoering van een extra
belasting, 1315, 1349, 1350 en 1352 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest beslist dat " de oplossing· 
van de grief betreffende de hoedanigheid 
van belastingschuldige in de extrabe
lasting afhangt van de aanneming of 
de verwerping van de bewijzen van 
oorsprong der activa die gediencl hebben 
tot de aankopen, beleggingen en uit
gaven door verzoeker (hier aanlegger) 
gedurende het belastbaar tijdperk ge
daan "; dan wanneer, integendeel, het 
wettelijk vermoeden dat voortvloeit 
uit de door de belastingplichtige gedu
rende het belastbaar tijdperk gedane 
aankopen, beleggingen en uitgaven, en 
hem verplicht bet bewijs van de oor
sprong van zijn activa te leveren, slechts 
geldt, nadat de administratie vooraf de 
hoedanigheid van belastingschuldige be
wezen heeft en dan wanneer zolang 
dat bowijs niet geleverd wordt, de be
lastingplichtige noch een bewijs noch een 
rechtvaardiging· behoeft te leveren : 

Overwegende dat bet bestreden arrest, 
om de hoedanigbeid van belastingschul
dige in de extrabelasting in hoofde van 
aanlegger te rechtvaardigen, ongetwij
feld steunt op de gecritiseerde reden, 
doch dat doze slechts Mn element van 

(1) Verbr., 12 november, 10 december 1957 
en25 februari 1958 (A1'1'. Verbr., 1958, blz. 135, 
216 en 452; B .. ll. en PASIO., 1958, I, 243, 382 
en 703); noot onder verbr., 4 november 1958 
(A?'?'. verbr., 1959, blz. 196, Bttll. en PASIO., 

1959, I, 237); Verbr., 9 december 1958 (A?'?'. 
Vm·br., 1959, blz. 313, Bttll. en PARIO., 1959, 
I, 370). 

de redenering van de feitenrechter uit
maakt; 

Dat, bet arrest immers erop wijst 
dat het verschil tussen 2.300.000 frank, 
bet bedrag der door aanlegger gedurende 
het belastbaar tijdperk gedane 1Utzet
tingen, beleggingen en uitgaven, en 
ongeveer 530.890 frank, het bedrag van 
de gedurende hetzelfde tijdperk aan
geslag·en inkomsten, in zover het niet 
door vroegere activa of door niet belast
bare inkomsten of ontvangsten gerecht
vaardigd wordt, uitmaakt een teken 
of een aanwijzing van een hogere graad 
van gegoedheid dan uit de aangegeven 
inkomsten blijkt, ofwel een feitelijk 
vermoeden, dat de betalingsclmldige 
andere winsten behaald heeft dan die 
welke aangeslagen worden; 

Dat het arrest, bij gebrek aan bewijs
krachtige gegevens, de meeste van aan
leggers eisen verwerpt, betreffende de 
activa op 1 januari 1940 die belang
rijker zouden zijn dan die welke de 
administratie aangenomen had; 

Dat het arrest, na vastgesteld te 
hebben, dat aanlegger gedurende het 
belastbaar tijdperk inkomsten, winsten 
of baten, begrepen in de perken van 
artikel 2, § 1, van de wet van 16 october 
'1945 behaald had, die om reden van 
hun belangrijkheid een exceptiorieel lea
raider vertonen, beslist dat de hoedanig
heid van belastingschuldige in de extra
belasting bij aanlegger bewezen is ; 

Overwegende, dat de artikelen 16 
en 19 van de wet van 16 october 1945 
het b ewij s toela ten door aile rech ts
middelen, b ehalve de eed en ondermeer 
door tekenen of indicien van een hogere 
graad van gegoedheid dan uit de aan
gegeven inkomsten blijkt of door fei
telijke vermoedens, tegelijk van de 
hoedanigheid van belastingschuldige in 
de extrabelasting en van het bestaan 
van aan die belasting onderworpen 
inkomsten; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afgeleid ui t 

de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
de nauwkeurige stelling van aanlegger 
niet beantwoordt die, om de belangrijk
heid van zijn activa gedurende het 
belastbare tijdperk en van de alsdan 
gedane beleggingen, de rechtsaardigen, 
beweerde dat hij op '1 januari 1940, 
over belangrijke inkomsten beschikte, 
onder aanvoering, dat de aanspraken 
van verzoeker tevens gestaafd zijn door 
l1et bewijs van zijn inkomsten van 1919 
tot 1939, de jaren gedurende welke 
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hij bezoldigingen tot een nomi!laal 
bedrag van 1.200.000 frank ontvm~; 
dat de a:dministratie beweert dat die 
som de mogelijkheid niet laat vermoeden 
van voldoende inkomsten, om al de 
activa van 1940 waarop verzoeker 
aanspraak maakt,' te rechtvaardigen ; 
dat het nominaal bedrag van die bezol
digingen misleidend is, en dat rekening 
moet gehouden worden met ve~schil~ende 
devaluaties en waardevermmdermgen 
door de frank van 1919 tot 1939 onder
gaan, zodat, in hun objectieve waarde, 
die bezoldiging·en een veel hoger bedrag 
en de mogelijkheid tot. zeer grote ?espa
ringen vertegenwoordigen; dat m elk 
geval blijkt, dat verzoeker v66r de oorlog 
een schitterende situatie genoot en dat 
de 238.000 frank activa, door de admi
nistratie in aanmerking genomen, be
spottelijk voorkomen; d~t! vole·ens .~e 
redenering van de admimstratre voor 
de oorlogstijd er vastgesteld wordt dat 
een totale bezoldiging van 639.000 frank, 
waarvan de 337.000 frank private uit
gaven worden ~.fget~okken, onbe~wist
baar een mogehJkheid tot besparmgen 
ten belope van 300.000 frank biedt; dat, 
daarenboven de uitgaven voor het ge
zinsonderhoud met ten minste 100.000 fr. 
overdreven zijn, zodat een mogelijk!leid 
tot besparingen van 400.000 frank JU1Ster 
blijkt; dat, bijgevolg, uit de ink?.mst~n 
van v66r de oorlog een mogehJkheid 
tot besparingen van minimum ~aar 
nominaal 600.000 a 800.000 frank bhjkt; 

Maar dat het nog meer met de wer
kelijkh~id strookt, de tijdperkel_l te 
vergelijken, gelet op h~t a~ntal Jaren 
en op de waardevermmdermgen van 
de frank, zodat, indien verzoeker in 
vijf jaar, 300.000 a 400.000 frank (waar~e 
van 1944 kon besparen) het zeker IS 

dat hij in 20 jaar (van 191.9 .tot 1939), 
ruimschoots meer dan 1 miUwen frank 
(waarde 1940) heeft kunnen besparen; 

En doordat, het bestreden arrest de 
aanvoering van aanlegger betreffende 
de verkoop, gedaan gedurende het belast
baar tijdperk van in 1930 verworven 
gulden, verworpen heeft, maar nagelaten 
heeft antwoord te verstrekken op het 
midd~l door aanlegger afgeleid uit de 
door de Bank Van Mierlo afg·eJeverde 
attesten en niet nader bepaald heeft 
waarop 'de beslissing ten opzichte van 
dat bewijsmiddel steunde; 

En doordat het bestreden arrest het 
middel betreffende een verrichting in 
marken, die zijn activa en beleggingen 
rechtvaardigt verworpen heeft, zonder 
nader te bepalen waarop de beslissing 

ten opzichte van in regelmatige con
clusies ingeroepen bewijsmiddelen steun
de; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger bij con

clusies aanvoerde dat hij belangrijke 
besparinggelden bezat die hij v66r het 
belastbaar tijdperk verwezenlijkt had 
en waarvan hij het bedrag gebrmkte 
voor uitzettingen, beleggingen ~~ uit
gaven tijdens het belastbaar hJdperk 
gedaan; dat hij beweerde op 1 janua!i 
1940 te beschikken over 1° 211.000 fr., die 
hij in 7.000 dollar omzette, 2° 648.000 fr. 
gebruikt voor de aankoop van 40.000 fr. 
gulden, waarmee hij in juli 1942 effecten 
van« Royal Dutch>> kocht, 3° 350.000 fr., 
die in april 1940 gediend hadden, tot 
het kopen van 10.000 dollars, die, door 
de Duitse overheid in beslag genomen, 
en in marken omgezet werden ; 

Overwegende, dat het bestreden arrest, 
door een soevereine beoordeling van 
de feiteJijke omstandigheden, beslist 
dat het niet bewezen is, dat aanlegger, 
v66r het belastbaar tijdperk beschikte 
over 40.000 gulden, die zouden gediend 
hebben tot de aankoop van " Royal 
Dutch>> effecten dat elk bewijselement 
betreffende het 'kopen, in april 1940, 
van 10.000 dollars ontbreekt; dat het 
tot de activa van aanlegg·er op 1 januari 
1940 rekent, aileen de in dollar omgezette 
som van 211.000 frank, en de som van 
196.000 frank, die diende tot de aankoop 
van een onroerend goed op 20 augustus 
1940· 

Dat het arrest, aldus, de conclusies 
van aanlegger passend beantwo.oi:d heeft, 
strekkende tot de rechtvaardigmg van 
de uitgaven, beleggingen en mtzettin~:en 
gedaan gedurende h:t bel'lstbaar .~IJd
perk met de in 20 Jaar verwezenh]kte 
belangrijke besparingen; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, daar het arrest, 

als niet bewezen verworpen heeft de door 
aanlegger aangevoerde omstan.digheid dat 
de 40.000 gulden, die gebrmkt werden 
voor het aanschaffen van de effecten 
waarop de attesten van de Bank Van 
Mierlo betrekking hebben, door aanJegg~~ 
v66r 10 mei 1940 gekocht werden biJ 
middel van fondsen die hij v66r 1 janu
ari 1 9!.0 in zijn bezit had, het niet uit
drukkelijk over de waarde van dat 
attest een uitspraak behoefde te geven ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel niet kan aangenomen worden ; 
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Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat het arrest, door 

te beslissen dat elk element ontbreekt 
ten bewijze van de aankoop, door aan
legger, van 10.000 dollars in april 1940, 
van de in beslagneming en de latere 
omzetting ervan in marken door de 
Duitse overheid, en dat het verhaal 
over de reis die hij, voorzien van 10.000 
hem . toebehorende dollars zou gedaan 
hebben, onwaarschijnlijk was, op gepaste 
wijze de conclusies van aanlegger beant
woordde, zonder verplicht te zijn boven
dien de eenvoudige argumenten te be
handelen die door hem uit een brief 
van de ambassade van de Verenigde 
Staten afgeleid waren; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag· mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 55 en 62 der wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld bij de besluiten van 
12 september 1936, 3 juni 1941, 31 juli 
1943 en 15 januari 1948, 4, inzonder
heid 4, § 1, 5, inzoncierheid 5, §§ 3, 6 
en 7, 16 en 19 van de wet van 16 october 
1945, tot invoering van een extrabe
lasting, 1 van de wet van 30 mei 1949, 
tot wijziging van de wet van 16 october 
1945, 1315 van het Burg·erlijk Wetboek, 
doordat net bestreden arrest beslist dat 
" al blijkt uit het onderzoek van de 
grond der zaak, dat verzoeker (hrer 
aanlegger) inkomsten bekomen heeft, 
die hem onderhevig maken aan de extra
belasting, hij nochtans geen aanspraak 
kan maken op het recht op een refe
rentiewinst, bij gebrek aan door hem 
geleverde bewijzen over het uitoefenen 
van een bedrijfsactrviteit waardoor hij 
bewuste inkomsten zou behaald hebben ,, 
dan wanneer, enerzijds, de uitoefening 
van een bedrijfsactiviteit niet betwist 
was, en erkend was door een beslrssmg 
van de drrecteur, en anderzrjds, de 
belastingschuldige, die de uitoefening 
van een bedrijf gerechtvaardigd heeft, 
niet er toe gehouden is te bewijzen dat 
de belastbare inkomsten werkelijk van 
de uitoefening van dat bedrijf voort
komen (schending van al de aangeduide 
bepaling·en), en dan wanneer deze red en, 
trouwens de conclusies van aanle15ger 
niet juist beantwoordt, die gelden deed, 
dat de administratie hem een bedrijvig
heid van zakenman toeschreef en dat 
deze activiteit een bedrijfskarakter had 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

beslist dat aanlegg·er geen recht heeft 
op de aftrekking van een referentie
winst, daar hij nag·elaten heeft het 
bewijs te Jeveren van een bedrijfsac
tiviteit waardoor hij de bedoelde in
komsten zou behaald hebben ; , 

Overwegende dat, opdat de belas
tingschuldige in de extrabelasting recht 
zou hebben op de aftrekking van een 
forfaitaire referentiewinst, de wet niet 
eist dat hij het bewijs Ievert dat zijn 
belastbare inkomsten werkelijk van die 
activiteit voortkomen ; dat het volstaat 
dat de belastingschuldige bewijst dat 
hij gedurende !let belastbaar tijdperk, 
een bedrijfsactiviteit uitgeoefend heeft 
die de belastbare inkomsten kon hebben 
opgebracht, wat het bestreden arrest 
niet onderzocht heeft; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Dat het derhalve zonder helang is, 
het tweede onderdeel te onderzoeken, 
hetgeen zelfs indien het gegrond was, 
niet tot een ruimere verbreking zou 
leiden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, voor zoveel het geweigerd 
heeft de aftrekking· van een referentie
winst op aanlegger toe te passen; ver
werpt de voorziening· voor het overige ; 
veroordeelt aanlegger tot twee derden 
van de kosten en verweerder tot het 
overblijvende derde; beveelt dat melding 
van dit arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
heslissing; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

13 december 1960. - 2° kamer. -
Voorzitte1·, H. Giroul, voorzitter. 
Verslaggeve1·, H. de Waersegger. 
Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Delhez (van de Balie te Brussel) 
en Fally. 

2° KAMER. - 13 december 1960. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. 
- GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING VAN 
DE WINSTEN WERKELIJK AANGEWEND 
TOT DE AANBOUW VAN ARBEIDERS
WONINGEN. DRAAGWIJDTE VAN 
ARTIKEL 27, § 2, 5°, LID 2, VAN DE 
SAMENGESCHAKELDE WETTEN. 
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2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREKKING VAN DE VROEGER GE'iNDE 
BELASTINGEN VAN HET BEDRAG VAN 
DE OP DE VERDEELDE WINSTEN VAN 
DE VENNOOTSCHAPPEN VERSCHULDIGDE 
BELASTING. - SO!v!MEN UIT VROEGERE 
WINSTEN VOORTKOMEND EN TOT DE 
AANBOUW VAN ARBEIDERSWONINGEN 
AANGEWEND.- SO!v!lv!EN WELKE REEDS 
AAN DE HELFT VAN DE BELASTINGEN 
OP DE BEDRIJFSINKO!v!STEN ONDER
WORPEN GEWEEST ZIJN. - REEDS 
VOOR HET GEHEEL AANGESLAGEN SOM
MEN. - SOMMEN BEGREPEN IN HET 
BEDRAG VAN DE IN AANMERKING TE 
NEMEN RESERVES. 

so INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREKKING VAN DE VROEGER GE'iNDE 
BELASTINGEN VAN !IET BEDRAG VAN 
DE OP DE VERDEELDE WINSTEN VAN 
DE VENNOOTSCHAPPEN VERSCHULDIGDE 
BELASTING. - REEDS AANGESLAGEN 
SOMMEN WERKELIJK TOT DE AANBOUW 
VAN ARBEIDERSWONINGEN AANGE
WEND. - GEEN RECHT DEZE SOMiVIEN 
UIT DE BESTAANDE RESERVES UIT TE 
SLUITEN MET HET OOG OP DE BERE
KENING VAN DE AFTREKKING VAN 
BELASTING. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREKKING VAN DE VROEGER GE'iNDE 
BELASTINGEN VAN HET BEDRAG VAN 
DE OP DE VERDEELDE vVINSTEN VAN 
DE VENNOOTSCHAPPEN VERSCHULDIGDE 
BELASTING. - VERDELING VAN VROE
GER AANGESLAGEN RESERVES. - VER
PLICIITING DE VOLLEDIGE RESERVE IN 
ACHT TE NEJ\'IEN ONGEACHT DE AAN
WENDING VAN DEZE WINSTEN. 

1° De wetgeve1·, doo1' te bepalen, in m·ti
kel 27, § 2, 5°, lid 2, van de samen
geschakelde wetten bet1'effende de inkom
stenbelastingen, dat " maa1' belastbaa1· 
voo1· de helft '' zijn de winsten wezen
lijk aangewend tot de aanbouw van 
a1'beide1·swoningen of ande1'e in1'ich
tingen ten behoeve van het pe1·soneel 
van het bed1'ijf, heeft niet bedoeld deze 
winsten in twee helf~en te ve1·delen, 
waatvan de ene alleen belastbaa1' zo1t 
zijn, maa1' heeft gewild dat zij, volledig, 
aan de helft van de belasting op de 
bed1'ijfsinkomsten zouden onde1·wo1'pen 
wo1'den {1). 

2° Het geheel van de sommen voo1'tkomende 
uit V1'oege1'e winsten en tot de aanbouw 
van a1'beioe1·swoningen of van ande1'e 

(1) (2) en (3) Zie noot onder dit arrest in 
Bull. en PAsrc., 1961, I, 408 en volgende. 

in1'ichtingen ten behoeve van het pe1'
soneel· van het bed1'ijf aangewend, moet, 
daa1' het aan de helft van de belasting 
op de bed1'ijfsinkomsten onde1'W01'pen 
is, uit het oogpunt van de toepassing 
van attikel 57, § 7, van de samenge
schakelde wetten bet1·e ffende de inkom
stenbelastingen, als 1·eeds aangeslagen 
beschouwd wotden en, dienvolgens, be
gtepen in het bedrag van de 1'esetves 
welke in aanme1'king te nemen zijn 
met het oog op de betekening van de 
belastingen af te t1'ekken van de toe1'ende 
belasting op de dividenden welke uit 
1'eeds aangeslagen 1'ese1'ves voottsp1'ui
ten {2). (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 52, §§ 1, 6, 7 en 8.) 

S0 De omstandigheid dat een sam gelijk 
aan het bedrag van de winsten, begrepen 
in de Teserves en reeds aangeslagen, 
we1'kelijk aangewend geweest is tot de 
aanbouw van arbeide1'swoningen of 
ande1'e in1'ichtingen ten behoeve van 
het pe1'soneel maakt het niet mo gelijk 
deze sam uit de bestaande 1'ese1'Ves 1tit 
te sluiten, met bettekking tot de toe
passing van m·tikel 52, § 7, van de 
samengeschakelde wetten bet1'effende de 
inkomstenbelastingen (S). (Samenge
schakelde wet ten · betreffende de in
komstenbelastingen, art. 27, § 2, 5°, 
lid 2, en 52, §§ 1, 6, 7 en 8.) 

4° In het geval e1· 1·eden is, om de op de 
dividenden · ve1'Schuldigde belasting te 
bepalen, 1'ekening te houden met de 
vootbehouden winsten in deze divi
denden opgenomen en welke 1'eeds aan
geslagen geweest waren, lwn men slechts 
de volledige 1'ese1'Ve in aanmerking 
nemen, dit wil zeggen het totaal bedrag 
van de tussen de deelgenoten niet veT
deelde winsten, ongeacht de aanwending 
van deze winsten ( 4). (Samengescha
kelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 52,§§ 1, 6, 7 en 8.) 

{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «LAHAYE,, 
T. DE BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest,~ op 4 mei 1959 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 27, § 2, 5°, lid 2, 

(4) Verbr., 31 januari 1957, twee arresten 
(Arr. Verbr., 1957, blz. 405 en 410), 
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en 52, inzonderheid §§ 7 tot 10, van 
de wetten en besluiten betreffende 
inkomstenbelastingen samengescllakeld 
bij besluit van de Regent van 15 janu
ari 1948, doordat het bestreden arrest 
zegt, dat « de reserve in dit geval voor 
de llelft van belasting vrijgesteld kracll
tens artikel 27, § 2, 5°, moet beschouwd 
worden als voorlopig aang·eslagen, hoewel 
daarop in feite geen enkele belasting 
gelleven werd " en dat « bijgevolg de 
administratie terecht, om de reeds 
aangeslagen inkomsten of de reeds 
ontvangen belasting, ten opzicllte van 
de uitg·ekeerde reserves te bepalen, 
rekening gehouden heeft, met de geza
menlijke reserves, daar het uitgekeerd 
gedeelte geacht worclt deel uit te maken 
van clat geheel, waarvan noodzakelijk 
deel uitmaakten de som, die door ver
zoekster voor het bouwen van arbeiders
woningen of andere inriclltingen ten 
behoeve van het personeel gebruikt 
werd, clan wanneer, artikel 27, § 2, 5°, 
lid 2, van de samengeschakelcle wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen be
paalt dat de winsten die wezenlijk 
werden aangewend tot aanbouw van 
arbeiderswoningen of andere inrichtingen 
ten behoeve van bet personeel, slechts 
voor de llelft belsstbaar zijn; deze 
bepaling noodzakelijk moet ge'interpre
teerd worden, in deze zin, dat slecllts 
de helft van de betrokken winsten 
belastbaar is tegen de normale aanslag
voet, gelet op het totaal bedrag van de 
belastbare winsten, terw1jl de andere 
helft van elke belasting vrijgesteld is ; 
derllalve, niet als aangeslagen valt te 
beschouwen die helft welke noch wette
lijk, noch in feite enige belasting onder
gaan heeft; anderzijds, de §§ 7 en 8, 
van artikel 52 van de samengescllakelde 
wetten, luiden : « bij mtkering van 
reserves, welke in lloofde van de in 
§ 6 bedoelde maatscllappijen, bij de 
aanleg van deze reserves, werden aan
geslagen, wordt de op de uitgekeerde 
inkomsten eventueel verschuldigde be
lasting verminderd met de ... belastingen ... 
te voren geheven op de alzo verdeelde 
sommen ... » en « Bevatten de reserves 
meteen reeds aangeslagen inkomsten 
en inkomsten aangeslagen in hoofde 
van de maatschappij ten tijde van de 
reservering er van, zo worden de met 
llet oog op een uitkering genomen sam
men, volgens de regel van drieen op de 
twee categorieen van evenbedoelde in
komsten aangerekend )) ; dan wanneer 
daar het gaat om een van de belasting 
vrijgesteld element, de vrijgestelde llelft 

van de winsten, besteed aan arbeiders
woningen of inrichtingen ten behoeve 
van het personeel niet valt in de voor
zieningen van voormelde §§ 7 en 8 (reeds 
aangeslagen inkomsten of reserves bij 
de aanleg er van aang·eslagen in hoofde 
van de maatschappij) en daardoor niet 
mag begrepen worden in het « totaal 
van de reserves l> die in aanmerking 
komen voor de evenredige bepaling van 
de reeds geheven belastingen (schending 
van de in llet middel aang·eduide beschik
kingen) ; dan wanneer ten slotte, zolang 
de vrijgestelde reserves in de bouwwerken 
bevroren blijven, zoals llet bestreden 
arrest aanstipt, het materieel onmogelijk 
is ze uit te keren ; het gebruik van de 
bedoelde winsten onverenigbaar is met 
bet begTip van uitkering, die slechts 
kan plaats hebben door de beschikking 
over de bestemming - met als gevolg, 
het verval van de vrijstelling bepaald 
bij arhkel 27, § 2, 5°; bijgevolg de §§ 7 
en 8 van artikel 52 van de samenge
schakelde wetten, die aileen gewag 
maken van de « uitkering >> van te voren 
aangeslagen reserves, vreemd zijn aan 
reserves, die het bestreden arrest zelf 
beschouwt als in de bouwwerken « bevro
ren )) ; en dus als niet vatbaar voor 
mtkering aan de aandeelhouders (scherr
ding van de in het middeJ aangeduide 
bepalingen, inzonderlleid van artikel 52, 
§§ 7 en 8) : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
als niet gegrond · verklaard heeft, het 
beroep door aanlegster ingesteld, tegen 
de beslissing van de directeur der belas
tingen te Antwerpen, 2e directie, volgens 
welke de administratie, met het oog 
op de berekening van de beJastingen, 
af te trekken van de mobilienbelasting, 
welke van toepassing is op de dividenden, 
voortkomend van vroeger aangeslagen 
reserves, gerechtigd was in de in aan
merking te nemen reserves op te nemen 
het totaal van de sommen in 1950 door 
aanlegster aangewend tot aanbouw van 
arbeiderswoningen of andere inrichtin
gen ten behoeve van llet personeel, daar 
die sommen dienen te worden beschouwd 
als reeds aangeslagen ; 

Overwegende dat llet eerste onderdeel 
van het middel die beslissing· critizeert 
om de reden dat artikel 27, § 2, 5°, 
lid 2, van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen van 
de belasting op de bedrijfsinkomsten 
vrijstelt, de llelft van de winsten, wezen
lijk aangewend tot aanbouw van arbei
derswoningen of andere inrichtingen 
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ten behoeve van bet personeel van bet 
bedrijf, en dat bijgevolg de helft van 
de sommen, voortkomend van die win
sten, welke door aanlegger in 1950 voor 
dergelijke bouwwerken gebruikt werden, 
vrijgesteld was van de belasting en niet 
viel aan te zien als reeds aangeslagen ; 
dat het bijgevolg niet in aanmerking 
kon komen voor het berekenen van 
de belastingen, af te trekken van de 
mobilienbelasting, op de dividenden 
voortkomende uit de reeds aangeslagen 
reserves; 

Overwegende dat het uit de tekst, 
zoals hij verduidelijkt is in de voor
bereidende werkzaamheden van de wet, 
hlijkt dat de wetgever, door in artikel2?, 
§ 2, 5°, lid 2, te bepalen dat de wmsten 
" maar voor de helft belastbaar zijn ,, 
niet bedoeld heeft, dat deze winsten 
in twee delen zouden gesplitst worden, 
waarvan het ene aileen belastbaar zou 
wezen, maar in tegendeel gewild heeft, 
dat ze in hun geheel aan de helft van 
de belasting zouden onderworpen zijn; 
dat eruit volgt, daar het geheel van 
die sommen, welke van de vroegere 
winsten voortkomen en door aanlegster 
in 1950 aangewend werden tot de aan
bouw van arbeiderswoningen of andere 
inrichtingen ten behoeve van het per
soneel van het bedrijf, aan de helft 
van de bedrijfsbelasting onderworpen 
is, dat het moet worden beschouwd 
als reeds aangeslagen en derhalve als 
begrepen in het bedrag van de reserves 
die in aanmerking moeten genomen 
worden voor het berekenen van de belas
tingen af te trekken van de mobilien
belasting op de dividenden, die van 
reeds aangeslagen reserves voortkomen ; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel naar recbt faalt ; 

Overwegende dat, in het tweede onder
dee! van het middel aanlegster aanvoert 
dat, daar de winsten die zij in 1950 
aanwendde tot aanbouw van arbeiders
woningen of andere inrichtingen ten 
behoeve van het personeel van het 
bedrijf, << in de bouwwerken bevroren 
zijn ,, het materieel onmogelijk was 
ze te verdelen en dat ze bijgevolg niet 
kunnen gerekend worden bij de reeds 
aangeslagen reserves, voorzien bij §§ ? 
en 8 van artikel 52, der samengescha
kelde wetten, die slechts van het geval 
van uitkering gewag maken ; 

Overwegende dat uit de omstandigheid, 
dat een som gelijk aan bet bedrag van 
de kwestieuze in de reserves begrepen 
en reeds aangeslagen winsten, werkelijk 
aangewend is tot aanbouw van arbeiders-

woningen, er niet mag afgeleid worden 
dat de belastingwet toestaat dat bedoeld 
bedrag uit de bestaande reserves gesloten 
wordt; 

Overwegende dat blijkens de §§ 6, 
? en 8 van artikel 52 van de samenge
schakelde wetten, in de gevallen, waarin 
tot bepaling van de op dividenden ver
schuldigde belasting rekening moet ge
houden worden met de gereserveerde 
winsten welke in die dividenden ver
smolten en reeds aangeslagen waren, 
er slechts acht mag geslagen worden 
op de integrale reserve, dit wil zeggen 
het totaal bedrag van de onder de ven
noten niet verdeelde winsten, ongeacht 
de aanwending ervan ; 

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

ziening; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

13 december 1960. - 2e kamer. -
Voo1'zitte1', H. Giroul, voorzitter. 
Ve!·slaggeve!', H. de I'Vaersegger. 
Gelijklttidende conclusie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
te!'s, HH. de Longueville (van de Balie 
te Brussel) en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 14 december 1960. 

1° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. 
- FElTEN VAN OMKOPERIJ. - AFLO
PENDE WANBEDRIJVEN. - EENHEID 
VAN OOGMERK OF OPZET VAN HUN 
DADER. - ENIG MISDRlJF. 

2° VERJARING. - IN STRAFZAKEN. 
- MEERDERE MISDRIJVEN DE UIT
VOERING VAN EEN ENIG STRAFBAAR 
OPZET UITMAKEND. VERJARING 
BEGINNENDE SLECHTS VANAF IIET 
LAATSTE STRAFBAAR FElT TE LOPEN. 

3° OMKOPING VAN AMBTENAAR. 
- 01\'IKOPER EN OMGEKOCHTE AMBTE
NAAR ELK EEN ONDERSCHEIDEN lN
BREUK PLEGEND. - VRIJSPRAAK VAN 
DE OMKOPER. - GEEN HINDERPAAL 
VOOR DE VEROORDEhlNG VAN DE 
AMBTENAAR. 

4° OMKOPING VAN AMBTENAAR. 
- BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING 
DOOR ARTIKEL 253 VAN HET STRAF
WETBOEK VOORZIEN. - VERBEURD
VERKLARING BEPERKT TOT DE ZAKEN 
OF WAARDEN WAARVAN DE LEVERING 
EEN STRAFBAAR KARAKTER HAD. 
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so CASSATIE. UITGEBREIDHEID. 
- IN STRAFZAKEN. - ONiVIOGELIJK
HEID VOOR HET HOF llAAR CONTROLE 
UIT TE OEFENEN OP DE WETTELIJK
llEID VAN DE VEROORDELING TOT DE 
VERBEURDVERKLARING. - VERNIETI
GING BEPERKT TOT DEZE VEROORDE
LING. 

6° STRAF. - vVANBEDRIJF. - VER-
VANGENDE GEVANGENISSTRAF. 
MAXIMUM DRIE JAAR. 

7° CASSATIE. UITGEBREIDHEID. 
- VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF 
WELKE HET WETTELIJK MAXIJVIUM OVER
SCHRIJDT. - VERNIETIGING EN VER
WIJZING TOT DIT PUNT VAN RET DIS
POSITIEF BEPERKT. 

1° Indien het wanbedrijf van omkoping 
een aflopend misdrijf ttitmaalct, vol
bracht vanaf het ogenblik van het 
sluiten van de ove1·eenkomst tussen de 
omkope1· en de omgekochte ambtenaa1·, 
lcunnen verschillende f'eiten van om.
kope1·ij, welke, a{zonde1·lijk beschouwd, 
allen stmf'bam· zijn, een enig misdrijf' 
uitnwken om reden van de eenheid 
van oogmerk of' opzet van hun dade1' (1). 

2° Wannee1· mee1·dere misd1·ijven de uit
voe1·ing van eenzelfde stmfbaar opzet 
uitmaken, en aldus slechts een wan
bed1·ijf uitmaken, begint de verjaring 
van de publieke vordering slechts te 
lopen, ten opzichte van het geheel van 
de feiten, vanaf het laatste van deze (2). 

3° Daar de omlcoper en de omgekochte 
ambtenaar elk een onde1·scheiden mis
drijf' plegen, maakt de v1·ijsp1·aak van 
de ee1·ste geen hinde1·paal voo1· de ver
oordeling van de tweede uit (3). (Straf
wetboek, artikelen 2li6 en 2S2.) 

li0 De bijzondere ve1·beU1·dve1·klm·ing dom· 
artilcel 253 van het stmf'wetboek voor
zien is beperkt tot de zaken of' waarden 
waa1·van de levering aan de omgekochte 
ambtenaar een stmf'baar lcamkter heeft. 

S0 WanneM' de vernietiging bevolen wordt 
om de enige 1·eden dat het bestreden 
arrest het aan het hof niet mogelijlc 
maakt haa1· controle uit te oefenen op 
de wettelijlcheid van de verom·deling 

(1) Verbr., 30 mei 1960 (Bull. en PAsrc., 
1960, I, 1121). 

(2) Verbr., 21 september 1959 (Arr. Vm·br., 
1960, biz. 64). 

(3) NIJPELS en SERVAIS, Code pt!nal inter
prete, d. II, artikei 252, nrs 1 en 4; Rep. 

tot de ve1·beu1·dverlcla1'ing, wordt zij 
tot dit dispositief' bepe1·lct ( li). 

6° De voo1· een wanbedrijf uitgesproken 
vervangende gevangenisstraf' mag geen 
d1·ie maanden overschrijden (S). (Straf
wetboek, art. liO.) 

7° T¥ annee1· een a1·1·est van veroordeling 
ve1·nietigd wordt omdat de rechter een 
vervangende gevangenisstmf' uitgesp1'0-
Jcen heeft welke het wettelijlc maximttm 
overschrijdt, zijn de vernietiging en de 
ve1·wijzing bepetlct tot dit punt van 
het dispositief' ( 6). 

(GERARD, NYS EN FRIEDBERG.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de arresten 
op 2 april 19S9 en 30 juni 19S9, door 
het Hof van beroep te Brussel gewezen, 
en bestreden, het eerste, door de eerste 
twee aanleggers en, het tweede, door 
de derde aanlegger ; 

Over het eerste middel, afgeleid door 
elke der drie aanleggers, uit de schending' 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
2li6 van het strafwetboek, 21, 22 en 26 
van de wet van 17 april1878 bevattende 
de voorafgaande titel van rechtspleging 
in strafzaken, doordat, tot afwijking 
van de door aanleggers tegen de vordering 
van het Openbaar ministerie opgeworpen, 
exceptie van verjaring, afgeleid hieruit 
dat het misdrijf, omschreven in arti
kel 2li6 van het strafwetboek, een << ogen
blikkelijk >> karakter heeft en noodzake
lijkerwijze voltrokken wordt ofwel door 
de aanvaarding, door de ambtenaar, 
van de hem gedane aanbiedingen of 
beloften, ofwel door de aanneming van 
giften en geschenken van de omkopor, 
de bestreden arresten, hoewel erken
nende dat het vermelde misdrijf, in 
principe, een ogenblikkelijk karakter 
heeft en tot stand komt door het sluiten 
zelf van het tussen de omkoper en de 
omgekochte aangegane wederrechtelijke 
verdrag, zodanig dat " de betaling van 
de beloofde zaak, op zichzelf geen mis
drijf vormt, dat zich bij bet door het 

prat. dr. belge, V° Fmjaitu1•e, nrs 42 et 120; 
cass. fr., 7 januari 1843 (Sirey, 1843, I, 79). 

(4) Verbr., 6 april 1959 (Arr. Verbr., 1959, 
biz. 595), 

(5) en (6) Verbr., 29 januari 1951 (Ar:r. 
Vm•br., 1951, biz. 298); raadpl. verbr., 
10 october 1955 (ibid. 1956, biz. 87). 
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verdrag voitrokken misdrijf vormt, dat 
zich b1j het door het verdrag voltrokken 
misdrijf voeg't >>, desniettemin beslissen 
dat, bewuste betaling, hoewel '' als 
dusdanig niet strafbaar >>, het nochtans 
kan worden « voor zoveel zij het sluiten 
van een nieuw verdrag behelst >> - het 
hof van beroep overwegende dat, onder 
meer in het geval waarin de overeen
gekomen vergoeding bestaat in het perio
diek uitkeren van toelagen, zonder 
tijdsbeperking, elk der gedane betalingen 
in aanmerkiilg komt on " de staat van 
corruptie te behouden en te bevestigen, 
zodat er tussen, de omkoper en de om
gekochte enerzijds een reeks beloften, 
kwijtscheldingen en verzoeken, en ander
zijds, een reeks bezoldigde handelingen 
of verzuimen bestaat die op uitdruk
kelijke of stilzwijgende wijze een opeen
volging van bijzondere voorvallen zijn, 
elk strafbaar op zichzelf, en die in hun 
g·eheel, slechts een staat van corruptie 
vormen, welke slechts ophoudt met het 
laatste van die voorvallen >>, dan wanneer 
de arresten, niet zonder zich teg·en te 
spreken, hebben kunnen, enerzijds, ver
klaren dat het verdrag gesloten zijnde, 
de betaling van de beloofde zaak slechts 
een als dusdanig niet strafbare daad 
van uitvoering uitmaakt en anderzijds 
beslissen, dat elke nieuwe betaling, voor 
zoveel zij het sluiten van een nieuw 
verdrag behelst, op zichzelf strafbaar 
is, zoals het tegenstrijdig is, bet misdrijf 
omschreven in artikel 246 van het straf
wetboek te beschouwen als een ogenblik
kelijk karakter hebbende en terzelfder
tijd, aan te nemen, dat in bedoeld geval, 
elke nieuwe betaling tot gevolg heeft 
een « staat van corruptie >> die slechts 
ophoudt met de laatst gedane betaling 
te handhaven en te bevestigen; dan 
wanneer, in de redenen van de arresten 
aldus, wat de vraag van de verjaring 
betreft, een volstrekte tegenstrijdigheid 
heerst, in dit geval gelijkstaande met 
een ontbreken van motivering, en dan 
wanneer het arrest van 2 april 1959 in 
elk geval op de conclusies, door eerste 
aanlegger op dat wezenlijke punt gena
men, geen passend antwoord verstrekt : 

Overweg·ende, dat de arresten rele
veren, dat de herhaalde feiten van cor
ruptie, die in hoofde van de ambtenaar 
Iaten blijken de blijvende wil de han
delingen van zijn functie te benutten 
om zich de wederrechtelijke door de 
strafwet bedoelde voordelen, te ver
schaffen, wie de giften of beloften ook 
gedaan heeft, de openbaring van een 
zelfde strafbaar opzet uitmaken ; dat het 

ogenblikkelijke karakter van het misdrijf 
van corruptie geen beletsel vormt voor 
de eenheid van opzet, waaruit de her
haa!de handelingen voortspruiten en 
dat de veelvuldige, door datzelfde straf
baar opzet teweegg·ebrachte misdrijven, 
een enkel misdrijf vormen, waarvan 
de verjaring slechts vanaf het laatste 
als bewezen aangeziene feit ingaat; 

Dat de arresten vervolgens in be
schouwing nemende wat men moet 
verstaan onder "laatste feit ll, releveren, 
dat allevert de betaling van de beloofde 
zaak geen misdrijf op, dat zich bij het 
door het verdrag voltrokken misdrijf 
van omkoping voegt, die daad van uit
voering, als dusdanig niet strafbaar, 
kan het worden voor zoveel zij het 
sluiten van een nieuw verdrag behelst ; 
dat het verlenen van vaste toelagen 
of van percentages, op de te sluiten 
kopen, die zonder tijdsbeperking worden 
beloofd en zonder dat een of meer 
bepaalde verrichtingen nauwkeurig zijn 
aangeduid, ongetwijfeld op algemene 
en permanente wijze er toe strekken 
de inschikkelijkheid van de ambtenaar 
tegenover de omkoper te verkrijgen 
en in stand te houden en op zijn mede
werking te kunnen rekenen telkens 
wanneer de gelegenheid zich voor hem 
zal voordoen in de kring van de hande
lingen van zijn functie ; dat de toestand 
voorzeker geheel dezelfde is, wanneer 
de periodieke toelagen tot doel hebben 
gedurende een bepaald werk of een 
bepaalde taak, die maanden en jaren 
duurt de medewerking van een ambte
naar te bezoldigen voor gans de periode 
waarin men inschikkelijkheid beoogt 
te verkrijgen; dat, in de economie van 
de, tussen partijen aldus aangelmoopte 
betrekkingen, elke der betalingen in 
aanmerking komt om de staat van cor
ruptie te behouden en te bevestigen, 
zodat er, tussen de omkoper en de om
gekochte, enerzijds een reeks beloften, 
kwijtscheldingen en verzoeken, en ander
zij ds een reeks bezoldigde dad en of 
verzuimen bestaat, die op uitdrukke
lijke of stilzwijgende wijze, een opeen
volging van bijzondere voorvallen zijn, 
elk strafbaar op zichzelf en die, in hun 
geheel, slechts een staat van corruptie 
vormen, welke slechts ophoudt met 
het laatste van die incidenten >>; 

Overwegende, dat de arresten aldus 
zonder dubbelzinnigheid vaststellen, dat 
het misdrijf van omkoping een ogen
blikkelijk misdrijf is, voltrokken vanaf , 
het sluiten van het verdrag tussen de 
omkoper en de omgekochte ambtenaar, 
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en dat verschillende feiten van ornico
ping, die afzonderlijk g·enomen, elk 
strafbaar zijn, in dit geval een misdrijf 
kunnen uitmaken, wegens de eenheid 
van oogmerk en opzet bij de dader ervan, 
die, vanaf het eerste feit, besloten was 
de andere te bedrijven; 

Dat zij, zonder zichzelf tegen te 
spreken, hebben kunnen verklaren, dat 
de betaling van de beloofde zaak slechts 
een als dusdanig niet strafbare daad 
van uitvoering uitmaakt, maar dat in 
dit geval, ter gelegenheid van elke 
betaling, aanleggers met de omkopers 
een nieuw verdrag sloten en zodoende 
een nieuwe daad van omkoping begingen ; 

Dat het, ten slotte, niet tegenstrijdig 
is het ogenblikkelijk karakter van het 
misdrijf van omkoping te erkennen 
en te besluiten, in dit geval de onder
scheiden feiten van omkoping slechts 
de voortdurende en opeenvolgende uit
voering van eenzelfde besluit vormden 
eh derhalve een enig misdrijf, een voort
gezet wanbedrijf, een " staat van cor
ruptie ,, uitmaakten zodat de verjaring, 
ten opzichte van de gezamenlijke feiten, 
inging met het laatste ervan ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het tweede middel, afgeleid 

door aanlegger Gerard, uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 246 
van het strafwetboek, 21 en 22 van de 
wet van 17 april 1878 bevattende de 
voorafgaande titel van rechtspleging 
in strafzaken, doordat het bestreden 
arrest, al erkent het dat in het in arti
kel 246 van het strafwetboek omschreven 
geval, wanneer de beloofde vergelding 
bestaat in het storten aan de ambtenaar 
van periodieke toelagen zonder tij ds
beperking, elke nieuwe betaling op 
zichzelf strafbaar is voor zoveel zij het 
sluiten behelst van een nieuw verdrag, 
met als gevolg de staat van corruptie 
van de ambtenaar, te behouden en te 
bevestigen, de onderscheiden betalingen 
aan aanlegger gedaan voor rekening van 
de naamloze vennootschap Sofina en van 
de andere vennootschappen van de 
groep, op instructies van beklaagden 
Rouge Marcel en Wilmers Charles, tegen 
aanlegger in aanmerking neemt als 
overtredingen van de strafvvet uitma
kende, hoewel constaterende, " dat uit 
de op de debatten vaststaand gebleken 
elementen niet genoegzaam blijkt, dat 
diezelfde beklaagden, toen zij, als tussen
personen, aan Gerard, de omslagen 
overhandigden welk deze bezoldigingen 
inhielden, beseft hebben, dat deze ten 

dele het onrechtmatig loon van de 
ambtenaar vertegenwoordigden en dat 
zij de bedoeling gehad hebben een 
daad van corruptie in het !even te 
roepen of in stand te houden ,, dan 
wanneer zo, overeenkomstig de stelling 
van het arrest, elke der litigieuze beta
lingen client te worden uitgelegd als 
zijnde het sluiten van een nieuw on
rechtmatig verdrag tussen de omge
kochte en de omkoper, noodzakelijker
wijze bij 1aatstgenoemde het opzet 
bestaan moet hebben van de betrokken 
ambtenaar, door middel van aanbie
dingen, giften of beloften, het verricbten 
of het nalaten van een tot de uitoefening 
van zijn ambt behorende daad te be
komen, welk opzet, naar het arrest vast
stelt, niet aanwezig is g·eweest bij de 
bestuurders van de naamloze vennoot
schap Sofina, die de litigieuze beta
lingen gedaan hebben; doordat, in zover 
het tegen aanlegger als evenveel ele
menten van het misdrijf omschreven 
in artikel 246 van het strafwetboek in 
aanmerking neemt de onderscheiden 
bezoldigingen die hem gestort werden 
voor de rekening van de naamloze 
vennootschap Sofina en van de andere 
vennootschappen van de groep, er mits
dien in de redenen van bet arrest een 
fundamentele tegenstrijdigheid schuilt 
die met een ontbreken van redenen 
ge1ijkstaat : 

Overwegende dat de omkoper en de 
omgekochte ambtenaar niet aan een
zelfde misdrijf deelnemen, maar ieder 
een verschillend misdrijf plegen, zodat 
het vrijspreken van de eerste geen 
beletsel is voor het veroordelen van 
de tweede; 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is, enerzijds, te achten dat aanlegger 
ter gelegenheid van elke van de naamloze 
vennootschap Sofina verkregen betaling, 
het omkopingsverdrag hernieuwde en 
anderzijds aan te nemen, dat het niet 
bewezen is, dat beklaagden Ronge en 
Wilmers die, volgens de vaststellingen 
van het arrest aan de aanvankelijke 
beslissingen betreffende de bezoldigingen 
van aanlegger niet deelgenomen hadden 
en later als tussenpersonen, de omslagen 
welke die bezoldigingen bevatten aan 
aanlegger hadden overhandigd, zich 
rekenschap ervan hebben gegeven, dat 
deze ten dele het onrechtmatig·e voor 
de bedrijvigheid van aanleg·ger vertegen
woordigden en persoonlijk het opzet 
gehad hebben een staat van corruptie 
in het leven te roepen of in stand te 
houden; 



-369-

Dat het middel dus niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid door 
aanlegger Gerard, uit de schending· van de 
artikelen 9? van de Grondwet, 24c6 van 
het strafwetboek, 21 en 22 van de wet 
van 1? april 18?8, bevattende de vooraf
gaande titel van rechtspleging in straf
zaken, doordat het bestreden arrest tegen 
aanleg·ger bewezen verklaart als even
vee! elementen van het bij artikel 24c6 
van het strafwetboek bepaalde misdrijf 
de onderscheiden telastleggingen betref
fende de hem voor rekening van de 
naamloze vennootschap Sofina en de 
andere vennootschappen van de groep 
gestorte bezoldigingen hoewel vaststel
lende dat "het evenwel niet mogelijk 
is juist te bepalen in hoever die bezol
digingen betrekking hadden op private 
raadgiwingen of op stappen door de 
naamloze vennootschap Sofma onderno
men buiten de actie van de Regering· en in 
hoever zij het overwerk van de ambtenaar 
in de uitoefening van zijn ambt dekten "; 
doordat het arrest, waar het aldus 
aannam dat de sommen in het requisitoir 
genoemd wat de naamloze vennootschap 
Sofina betreft, ten minste ten dele niet 
onder de strafwet vallende bezoldigingen 
hebben kunnen dekken en werkelijk 
gedekt hebben, niet zonder zich tegen 
te spreken, de tegen aanlegger boven
genoemde telastleggingen bewezen kon 
verklaren welke, naar luid van het 
requisitoir, het totaal van de voor 
rekening van de naamloze vennootschap 
Sofina en de andere vennootschappen 
van de gToep aan aanlegger gestorte 
sommen inhielden; doordat de volstrekte 
teg·enstrijdig·heid die, wat bedoelde telast
leggingen betreft, bijgevolg in de redenen 
van het arrest schuilt, met een totaal 
gebrek aan motivering gelijkstaat 

Overwegende dat bet arrest aanneemt 
dat aanlegger werken uitgeoefend e'n 
adviezen of raad aan de naamloze ven
nootschap Sofina gegeven heeft, buiten 
de uitoefening· van zijn functie en dat 
deze bezoldigde werkzaamheid niet onder 
toepassing van de strafwet valt; dat 
het releveert, dat naderhand de naam
loze vennootschap Sofma ertoe geko
men is aan aanlegger, " die ze zonder 
de minste opwerping of afwijzing aan
genomen heeft, aanzienlijker bezoldi
ging·en aan te bieden die tegelijk raad
plegingen en private stappen van de 
naamloze vennootschap Sofma en het 
overwerk, dat hij te verrichten had 
in het raam van zijn functies dekten ,,, 
ondermeer voor zoveel hij de ambte-
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naar was die door zijn chefs belast 
was met het dossier der Barcelona
zaak, waaraan de naamloze vennoot
schap Sofina vee! belang hechtte; " dat, 
zo de in het reqmsitoir vermelde bezol
digingen altbans voor een gedeelte de 
rechtmatige doch geen vergoeding mede
brengende werkzaamheid van de open
bare ambtenaar gedekt hebben, het 
evenwel niet mogelijk is te bepalen 
in hoever die bezoldigingen betrekking 
hadden op private raadgevingen of 
op stappen gedaan door de naamloze 
vennootschap Sofina buiten de actie 
van de regering en in hoever zij het 
overwerk van de ambtenaar in de uit
oefening van zijn functie dekten '' ; 

Overwegende dat het arrest aldus 
vaststelt dat alle in de tekst van de 
telastlegging C genoemde feiten ·van 
omkoping betreffende de naamloze ven
nootschap Sofina als bewezen moeten 
beschouwd worden, onder het voorbe
houd echter wat het bedrag van de 
bezoldigingen betreft, dat voor elk feit 
van omkoping slechts een gedeelte, 
dat het arrest, naar het verklaart, niet 
kan preciseren, van elk der door aan
Iegger ontvangen sommen en opties de 
bezoldiging uitmaakte van rechtmatige, 
doch geen vergoeding medebrengende 
daden welke door hem als ambtenaar 
dienden te worden verricht; 

Dat het, zonder zich tegen te spreken, 
met het aldus geuite behoud, elke der 
met hun data in de tekst van de telast
legging aangeduide feiten tegen hem 
als. bewezen heeft kunnen aanzien ; 

Dat het middel, dat op een onjuiste 
interpretatie van het arrest steunt in 
feite niet opgaat; 

Over het vierde middel, door aanlegger 
Gerard afgeleid en het tweede middel, 
door aanleg·g·er Nys afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 246 van het straf
wetboek, 53, 54c, 61 en 62 van de wetten 
betreffende de handelsvennootschappen 
samengeschakeld door het koninklijk 
besluit van 30 november 1935, 21, 22, 
26 van de wet van 1? april 18?8 bevat
tende de voorafgaande titel van het 
wetboek van rechtspieging in strafzaken, 
97 van de Grondwet, doordat, tot afwij
zing van de exceptie van verjaring door 
aanleggers ingeroepen met betrekking 
tot de telastlegging aangaande de zaak 
van de naamloze vennootschap Tannerie 
et Maroquinerie belges het bestreden 
arrest, ten onrechte ten laste, van aan
legger Gerard twee betalingen als bewe
zen aanziet, en ten laste van aanlegger 
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Nys, een betaling die, volgens het hof 
van beroep, minder dan 3 jaar v66r de 
eerste daad van onderzoek van 9 juni 
1956 zouden geschied zijn, hoewel vast
stellende dat die betalingen plaats gehad 
hebben buiten weten en tegen de wil 
van de raad van beheer van evenge
noemde vennootschap en ondanks de 
formele beslissingen van de raad, en 
zulks om de reden dat, door evenver
melde betalingen te verrichten een per
soon genaamd Feldheim van wre het 
arrest vaststelt dat hij op dat tijdstip 
de wettelijke lasthebber van de gemeen
schap niet meer was, door een bedrieg
lijk middel ten opzichte van aanleggers 
zijn "beleicl van omkoperij " was blijven 
voortzetten ; clan wanneer het in arti
kel 246 van het strafwetboek omschreven 
misdrijf het bestaan of althans het 
blijven bestaan onclerstelt van een 
akkoord gesloten tussen de omkoper 
en de ambtenaar die hij wil omkopen 
om van hem door midclel van aanbie
dingen, giften of beloften, het verrichten 
of het nalaten van een in de uitoefening 
van zijn functies vallende daad te beko
men, en dan wanneer zulk akkoord, 
ingeval de beweerde omkoper, zoals 
ten deze, een rechtspersoon is, niet 
denkbaar is wanneer die persoon door 
het orgaan van zijn wettelijke last
hebbers en krachtens een formeel besluit 
van zijn raad van beheer, beslist aan 
de betrokken ambtenaar generlei bezol
diging meer toe te kennen : 

Overwegende dat blijkens het bestre
den arrest, de bezoldigingen die aan
leggers aangenomen hebben om, in 
de uitoefening van hun functies, de 
handelsbelangen van de naamloze ven
nootschap Tannerie et Maroquinerie 
belges te begunstigen, hun door de per
soon Feldheim, ten gevolge van met 
deze gesloten akkoorden gestort werden ; 

Overwegende dat, tot het beoordelen 
het ambtsdelict van aanleggers, wan
neer zij zich hebben laten omkopen 
door Feldheim, het onverschillig was, 
dat deze nu eens als lasthebber van de 
naamloze vennootschap Tannerie et 
Maroquinerie belges, dan eens voor 
zich persoonlijk gehandeld heeft wegens 
de belangen en de werkzaamheden 
welke hij in die vennootschap hield, en 
bleef uitoefenen; 

Overwegende clat het arrest vaststelt, 
dat de betalingen in mei en juni 1953 
door Feldheim aan aanleggers gedaan 
" de voortzetting van een beleid van 
omkoperij, het in stand houclen en 
de bevestiging van de sinds 1948 bestaan-

de staat van corruptie uitmaken >>; dat 
het clerhalve als aanvangspunt van de 
verjaring, wettig lreeft kunnen in acht 
nemen de ter gelegenheid van de beta
lingen van juni 1953 hernieuwde ver
dragen, welke met de vroegere verdragen 
een enkel misdrijf vormen ; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het vijfcle middel, door aanlegger 
Gerard afgeleicl uit de schending van 
de artikelen 97 van de Gronclwet en, 
bijgevolg 2'•6 en 253 van het strafwet
boek, doorclat, hoewel in de beweeg
reclenen van zijn beslissing verklarencle, 
dat de bij zondere verbeurclverklaring 
omschreven in evenvernoemd artikel 253 
van het strafwetboek >> niet mag gelast 
worden dan voor de bezoldigingen of 
het gecleelte van de bezolcligingen waar
van bewezen mocht zijn dat zij een 
onrechtmatige oorzaak hebben », en ten 
andere vaststellende dat, wat de aan 
aanlegger, voor de rekening van de 
naamloze vennootschap Sofina en de 
andere vennootschappen van de groep ge
storte sommen betreft << het niet ... moge
lijk is te bepalen in l10ever, die bezoldi
gingen betrekking hebben op die private 
raadgevingen of op de stappen door 
de naamloze vennootschap Sofina buiten 
de actie der regering ondernomen en in 
hoever zij het overwerk van de ambtenaar 
in de uitoefening van zijn functie dek
ten », het bestreden arrest desniettemin, 
naar luid van het clispositief ervan 
verbeurcl verklaart aile sommen en 
waarden >> beschreven in de telastleg
gingen », in de tekst waarvan aile voor 
de rekening van de naamloze vennoot
schap Sofina en de andere vennoot
schappen van de groep, aan aanlegger 
gestorte sommen en elke vier sommen 
integraal opgegeven staan : 

Overwegende dat de bijzondere ver
beurdverklaring omschreven in arti
kel 253 van het strafwetboek, zoals 
het bestreden arrest erop wijst, slechts 
mag bevolen worden, voor de door de 
omgekochte ambtenaar aangenomen be
zoldigingen of het gedeelte van zulke 
bezoldigingen die onder de toepassing 
van de strafwet vallen; 

Overwegende dat het arrest aanneemt 
dat een gedeelte van elke der voor de 
rekening van de naamloze vennootschap 
Sofina aan aanlegger gestorte en in de 
telastlegging vermelde sommen de bezol
diging geweest is van een werkzaamheid 
van aanlegger buiten de uitoefening 
van zijn functies en dat, in zulke mate, 
die het verklaart onmogelijk juist te 
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kunnen bepalen, die bezoldigingen niet 
onder de strafwet vallen ; 

Overwegende evenwel dat het arrest 
beslist dat de in de telastlegging C 
beschreven zaken aan de omkoper niet 
zullen teruggegeven worden, en ze ver
beurd verklaart, zonder uitzondering 
van het gedeelte van elk van de sommen 
of waarden die een bezoldiging is welke 
geen strafbaar karakter heeft; 

Dat het arrest aldus de, in het middel 
aangeduide wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
Over het derde middel, door aanlegger 

Nys afgeleid uit de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 246 van 
het strafwetboek, 21, 22, 26 van de wet 
van 17 april 1878 de voorafgaande titel 
van het wetboek van rechtspleging in 
strafzaken vormende, doordat het be
streden arrest de telastlegging van 
artikel 246 van het strafwetboek tegen 
aanlegger bewezen verklaart, zeggende 
" dat de beklaagde N ys van 1 mei 1945 
tot 30 juni 1948 aan het hoofd gestaan 
heeft van de afdeling Duitsland van 
het Ministerie van Buitenlandse zaken 
en van 15 juli 1951 tot 15 maart 1954 
handelsadviseur van de Belgische am
bassade te Bonn geweest is en dat de 
hem toegekende commissielonen de be
zoldiging geweest zijn voor de behar
tiging, in Duitsland, van de belangen 
der firma's naamloze vennootschap 
Tannerie et Maroquinerie belges, naam
loze vennootschap Valensy, naamloze 
vennootschap Etablissements De Poor
tere, naamloze vennootschap Confectie 
Koorheen, in het raam van zijn werk
zaamheid als ambtenaar "• zonder vast 
te stellen dat het ging om daden " van 
zijn functie of zijn bediening "• wat bij 
betwistte ; dan wanneer aanlegg·er bij 
conclusies deed gelden " dat de volgende 
daden niet behoorden tot de wettelijke 
bevoegdheden van de officiele functie 
van handelsadviseur van de Belgische 
ambassade door beklaagde te Bonn 
vervuld (tussen juli 1951 en maart 1954) 
en hem niet mogen toegerekend worden : 
1° het voeren, besturen of voorzitten 
van besprekingen betreffende het sluiten 
van handelsverdragen of akkoorden ... 
2° het ontwerpen, opstellen, sluiten van 
zulke verdragen of akkoorden, 3° bet 
toezicht houden op de nakoming van 
die verdragen of akkoorden, 4° het 
benutten of door derden doen benutten 
van gewone, speciale of andere in die ver
dragen of akkoorden toegestane of be
loofde licenties, 5° het benutten of het 
doen benutten door derden de in die ver-

dragen of akkoorden ... toegestane ... licen
ties, 6° het beschikken over of ten goede 
doen komen aan derden van de reserve 
van 5 t. h., omschreven in die verdragen 
of akkoorden ... "• dan wanneer aan
legger besloot " dat al de kwestieuze da
den uitsluitend tot de bevoegdheid van de 
centrale administratie van het Minis
terie behoorden "• zoals blijkt " uit het 
proces-verbaal van de in Duitsland 
gevoerde handelsbesprekingen "• en eraan 
herinnerde " dat een wezenlijk vereiste 
voor het bestaan van het delict van 
omkoping bestaat in het feit dat de 
ambtenaar bevoegd is om de van hem 
gevraagde daad te verrichten >> op welke 
middelen het bestreden arrest met ant
woordt, naardien de verklaring dat de 
gedane betalingen de bezoldiging zouden 
geweest zijn voor de behartiging van 
de belangen van verscheidene firma's 
"in het raam van zijn werkzaamheid 
als ambtenaar >> noch een voldoende 
motief noch een genoegzaam antwoord, 
uitmaakt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegger erkend heeft, 
in sommige gevallen opgetreden te zijn 
en, in de mate van het mogelijke, de 
naamloze vennootschap Tannerie et Ma
roquinerie Belges te hebben gebolpen ; 
dat hij tevens erkend beeft zich bezig 
gehouden te hebben met de verleng·ing 
van twee licenties van 20.000 dollar 
van de naamloze vennootschap Valensy 
op een tijdstip toen het Belgisch-Duits 
handelsverkeer in zijn bevoegdheid viel; 

Overwegende dat het arrest bovendien 
vaststelt dat, in het geval van de firma 
De Poortere, de machtiging tot het 
invoeren van een voorraad tapijten, 
van de Duitse overheden bekomen werd 
ingevolge een stap waaraan aanlegger 
deel nam en dat wat betreft de firma 
De Groodt, het dank zij zijn optreden 
is, dat een partij mantels is kunnen 
gei:mporteerd worden in Duitsland, onder 
aanwendmg van een overschot van 
deviezenkredieten ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat die stappen en interventies die de 
behartiging van de belangen van die 
vennootschappen heet, in het raam van 
aanleggers werkzaamheid als ambtenaar 
uitgevoerd werden ; dat zij nezoldigd 
werden hoewel geen vergoeding mede
brengende; 

Overwegende dat bet arrest, derhalve, 
de conclusies van aanlegger passend 
beantwoord heeft en bijgevolg de beslis
sing regelmatig gemotiveerd heeft; 

Dat het middel in feite niet opgaat ; 
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Over het vierde middel, door aan
legger Nys afgeleid en het dercle m1ddel 
door aanlegger Friedberg afgeleicl uit 
de schencling van de artikelen 97 van 
de Gronclwet, 246 van het strafwetboek, 
21, 22 en 26 van de wet van 17 april1878 
de voorafgaande titel van het wetboek 
van rechtspleging in strafzaken vor
mende, doordat de bestreden arresten, 
na erkencl te hebben clat bet misdrijf 
van omkoping een ogenb1ikkelijk mis
drijf is, hetwelk door het sluiten van 
l1et omkopingsverdrag worclt volvoercl, 
en verklaard te hebben dat evenwel 
de claden tot uitvoering van dat verdrag 
" als dusdanig niet strafbaar », '' het 
kunnen worden voor zoveel het het 
sluiten van een nieuw verdrag behelst », 
aanleggers veroordelen uit hoofde van 
feiten, gebeurd vanaf januari 1945 tot 
maart 1953, wat aanlegger Nys betreft, 
en vanaf maart 1947 tot maart 1953, 
wat aanlegger Friedberg betreft welke 
feiten normaal verjaard waren op 9 juni 
1956, de datum van de in aanmerking 
genom en stmtende claad, en zulks 1° wijl 
aanlegger Nys, op 15 juni 1953, een 
som van 15.000 frank, en na juli 1953, 
een som van 26.696 frank en, 2° wijl 
aanlegger Friedberg, op 13 april 1956, 
een som van 30.000 frank ontvangen 
had, zoncler vast te stellen dat die 
betalingen gelijktijdig met het sluiten 
van nieuwe verclragen plaats gehacl 
hebben, of op welke datum de verdrag·en, 
tot nakoming waarvan die betalingen 
gedaan zijn, gesloten werden, clan wan
neer, volgens de door de arresten zelf 
aangenomen stelling, het verdrag het 
ogenblikkelijk misdrijf oplevert en de 
daden tot uitvoering van dat verdrag 
slechts strafbaar zijn, indien zij het 
sluiten van een nieuw verdrag behelzen : 

Overwegende dat de bestreclen arresten 
vaststellen dat de door aanJeggers aan
vaarde bezoldigingen ten doel haclden 
het verkrijgen en het in stand houden 
op algemene en permanente wijze van 
hun inschikkelijkheid jegens de omkoper, 
en het mogen rekenen op hun optreden, 
telkens wanneer de gelegenheid zich in 
de sfeer van hun functies mocht voor
doen; dat zij bijgevolg beslissen dat 
elke der betalingen van die bezoldigingen, 
de laatst geschiecle bier inbegrepen, 
in dit g·eval het sluiten van een nieuw 
verdrag en, derhalve, een feit van om
koping behelsde ; 

Dat eruit volgt dat, in strijcl met de 
heweringen waarop het middel berust, 
de arresten vastgesteld hebben clat de 
in het miclclel vermelde betalingen even-

als de voorgaancle met het sluiten van 
nieuwe strafbare verdragen samenge
vallen zij n ; 

Dat de middelen in feite niet opgaan; 
Over het tweede middel, door aan

Iegger Friedberg afgeleid uit de schencling 
van de art1kelen 97 van de Grondwet, 
246 van bet strafwetboek, 21, 22 en 26 
van de wet van 17 april1878 de vooraf
gaande titel.van het wetboek van rechts
pleging in strafzaken vormende, doordat 
het bestreden arrest na verklaard te 
hebben clat de verjaring·stuitende daad 
op 9 juni 1956 plaats had, de teJast
leggingen D, 1 tot 20, betreffencle feiten 
van maart 194 7 tot maart 1953 g·epleegd, 
tegen aanlegger bewezen acht omdat 
de verjaring van die feiten niet ingetreden 
is aangezien zij zouden ontsproten zijn 
aan hetzelfde strafbaar opzet als een 
1aatste feit D 21, clat op 13 april 1956 
zou zijn gepleegcl, dan wanneer op 
13 april 1956, de vroegere feiten, waarvan 
het Iaatste in maart 1953 plaats had 
gehacl verjaarcl waren door het verlopen 
van de tijclruimte van 3 jaar, zonder 
onderbrekmg, en het niet aannemelijk 
is, dat een nieuw feit de strafrechter
lijke vordering die door het verlopen 
van de wettelijke termijnen verjaard 
was opnieuw in !even kon roepen, even
min als het aannemelijk is dat er tussen 
feiten die gescheiden zijn door een 
tijclruimte, 1anger dan de verjaring, 
een eenheid van strafbaar opzet bestaat : 

Overwegende clat het bestreden arrest 
de telastlegg·ing D betreffende het mis
drijf van omkoping, gepleegcl tussen 
1 januari 1946 en 1 mei 1956, en onder 
meer in 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 
1952, 1953 en 1956, v66r 1 mei ten 
laste van aanlegger hewezen verkJaart ; 

Overwegende, ongetwijfeld, dat in 
de aanduiding van zekere door aan
legger ontvangen sommen er onder 
meer gereleveerd was onder nr 20° : " in 
1953, na 21 maart: 57.749 frank, beclrag 
door Feldheim voor rekening van de 
naamloze vennootschap Valensy over
handigd » en onder nr 21 : "op 13 april 
1956 : 30.000 frank, som voor de rekening 
van de naamloze vennootschap Tannerie 
et Maroquinerie belges door Feldheim 
overhandigd >> ; 

Overwegende echter dat het arrest 
nader toelicht clat " beklaagcle, in zijn 
verklaringen van 21 juni 1956 (map III, 
stuk 14), erkende af en toe, van 1947 
tot in 1951 en misschien nog in 1952 
sommen geld van 5 a 15.000 frank 
ontvangen te hebben, zonder dat uitge
sloten is dat hij nog een of andere kleine 



-373-

som ontvangen heeft in 1953, 1954 
en 1955 ''• dat de som van 30.000 frank 
die aan aanlegger op 13 april 1956 
gestort werd " een commissieloon uit
maakt op de zaken welke van 1952 
tot 1955 door de vennootschap Tannerie 
et Maroquinerie belges werden af5e
handeld met Finland »; dat uit de ver
klaringen van F. Feldheim (map III 
stuk 12) blijkt dat de onderhandelingen 
in Finland betreffende het Ieder voor 
hoeden, behoorden tot de bevoegdheid 
van beklaagde, die in de jaren v66r 1956 
dienaangaande veelvuldige stappen ge
daan had; dat het Belgisch-Fins han
delsverdrag·, ondermeer met betrekking 
tot die artikelen, van 15 november 1955 
dag·tekent; dat getuige Spreutels (zelfde 
map, stuk 18) de economie ervan uit
legt en de invloed doet uitschijnen, die 
de Belgische delegatie heeft kunnen 
oefenen door het orgaan van beklaagde, 
die ze voorzat "; ... " dat de toekenning 
van deze som (die van 30.000 frank, 
aan aanlegger op 13 april 1956 gestort) 
welke, na het slagen van de onderhan
delingen, de bezoldiging voor de talrijke 
tussen '1953 en 1955 gedane stappen 
uitmaakt, onbetwistbaar bovendien ertoe 
strekt op algemene en permanente wijze 
de welwillendheid van beklaagde ten 
opzichte van de Tannerie et Maroqui
nerie belges te verkrrjgen en in stand 
te houden en naderhand te mogen 
rekenen op zijn medewerking telkens 
wanneer de gelegenl1eid zich mocht 
voordoen in de kring van de daden 
van zijn ambt "• tenslotte dat << de staat 
van corruptie, ononderbroken blijven 
bestaan heeft van '1947 tot 1956, en 
onder meer gedurende de jaren 1954 
en 1955 "; 

Overwegende dat uit deze vaststel
lingen blijkt dat het arrest ten laste 
van aanlegger bewezen geacht heeft, 
behalve de feiten, en inzonclerheid dat 
van maart 1953, die in de tekst van 
de telastlegging, op niet limitatieve 
wijze aangeduid waren, feiten gepleegd 
in 1954 en in 1955 en begrepen in die 
telastlegging welke de omkoperij die 
aanlegger ten laste gelegd was tijdens 
gans de periode van 1 januari 1946 tot 
1 mei 1956, vermeldde; 

Dat eruit volgt, dat het middel, het
welk steunt op de stelling dat geen 
enkel tussen maart 1953 en 13 april1956 
gepleegd feit aanlegger ten laste gelegd 
en tegen hem bewezen geacht werd, 
in feite niet opgaat; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending· van de artikelen 1, 25, 

38 en 40 van het strafwetboek, doordat 
het arrest van 2 april 1959, wat aan
leggers Gerard en Nys betreft, en het 
arrest van 30 juni 1959 wat aanlegger 
Friedberg betreft beslissen, dat de g·eld
boete door een gevangenisstraf van 
zes maand zal vervangen worden bij 
niet-betaling in de door de wet bepaalde 
termijn : 

Overwegende dat. de bestreden arres
ten respectievelijk aanleg·gers Gerard 
en Nys en aanlegger Friedberg, ieder 
veroordelen tot een enkele straf van 
6 maand gevangenis en 500 frank geld
boete vermeerderd met 190 deciemen, 
en zeggen dat bij niet-betaling· binnen 
de wettelijke termijn, deze geldboete 
zal mogen vervangen worden door een 
vervang·ende g·evang·enisstraf van 
6 maand; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 40 van ]let strafwetboek, de duur 
van de vervangende gevangenisstraf 
geen 3 maanden zal overschrijden voor 
hen die veroo'rdeeld werden wegens 
wanbedrijf; 

Overwegende dat door tegen aan
leggers een vervangende gevangenisstrflf 
van 6 maanden uit te spreken, de arres
ten de in het middel aangeduide beschik
kingen geschonden hebben ; 

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

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memories en stukken, die 
door aanleggers Nys en Friedberg· inge
diend werden, meer dan 2 m;:~and na 
28 juli 1959, de dag waarop de zaak 
door de griffier op de algemene rol inge
schreven werd, verbreekt het bestreden 
arrest van 2 april 1959, voor zoveel 
slechts het tegen aanleggers Gerard en 
Nys een vervangende gevangenisstraf van 
6 maanden uitspreekt en het, ten op
zichte van aanlegger Gerard beslist dat 
aan de omkopers niet zullen terugge
geven worden de zaken welke aan die 
aanlegger door de naamloze vennoot
schap Sofma geleverd werden en beschre
ven zijn in de telastlegging C onder 
nummers, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 
22, 23, 2!±, 25, 26, 27 en 28 en het de 
verbeurdverklaring en de stelling daarvan 
ter beschikking van de stad Brussel 
beveelt met opdracht ze aan de com
missie van openbare onderstand, volgens 
de behoeften van die instelling te over
handigen; verbreekt het bestreden arrest 
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van 30 juni 1959 voor zoveel bet ten 
laste van Friedberg een straf van 
6 maanden vervangende gevangenis 
wijst ; verwerpt de voorzieningen voor 
het overige ; beveelt dat melding van 
dit arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissingen ; veroordeelt aanleggers elk 
tot vier vijfde van de kosten betreffende 
hun voorziening; laat het overige vijfde 
de Staat ten laste; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het hof van beroep 
te Luik. 

14 december 1960. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Giroul, voorzitter. -
Verslaggeve1·, II. de Waersegger. 
Gelijkluidende conclusie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Fau
res en della Faille d'Huysse. 

1e KAMER.- 16 december 1960. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - AANBOD VAN BEWIJS. -
VERWERPING. - MOTIVERING. 

Beantwoo!'dt gepast een aanbod van bewijs, 
do01' verwee1·de1' tegen een eis tot scheiding 
van tafel en bed voorgesteld en enkel 
gemotiveerd door de verklm·ing dat de 
feiten, waa1·van het bewijs aangeboden 
is, het beledigend kamkter van de aan 
ve1·wee1·der ten laste gelegde daden 
zouden kunnen doen vervallen, het 
arrest dat het aanbod van bewijs ve1'
werpt door de overweging dat de feiten, 
zelfs bewezen, dit gevolg niet zouden 
hebben (1). 

(NOISET, T. LESENFANTS.) 

ARREST. 

IIET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 14 januari 1960 door het hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 231 en 306 

(1) Raadpl. cass., 24 januari 1956 (A1•r. 
Verbr., 1956, 410; Bttll en PAsrc., 1956, 
I, 526); verge!. cass., 5 november 1959 (.Arr. 
Verbr., 1960, 188; Bull. en PAsrc., Hl60, 
I, 274). 

van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 1° doordat het bestreden 
arrest, hoewel het bij overneming van 
de redenen van het beroepen ,vonnis 
de beslissing van de eerste rechters ' 
bevestigt, die de scheiding van de echt
genoten ten nadele van aanlegger uit
gesproken hadden, het verzoek om een 
getuigenverhoor verwerpt dat in hoger 
beroep door aanlegger ingediend werd 
en strekte tot het bewijs van verschil
lende feiten welke, volgens hem, het 
beledigend karakter van de hem door 
zijn echtgenote verweten gedrag·ingen 
konden doen wegvailen, en om in dezer 
voege te beslissen, steunt nierop dat 
« zelfs aangenomen, hetgeen geenszins 
bewezen is, dat de echtgenote zich 
slecht zou hebben gedragen, deze gedra
ging het instellen van een eis tot echt
scheiding· of tot scheiding van tafel en 
bed door de echtgenoot zou mogelijk 
gemaakt hebben,· hetgeen door hem 
niet gevraagd wordt, doch het beledi
gend karakter van de feiten jegens hem 
niet zou doen wegvallen, dat, vermits 
het tegen het elkaar opwegen van tekort
komingen ter zake niet vermag te worden 
aangenomen, het verzoek om getuigen
verhoor van appellant niet kan ingewil
ligd worden, dan wanneer, om met 
volledige kennis van zaken recht te 
doen over een vordering· tot scheiding 
van tafel en bed, die, zoals in onderhavig 
geval, op gewelddaden of beledigingen 
van erge aard gegrond is, de rechter 
noodzakelijk rekening moet houden met 
alle elementen van de zaak en met de 
bijzondere aard van de betrekkingen 
tussen partijen en, dienvolgens, moet 
nagaan of, gelet op deze gezamenlijke 
elementen, de tot staving van de vorde
ring ingeroepen feiten werkelijk een 
beledig·end en tergend karakter voor de 
eisende echtgenoot vertonen, aangezien 
de grieven welke door de verwerende 
echtgenoot, betreffende het gedrag van 
zijn echtgenoot voorgebracht worden, 
te dien opzichte een beslissende invloed 
op het oordeel van de rechters kunnen 
hebben, zonder dat evenwel, gezegde 
echtgenoot ze tot staving van een per
soonlijke vordering tot echtscheiding 
of tot scheiding van tafel en bed behoeft 
te doen gelden (schending van de arti
kelen 231 en 306 van het Burgerlijk 
W etboek) ; 2° doordat, althans in zover 
het arrest, om de hierboven aangehaalde 
redenen, het door aanlegger ingediende 
verzoek om een getuigenverhoor ver
werpt, het op een dubbelzinnige of 
twijfelachtige wijze met redenen om-
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kleed is, daar het geen mogelijkheid 
biedt te onderscheiden of het hof van 
beroep door een soevereine beoordeling 
van de met aanbod van bewijs door 
aanlegger aangevoerde feiten geacht 
heeft dat de door hem ten laste van 
z1jn echtgenote geuite grieven het bele
digend karakter van de te zijnen laste 
door de eerste rechter vastgestelde 
feiten niet konden doen wegvallen dan 
wel of het, in rechte uitspraak doende, 
integendeel, overwogen heeft dat de 
door een verwerende partij in een vor
dering tot scheiding tegen haar echt
genoot geuite grieven, welke ook de 
aard en de draagwijdte van die grieven 
weze, nooit anders mogen ingeroepen 
worden dan als grond tot echtscheiding 
of tot scheiding van tafel en bed; (scherr
ding· van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
de scheiding van tafel en bed wegens 
beledigingen van erge aard ten nadele 
van aanlegger uitspreekt; 

Overwegende dat aanlegger, v66r het 
Hof van beroep, bij conclusies het 
bewijs aang·eboden had van zekere 
feiten van wangedrag van verweerster, 
en dit aanbod rechtvaardigde door de 
reden dat « deze gedraging van de echt
genote elk beledigend karakter van de 
handelingen, die zij appellant (hier 
aanlegger) aanwrijft, zou kunnen doen 
vervallen "; 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest 
dit aanbod van bewijs verwerpt om 
reden dat, ware zelfs aangenomen dat 
de echtgenote zich slecht mocht gedragen 
hebben, « deze gedraging het beledigend 
karakter van de bern (aanlegger) ver
weten feiten niet zou doen vervallen " ; 

Dat het arrest aldus, zonder dubbel
zinnig·heid, beslist dat, in strijd met de 
in de conciUsies van aanlegger vervatte 
verklaring, de verweerster ten laste 
gelegde daden in feite zonder invloed 
zijn op het beledigend karakter van de 
tegen aanlegger bewezen feiten ; 

Overwegende, anderzijds, dat het arrest 
weliswaar erop wijst dat de door aan-

(1) DE PAGE, bd. I, nr 155 en Compl. bd. I, 
n r 155bis. Is niet « louter potestatief », de voor
waarde waarvan de verwezenlijking tegelijk 
van de wil van de schuldenaar en van die van 
een derde of van het toeval afhangt (DALLOZ, 
Repm·toire de droit civil, yo Condition, nrs 10 
en 13), ditwil zeggen tegelijk van de wil van de 
schuldenaar en van omstandigheden welke 
zich aan deze opdringen. (RIPERT en Bou
LANGER, bd. II, nr 1339). Die voorwaarde 

legger aan verweerster aangewreven hou
ding, indien zij bewezen was, « het 
instellen door de echtgenoot van een 
eis tot echtscheiding of tot scheiding 
van tafel en bed zou mogelijk gemaakt 
hebben "• maar dat het niet beslist dat 
de grieven welke door een verwerende 
partij tegen de echtgenoot, eiser tot 
scheiding, worden ingebracht, « slechts " 
mogen ingeroepen worden als grond 
van echtscheiding of van scheiding van 
tafel en bed of tot staving van een vor
dering tot echtscheiding of tot scheiding 
van tafel en bed ; 

Dat g·een enkel van de onderdelen 
van het middel in feite opgaat; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening·; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

16 december 1960. - 18 kamer. 
Voorzitte1·, H. Vandermersch, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggevei', 
H. Vroonen. - Gelijkluidende concl1tsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. - Pleite1·, H. Faures. 

18 KAMER.- 16 december 1960. 

1° VERBINTENIS. - PoTESTATIEVE 
VOORWAARDE WELKE DE VERBINTENIS 
NIETIG MAAKT. - BEGRIP. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER. BURGERLIJKE 
ZAKEN. - LOUTER 01<' EENVOUDIG 
POTESTATIEVE VOORWAARDE. - BIN
DENDE BEOORDELING VAN DE RECHTER, 
- GRENZEN. 

1° De potestatieve voorwaarde die de 
verbintenis wellce ze vergezelt nietig 
maakt, is de louter potestatieve VOOi'

waarde, dit wil zeggen de voorwam·de 
'waai·van de verwezenlijking uitsluitend 
van de wil van degene die zich ve1·bindt 
afhangt (1). (Burg·. Wetb., art. 1170, 
1171 en 11?4.) 

is gewoonlijk « eenvoudig potestatieve voor
waarde » genoemd. 

vVordt betwist de vraag te weten of de 
louter potestatieve ontbindende voorwaarde 
de verbintenis nietig maakt; raadpl. enerzijds, 
DE PAGE, Cornpl. bd. I, nr 155bis; PLANIOL 
en RIPERT, bd. VII, nr 1028; COLIN en 
CAPITANT, bd. II, nr 650, en anderzijds, 
DALLOZ, Repm·toi1·e de clroit civil, yo Condition, 
nr 16. 
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2° Indien de beoo1'deling, dam· de 1'echte1', 
van het loute1' potestatief of van het 
eenvottdig potestatief km·akte1' van de 
voonvaarde waa1'van een verbintenis 
vergezeld is, souve1'ein is wannee1' zij 
uit de inte1'p1'etatie, in feite, van de 
bedoeling van de pm·tijen volgt ( 1), 
is zij, integendeel, aan de controle van 
het I-I of van cassatie onde1'W01'pen 
wanneer zij steunt hetzij op een 1'echts
g1'ond, hetzij op de bewoordingen van 
de alcte welke de verbintenis vaststelt (2). 
(ImpJ.iciete oplossing.) 

(LAIIOUSSEE, T. BIZET.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis op 16 januari 1957 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Charleroi ; 

Over het middel, afgeleid uit de scl1en
ding van de artikelen 1134, 1135, 1170, 
1172, 1174, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk W etboek, doordat, het 
bestreden vonnis bij bevestiging van het 
beroepen vonnis aanleggers vordering af
wijst om reden dat de tussen partijen tot 
stand gekomen overeenkomst nietig is, 
wijl de uitvoering van haar artikel 4 
volledig aan de willekeur van aanlegster 
is overgelaten en mitsdien aan een van 
de loutere wil afhangende voorwaarde 
onderworpen is, dan wanneer gezegd 
artikel 4 bepaalt : " De U.N.B.C.D. (aan
legger) behoudt zich het recht voor haar 
medewerking te weigeren of haar op
treden stop te zetten wanneer zij, in 
rechte of in feite, de eis van de aange
slotene niet verdedigbaar of de proce
dure nutteJoos acht, namelijk wanneer 
zij het door de tegenpartij gedane aan
bod van. dading reclelijk oordeelt, en 
wanneer de niet-ontvankelijkheid of het 
onvermogen van de tegenpartij vast
staancle is, dat in clat geval het de 
aangeslotene vrij staat te handelen en, 
indien hij door eigen micldelen gelijk 
krijgt, de '' U.N.B.C.D. " hem zijn wet
tige en normale uitgaven binnen de 
door artikel 1 bepaalde perken vergoeclt 
dan wanneer naar luid van gezegcl 

(1) DE PAGE, Compl., bd. I, nr 155bis; 
LAURENT, bd. XVII, nr 57; PLANIOL .en 
RIPERT, bd. VII, nr 1028. 

(2) Cass., 9 januari 1959 (Bull. en PAsrc., 
1959, I, 462) ; fr. cass., 7 februari 1955 ( Gaz. du 
Pal., biz. 254), 

artikel 1, aanlegger zich niet onder 
een louter van zijn wil afhangende 
voorwaarde verbonclen heeft, vermits 
de uitvoering van de ciausule niet uit
sluitend aan zijn oorcleel overgelaten 
wordt noch wanneer de niet-ontvan
kelijkheid of het onvermogen van de 
tegenpartij vaststaande is, noch wanneer 
de aangeslotene, die zijn vrijheicl om 
te handelen hernomen heeft, in het 
gelijk worclt gesteld en terugbetaling 
van zijn wettige en normale uitgaven 
vordert; waaruit volgt dat de rechter 
de bewijskracht van gezegde clausule 
(schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk W etboek), 
alsook de gevolgen er van (schending 
van de artikelen 1134 en 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek) en het begrip van 
de louter van de wil afhangencle voor
waarde (schending van artikelen 1170, 
1172 en in het bijzonder 1174 van het 
Burgerlijk Wetboek) miskend heeft : 

Overwegencle dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat het contract, waarbij 
partijen overeengekomen zijn clat aan
legger aan verweerder ten belope van 
10.000 frank en tegen een 1 jaarlijkse 
premie, de betaling waarborgcle van de 
kosten van het verhoor, van het des
kundig onclerzoek, van de bijstand van 
een pleitbezorger of advocaat en van 
de kosten van de procedure, welke ver
weerder te maken heeft om vergoeding 
van een bepaalde schade te bekomen 
en om vercledigd te worden bij ver
volging v66r de strafrechter wegens 
inbreuken op de wegcode, de in het 
micldel aangehaalde clausule 4 bevat; 

Overwegende dat, om te beslissen 
dat deze clausule een louter van de 
wil van aanlegger afhangende voor
waarcle is, en, dienvolg·ens de verbintenis 
nietig maakt, de rechter enkel op de 
bewoordingen van deze clausule steunt, 
zonder enig extrinsiek element betref
fende de bedoeling van de partijen in 
te roepen; 

Overwegende dat hij, bij het oncler
zoeken van de termen van de clausule, 
geen enkele melding maakt van het 
daarin vervat heeling, volgens hetwelk 
zelfs wanneer aanlegger zijn medewer
king geweigerd heeft, hij ertoe gehouden 
blijft aan verweerder, zo deze niettemin 
gehandeld en het pleit gewonnen beeft, 
het bedrag van zijn wettige en normale 
uitgaven te betalen; 

Overwegende dat uit dit beding blijkt 
dat de verbintenis van aanlegger niet 
onder een louter potestatieve voor
waarde aangegaan werd, dit wil zeggen 
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onder een voorwaarde waarvan de ver
wezenlijking uitsluitend van de wil van 
de , schuldenaar afhangt; 

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

den vonnis ; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder tot de kosten ; 
verwijst de zaak naar de Rech~b~nk 
van eerste aanleg· te Berg·en, Zlttmg 
houdende in l10ger beroep. 

16 december 1960. - 1e lmmer. -
VooTzitte1', H. Vandermersch, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggever, 
H. Bayot. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. - Pleite1·, H. Simont. 

1e KAMER.- 16 december 1960. 

BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
MIDDEL HIERUI1' AFGELEID DAT ZEKERE 
VASTSTELLINGEN VAN HET ARREST UIT 
DE PERSOONLlJKE KENNIS VAN DE 
RECHTER VOORTVLOEIEN.- BEWERING 
ZONDER STEUN IN IIET BESTREDEN 
ARREST OF IN EEN ANDER STUK VAN 
DE RECIJTSPLEGING. - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

Mist feitelijke gTondslag het mi~del hieTop 
gesteund dat zeke1'e vaststel!~ngen va?1 
het an·est uit de peTsoonhJke kenms 
van de 1·echte1' vooTtvloeien of zouden 
ktmnen voortvloeien, te1·wijl noch uit 
het a1·1·est noch 1oit een ande1· bij de 
voo1'ziening gehecht st1ok blijkt dat 
gezegde vas~stellingen ~·i~ een doo1· de 
1'echte1' bn~ten de z~tt~ng ve1'kTegen 
lcennis voortvloeien { 1). 

{L ... , T. T ... ) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 30 juni 1959 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 

(1) Cass., 8 november 1926 (Bull. en 
PASIC., 1927, I, 85). Vergel. cass., 29 november 
1954 (A1'1'. Vm·b1·., 1955, blz. 201; B1tll. en 
PAsrc., Hl55, I, 275), 21 september en 30 octo-

de schending· van de artikelen 1317, 
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, doordat, om 
aanlegger zijn vordering tot echtscheiding 
te ontzeggen die gesteund was op de 
volhardende weigering van verweerster 
de echtelijke plicht te vervullen, en 
zonder te betwisten dat, zoals aanlegger 
in zijn op de redenen van de eerste 
rechter gesteunde conclusies in hoger 
beroep aanvoerde, er uit de door getuige 
B... ( 4e getuige) in het rechtstreeks 
getuigenverhoor afgelegde verklaring 
bleek dat verweerster onrechtstreeks, 
maar zonder enige mogelijke dubbel
zinnigheid, aan deze getuige bekend 
had sinds zeven jaar geweigerd te hebben 
haar echtelijke plicht te vervullen, het 
bestreden arrest beslist « dat gewis, 
de verklaring van getuige B... als af
doende zou kunnen beschouwd worden 
indien zij niet door de derde getuige 
van het tegenverhoor tegengesproken 
was" : a) dan wanneer het bestreden 
arrest aldus de bewijskracht schendt 
van het proces-verbaal van het recht
streeks getuigenverhoor en van het 
proces-verbaal van het teg·enverhoor 
waarin de onderscheirlen verklal'ingen 
van de genoemde B... en dame D ... 
{derde getuige) opgenomen werden, waar
uit blijkt dat deze laatste het relaas 
gegeven heeft van een gesprek tussen 
B... en verweerster bij hetwelk zij 
na de scheiding van de echtgenoten, en 
buiten de aanwezigheid van aanlegger, 
in de woning· van verweerster aanwezig· 
geweest is, welk gesprek geenszins .de 
verklaring tegensprak waardoor getmg·e 
B ... op het rechtstreekse getuigenverhoor 
het gesprek weergaf dat hij in januari 
1956 v66r de scheiding van de echtgeno
ten gehad had, in aanwezigheid van aan
leg·ger, in diens woning, en in afweziglleid 
van de getuige D ... , en tijdens hetwelk 
verweerster hem de door aanleg·ger 
ing·eroepen niet dubbelzinnige beken
tenis gedaan had (schending van de 
artikelen 1317, 1319 en 1320 van het 
Burgerlijk \Vetboek); b) dan wanneer 
het arrest, met miskenning van de aan 
de recllters opgelegde verplichting hun 
beslissing·en met redenen te omkleden? 
de conclusies niet beantwoordt waarblJ 
aanlegger v66r de rechters in hoger 

ber 1959 (A1·r. Vm·b1·., 1960, 89 en 172; B1tll. 
en PASIC., 1960, I, 123 en 251), gewezen in 
zaken waar het middel steun vond in de 
meldingen van het vonnis of van een proces
verbaal van de terechtzitting. 
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be_roep deze door verweerster aan ge
tmge B ... gedane ondubbelzinnige be
kentenis inriep, en liet gelden " dat 
de verklaringen op het tegenverhoor 
de op de rechtstreekse getuigenver
lwren afgelegde niet ontzenuwen; ... 
dat de derde getuige slechts een verlda
ring . van verweerster weergeeft die 
ovengens van na de scheiding dagte
kent », (schending van artikel 9? van 
de Grondwet) : · 

Over bet eerste onderdeel 
Overwegende dat, om te beslissen 

dat 11et bewijs van de opzettelijke en 
ongerechtvaardigde weigering van ver
weerster haar echtelijke plicht te ver
vullen niet geleverd is, het bestreden 
arrest in zijn gronden erop wijst « dat 
gewis, de verklaring. van getuige B ... : 
gewezen fiscaal advrseur van de par
tijen, als afdoende zou kunnen beschouwd 
worden, indien zij niet door de derde 
getuige van het tegenverhoor was tegen
gesproken " ; 

Overwegende dat de rechter, die 
zich zodoende op belmopte wijze uit
drukt, niet bedoeld heeft te zeggen 
dat de verklaring van deze derde getmge 
een betwisting van !Jet door getuige 
B ... gezegde met zich bracht; 

Dat hij aan dezes getuigenis, waaruit 
bleek dat verweerster aan de getuige 
haar voortdurende weigering zo goed 
als bekend had, in feite het door een 
getuige van het tegenverhoor gegeven 
relaas van een later gesprek tussen B ... 
en verweerster tegengesteld heeft, in 
de loop vvaarvan zij opkwam tegen de 
door voornoemde B ... aangehaalde be
wering van aanlegger, "dat zijn echt
genote sinds zeven jaar aile echtelijke 
betrekking weigerde », en eruit afgeleid 
heeft dat de werkelijkheid van het feit 
dat, naar blijkt, in de door getuige B ... 
aangehaalde omstandigheden bekend 
werd, door de ontkenning welke ge
tuige D ... aan het licht gebracht had, 
tegengesproken was ; 

Overwegende dat de rechter, door, 
zoaJs llij het gedaan heeft, de verkla
ringen waarvan. sprake te beoordelen, 
er aan geen zm heeft toegeschreven 
die onverenigbaar is met de bewoor
dingen waarin zij in de processen-verbaal 
van het rechtstreekse getuigenverhoor 
en van het tegenverhoor werden op
genomen; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel in feite niet opg·aat ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger, waar hij 

in zijn conclusies naar de redenen van de 
eerste rechter verwijst, namelijk tot 
staving van zijn vordering de overwe
gingen ingeroepen heeft " dat de in 
het tegenverhoor afgelegde verklaringen 
die van het rechtstreeks getuigenver
hoor niet ontzenuwen ; ... dat de derde 
getuige slecMs een verklaring van ver
weerster aanhaalt die overigens na de 
scheiding afgelegd werd ... '' ; 

Overwegende dat ~eze beschouwingen, 
ontleend aan de beslrssing van de eerste 
rechter in de zin welke zij daarin hebben 
de uiting uit!naken van een beoordeling 
van de bewrJskracht van de onderschei
den getuigenissen, waarbij, ten aanzien 
van een ervan, rekening gehouden wordt 
met de feitelijke omstandigheden waarop 
de rechter gewezen heeft als zijnde 
naar zijn oordeel, van zulke aard dat 
zij de omzichtigheid rechtvaardigen 
die hij bij de door hem geuite over~ 
weging in acht g·enomen heeft; 

Overwegende, enerzijds, dat de rechter 
die de bewijskracht van de tijdens de 
debatten afgelegde getuig·enissen soe
verein beoordeelt, de conclusies, waarin 
een partij een beoordeling betreffende 
een getuigenis uit, beantwoordt door 
de zijne er tegenover te stellen; 

Overwegende, anderzijds, dat het Hof 
van beroep niet nader behoefde in te 
gaan op de door aanlegger ingeroepen 
omstandigheid dat de door de derde 
getuige aangehaalde verklaring van ver
weerster " overigens na de scheiding 
afgelegd werd », daar aanlegger daaruit 
geen enkele juridische gevolgtrekking 
afleidde; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel naar recht faalt ; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9? van 
de Grondwet, 1315, 131?, 1319 en 1320 
van het Burgerlijk vVetboek, doordat 
tot afwijzing van aanleggers vordering 
tot echtscheiding, wellr gesteund was 
op de voortdurencle weigering· van ver
weerster haar echtelijke plicht te ver
vullen, het bestreden arrest beslist dat 
" de getuigen die het door hem - aanleg
ger - voorgebrachte feit bevestigd heb
ben, zijn moeder zijn, bij wie een gecleelte 
van het gemeenschappelijk vermogen 
verborgen was, zijn zuster en haar vroe
gere bijzit, sinclsdien haar echtgenoot, 
die, behalve hun verwantschap, evenals 
ook de vijfde getuige, in nauw verband 
zijn met zijn nieuwe beroepsbedrijvig
heclen en clat ]Jet om reclen van cleze 
famiiiebanclen en gemeenschappelijke be
langen niet mog·elijk is aan hun verkla-
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ringen voldoende geloof te hechten, 
des te meer daar, zo men de tijdens 
het teg·enverhoor ingewonnen getuige
nissen leest... de tijdelijke onthouding 
van intieme betrekkingen aan een zenuw
inzinking van geintimeerde toegeschre
ven wordt ))' 1° dan wanneer de rechter 
zijn beslissing slechts steunen mag op 
feiten welke hij vaststaand bevindt op 
grond van de wettelijke bewijzen die 
de partijen v66r hem inroepen, en niet 
op die welke hij alleen uit zijn persoon
lijke kennis afleidt, en dan wanneer, 
waar het arrest, in onderhavig geval, 
de door de partijen ingeroepen bewijs
elementen niet kenbaar maakt waa.ruit 
het de verklaringen afgeleid heeft dat 
een gedeelte van het gemeenschappelijk 
vermogen bij de moeder van aanlegger 
verborgen was (zesde getuige bij de 
rechtstreekse enquete), dat eerste ge
tuige de bijzit van de zuster van aan
legger geweest was vooraleer haar echt
genoot te worden, en dat aile drie, evenals 
de vijfde getuige, met zijn nieuwe be
roepsbedrijvigheden nauw verbonden 
zijn, op de voet van welke verklaringen 
het arrest het bestaan aanneemt van 
gemeenschappelijke belangen, welke 
gevoegd bij de familiebanden, volgens 
hem geen mogelijkheid hood om aan 
de verklaringen van deze vier getuigen 
voldoende geloof te hechten, het arrest 
in het onzekere laat of het deze beslissing 
gesteund heeft op de beoordeling van 
door de partij en ingeroepen en aan 
het hof voorgelegde wettelijke hewijzen 
ofwel op de persoonlijke kennis welke 
de rechters in beroep van deze feiten 
hadden, zodoende de controle van de 
wettigheid van 's hofs beslissing belet
tende, en doordat het arrest dienvolgens 
niet met redenen omkleed is (schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 1315 van het Burgerlijk Wetboek); 
2° dan wanneer het arrest weigert aan 
de verklaringen van gezegde getuigen 
geloof te hechten, zonder de op de 
redenen van het beroepen vonnis ge
steunde conclusies te beantwoorden waar
bij aanlegger liet gelden « dat, hoewel 
deze getuigen respectievelijk de schoon
broeder, de zuster en de moeder van 
aanlegger zijn, hun verklaringen met 
elkaar overeenstemden en geen enkel 
element van onbetrouwbaarheid lieten 
blijken )) en dat zij door de getuigenissen 
van de vierde en de vijfde getuige 
bevestigd werden, waaruit volgt dat 
het arrest tekort komt aan de verplich
ting die op de rechters rust hun beslissing 
met redenen te omkleden (schending 

van artikel 97 van de Grondwet) ; 
3° dan wanneer de neslissing van bet 
arrest, « dat, zo men de tijdens het 
tegenverhoor opgenomen getuigenissen 
leest, de tijdelijke onthouding van in
tieme betrekking aan een zenuwinzinking 
van geintimeerde toegeschreven wordt)) : 
het a) de bewijskracht van het proces-ver
baal van het tegenverhoor miskent, waar
uit blijkt dat op dit verhoor een enke1e 
getuige op zes (de t,e) daaromtrent 
getuigd heeft, en de derde, zoals overig·ens 
de vierde, slechts ten dele de gezegden 
van verweerster aangehaald had (scherr
ding van de artikelen 1317, 1319 en 1320 
van het Burgerlijk W etboek) ; b) in 
elk geval, wijl het niet nader aanduidt 
op welke getuig·enissen van het teg·en
verhoor het steunt, het de conclusies 
niet beantwoordt waarbij aanlegger met 
de eerste rechter deed gelden dat de 
verklaringen van het teg·enverhoor die 
van het rechtstreekse getuigenverhoor 
niet ontzenuwen, daar de eerste getuige 
geen enkel positief element aanbracht, de 
tweede niet gehoord geweest was, de 
derde slechts een verklaring van ver
weerster, die overigens na de scheiding 
afgelegd werd, aanhaalde, de vierde aileen 
sprak van een schorsing van de betrekkin
gen wegens zenuwinzinking gevolgd door 
de normale hervatting ervan volgens 
de gezegdes van verweerster, de vijfde 
slechts op het tegenverhoor getuigd 
heeft en het getuigenis van de zesde 
door dat van de eerste getuige tegen
gesproken wordt, waaruit volgt dat het 
arrest niet naar de vereisten van arti
kel 97 van de Grondwet met redenen 
omkleed is (schending van deze wets
bepaling) 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat noch uit de bestreden 
beslissing noch uit enig tot staving van de 
voorziening overgelegd stuk blijkt dat het 
bewijs van de feitelijke omstandigheden, 
welke het hof van beroep in acht g·eno
men heeft, ble,ek uit de persoonlijke 
kennis ervan die de leden van dit hof, 
ervan buiten de zitting zouden ver
kregen hebben; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de rechter, die 

de redenen uiteenzet waarom de ver
klaringen van sommig·e getuigen hem 
niet schijnen in aanmerking te kunnen 
genomen worden, aldus de overweg·ingen 
beantwoordt waarbij een partij de geloof
waardig·heid van die getuigen deed gel
den; 
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Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat, in zover het de 

schending van de bewijskracbt van het 
proces-verbaal van het tegenverhoor 
aanvoert, het mid del niet on tvankelijk 
is, wijl er in tegenstrijdigheid schuilt; 

Dat het middel, hetwelk gegrond is 
op de bewering dat een enkele getuige 
betreffende het in dit onderdeel bespro
ken feit getuigd heeft, niettemin erop 
wijst dat een andere getuige, omtrent 
dit feit, de gezegden van verweerster 
overgebracllt heeft ; 

Overwegende dat, voor het overige, 
zoals ten antwoord op het eerste middel 
gezegd wordt, de rechter die de hewijs
kracht van de op de debatten afgelegde 
getuigenissen soeverein beoordeelt, de 
conclusies waarin een partij een beoor
deling betreffende een getuigenis uit, 
beantwoordt door zijn beoordeling er 
tegenover te stellen ; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan worden ingewilligd ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

16 december 1960. - 1 e learner. -
Voorzitter, H. Vandermersch, raadsbeer 
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeveT, 
H. Moriame. - Gelijkl1iidende conclusie, 
behoudens op de. tweede tak van het eerste 
middel (1), H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. Pii·son en Ansiaux. 

1° KAMER. - 16 december 1960. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAI<EN. - CONCLUSIE WELKE EEN 
AKKOORD VAN DE PARTIJEN INROEPT. 
- CONCLUSIE DOOR EEN DUBBEL
ZINNIGE REDEN VERWORPEN. - NIET 
REGELlVIATIG GEUOTIVEERDE BESLIS
SING. 

Is niet regelmat1:g gemotiveerd de beslissing 
welke een conclusie ve1·werpt die een 
akkoord van de pa1·tijen blijkende 1iit 
een brief van de concluderende partij, 
doo1· de tegenpartij goedgekeurd, in-
1'0ept, door de enkele reden dat dit akkoord 
niet ten genoege van 1'echt bewezen is, 

(1) Het openbaar ministerie had op een 
andere wijze de door eiser voor het hof van 
beroep genomen conclusie ge!nterpreteerd. 

aldus in het onzekete latende of de 
Techte1' bedoeld heef~ te zeggen dat de 
goedkeu1·ing van de b1'ief niet bewezen 
was dan wel of hij, zonde1' de 1·eden 
daartoe op te geven, ove1·wogen heef~ 
dat deze brief, zelfs goedgekeurd, geen 
akkoord kan 1titmaken. 

(NAAlVILOZE VENNOOTSCUAP RADIO 
ELECTRIQUE, T. BURTON.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 6 maart 1959 gewezen 
door de werkrechtersraad van beroep 
te Brussel, kamer voor bedienden; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
eerste onderdeel, doordat de bestreden 
sententie niet wettig met redenen om
ldeed is, wijl zij de conclusies niet beant
woord heeft waarin aanlegster deed 
gelden dat er eenparig bij overeenkomst 
een einde aan het contract gemaakt 
werd, dat die overeenkomst hewezen 
was door een brief van 13 februari 1956, 
waarop verweerder " zijn · schriftelijk 
akkoord '' gegeven had, en dat door 
gezegde overeenkomst, welke de aard 
van een dading heeft, verweerder zich 
met de duur van de opzeggingstermijn 
en met de in de plaats daarvan gesteJde 
vergoeding akkoord verkJaard had \scherr
ding van gezegd artikel 97 van de Grond
wet) en, tweede onderdeel, doordat de 
redenen, weJke door ae rechter werden 
afgeleid uit het feit cc dat net als v66r 
de eerste rechter, ge'intimeerde (hier 
aanlegster) zich beroept bierop dat, na 
de betekening van de opzegging, appel
lant (bier verweerder) zich met de duur 
van de opzeggingstermijn akkoord zou 
verklaard hebben,... hierop dat het 
fe1t dat appellant niet onmiddellijk tegen 
de bewoordingen van de brieven, welke 
hem door gelntimeerde gezonden werden, 
is opgekomen, niet volstaat om te doen 
aannemen dat hij afgezien heeft van 
de normale opzeggingstermijn waarop 
hij werkelijk aanspraak mocht maken, ... 
en hierop dat, voor het overige, ge'in
timeerde in gebreke blijft ten genoege 
van recht bet bestaan te bewijzen van 
bet akkoord dat zij inroe?t "' het in 
elk geval niet mogelijk maken te onder
scheiden om welke feitelijke of rechts
kundige reden het door aanlegster inge
roepen geschrift het aangevoerde akkoord 
niet voldoende hewees ; waaruit volgt 
dat, de bestreden sententie om de boven
gemelde redenen het Hof van cassatie 
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niet in de mogelijkheid gesteld heeft 
zijn controle uit te oefenen : 

Overwegende dat aanlegster in haar 
conclusies in hoger beroep, na eraan 
herinnerd te hebben dat zij op 13 febru
ari 1956, in de loop van de duur van de 
opzeggingstermijn aan verweerder een 
brief waarvan zij de tekst belmopt 
samenvat, gezonden had, deed gelden, 
enerzijds, dat." in de brief uitdrukkelijk 
bepaald was dat de getroffen schikking 
een definitief akkoord uitmaakt waarop 
niet zal kunnen teruggekomen worden " 
en, anderzijds dat verweerder " schrifte
lijk zijn akkoord gaf "; dat zij eruit 
afleidde dat de door haar ingeroepen 
overeenkomst " het karakter van een 
dading ,, had, << waardoor verweerder 
zich met de duur van de opzeggingster
mijn en met de in de plaats daarvan 
gestelde vergoeding akkoord verklaarde 
en aanlegster afzag van het recht te 
eisen dat verweerder tijdens de duur 
van de opzeg·g·ing· zou voort werken " ; 

Overwegende dat de rechter, tot ver
werping van dit verweer, zich ertoe 
beperkt te zeggen dat aanlegster « in 
gebreke blijft ten genoege van recht, 
het bestaan te bewijzen van het akkoord 
dat zij inroept " ; 

Overwegende dat deze reden dubbel
zinnig is; dat zij het inderdaad niet 
mogelijk maakt te onderscheiden of 
de rechter bedoeld heeft te zeggen dat 
aanlegster niet bewees dat verweerder 
zijn akkoord met de inhoud van de 
brief van 13 fehruari 1956 gegeven heeft, 
dan wel of hij, zonder de reden daartoe 
op te geven, overwogen heeft dat deze 
brief, zelfs door verweerder goedgekeurd, 
geen akkoord van de partijen over de 
duur van de opzeggingstermijn en over de 
in de plaats ervan gestelde vergoeding 
kon uitmaken; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die. redenen, verbreekt de bestre
den sententie; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder tot 
de kosten ; verwijst de zaak naar de 
werkrechtersraad van beroep te Bergen. 

16 december 1960. - 18 kamer. -
Voorzitter en Verslaggevm·, H. Vander
mersch, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, H. Ra
oul Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleite~·, H. Simont. 

18 KAMER.- 17 december 1960. 

INKOMSTENBELASTINGEN. - AF
TREKKING VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN 
EN -LASTEN. - LENING. - BEDRIJFS
KARAKTER. - V ASTSTELLING. 

Het hof van beroep, dat et' op wijst dat 
een handelsvennootschap de te hare!' 
beschikking ingevolge een obligatien
lening gestelde gelden benut heef't, stelt 
voldoende vast, bij gebrek aan betwis
tingen dienaangaande, dat de in lening 
genomen kapitalen in het bed1·ij{ belegd 
werden, en, de1·halve, dat de lening nood
zakelijke!·wijze met de maatschappelijke 
bed1·ijvigheid verbonden was (1). (Geco
ordineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 26, §§ 1 en 2, 
2D), 

(BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN 
FINANCIEN, T. NAAJ\ILOZE VENNOOT
SCHAP TIMATEX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni 1959 door het Hof 
van heroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 en 1'12 
van de Grondwet, !.l5, § 1, 1°, 26, § 1, 27, 
§ 1, en 66 van de wetten hetreffende 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, doordat het bestre
den arrest beslist, dat een som van 
1.550.000 frank, bedrag van een in de 
balans van verweerder 3'1 december 
'195'1, ingeschreven obligatielening, niet 
als een winst van het dienstjaar 1952 
mag· beschouwd worden en uit de bereke
ning van de belastbare grondslag moet 
gesloten worden om de redenen : dat 
niet kan betwist worden dat vermelde 
som van '1.550.000 frank de verzwegen 
winsten van de vennootschap niet tot 
oorsprong had; dat het zeker is dat 
die som, welke haar tegenpost in het 
actief van de balans vindt voortkomt 
van door derden gedane stortingen ; 
dat de omstandigheid dat de vennoot
schap de naam van de derden niet 
onthuld heeft, niet pertinent is, daar 
het vaststaat dat die derden hestaan 

(1) Raadpl. cass., 8 december 1959 (A1'1', 
Verb?'., 1960, blz. 313; Bt<ll. en PAsro., 1960, 
I, 415) en 31 mei 1960 (Bull. en PAsiC., 1960, 
I, 1126). 
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en dat de Iening, bijgevolg, niet fictief 
is; dat de eisen van de administratis 
er toe strekken, een sanctie op te leggen 
voor de weigering van de vennootschap 
de naam van de inschrijvers op obli
gatien te onthullen, terwijl het op haar 
rust, zelf na te gaan ten bezware van 
wie eventueel aan de belasting ont
trokken inkomsten dienen te worden 
aangeslagen, dan wanneer, daar al wat 
een naamloze vennootschap verkrijgt, 
buiten het met het oog op haar exploi
tatie gevormde kapitaal, een winst 
van haar bedrijfsactiviteit uitmaakt, 
het hof van beroep, na aangenomen 
te hebben dat de som van 1.550.000 fr. 
in het vermogen van verweerster ge
vallen was, zich niet mocht beperken 
tot de vaststelling, dat bewuste som 
niet voortkwam van de door de ven
nootschap behaalde winsten en dat 
zij door derden gestort was ; dat het, 
immers, moest nagaan of bewuste som, 
door de vennootschap op het passief 
van haar balans gebracht en derhalve 
als een schuld beschouwd, wezenlijk 
op 31 december 1951 het karakter bad 
van een bedrijfslast, in de zin van arti
kel 26, § 1, van de samengeschakelde 
wetten op de inkomstenbelastingen, wat 
impliceert dat het hof van beroep, 
moest onderzoeken, enerzijds, of de 
vennootschap dit bewijs van het bestaan 
van een schuld met bedrijfskarakter 
per 31 december 1951, van 1.550.000 fr. 
geleverd had, - welk bewijs slechts 
geleverd kan worden, wanneer de aan
gevoerde schuld door een private obli
gatienlening vertegenwoordigd is, door 
de aanduiding van de namen van de 
inschrijvers op de obligatien, - en 
anderzijds, of deze schuld aangegaan 
werd om die belastbare inkomsten te 
verkrijgen en te behouden : 

Overwegende dat het arrest er op 
wijst dat de aanleggende vennootschap 
op 2 april 1951 opgericht werd met 
terugwerkende kracht op 1 januari 1951, 
en dat de beheerraad op 12 juni 1951 
besloten heeft, een niet publieke obli
gatienlening van vijf millioen frank 
uit te geven, waarop voor 1.550.000 fr. 
in juni en juli 1951 ingetekend werd; 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder deswege bestreden te worden, 
dat de som van 1.550.000 frank, op 
het passief gebracht van de balans van 
de vennootschap van 31 december 1951 
haar tegenpost in l1et actief vindt en 
dat deze som ter beschikking gesteld 
werd van de vennootschap, die ze 
gebruikt heeft ; 

Overwegende dat het arrest in feite 
en derhalve soeverein beslist, dat die 
som niet van door de vennootschap 
behaalde winsten voortkwam en dat 
de · inschrijving van de storting ervan 
noodzakelijkerwijze haar enige oorzaak 
in door derden gedane stortingen vindt, 
waaruit het besluit dat de obligatien
lening van 1.550.000 frank voor reeel 
moet gehouden worden; 

Overwegende dat door vast te stellen 
dat de vennootschap de te harer beschik
king gestelde gelden benut heeft, het 
arrest voldoende er op wijst, bij gebrek 
aan betwisting dienaangaande, dat de 
in lening genomen kapitalen in het 
bedrijf belegd werden, dit wil zeggen 
dat de lening noodzakelijkerwijze met 
de maatschappelijke bedrijvigheid ver
bonden was; 

Overwegende dat het arrest aldus 
de beslissing·, waardoor het bedrag van 
de obligatienlening uit de belastbare 
grondslag over dat dienstjaar werd 
gesloten, gerechtvaardigd heeft ; 

Dat het middel, dat strijdrg is met 
de vaststellingen van het arrest, feite
lijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 
en 112 van de Grondwet en 26, §§ 1 en 2, 
2°, van de wetten betreffende de in
komstenbelastingen, samengeschakeld bij 
het besluit van de Regent van 15 janu
ari 1948, doordat het bestreden arrest 
de herziening van de betwiste aanslagen 
beveelt, rekening houdend, als bedrijfs
last, met de door verweerster betaalde 
obligatieninteresten en met de door 
haar gedragen mobilienbelasting, om de 
reden dat de obligatienlening van 
1.550.000 frank voor reeel moet gehouden 
worden, dan wanneer de interesten en de 
mobilienbelasting ter zake, slechts als 
bedrijfslasten kunnen afgetrokken wor
den, voor zoveel zij hun oorsprong vinden 
in een lening, die zelf het karakter heeft 
van een bedrijfslast in de zin van arti
kel 26, § 1, van de samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
welk feit door het Hof van beroep niet 
werd onderzocht : 

Overwegende dat, uit het op het eerste 
middel gegeven antwoord blijkt, dat de 
geleende kapitalen in de exploitatie be
legd werden; dat de interesten van die 
kapitalen en de daarop betrekking heb
bende mobilienbelasting, derhalve, als 
aftrekbare bedrijfslasten moeten aan
gezien worden ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

1? december 1960. - 1 e kamer. -
Voorzitte1·, H. de Clippele, eerste voor
zitter. - Venlaggever, H. Neven. -
Gelijklt~idende conclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Leynseele en Van de Casteele (deze 
Iaatste van de Balie van beroep te 
Gent). 

1e KAMER.- 17 december 1960. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - GEZAG VAN 
GEWIJSDE EN BEWIJSKRACHT VAN DE 
RECHTERLIJKE BESLISSINGEN. - BE
GRIP. 

2° BEWIJS. - BuRGERLIJKE ZAKEN. 
- RECHTERLIJKE BESLISSING. - BE
WIJSKRACHT. - VOORWAARDEN. 

3° BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN 
DE AKTEN. - DIRECTE BELASTINGEN. 
- 0VEREENKOMST. - lNTERPRETATIE 
DOOR DE RECHTER. - !NTERPRETATIE 
GESTEUND OP DE VERi\IELDING VAN DE 
OVEREENKOMST IN EEN RECIITERLIJKE 
BESLISSING. - lNTERPRETATIE VERE
NIGBAAR MET DE TER~IEN VAN DIE VER
MELDING. - GEEN SCHENDING VAN 
DE BEWIJSKRACIIT VAN DE AKTEN. 

4° BEWfJS. - BEWIJSKRACHT VAN 
DE AKTEN. - DIRECTE BELASTINGEN. 
- MIDDEL DAT AAN DE BESTREDEN 
BESLISSING VERWIJT DE BEWIJSKRACHT 
VAN ZEKERE STUKKEN GESCHONDEN 
TE HEBBEN. - BESLISSING DIE NIE'r 
OP DIE STUKKEN STEUNT. - MIDDEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST, 

\ 
1° H oewel de voorwam·den waarvan de 

wet het gezag van het gewijsde afhan
kelijk maakt niet verenigd zijn, levert 
nochtans een !'echterlijke beslissing be
wijs op van de feiten waaTvan zij het 
bestaan vaststelt (1). (Burgerlijk Wet
hoek, art. 1319 e1 1320.) 

2° De rechter kan een feit bewezen ve!'
klaTen door te steunen op de vaststel
lingen van een !'echterlijke beslissing 

(1) en (2) Over het onderscheid tussen het 
gezag van het gewijsde en de bewijskracht 
van de rechtet·lijke beslissingen, raadpl. 
DE PAGE, T1·aite de droit civil, bd. III, nr 941. 

gewezen in een geding wam·in hij, 
tegen wie het feit ingeToepen is, partij 
was en op de bewijskmcht welke eman 
gehecht is, zelfs indien het voorweTp, 
de oo!'Zaak en de paTtijen van dat ,andeTe 
geding niet geheel dezelfde waTen (2). 
(Burgerlijk Wetboek, art. 1319 en 
1320.) 

3° Wannee!' de paTtijen de akte welke 
een ove1·eenkomst vaststelt aan de !'echte!' 
niet ondetworpen hebben en gesteund 
hebben op een rechtel'lijke beslissing 
die er zekeTe tennen van vetrneldt, 
schendt de interptetatie welke de rechter 
van deze ove1·eenkomst geeft de bewijs
k!·acht niet van de aktei~, zod1·a zij de 
te1·rnen aan de overeenkornst ontleend 
doo!' de v66t de !'echte!' overgelegde 
!'echtel'lijke beslissing niet rniskent. (Bur
gerlijk Wetboek, art. 1319 en 1322.) 

4° Mist feitelijke gTondslag het rniddel 
dat aan de best!·eden beslissing venvijt 
de bewijskmcht van zekere stukken, 
ten deze van een vonnis en een at!'est 
in een ander geding gewezen, geschonden 
te hebben, tenvijl de bestreden beslissing 
niet op de tetrnen van die beslissingen 
steunt (3). 

(LEVIE, T. DE BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 5 juni 1959, door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 25, § 1, 3°, 
26, § 1 en§ 2, 4°, 3?, § 1, en 42, § 1, van 
de sameng·eschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen (besluit van 
de Regent van 15 januari 1948), 1315, 
1319, 1320, 1322 en 1351 van het Bur
gerlijk 'Vetboek, 1, 20, 21, 22, 29, 54 
en 59 van de wet houdende regeling 
van het notarisambt (25 ventose-
5 germinal jaar XI), 9? en '110 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
na eraan herinnerd te hebben dat aan
legg·er, notaris, tot in 1950, in uitvoering 
van een overeenkomst van 6 october 
1945 aan zijn voorganger zekere sommen 
betaald had en dat hij de administratie, 
verweet, om de bedrijfsbelasting en de 

(3) Cass., 26 januari 1959 {Bttll. en PASIC., 

1959, I, 532); 14 maart 1960 (ibid., 1960, 
I, 822). 
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aanvullende personele belasting over 
de litigieuze dienstjaren te vestigen, 
elke afschrijving te hebben geweigerd 
op de aldus voor de afstand van het 
notarisprotocol betaalde prijs, beslist 
heeft, dat het bestaan van een bedrijfs
last niet bewezen was en derhalve, het 
beroep van aanlegger niet gegrond ver
klaard heeft om de reclenen : 1° dat uit 
de stukken van het dossier nr 51 (arrest 
van het Hof van beroep te Brussel van 
29 september 1954, in zake Petre Fernancl 
tegen aanlegger), nr 52 (aclvies van het 
Openbaar Ministerie in deze zaak) en 
uit het door verzoeker ter zitting neer
gelegd stuk (beroepen vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg te Bergen 
van 21 maart 1953) bleek clat in een 
procedure, die op verzoek van de zoon 
van de voorganger ingesteld werd tot 
betaling van het na 1950, op de over
eengekomen prijs vervallen saldo, aan
legg·er een exceptie van nietigheid had 
ingeroepen, welke het Hof ingewilligcl 
had door de vordering niet-ontvankelijk 
te verklaren " na vastgesteld te hebben, 
dat uit de tekst van de overeenkomst 
van 6 octo)Jer 1945 bleek, clat de sommen, 
tot het betalen waarvan aan zijn voor
ganger of aan dezes rechthebbenclen 
verzoeker zich verbonclen had, hoofd
zakelijk tot doel JJadden die voorganger, 
notaris Petre, te vergelclen om zijn 
ambt van notaris ten behoeve van 
verzoeker neergelegd te hebben, om 
gezorgcl te hebben voor diens benoe
ming, om hem a! de documenten van 
zijn studie overhandigd te hebben en 
hem haar klienteel te hebben bezorg·d, 
dat, verzoeker, onder die voorwaarde, 
niet geldig kan betogen, dat de sommen, 
die hij, tot nakoming van de overeen
komst gestort heeft, de koopprijs van 
het notarisprotocol van zijn voorganger 
zijn "; 2° dat aanlegger "te vergeefs" 
beweerde, clat zijn betalingen, die hij 
niet teruggevoraerd had, hun oorsprong 
en hun oorzaak vonclen in het nastreven 
van de aangeslagen bedrijfsinkomsten, 
" de tegenstrijdigheden van aanlegger " 
(zijn bevestiging· bij de administratie, 
dat voor het verkrijgen van het ontslag 
van zijn voorganger geen prijs bepaald 
were!, beweerdelijk tegenstrijdig zijnde 
met het stelsel, dat hij in het, ten ver
zoeke van Petre Fernand ingestelde 
gecling verdecligcl had) " en het arrest 
van het I-Iof van 29 september 1954, 
zich vcrzettencl tegen het aannemen 
van die uitleg "' eerste onclerdeel, clan 
wanneer die beweegreclenen dubbelzinnig 
en onzeker zijn, cloorclat z1j het niet 

mogelijk maken te bepalen of het ont
breken van bewijs van het bestaan van 
een beclrijfslast, voor de feitenrechter, 
zou voortvloeien uit !Jet gezag van bet 
gewijscle door het arrest van 29 sep
tember 1954 clat de miclclelen van aan
legger zoncler waarcle en vruchteloos 
zou maken, of wei uit de tegenstrijclig
heicl tussen die micldelen en de over
eenkomst van 6 october 1945 of de 
stellingen van aanlegger in het geding 
tot uitvoering van gemelcle overeen
komst (schending van de in het miclclel 
aangecluide wetsbepalingen, inzonclerheicl 
artikel 97 van de Gronclwet), tweecle 
onclercleel, clan wanneer het tegenstrij dig 
is, enerzijcls, aan te nemen clat de over
eenkomst van 6 october 1945 hoofcl
zakelijk ten cloel had, onder meer, de 
bezoldiging van aanleg·gers voorganger, 
om hem al de clocumenten van zijn 
stu die overhancligcl te hebben, en, ancler
zijcls, te beslissen, clat aanlegger niet 
kan staancle houclen clat de door hem, 
tot uitvoering van de overeenkomst, 
gestorte sommen de koopprijs zijn van 
1Jet notarisprotocol van z1jn voorganger, 
of dat althans, de door hem gestorte 
en niet teruggevorclercle sommen hun 
oorsprong en hun oorzaak in het na
streven van bedrijfsinkornsten hebben 
(schencling van de in het rniclclel ver
melde wetsbepalingen, inzonclerheid van 
artikel 97 van de Gronclwet) ; clan 
wanneer door aan de stelling van aan
Jegger elke waarcle of elke clraagwijdte 
te ontzeggen het arrest in elk geval het 
wettelijk begrip van " notarisprotocol '' 
miskend heeft, zoaJs clit bhjkt uit de 
m het mJcldel aangeduicle bepalingen 
van de wet tot regeling van !Jet nota
riaat (schending van de artikelen 1, 
20, 21, 22, 29, 54 en 59 van de wet van 
25 ventOse-5 g·erminal jaar XI) en de 
bewijskracht geschonden heeft van de 
overeenkomst van 6 october 1945 in 
zover zij de overhandiging onder be
zwarende titel behelsde van al de docu
menten van de studie (schencling· van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
llet Burgerlijk \Vetboek), derde onder
deel, dan wanneer bij behoorJijk vast
gestelde afwezigheicl van de idcntiteit 
van oorzaak en partijen, het bestreden 
arrest zich niet kon beroepen op llet 
gezag van het gevvijsde van het arrest 
van 29 september 1954 om aan aanlegger 
het recht te ontzeggen in het fiskaal 
geding te doen gelden clat hij de lwop
prijs van hot notarisprotocol van zijn 
voorganger hetaald had of clat geen 
enkele prijs bepaald wercl voor het ver-
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krijgen van bet ontslag van zijn voor
ganger (schending van de in het middel 
aangeduide bepalingen, inzonderheid van 
de artiketen 1351 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet), 
vierde onderdeel, dan wanneer er niet 
impliciet uit het arrest van 29 septem
ber 1954 blijkt en er, in elk geval, 
expliciet, door het door dat arrest ge
wijzigd vonnis ontkend wordt dat de 
stelling van aanlegger in cassatie, 
v66r die rechtbanken, zoals het bestreden 
arrest beweert, de volgende zou geweest 
zijn : dat een prijs << vastgesteld " was 
om het ontslag van zijn voorganger 
te bekomen of dat de « gestorte " som
men geen betrekking gehad hadden op het 
kopen van het notarisprotocol van zijn 
voorganger ; dan wanneer bet bestreden 
arrest, derhalve, door schending van 
de bewijskracht van de stukken van 
het dossier, die het uitdrukkelijk aan
duidt, de tegenstrijdigheden van aan
legger afgeleid heeft die het dispositief 
van het arrest waardoor het J;leroep 
verworpen wordt rechtvaardigen (scherr
ding van de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen, inzonderheid de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek) 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

zonder zich te beroepen op het gezag 
van het gewijsde, steunt op de vast
stellingen van het arrest van 29 sep
tember 1954, om te verklaren, dat de 
op 6 october 1945, tussen aanlegger 
en notaris Petre, gesloten overeenkomst 
« hoofdzakelijk tot voorwerp had de 
bezoldiging van die voorganger... om 
zijn ontslag gegeven te hebben ten voor
dele van verzoeker (hier aanlegger), 
om gezorgd te hebben voor de benoe
ming van die laatste, om hem al de 
documenten van zijn studie overhan
digd te hebben, en hem haar clienteel 
te hebben "; dat na gereleveerd te 
hebben, aan de hand van dezelfde vast
stellingen dat aanlegger, door de zoon 
van de ontslagnemende notaris, ter 
uitvoering van de overeenkomst gedaagd, 
zich verzet had tegen deze vordering 
om de reden dat vermelde overeenkomst 
nietig was, als strijdig met de openbare 
orde "• het arrest heslist dat· « onder 
die voorwaarden " aanlegger « zoals hij 
in onderhavig geval doet, niet geldig 
kan beweren, dat de door hem ter uit
voering van de. overeenkomst gestorte 
sommen, de koopprijs van het notaris
protocol van zijn voorganger, uitma
ken "; 

VERBR., 1961. - 25 

Dat deze redenen die gesteund zijn 
op de tegenstrijdigheid van aanleggers 
beweringen in het burgerlijk en fiskaal 
geding, onder meer blijkende uit de 
vaststellingen van de burgerlijke rechter, 
noch dubbelzinnig, noch onzeker zijn; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het niet tegenstrijdig 

is, enerzijds, vast te stellen dat het 
hoofddoel van de overeenkomst de 
vergelding van de vier bovenvermelde 
verbintenissen, was, en anderzijds, er 
uit te besluiten dat de ter uitvoering· 
van deze ondeelbare overeenkomst ge
storte sommen niet de koopprijs van 
het notarisprotocol uitmaakten, maar 
de vergelding van een geheel van ver
bintenissen, door Mn enkele met de 
openbare orde strijdige overeenkomst 
voorzien; 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest niet blijkt, dat de overeenkomst 
onderworpen werd aan de rechter, die 
deze beslissing geveld heeft; dat dit 
arrest niet steunt op de akte, waarin 
deze overeenkomst vastgelegd is, maar 
zich beperkt tot het releveren van de 
desbetreffende motieven waardo'or het 
arrest van 29 september 1954 de tegen 
aanlegger ingestelde vordering niet ont
vankelijk verklaard heeft; dat, door 
voormelde overeenkomst niet overgelegd 
is, het bestre,den arrest slechts verweten 
zou kunnen worden, de inhoud ervan 
miskend te hebben, voor zover het de 
termen welke het aan het arrest van 
29 september 1954 heeft ontleend, zou 
hebben miskend ; dat het arrest deze 
termen niet miskent door vast te stellen 
dat de overeenkomst nog andere voor
werpen had dan de overhandiging aan 
aanlegg·er van de documenten van de 
notarisstudie ; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat, om een feit hewezen 

te verklaren, een rechterlijke beslissing 
kan steunen op de bewijskracht van 
een vonnis gewezen in een geding waarin 
hij, tegen wie het feit ingeroepen is, 
partij was zelfs indien, in dat andere 
geding, de oorzaak en de partijen niet 
geheel dezelfde waren; 

Dat het bestreden arrest aanlegger 
niet onontvankelijk verklaart om wegens 
een vorige uitspraak een stelling te 
verdedigen die tegen zijn vorige indruist, 
maar heslist dat aanlegger het op hem 
rustende bewijs niet geleverd heeft; 

Over het vierde onderdeel : 
Overwegende dat, in strijd met wat 
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het middel beweert, het bestreden arrest, 
noch op de termen van bet vonnis van 
21 maart 1953, noch op die van het 
arrest van 29 september 195~ steunt 
om te beslissen dat aanlegger in het 
burgerlijk geding betoogd heeft dat 
een prijs bepaald was voor het verkrijgen 
van het ontslag van zijn voorganger; 
dat tegenover de stelling van aanlegger, 
in het fiskaal geschil, het arrest, de in 
het burgerlijk geding' voorgedragen stel
ling laat gelden, zoals zij kan blijken 
uit de door aanlegger in dit geding 
genomen conclusies; dat het middel, 
dat de miskenning van de bewijskracht 
van die conclusies niet aanvoert, aan 
het arrest niet mag verwijten op de 
bovenvermelde beslissingen te hebben 
gesteund om aanlegger teg'enstrij dig
heden aan te wrijven; 

Dat elk van de onderdelen van het 
middel feitelijke gTondslag mist; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

1? december 1960. - 1 e kamer. -
Voorzitter, H. de Clippele, eerste voor
zitter. - Verslaggever, H. Vroonen. 

Gelijlcluidende conclusie, H. Paul 
Mahaux, advocaat-generaal. - Pleite1's, 
HH. Van Ryn en Fally. 

28 KAMER.- 19 december 1960. 

1° MlDDELEN TOT CASSATIE. 
- STRAFZAKEN.- VoORZIENING VAN 
DE BEKLAAGDE. - MIDDEL VAN DIE 
AARD DAT IIET EEN CASSATIE ZON
DER VERWIJZING MEDEBRENC',T. 
ANDER MIDDEL DAT EEN CASSATIE 
MET VERWIJZING RECHTVAARDIGT. -
EERSTE MIDDEL DAT ONDERZOCHT 
MOET WORDEN ZELFS INDIEN HET 
TWEEDE GEGROND IS. 

2° GEMEENTEREGLEMENT. - Po
LlTIEREGLEiVIENT OP DE iVIARKTEN. 
- BEPALING DIE EEN POLITIESTRAF 
STELT OP DE WEIGERING HET PLAATS
RECHT TER PLAATSE TE BETALEN. -
WETTELIJKHEID. 

3° RECHTBANKEN. STRAFZAKEN. 
- BEKLAAGDE DIE HOGER BEROEP 
INSTELT TEGEN EEN VONNIS DAT HEM 
WE GENS EEN MISDRIJF VEROORDEELT. 
- HERVORiVIING.- RECHTER IN HOGER 
BEROEP DIE HEM SCHULDIG VERKLAART 

AAN TWEE MISDRIJVEN VAN DEZELFDE 
AARD, GEPLEEGD OP ANDERE DATA DAN 
DIE VERMELD IN DE DAGVAARDING, EN 
HEM TOT TWEE STRAFFEN VEROOR
DEELT. - GEEN VASTSTELLING DAT 
EEN VAN DE ALDUS IN ACHT GENOiVIEN 
FElTEN DATGENE IS I-IETWELK DE DAG
VAARDING BEDOELDE. - GEHEEL ON
WETTELIJKE BESLISSING. 

1° De omstandigheid dat een rniddel, 
do01' de belclaagde tot staving van zijn 
voorziening voorgesteld, en dat van 
die aard is dat het een cassatie rnet 
venvijzing rnedebrengt gegrond is ont
slaat het hof niet van het onderzoelc 
van een ander voorgesteld rniddel dat, 
zo het gegrond is, een cassatie zonder 
venvijzing rnoet rnedebrengen (1). (Im
pliciete oplossing.) 

2° Artilcel 78 van de gemeentewet rnaalct 
de gemeente1'aad bevoegd om een po
litiestmf te stellen op de weigering het 
plaatsrecht op de rnmlcten aan de ont
vanger van de belasting ter plaatse te 
beta len ( 2). 

3° Is geheel onwettelijlc de beslissing van 
de rechter in hager beroep, die, bij hervor
rning van een vonnis dat de belclaagde uit 
hoofde van een op een bepaalde datum 
gepleegde misdrijf veroordeelde, zich 
ertoe niet beperlct de daturn van de 
telastlegging te wijzigen maar beslist 
dat de belclaagde twee misdrijven van 
dezelfde aard gepleegd heeft, op andere 
data dan die verrneld in de dagvaar
ding, en hern tot twee straffen veroor
deelt, zonder vast te stellen dat rninstens 
een van de twee aldus in acht genornen 
feiten hetzelfde is als datgene bedoeld 
door de telastlegging (3). 

(RYCKMANS, T. STAD AARSCHOT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 15 april 1960 in hoger beroep 
door de Correctionele rechtbank te 
Leuven gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 

(1) Cass., 7 maart 1960 (Bttll. en PAsrc., 
1960, I, 781) ; raadpl. cass., 12 december 1960 
(ibid., 1961, I, 400). 

(2) Raadpl. cass., 25 maart 1901 (Bull. 
en PASIC., 1901, I, 178). 

(3) Raadpl. cass., 21 december 1959, 
2 arresten (A1'1'. TTerb1·., 1960, 361; Bull. en 
PASIC., 1960, I, 472). 
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de schending van de artikelen 76, 77 
en 78 van de g·emeentewet, doordat 
het vonnis beslist « dat het reglement van 
30 juli 1947 werd genomen op grond van 
artikel 78 der g·emeentewet, hetwelk 
de gemeenteraad er toe machtigt regle
menten van innerlijk beheer en gemeen
telijke politie te verordenen », dan wan
neer aanlegger werd verdacht van << op 
30 juli 1959 g·eweigerd te hebben zijn 
standplaatsrecht op de openbare markt 
te Aarschot te betalen » en dusdanige 
vervolging niet behoort tot de gemeente
lijke politie en derhalve niet kan gegrond 
worden op artikel 78 van de gemeente
wet · 
O~erwegende dat artikel 18 vi.m het 

politiereglement van 30 juli 194 7 op 
de wekelijkse markt van de gemeente 
Aarschot voorschrijft dat het plaats
recht, voorzien in het reglement van 
tariefbepaling, te vereffenen is aan de 
marktontvanger ter plaatse, terwijl ar
tikel 28 bepaalt dat de overtreding·en 
van de beschikkingen, van dit regle
ment worden gestraft met politiestraffen; 

Overwegende dat, door een straf te 
stellen op de weigering het plaatsrecht 
aan de marktontvanger ter plaatse te 
betalen, de gemeenteraad de bevoegd
heid niet is te buiten gegaan, die hem 
door artikel 78 van de gemeentewet 
wordt verleend en hem toelaat politie
maatregelen te treffen ten einde de 
rustige inning van een belasting, die 
op markten en openbare wegen wordt 
geheven, te verzekeren ; 

Overwegende dat het vonnis artikel 28 
van het reglement heeft toegepast op 
het feit van de overtreding van artikel18 
betreffende de inning van de belasting ; 
dat het derhalve geen van de in het 
middel aangehaalde wetsbeschikkingen 
heeft geschonden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 145, 163, 
174 en 182 van het wetboek van straf
vordering· en van de rechten van de 
verdediging, doordat de rechter in beroep 
vaststelt " dat het feit, ten laste van 
verdachte gelegd, niet op 30 juli 1959 
werd gepleegd, zoals verkeerdelijk aan
gestipt in de inleidende dagvaarding 
van 10 november 1959 en in het bestreden 
vonnis, doch wel op 25 juni 1959 en 
2 juli 1959" en « dat de eerste rechter 
ten onrechte slechts een feit heeft 
beteugeld, dan wanneer verdachte voor 
twee feiten werd bekeurd » en dien
overeenkomstig de telastlegging wijzigt 

en aanlegger tot t-wee geldboeten van 
een frank veroordeelt, zonder dat aan
legger werd verzocht zich op de aldus 
gewijzigde telastlegging te verdedigen; 

Overwegende dat het .vonnis vaststelt 
" dat door het onderzoek ter zitting 
in b eroepsaanleg gedaan gebleken is 
dat het feit, ten laste van verdachte 
gelegd, niet op 30 juli 1959 werd gepleegd, 
zoals verkeerdelijk aangestipt in de 
inleidende dagvaarcting van 10 novem
ber 1959 en in het bestreden vonnis, 
doch wei op 25 juni 1959 en 2 juli '1959, 
zoals het overduidelijk blijkt uit het 
proces-verbaal van bekeuring nr 60'1 dd. 
9 juli 1959 van de politie van Aarschot »; 

Overwegende dat het vonnis tevens 
vaststelt " dat verdachte in beroeps
aanleg niet werd uitgenodigd zich op 
de aldus gewijzigde telastlegging te 
verdedigen » en er aan toevoegt dat 
zulks niet als een krenking van de rechten 
van de verdediging kan worden betiteld, 
omdat het slechts een materiele vergissing 
geldt, welke door de rechter ten gronde 
client rechtgezet te worden, en de ver
dachte die vergissing niet heeft ingeroe
pen en zich niet in de minste mate 
heeft vergist nopens de aard van de 
hem ten laste gelegde feiten ; 

Overwegende dat de enkele overtre
ding, wegens dewelke aanlegger werd 
vervolgd, slechts de toepassing van 
een geldboete rechtvaardigde; dat de 
wijziging van de telastlegging de toe
passing van twee geldboeten wegens 
twee overtredingen ten gevolge heeft 
gehad en dus niet als een gewone ver
betering van een materiele vergissing 
betreffende de datum van " het feit » 
van de telastlegging kan worden be
schouwd; dat het vonnis niet vaststelt 
dat een der twee feiten waaraan aan
legger schuldig verklaard werd het
zelfde is als hetgeen in de dagvaarding 
voorzien was ; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de verbreking van 

de beslissing over de publieke vordering 
deze van de beslissing over de burger
lijke vordering medebrengt; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de andere door aanlegger aan
gevoerde middelen, welke, mochten zij 
gegrond zijn, niet van dien aard zijn 
dat zij een verbreking zonder verwijzing 
kunnen medebrengen ; verbreekt het 
bestreden vonnis; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietig·de 
beslissing; laat de kosten de Staat ten 
laste ; verwijst de zaak naar de Correc-
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tionele Rechtbank te Mechelen, zetelend 
in hoger beroep. 

19 december 1960. - 26 kamer. -
Voo?'Zittel', H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vel'slaggeve~·, 
H. Naulaerts. - Gelijkluidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. Pleiter, 
H. DeBruyn. 

2 6 KAMER. - 19 december 1960. 

1° DESKUNDIG ONDERZOEK. -
STRAFZAKEN. - ONTSTENTENIS VAN 
BEWIJS VAN HET VOORAFGAANDELIJK 
AFLEGGEN VAN DE WETTELIJKE EED. 
- NIETIGIIEID VAN HET DESKUNDlG 
ONDERZOEK. - MELDING VAN DE 
AFLEGGING VAN DE EED AAN HET 
HOOFD VAN HET VERSLAG.- VOLSTAAT 
NIET TEN BEWIJZE VAN DE VERVUL
LING VAN DIE SUBSTANTIELE FOR
l'IIALITEIT. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - ARREST GESTEUND 
OP EEN NIETIG DESKUNDIG VERSLAG. 
- NIETIGHEID VAN IIET ARREST. 

1° Is nietig en van genel'lei waarde, 
zelfs bij wijze van eenvoudige inlichting, 
het verslag van een deskundige ge1'echte
lijk belast met een opdracht van des
k1mdig ondel'zoek in stmfzaken, indien 
niet bewezen is dat deze deskundige 
voorafgaandelijk de wettige eed afgelegd 
heeft; de ve~·melding van de aflegging 
van de eed, aan het hoof'd van het ve~·slag, 
maalct het bewijs niet uit vim de ver
vulling van die substantiele fonnali
teit ( 1). 

2° J s nietig het in stmf'zaken gewezen 
a?'!'est dat zijn beslissing op een nietig 
deslcundig verslag steunt (2). 

(BELLEFRmD, T. LYSENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) en (2) Cass., 7 september 1959 (Bttll. 
enPAsrc., 1960, I, 13). Vergel. cass., 17 october 
1960 (ibid., 1960, I, 164), arrest gewezen in 
een zaak waarin uit de vaststellingen van 
de rechter bleek dat de termen van de door 
de deskundige afgelegde eed niet die waren 
van de door de wet voorgeschreven eed. 

arrest, op 16 mei 1960 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen t.t., lid 2, 
van het wetboek van strafvordering, 
zoals het door het enig artikel van de 
wet van 3 juli 195? werd vervangen, 
en 9? van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest op het verslag van de 
deskundigen Colle, Bonet en Delree 
steunt, dan wanneer uit geen enkel 
stuk van de rechtspleging, waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
die deskundigen de wettelijke eed af
legden, alvorens de uitvoering van hun 
taak aan te vatten : 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtspleging blijkt dat, bij arrest 
van het Hof van beroep te Luilc van 
18 juni 1958, de hh. Colle, Bonet en 
Delree als deskundig·en werden aan
gesteld ; 

Overwegende dat, ingevolge dit arrest, 
de deskundigen een verslag hebben 
opgemaakt, dat bij de bundel is gevoegd; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel t.4, lid 2, van het wetboek van 
strafvordering, vervangen door het enig 
artikel van de wet van 3 juli 195?, de 
in strafzaken aangestelde deskundigen 
de eed moeten afleggen, alvorens zij 
de uitvoering van hun taak aanvatten · 
dat deze beschikking van openbar~ 
orde is en het voorschrift er van een 
substantiele rechtsvorm uitmaakt; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
van de procedure, waarop het Hof acht 
vermag te slaan, blijkt dat de deskun
digen Colle, Bonet en Delree, die op 
de terechtzitting niet werden verhoord, 
de wettelijke eed hebben afgelegd, al
vorens zij de uitvoering van hun taak 
hebben aangevat; dat de loutere ver
melding aan het hoofd van hun verslag 
« dat de eed voorafgaandelijk bij ge
schrifte werd afgelegd » ten bewijze 
hiervan niet kan volstaan, wanneer 
uit geen enkel stuk van de procedure 
blijkt dat zij die bij artikel t.4 van het 
wetboek van strafvordering voorgeschre
ven eed, bij geschrifte, gedagtekend 
en ondertekend, aan de verzoekende 
overheid hebben gericht; 

Overwegende dat het verslag opge
maakt door een deskundige, die de 
wettelijke eed niet heeft afgelegd al
vorens zijn taak aan te vatten, nietig 
is en zelfs niet bij wijze van eenvoudige 
inlichting in aanmerking kan worden 
genomen; 

Overwegende dat het Hof van beroep 
het deskundig verslag niet heeft geweerd 
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uit de elementen, die tot het vestig·en 
van zijn overtuiging hebben gediend, 
integendeel, op dit verslag steunt om 
zo de aard van de door de burgerlijke 
partij opgelopen trauma als .de totale 
graad van haar werkonbekwaamheid 
te bepalen; 

Dat derhalve het arrest de in het 
middel aangehaalde wetsbeschikking 
heeft geschonden ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede door aanlegger 
aangevoerd middel, hetwelk, indien ge
grond, niet van dien aard is dat het 
een verbreking zonder verwijzing kan 
medebrengen ; verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing·; 
laat de kosten de Staat ten laste; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

19 december 1960. - 2e kamer. -
Vootzitte1', H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vetslaggeve1', 
H. Naulaerts. - Gelijkluidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. Pleite~·, 
H. Simont. 

2e KAMim. - 19 december 1960. 

VERKEER. - PERSOON IN STAAT 
VAN DRONKENSCHAP DIE EEN VOER
TUIG OP EEN OPENBARE PLAATS BE
STUURT. - HERHALING. - TOEPASSE
LIJKE STRAF. 

Is lage1· dan het doo1' de wet bepaald 
rninirnwn en is, dethalve, onwettelijk, 
de ve~·ootdeling tot een gevangenisstraf 
van vijftien dagen en tot een geldboete 
van honde1·d {1·ank uitgesptoken ten 
laste van een beklaagde schuldig bevon
den om in staat van dtonkenschap 
een voettuig op een openbate plaats 
bestuw·d te hebben, met de vetzwatende 
ornstandigheid van hethaling (\'Vet van 
1 augustus 1899, gewijzigd door de 
wet van 15 april1958, art. 2-4 en 2-5.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE 
OUDENAARDE T. GEZELS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 mei 1960 in boger beroep 

door de Correctionele Rechtbank te 
Oudenaarde gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 9 van 
de Grondwet, 2 en 100 van het straf
wetboek, 2-5 van de wet van 1 augustus 
1899, gewijzigd bij artikel 3 van de 
wet van 15 april 1958, en 1 van de wet 
van 5 maart 1952, doordat de correc
tionele rechtbank, zetelend in hoger 
beroep, na vastgesteld te hebben, zoals 
door de Procureur des Konings werd 
gevorderd, dat het beroep van zijn ambt 
ontvankelijk en gegrond was, dat de 
beklaagde voor de misdrijven omschreven 
onder letters A en B tot een onwette
lijke straf werd veroordeeld, en zich 
tevens schuldig gemaakt had aan het 
misdrijf omschreven onder letter C, 
zijnde een inbreuk op artikel 2-5 van 
de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd 
bij artikel 3 van de wet van 15 april· 
1958, de beklaagde wegens deze laatst
genoemde inbreuk veroordeelt tot een 
hoofdgevangenisstraf van vijftien dagen 
en een geldboete van honderd frank, 
verhoogd met 190 opdecimes tot 2.000 fr. 
met een vervangende gevangenisstraf 
van een maand, dan wanneer de wetgever 
de minimum-gevangenisstraf wegens in
brenk op artikel 2-5 van de wet van 
1 augustus 1899 vastgesteld heeft op 
een maand en de minimumgeldboete 
wegens dezelfde inbreuk op 200 frank, 
zodat de correctionele rechtbank bij 
veroordeling tot een vrijheiclsberovende 
straf minstens een hoofdgevangenisstraf 
van een maand diende op te leggen, 
en bij veroordeling tot een pecuniaire 
straf minstens een geldboete van 200 fr. 
diende op te reggen, te verhogen met 
190 opdecimes tot 4.000 frank; 

Overwegende dat het vonnis, op grond 
van artikel 2-5 van de wet van 1 augustus 
1899, g·ewijzigd bij artikel 3 van de wet 
van 15 april 1958, verweerder veroor
deelt tot een hoofdgevangenisstraf van 
15 dagen en een geldboete van 100 fr., 
verhoogd met '190 opclecimes tot 2.000 fr., 
met een vervangende gevangenisstraf 
van een maand ; 

Overwegende dat evenbedoelcl a:rti
kel 2-5, bij herhaalde overtrecling van 
artikel 2-4 van dezelfde wet, een gevan
genisstraf van minstens een maand en 
een geldboete van minstens 200 frank 
voorschrijft ; 

Dat derhalve de uitgesproken straffen 
onwettig zijn en het micldel gegrond is ; 

En overwegende, voor het overige, 
dat de substanW\le of op straf van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormeri wer-
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den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het eerste middel, hetwelk, 
indien gegrond, niet van dien aard is 
dat het een uitgebreidere verbreking 
kan medebrengen ; verbreekt het bestre
den vonnis voor zover het verweerders, 
wegens inbreuk op artikel 2-5 van de 
wet van 1 augustus 1899, gewijzigd 
bij artikel 3 van de wet van 15 april1958, 
tot een hoofdgevangenisstraf van 15 da
gen en een geldboete van 100 frank, 
verhoogd met 190 opdecimes tot 2.000 fr., 
met een vervangende gevangenisstraf 
van Mn maand, en tot het geheel van 
de kosten veroordeelt; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal wor
den gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; laat de 
kosten de Staat ten laste; verwijst de 
alzo beperkte zaak naar de correctionele 
rechtbank te Dendermonde, zetelend 
in hoger beroep. 

19 december 1960. - 28 kamer. -
Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Naulaerts. - Gelijkluidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 19 december 1960. 

MISDADEN EN WANBEDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG
HEID VAN DE STAAT. - ONT
ZETTING VAN DE IN ARTIKEL 123sexies 
VAN HET STRAFWETBOEK VERMELDE 
RECHTEN. - BESLISSING VAN VRlJ
SPHAAK. - GEEN ONTZETTING VAN 
RECHTSWEGE. - BESLUITWET VAN 
19 .SEPTEMBER 1945, ARTIKEL ? . -
ONTZETTING WELKE DOOR DE RECHTER 
BIJ WIE DE ZAAK AANHANGIG IS KAN 
UITGESPROKEN WORDEN. , 

De ontzetting van de in artikel 123sexies 
van het stmfwetboek vennelde l'echten 
wonlt slechts van rechtswege op gelopen 
in geval van veroordeling tot een straf'; 
onder het stelsel van de besl1iitwet van 
19 septembe1· 194.5 betreffende de epu
ratie inza.ke bU1·gertT01iW, kan die ont
zetting, kmchtens artikel 7 van dit 
besluit, 1iitgesproken worden tegen een 

vrijgesp1·oken beklaagde, doch aileen 
door een gemotivee1·de beslissing ( 1). 

(PROCUHEUR GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN CASSATIE IN ZAKE WILDEMEERSCH.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de vordering· 
van de H. Procureur Generaal bij bet 
Hof van verbreking, luidende als volgt : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van verbreking, 

" Ondergetekende Procureur-generaal 
heeft de eer te vertogen dat de H. Minis
ter van Justitie hem, bij brief van 
9 juni 1960, Bestuur der Wetgeving, 
Strafwetgeving, littera A.P. nr 16?.?82, 
uitdrukkelijk gelast heeft, overeenkoms
tig artikel 441 van het Wetboek van 
strafvordering, het in kracht van ge" 
wijsde gegane vonnis, gewezen door 
de Krijgsraad van Kortrijk op 10 mei 
194?, in zake van Antoine-Joseph Wilde
meersch, geboren te Assebroek de 22 april 
1920, het Hof aan te geven. 

" Bij dit vonnis heeft de Krijgsraad 
voornoernde Wildemeersch vrijgesproken 
van de betichting van inbreuk op arti
kel 113 van het Strafwetboek, doch 
eveneens vastgesteld dat betrokkene, 
bij toepassing van artikel 123sexies van 
het strafwetboek gewijzigd door arti
kel 10 van de besluitwet van 19 sep
tember 1945, van rechtswege !evens
lang ontzet is van de daarin vermelde 
rechten. 

)) Dergelijk verval van rechtswege kon 
aileen met een veroordeling tot straf 
gepaard gaan; daar Wildemeersch vrij
gesproken werd had hij zulk verval 
niet opgelopen. 

)) Artikel ? van de besluitwet van 
19 september 1945, dat ten tijde van 
het vonnis van toepassing was, ver
leende aan de krijgsraad de mogelijkheid 
om \'Vildemeersch, niettegenstaande zijn 
vrijspraak, uit de in artikel 123se:r:ies 
van het strafwetboek vermelde rechten 
te ontzetten. De krijgsraad heeft echter 
van die mogelijkheid geen gebruik ge
maakt. Zelfs wanneer het vonnis mocht 
ge1nterpreteerd worden als hebbende 
de vervallenverklaring op grond van 
die wetsbepaling opgelegd, dan nog· zou 
het onwettelijk zijn, vermits het de 

(1) Cass., 18 februari 1946 (A1·1·. Verbr., 
1946, 71; Bull. en PASIC., 1946, I, 76). 
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vervallenverklaring niet gemotiveerd 
heeft. 

>> Het aangegeven vonnis heeft aldus 
artikel 123sexies van het strafwetboek, 
7 van de besluitwet van 19 september 
1945 en 9? van de Grondwet geschonden. 

Om die redenen, vordert de onder
getekende Procureur-generaal dat het het 
Hof zou behagen het aangegeven vonnis 
van de krijgsraad van Kortrijk te niet 
te doen in zover het vaststelt dat voor
noemde w·ildemeersch van rechtswege 
levenslang ontzet is van de in arti
kel 123sexies van het strafwetboek ver
melde rechten en hem verwijst in de 
kosten; te bevelen dat melding van 
zijn arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; te zeggen dat er geen aan
leiding is tot verwijzing. 

» Brussel, 16 juni 1960. 
» Namens de procureur-generaal, 
» De eerste advocaat-generaal, 

» (w.g.) R. Janssens de Bisthoven »; 

Gelet op artikel 441 van het \V etboek 
van strafvordering, de beweegredenen 
van de voorafgaande vordering aan
nemende, vernietigt het vonnis van de 
krijgsraad te Kortrijk op 10 mei 194? 
gewezen in zover het vaststelt dat 
Wildemeersch van rechtswege !evens
lang ontzet is van de in artikel 123sexies 
van het strafwetboek vermelde rechten 
en hem verwijst in de kosten ; beveelt 
dat melding van dit arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de g·edeeltelijke 
vernietig·de beslissing; zegt dat er geen 
aanleiding is tot verwijzing. 

19 december 1960. - 2° kamer. -
VooTzitteT, H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeveT, 
H. Wauters. - Gelijkluidende concl1~sie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 19 december 1960. 

1° HOGER BEROEP. - TUCHTZAKEN. 
- BALlE. - HOGER BEROEP TEGEN 
EEN BESLISSING VAN DE 'l'UCHTRAAD. 
- VERZW A RING VAN DE BESLISSING. 
- EENPARIGHEID NIET VEREIST. 

2° CASSATIE. BEVOEGDHEID. 
- TUCHTZAKEN. - MATERIELE VER
GISSING IN HET BESTREDEN ARREST. 

- MACHT VAN IIET HOF OM ZE TE 
VERBETEREN. 

3° MlDDELEN TOT CASSATIE. 
- TUCHTZAKEN. - BALlE. - VOOR
ZIENING TEGEN EEN ARREST DAT EEN 
ADVOCAAT GESCIIRAPT VERKLAART UIT 
DE TABEL VAN DE 0RDE BIJ 'l'OEPASSING 
VAN ARTIKEL 31 VAN HET KEIZERLIJK 
DECREET VAN 14 DECEMBER 1810. 
- MIDDEL DAT HET BESTAAN VAN 
DE TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN 
DIE WETSBEPALING BETWIST. - MID
DEL DAT S'l'OOT OP DE VASTSTELLINGEN 
VAN IIET ARREST. - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1° Om een doo1' de tuchtmad van deAdvo
catenoTde uitgespToken tuchtstraf te ver
zwm·en, moet het hof van beroep niet 
met de eenpa1'igheid van stemmen van 
zijn leden uitspmak doen (1). (Wetten 
van 18 juni 1869, artikel140, en 4 sep
tember 1891, art. 2.) 

2° Jlet hof heeft, vooT de beooTdeling van 
een middel tot cassatie, de macht 
om een mate1'iele veTgissing in de bestTe
den beslissing te veTbeteTen, wannee1' 
deze ve1'gissing klaa1'blijkelijk uit de 
ande1·e stukken van de 1'echtspleging 
blijkt (2). 

3° Mist feitel~jke g1·ondslag het middel, 
voo1'gesteld tot staving van een vooT
ziening tegen een a1'1'est ve1'klaTende 
dat een advocaat van 1·echtswege uit 
de ta bel van de 0Tde geschmpt is bij 
toepassing van aTtikel 31 van het keize1'
lijk decTeet van 14 decembe1' 1810, dat 
betwist dat de toepassingsvoonvaa1'den 
van die wetsbepaling vervuld zouden 
zijn, tenvijl het an·est de veTvulling 
van deze voonvam·den in feite vaststelt. 

(D ... , T. PROCUREUR GENERAAL TE GENT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 october 1960 door het Hof 
van beroep te Gent, gewezen; 

(1) Arg. cass., 10 en 31 maart 1913 (Bull. 
en PAsrc., 1913, I, 141 en 161); raadpl. cass., 
28 maart 1938 (A1·r. Verbr., 1938, I, 71; 
B1tll. en PAsrc., 1938, I, 117) en 11 februari 
1946 (An·. Verbr., 1946, 57; B1tll. en PAsrc., 
1946, I, 65). . 

(2) Oass., 23 februari 1959 (B1tll. en PAsrc., 
1959, I, 639); 28 november 1960 (ibid., 1961, 
I, 338). 
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Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 140, inzonder
heid 140, alinea 2 van de wet dd. 18 juni 
1869 op de rechterlijke inrichting, her
druid krachtens het koninklijk besluit 
dd. 22 februari 1892, dat artikel zoals 
het werd aangevuld door artikel 2 van 
de wet dd. 4 september 1891 tot uit
breiding tot de hoven van beroep te 
Brussel en te Luik van de wet dd. 3 mei 
1889 op het gebru.ik van de Vlaamse 
taal in strafzaken en tot wijziging van 
de wet op de rechterlijke inrichting en 
van de wet op de verzachtende omstan
digheden, en schending van artikel 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest, na de beslissing te hebben teniet 
gedaan van de Tuchtraad der Advocaten
orde bij de rechtbank van eerste aanleg 
te Brugge del. 13 juni 1960, waarbij een 
berisping teg·en eiser werd uitgesproken, 
aan gezegde aanlegg·er een schorsing 
van zes maanden oplegt, vaststelt dat 
hij van rechtswege nit de Tabel der 
advocaten g·eschrapt is en de schrapping 
beveelt van zijn naam nit deze Tabel 
zonder vast te stellen dat de rechters 
in hoger beroep op die punten uitspraak 
hebben gedaan met eenparigheid van 
stemmen, dan wanneer de rechters in 
hoger beroep onbetwistbaar de door de 
beslissing a quo aan de aanlegger opge
legde straf hebben verzwaard, die ver
zwaring door het Hof van beroep slechts 
kon worden uitgesproken met de een
parigheid van stemmen van zijn leden, 
het bestreden arrest die eenparigheid 
niet vaststelt, dan wanneer daaruit 
volgt dat de door de rechters in hoger 
beroep uitgesproken veroordeling als 
onwettig· moet gehouden worden en 
dat het althans voor uw Hof onmogelijk 
is te weten of de verzwaring van de 
straf door de rechters in hog·er beroep 
uitgesproken al dan niet met eenparig
heid van stemmen werd uitgesproken, 
wat uw Hof belet de wettelijkheid na 
te gaan van de beslissing welke het 
wordt voorgelegd : 

Overwegende dat de bepalingen van 
artikel 2 van de wet van 4 september 
1891, waardoor afgeweken wordt van 
de algemene regel neergeschreven in 
artikel140 van de \Vet van 18 juni 1869, 
krachtens dewelke de rechterlijke beslis
singen bij volstrekte meerderheid van 
stemmen genomen worden, slechts toe
passelijk is op de beslissingen van de 
hoven van beroep uitspraak doende over 
het beroep teg·en een vonnis van vrij
spraak of een beschikking van huiten
vervolgingstelling verleend door een 

rechtbank van eerste aanleg in straf
zaken, wanneer deze hoven een ver
oordeling uitspreken of een verwijzing 
bevelen, en tevens wanneer zij de tegen 
de verdachte uitgesproken straffen ver
zwaren of door de verdachte gunstige 
beschikking betreffende de voorlopige 
hechtenis wijzigen; 

Overwegende dat de tuchtraad van 
de Orde der advocaten geen " rechtbank 
van eerste aanleg in strafzaken >> is, 
noch met zodanige rechtbank kan worden 
gelijkgesteld; 

Overwegende immers dat door die 
termen uitsluitend bedoeld worden de 
rechtscolleges in eerste aanleg die ge
roepen worden om zich, althans hoofd
zakelijk, over de v66r hen aanhangig 
gemaakte publieke vordering, overeen
komstig de voorschriften van het straf
wetboek en van het wetboek van straf
vordering uit te spreken; dat de pu
blieke of strafrechterlijke vordering, 
die er naar streeft door de wet bepaalde 
misdrijven met wei bepaalde straffen, 
overeenkomstig een door de wet voorziene 
strafrechterlijke procedure, te beteugelen, 
gans verschillend is van de disciplinaire 
vordering die, al beoogt zij de toepassing 
van sancties, die even schrikwekkend 
zijn, als straffen, nochtans tot geen 
straffen in de wezenlijke en wettelijke 
zin van het woord kan leiden en aan 
andere rechtsvormen onderworpen is; 

Overwegende daarenboven dat het 
boger beroep tegen een beslissing van 
de tuchtraad van de Orde der advocaten 
uitsluitend aan de beoordeling· van een 
burgerlijke kamer van het hof van 
beroep onderworpen wordt, terwijl aan 
de bepalingen van artikel 2 van de wet 
van 4 september 1891 aileen onder
worpen zijn de kamer van inbesclmldi
gingstelling en de correctionele kamers 
van het hof van beroep ; 

Dat het middel derhalve naar recht 
faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 30 (nieuw) van 
het keizerlijk decreet dd. 14 decem
ber 1810 tot regeling van de uitoefening 
vun het beroep van advocaat en van 
de tucl1t in de balie, in gezegd decreet 
van het bij koninklijk besluit van 5 augus
tus 1936 opgeheven artikel 30 ingevoegd 
door artike1 1 van het koninklijk besluit 
cld. 9 december '1955 tot wijziging van 
het keizerlijk decreet del. 14 december 
1810 tot regeling van de uitoefening 
van het beroep van advocaat en van 
de tucht in de balie, en 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest steunt 
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op de behandelingen van de zaak ter 
openbare terechtzitting van 15 sep
tember 1960, alwaar Mter Wauters, 
advocaat te Tielt, door de tuchtraad 
van de Orde der advocaten te Brugge, 
aldaar aangewezen, aan het Hof toe
gevoegd was, terwijl het proces-verbaal 
van de terechtzitting dd. 16 september 
1960 op de zetel de aanwezigbeid opgeeft 
van Meester Wauters aangeduid door 
de Heer Stafhouder te Brugge, dan 
wanneer, volgens artikel 30 in het keizer
lijk decreet dd. 14 december 1810, 
ingelast door artikel 1 van het konink
lijk besluit dd. 9 december 1955, in 
al de gevallen waarin het Hof van beroep 
kennis neemt van bet beroep van een 
door de tuchtraad gewezen beslissing, 
het, voor het onderzoek ter terecht
zitting, een advocaat toegevoegd krijgt, 
aangewezen door de stafhouder van de 
Orde waarvan de tuchtraad de beslissing 
heeft gewezen, advocaat die sedert ten 
minste tien jaar op de tabel is ingeschre
ven, dan wanneer de tegenstrijdige 
vermeldingen van het proces-verbaal 
van de openbare terechtzitting dd. 
15 september 1960 en van het bestreden 
arrest betreffende de overheid die Mees
ter Wauters heeft aangewezen voor het 
onderzoek van deze zaak, het Hof 
beletten te weten of Meester Wauters 
voor dat onderzoek aan het Hof wettig 
werd toegevoegd, en, dus, of dat onder
zoek en het arrest dat er uit gevolgd 
is al dan niet wettig zijn en, dan wanneer, 
tenslotte, uit geen enkel stuk waarop 
het Hof acht vermag te slaan blijkt 
dat Meester Wauters wel sedert tien 
jaar op de tabel was ingeschreven : 

Overwegende dat uit de stukken, 
waarop het hof vermag acht te slaan, 
inzonderheid uit de brief van de Heer 
Procureur generaal bij het Hof van 
beroep te Gent van 18 juli 1960, het 
antwoord van de Heer Stafhouder van 
de Orde der advocaten te Brugge van 
1 augustus 1960 en het proces-verbaal 
van de terechtzitting van het hof van 
beroep te Gent van 15 september 1960, 
afdoend blijkt dat de Heer Wauters, 
advocaat te Tielt, bij toepassing van 
artikel 30 van het keizerlijk decreet van 
14 december 1810 door de stafhouder van 
de Orde der advocaten werd aangewezen 
om aan het hof van beroep te worden 
toegevoegd, en dat hij aan de wette
lijke vereisten voldeed ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
de vermelding in het bestreden arrest, 
dat de Heer Wauters door de tuchtraad 
van de Orde der advocaten te Brugge 

werd aangewezen, als een louter mate
riele vergissing dient te worden be
schouwd; 

Dat net middel derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 31 van het 
decreet dd. 14 december 1810 tot regeling 
van de uitoefening van het beroep van 
advocaat en van de tucht in de balie, 
2, inzonderheid 2, alinea 2, van het 
decreet dd. 20 juli 1831 op de drukpers, 
1319, 1320 en 1322 van het burgerlijk 
wetboek, 93, en 470 van het wetboek 
van burgerlijke rechtspleging, gezegd 
artikel 470 zoals het gewijzigd werd 
door artikel 22 van het koninklijk besluit 
nr 300 dd. 30 maart 1936 tot wijziging 
van verschillende bepalingen betreffende 
de rechtspleging. in burgerlijke zaken 
en in handelszaken, bekrachtigd door 
het enig artikel van de wet van 4 mei 
1936 houdende bekrachtiging van zekere 
koninklijke besluiten genomen ter uitvoe
ring van de wet van 31 juli 1934, verlengd 
en aangevuld bij de wetten van 7 decem
ber 1934, van 15 en van 30 maart 1935, 
154, 155, 156, 189, 190, 211 van het 
wetboek van strafvordering, en scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest er op wijst 
dat de eiser vroeger reeds twee straffen 
van schorsing heeft opgelopen, te weten : 
15 dagen bij beslissing van de Tuchtraad 
te Brugge op 15 september 1943, een 
jaar bij beslissing van dezelfde Tuchtraad 

. op 18 januari 1946 en, na hem te hebben 
veroordeeld tot een straf van schorsing 
van zes maanden, vaststelt dat bij toe
passing van artikel 31 van het decreet 
van 14 december 1810, eiser van rechts
wege uit de Tabel der advocaten ge
schrapt is en beveelt voor zoveel nodig, 
de schrapping van zijn naam uit deze 
Tabel, dan wanneer, uit geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat de eiser het voorwerp is ge
weest van tuchtmaatregelen op 15 sep
tember 1943 en 18 januari 1946, of dat 
de beslissingen welke zo beweerd op die 
datum door de Tuchtraad te Brugge 
werden gewezen in kracht van gewijsde 
zijn gegaan : 

Overwegende dat de alde van beroep 
van de Procureur-generaal bij het Hof 
van beroep te Gent tegen de beslissing 
van de Tuchtraad van de Orde der 
advocaten te Brugge er toe strekte die 
beslissing te niet te doen verklaren, 
tegen aanlegger de schorsing uit de 
uitoefening van zijn beroep gedurende 
de termijn van maximum een jaar te 
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doen uitspreken en, « bij toepassing van 
artikel 31 van het keizerlijk decreet 
van H december 1810, vermits hij een 
eerste maal bij beslissing van de Tucht
raad van de Orde der advocaten te 
Brugge dd. 15 september 1%S, hem 
betekend op SO september 1 %S, een 
schorsing opliep gedurende vijftien dagen, 
en een tweede maal bij beslissing van 
zelfde Tuchtraad dd. 18 januari 1946, 
hem betekend op 16 februari 1946, een 
schorsing onderging gedurende de termijn 
van een jaar ,, te doen vaststellen en 
verklaren dat aanlegger " van rechts
wege uit de tabel van de Orde der advo
caten bij de rechtbank van eerste aanleg 
te Brug·ge zal geschrapt worden " ; 

Overweg·ende dat het arrest het hoger 
beroep van de Procureur-generaal ge
grond verklaart en, na aan aanlegger 
een schorsing van zes maanden te hebben 
opgelegd, vaststelt dat deze de twee 
in de alcte van beroep vermelde straffen 
van schorsing te voren had opgelopen 
en dat hij dienvolgens, bij toepassing 
van artikel 31 van het keizerlijk decreet 
van H december 1810, van rechtswege 
uit de tabel der advocaten is geschrapt, 
en, voor zoveel nodig, de schrapping 
van zijn naam uit deze tabel beveelt; 

Overweg·ende dat het arrest alzo op 
voldoende wijze heeft vastgesteld dat 
de aangehaalde tuchtmaatregelen wer
kelijk ten laste van aanleg·ger werden 
uitgesproken en dat de beslissingen, 
waarbij die maatregelen werden getroffen, 
in kracht van gewijsde waren gegaan ; 

Dat het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; verwijst aanlegger in de kosten. 

19 december 1960. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Naulaerts. - Gelijkluidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 19 december 1960. 

1° DOUANEN EN AGGIJNZEN. -
FORMALITEITEN VOORZIEN DOOR DE 
ARTIKELEN 200 EN 201 VAN DE WET 
VAN 1 AUGUSTUS 1822. - FORMALI
TEITEN VERPLICHT ALLEEN VOOR DE 
HUISVISITATIES. 

2° DOUANEN EN AGGIJNZEN. -
lNBESLAGNEMING VAN DOCUMENTEN. 
- ARTIKEL 17 VAN HET KONINKLIJK 
BESLUIT Nr 6 VAN 22 AUGUSTUS 19S4. 
- BEPALINGEN NIET TOEPASSELIJK 
IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE OVERHAN
DIGING VAN DE VOORWERPEN. 

so DOUANEN EN AGGIJNZEN. -
ARTIKEL 21 VAN DE WET VAN 6 APRIL 
184S. - lNLANDSE GOEDEREN. -
VRIJSTELLING VAN DE GEVANGENlS
STRAF. - BEPALING NIET TOEPASSE
LIJK IN GEVAL VAN ONTDUIKING VAN 
RECHTEN. 

4° STRAF. - VERVANGENDE GEVAN
GENISSTRAF. - EENDAADSE SAMEN
LOOP VAN INBREUKEN OP DE WETTEN 
INZAKE DOUANEN EN ACCIJNZEN. -
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF WEL
KE MOET UITGESPROKEN WORDEN VOOR 
ELKE GELDBOETE. 

1° De doo!' de a1·tikelen 200 en 201 van 
de wet van 26 augustns 1822 voorziene 
fo!'1naliteiten, bij artikel 15 van het 
koninklijk besluit nr 6 van 22 augustus 
1934 toepasselijk gemaakt op de nazoe
kingen van smokkelaTij in zaken van 
douanen, moeten niet nageleefd wo1·den 
wannee!' de agenten van de adminis
tmtie, zonder een huisvisitatie te doen, 
alleen inlichtingen inwinnen in de 
bu!'elen van een handelshuis. 

2° De bepalingen van m·tikel 1.7 van het 
koninklijk besluit nr 6 van 22 augustus 
1934 tot vaststelling van nieu1ve maat
regelen om sluike1·ij op het stuk van 
do1<anen en accijnzen te beteugelen, 
bet!'effende het aanslaan van boeken, 
b!'ieven en documenten, zijn zonde!' 
toepassing in geval van v1·ijwillige 
ove!'handiging van de voo!'We!'pen doo!' 
hun houde!' ( 1). 

so De bepaling van artikel 21 van de wet 
van 6 ap!'il 184.3 op de beteugeling van 
de smokkel inzalce douanen, houdende 
vrijstelling van de gevangenisst!'af zo 
het inlandse goederen geldt, is niet 
toepasselijk wannee!' !'echten ontdolcen 
we1·den, zulks is het geval onde!' mee!' 
wannee!' inlandse goede!'en zonder aan
gifte en zonde!' overlegging van de ve!'
eiste ve1·gunning uitgevoe1·d we1·den (2). 

(1) Cass., 7 december 1959 (A1·r. Verbr., 
1960, 307; Bitll. en PAsrc., 1960, I, 409). 

(2) Raadpl. cass., 22 februari 1960 (BHll. 
en PAsrc., 1960, I, 723); Rep. prat. dr. belge, 
yo DoHanes et accises, nr 674 en vlg.). 
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4° In geval van eendaadse samenloop van 
inbreuken op de wetten inzake douanen 
en accijnzen, moet een vervangende 
gevangenisstrafuitgesproken worden voo1· 
elke opgelegde geldboete, zonde1· nochtans 
dat het totaal van de vervangende gevan
genisstmffim het dubbele van de zwaarste 
van die stmffen mag oversch1'ijden (1). 

( CROUGIIS EN CONSOORTEN, T. DE BEL
GISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
GLEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten nr 356 en 358, op 22 maart 1960 
door het Hof van beroep te Luik g-e
wezen; 

I. Over de voorziening- van Baran 
Wanda, teg-en het arrest nr 356 : 

Overweg-ende dat de substantiele of 
op straf van nietig-heid voorg-eschreven 
rechtsvormen werden nag-eleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Over de voorziening-en van Croughs, 
Baran, Brialmont, Goffin, Bouillon teg-en 
het arrest nr 358 : 

A. Wat betreft de voorziening van 
Croug-hs Camille en Baran \Vanda : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending- van de artikelen 10 van 
de Grondwet, 200, 201 van de alg-emene 
wet van 26 aug-ustus 1822, toepasselijk 
verklaard in zaken van douanen bij 
artikel 15 van het koninklijk besluit 
nr 6 van 22 augustus 1934, 17 van voor
noemd koninklijk besluit, voor zoveel 
nodig 6 van het koninklijk besluit van 
17 januari ·1955 en 4 van de wet van 
20 december 1897 gevvijzigd door de 
wet van 30 juni 195'1, en subsidiair 97 
van de Grondwet, doordat, zonder de 
in de conclusies van aanlegger vervatte 
stellingen in feite te verwerpen, als 
zouden al de vaststellingen en vervol
gingen van het Beheer der Douanen 
hun vertrekpunt hebben gevonden in 
de verklaringen afgenomen en de inbe
slagnemingen uitgevoerd in de burelen 

(1) Cass., 23 juli 1878 (B·ull. en PAsrc., 
1878, I, 365); 27 februari 1956 (A1·r. Vm·b1·., 
1956, 517; Bull. en PASIC., 1956, I, 663); 
23 september 1957 (Ar1·. Vm·br., 1958, 19; 
Bull. e~ PAsrc., 1958, I, 27); 8 december 
1958 (Arr. Vm·br., 1959, biz. 298; Bull. en 
PAsrc., 1959, I, 349). 

van zekere firma's en, verder, dat uit 
geen enkel element bleek dat een daartoe 
bevoegde persoon aan de verbalisanten, 
wetens en willens, een voorafgaande 
instemming tot binnentreden zou gegeven 
hebben, het bestreden arrest verklaart 
dat de aangestelden der Douanen en 
Accijnzen geldig optraden binnen de 
voorwaarden gesteld door artikelen 190 
en volgende van de wet van 26 augustus 
1822, en niet deze g-esteld door artike
len 200 en volgende,welke de bijzondere 
stof der accijnzen aanbelangen, en dat 
overigens de aangestelden zich beperkt 
hebben tot het onderhoor van bedienden 
van gezegde firma's en van deze vrijelijk 
en zonder dwang afschrift hebben beko
men van bepaalde inlichtingen in verb and 
met hun onderzoek, dan wanneer de 
beambten die de waning (ware het een 
kantoor) van een persoon (of ook een 
rechtspersoon) willen binnentreden om 
hem te ondervragen nopens sommige 
feiten in verband met een overtreding, 
de bepalingen in zaken van huisvisitatie 
in acht moeten nemen, en het feit, dat 
de bewoner (minder nog een zijner 
bedienden) zich niet verzet tegen de 
huiszoeking (of inbeslagneming) en dat 
deze zonder het toepassen van enigerlei 
dwangmiddel word t verricht, niet mag 
worden beschouwd als een instemming 
met de huiszoeking, dan wanneer de 
artikelen 200 en volgende van de wet 
van 26 augustus '1822 wel toepasselijk 
werden verklaard in zaken van dou
anen bij artikel 15 van voornoemd 
koninklijk besluit van 22 augustus 1934, 
en dan wanneer, subsidiair, het arrest 
niet voldoende gemotiveerd is ten aan
zien van het bij conclusien voorgesteld 
verweermiddel betreffende de geldigheid 
van de bewijzen en bekentenissen; 

Overwegende dat de artikelen 190 
en volgende van de wet van 26 augustus 
1822 enkel de visitaties van vervoer
middelen, goederen en personen regelen, 
terwijl de artikelen 200 en volgende van 
dezelfde wet, die de visitaties in de 
gebouwen en omheinde plaatsen van 
particulieren reg·elen in zaken van accijn
zen, bij artikel 15 van het koninklijk 
besluit nr 6 van 22 augustus 1934, op 
de nazoekingen van smokkelarij in 
zaken van douanen toepasselijk werden 
gemaakt; 

Dat derhalve het arrest ten onrechte 
beslist dat de aangestelden der douanen 
geldig zijn opgetreden binnen de voor
waarden gesteld bij de artikelen 190 
en volgende, bepaaldelijk 193, van de 
wet van 26 augustus 1822, en dat de 
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artikelen 200 en volgende van dezelfde 
wet niet toepasselijk waren, omdat zij 
enkel de bijzondere stof der accijnzen 
betroffen; 

Doch overwegende dat het arrest 
er aan toevoegt " dat de aangestelden 
zich beperkt hebben tot het onderhoor 
van bedienden van gezegde firma's en 
van deze vrijelijk en zonder dwang 
afschrift hebben bekomen van bepaalde 
inlichtingen in verband met hun onder
zoek; 

Overwegende dat uit de bewoordingen 
van het arrest blijkt dat bedoelde aan
gestelden geen wezenlijk verhoor van 
de bedienden of vertegenwoordigers dezer 
firma's hebben afgenomen, doch in 
de burelen dezer firma's enkel inlich
tingen hebben ingewonnen aangaande 
leveringen van kobalt in de jaren 1955, 
1956 en 1957 aan bepaalde Belgische 
firma's, inlich tingen welke hen geheel 
vrijwillig werden verstrekt ; 

Dat dusdanige handeling niet met 
een huisvisitatie kan worden gelijk
gesteld en derhalve aan de vereisten 
van artikelen 200 en 201 van de wet 
van 26 augustus 1822 niet hoefde te 
voldoen; 

Overwegende, anderzijds, dat het ar
rest soeverein vaststelt dat de afschriften 
van de facturen aangaande de leveringen 
van kobalt "vrijelijk en zonder dwang » 
aan de bekeurders werden overhandigd ; 

Dat, bij ontstentenis van elke dwang
maatreg·el tot de inbeslagneming van 
bedoelde afschriften, de formaliteiten 
voorzien bij artikel 17 van het koninklijk 
besluit van 22 augustus 1934 toepasse
lijkheid misten ; 

Overwegende dat, door vast te stellen, 
eensdeels, dat de beambten zich hebben 
beper·kt tot een handeling, waarop de 
voor een huisvisitatie vereiste forma
liteiten niet toepasselijk waren, ander
deels, dat de afscbriften v'an facturen 
vrijwillig werden verstrekt, het arrest 
de conclusies van aanlegger op gepaste 
wijze heeft beantwoord en zijn beslissing 
wettelijk heeft gerechtvaardigd; 

Dat het middel derhalve niet kan 
aangenomen worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 20, 21 van 
de wet van 6 april1843, en bijkomend 207 
van de wet van 26 augustus 1822, 28 van 
de wet van 6 april 1843, 66, 67 van het 
strafwetboek en 97 van de Grondwet, 
eerste onderdeel, doordat het bestreden 
arrest zonder meer beslist dat artikel 21 
van de wet van 6 april1843 geen toepas-

sing vindt in de gevallen voorzien bij 
artikel 20 van dezelfae wet, dan wanneer 
die wetsbepaling uitdrukkelijk voorziet 
dat de gevangenisstraf " nooit » zal 
opgelopen worden, wanneer het gaat 
namelijk over inlandse producten, wat 
bij conclusies werd beweerd en door 
het arrest niet wordt tegengesproken, 
tweede onderdeel, doordat, wijl bij con
clusies werd verzocht vast te stellen 
dat de uitvoer in casu materieel niet 
" in bende » werd verricht, het bestreden 
arrest de toepasselijkheid van artikel 21 
van de wet van 6 april 1843 verwerpt 
en een gevang·enisstraf uitspreekt omdat 
het zou vaststaan dat beide reeksen 
uitvoer op touw werden gezet door een 
gezamenlijke afspraak tussen minstens 
drie personen, vallende binnen de perken 
van §§ 3 en 4 van artikel 66 van het 
strafwetboek, en dat de wet niet vereist 
dat zij aile drie door een materiiile 
samenwerking aan het vervoer zelf 
zouden deelgenomen hebben, dan wan
neer door het wettelijk begrip van " sluik 
in bende » (fraude par bandes de trois 
individus au moins) juist niet dient te 
worden verstaan een gezamelijke afspraak 
tussen dader en mededaders, mede
plichtigen of belanghebbenden, noch 
enige andere voorafgaande hulp of aan
hitsing, maar uitsluitend een materieel 
samengaan, met of zonder afspraak, 
tijdens het pleg·en van het feitelijk 
bestanddeel van de sluik, in casu volgens 
de betichtingen; vervoer in de onvrije 
tolkring zonder geldige douanebescheiden 
en uitvoer uit het Rijk zonder op het 
bevoegd douanekantoor de vereiste aan
gifte en vergunning voor te leggen, 
minstens, doordat, onder al de betich
tingen tot onder nr 23 aangewezen, 
het bestreden arrest de drie -(ten minste) 
leden van de bende niet aanduidt, wat 
de conclusies niet beantwoordt, noch 
vaststelt dat aanlegger of aanlegster 
eraan deelnam, en aldus de gevange
nisstraf niet gerechtvaardigd voorkomt, 
derde onderdeel, doordat, als antwoord 
op de conclusies die betwistten dat 
geheime bergplaatsen (cachettes) werden 
gebruikt, het bestreden arrest slechts 
verklaart dat de sluiks uitgevoerde 
koopwaar " bedolven » was onder een 
vracht van 20 ton krijt, dan wanneer, 
enerzijds, deze verklaring onverenig
baar is met de aan het eerste (en enig 
dienaang·aande) proces-verbaal van 19 ja
nuari 1958 verschuldigd geloof, hetwelk 
slechts vaststelt dat onder de zakken 
met krijt vijf tonnen kobaltkorrels, ver
pald in zakken, geladen waren, wat 
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bezwaarlijk een " bedelving » ( enfouis
sement) kan betekenen en, anderzijds, 
de eenvoudige bedelving of opstapeling 
van zakken of andere colli's onder el
kander in strijd is met het gebruikelijk 
begrip van " geheime bergplaats >>; 

Over de drie onderdelen samen : 
Overwegende dat artikel 21 van de 

wet van 6 april 18!,3 van de gevangenis
straf slechts vrijstelt degenen, die uit 
gewone onachtzaamheid en zonder be
drieglijk opzet, zekere formaliteiten be
treffende de documenten, welke tot 
rechtvaardiging van het vervoer moeten 
dienen, over het hoofd hebben gezien 
of een overtreding hebben begaan ten 
aanzien van als inlands erkende goederen; 
dat dit artikel niet toepasselijk is in 
de gevallen waarin rechten werden 
ontdoken; 

Overwegende dat er ontduiking van 
rechten bestaat, in de zin van de wetten 
op de douanen en accijnzen, niet aileen 
wanneer men zich aan de betaling van 
de verschuldigde belasting onttrekt, maar 
ook wanneer men, zo bij uitvoer en 
doorvoer als bij invoer, een wettelijke 
controlemaatregel ontwijkt; 

Overwegende dat, in het onderhavig 
geval, blijkens de door het arrest bewezen 
verklaarde telastlegging, kobalt werd 
vervoerd in de onvrije tolkring en uit 
het Rijk uitgevoerd zonder aangifte 
en zonder overlegging van de voor de 
uitvoer vereiste vergunning; dat der
halve een controlemaatregel werd ont
gaan, zodat de uitgesproken gevangenis
straf wettelijk gerechtvaardigd is en 
aanleggers geen aanspraak konden maken 
op de uitzonderingsmaatregel van arti
kel 21 van de wet van 6 april 1843, 
zelfs indien de sluik niet werd g·epleegd 
door middel van geheime bergplaatsen 
of in bende van minstens drie personen, 
in de zin van artikel 20 van dezelfde 
wet· 

D~t het middel derhalve niet kan 
aangenomen worden ; · 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
niets antwoordt op de laatste alinea 
van de conclusies van aanlegger, waarbij 
hij deed gelden dat bet in ieder geval 
niet bewezen was dat hij aan de uitvoer 
deelnam en zich niet beperkte tot levering 
binnen het land aan verdere uitvoerders ; 

Overwegende dat het arrest uitdruk
kelijk verklaart dat de feiten ten laste 
van Croughs bewezen zijn gebleven 
ingevolg·e het onderzoek v66r het Hof 
gedaan en dat uit de bekentenissen van 

Croughs blijkt dat hij van 1954 af een 
grootscheepse sluikuitvoer van kobalt 
samen met andere· personen op touw 
zette en van november 1956 af deze 
uitvoer voortzette in samenwerking met 
andere beklaagden; 

Dat het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van artikelen 9 van de 
Grondwet, 40, 60 en 100 van het straf
wetboek, of 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest, het vonnis a quo 
bevestigend, aanlegger uitsluitend tot 
een hoofdgevangenisstraf veroordeelt, al
zo niet een samenloop van misdrijven 
doch, bij eenheid van opzet, een erikel 
douanedelict vaststellend, en daarna 
twee vervangende gevangenisstraffen uit
spreekt, dan wanneer, niettegenstaande 
de omvang van de boete, op grond van 
artikel 100 van het strafwetboek, kan 
voortvloeien uit de samenvoeging van 
verscheidene bedragen wegens elk der 
verenigde feiten, er toch slechts een 
straf kan uitgesproken worden, zo wat 
betreft de hoofdstraf als wat betreft de 
vervangende straf, of doordat het bestre
den arrest de conclusies van aanlegger 
niet beantwoordt, die de eenheid van 
het strafbaar feit inriepen, alsook de 
eenheid van de vervangende straf : 

Ovenvegende dat hij vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Tongeren, 
bekrachtigd door het bestreden arrest, 
aanlegger werd veroordeeld · tot een 
hoofdgevangenisstraf van een jaar en, 
solidair met anderen, tot een geldboete 
van 42.122.194 frank wegens ongedekt 
vervoer en sluikuitvoer van 72.282 kilo 
kobalt tussen mei 1955 en half novem
ber 1956, en tot een geldboete van 
28.822.996 frank wegens ongedekt ver
voer en sluikuitvoer van 6L400 kilo 
kobalt tussen 26 november 1956 en 
6 december 1957 ; dat voor elke boete 
een vervangende gevangenisstraf van 
drie maanden werd uitgesproken, zijnde 
in totaal zes maanden ; 

Overwegende dat, bij aldien ook voor 
de gezamenlijke uitvoeren slechts een 
hoofdgevangenisstraf werd uitgesproken 
omdat de rechter kennelijk heeft aan
genomen dat er eenheid van opzet 
bestond, deze omstandigheid, naar luid 
van artikel 100, lid 2, van het strafwet
boek, geen invloed heeft op de toepassing 
van de opgelegde geldboeten, welke 
als geJdboeten in zaken van douanen 
moeten worden beschouwd; 

Overwegende dat een vervangende 
gevangenisstraf moet worden uitgespro• 
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ken voor elke opgeleg'de g'eldboete wegens 
inbreuk op de wetten betreffende de 
douanen en accijnzen, mits het totaal 
van de voor al de inbreuken uitgesproken 
vervangende gevangenisstraffen het dub
bel van het maximum van de zwaarste 
vervangende gevangenisstraf in l:et 
onderwerpelijk geval, zes maanden met 
overschrijdt; 
. Overwegende dat het arrest de in 
conclusies ingeroepen eenheid van opzet 
impliciet heeft verklaard en door te 
verklaren " dat de straffen door de 
eerste rechter uitgesproken deze der 
wet zijn )), de conclusies van aanlegger 
ten aanzien van de vervangende gevan
genisstraffen op gepaste wijze heeft 
beantwoord; 

Dat het middel derhalve niet kan 
aangenomen worden ; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit 
de schending van artikelen '1, 6 van 
het koninklijk besluit van 17 januari 
1955, 1, 4 van de wet van 30 juni 1951, 
3 5 van het koninklijk besluit nr 6 
v~n '22 augustus 1934, 28 van de wet 
van 6 april 1843, 207 van de wet van 
26 augustus 1822, 66, 67 van het straf
wetboek, en 97 van de Grondwet, samen 
met de miskenning van het aan de con
clusies verschuldigde geloof, doordat 
het bestreden arrest aanlegster als mede
daderes van de sluikuitvoer veroordeelt, 
wat bij omstandige conclusies werd 
betwist, zonder enig bestanddeel van 
eigenlijk mededaderschap, in gemeen
of douanerecht, aan te duiden en aan 
te nemen, zodat de wettelijkheid van 
de veroordeling niet is gerechtvaardigd; 

Overwegende dat, tot staving van 
het mededaderschap van aanlegster aan 
de sluikuitvoer, het arrest soeverein vast
stelt clat aanlegster niet alleen door haar 
reizen naar Oost-Berlijn met haar min
naar Croughs aan de voorbereiding en de 
verdere uitvoering van het vervoer 
heeft deelgenomen, maar tevens, toen 
de sluikhandel aan het grenskantoor 
te Vaalst-kwartier werd ontdekt, als 
een der ]eiders van de smokkelonder
neming is opgetreden, vermits zij door 
valse verklaringen en opstellen van een 
vals douanedocument getracht heeft 
niet aileen de alsdan vervoerde 5.000 kg. 
kobalt door te smokkelen, doch de ganse 
zaak van sluikuitvoer te dekken door 
aan het gesmokkelde kobalt een Hol
landse oorsprong toe te schrijven ; 

Dat deze vaststellingen in zich sluiten 
clat aanlegster rechtstreeks aan de uit
voering van het misdrijf heeft mede
gewerkt; 

Dat het middel derhalve niet kan 
aangenomen worden ; 

B. Wat betreft de voorziening van 
Bouillon Louis : 

Over het middel, afgeleicl uit de scherr
ding van artikelen 97 van de Grondwet, 
154, 189, 2'1'1 eri 246 van het wetboek 
van strafvordering, doordat het bestreden 
arrest, om de feiten van medeplichtigheid 
aan de sluikuitvoer van kobalt ten laste 
van aanlegg'er bewezen te verklaren, 
hierop wijst : " door Brialmont en Bouil
lon werden boekhouding en facturen 
vervalst, kobalt werd onder valse bena
ming'en vermeld, leveringen werden on
volledig ingeschreven ))' dan wanneer 
de door de raadkamer van de Correc
tionele Rechtbank te Tongeren in de 
samenhangende zaak op 4 juni 1958 
gewezen beschikking verklaart, dat er 
geen redenen tot vervolging bestaan 
tegen aanlegger, wegens de tegen Erial
mont aangenomen betichting van vals
heid en gebruik van valse stukken en 
evenmin om in de loop van bet jaar 1956 
en op 26 januari 1957 op verscheidene 
reizen zes ontvangsten van kobalt van 
de Union Miniere niet ingeschreven te 
hebben in zijn boekhouding, waaruit 
volgt dat de feitenrechters wederrechter
lijk, als bewijs van de betichting, feiten 
hebben aangenomen welke door ~en 
beschikking van buitenvervolgstellmg 
waren gedekt : 

Overwegende dat, ten bewijze van 
de medeplichtigheid van aanlegger aan 
de sluikuitvoer van kobalt, bet arrest 
niet aileen aanvoert dat door aanlegger 
boekhouding· en facturen werden ver
valst kobalt onder valse benamingen 
werd' vermeld en leveringen onvolledig 
werden ingeschreven, maar tevens ver
meldt : dat aanlegger het kobalt bekwam 
mits onderschrijving van een leverings
contract, waarbij hij zich uitdrukkelijk 
verplichtte het geleverd product te 
bezigen tot zijn eigen fabricatie en het 
aan clerden noch te verkopen noch af 
te staan dat hij nooit bekwaam is 
geyveest het kobalt in zijn fabrica~_ie 
te verwerken en zich steeds aan ZIJll 

verplichtingen heeft onttrokken, dat 
hij bij de bank een rekening opende 
op naam van zijn echtgenote ten einde 
de betalingen der leveringen kobalt 
te verdoezelen, dat tal van leveringen 
door aanlegger op verzoek van Croughs 
op naam van Mankel Jose of Arbir:t 
werden gefactureerd, dat aanlegger moei
lijkheden had met Croughs wegens aan
plakken van factuurzegels, hetgeen, val
gens gezegden van Croughs, overbodig 
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was voor leveringen van koopwaar 
bestemd voor de uitvoer, - dat hoge 
winsten werden geboekt door aanlegger 
om practisch niets te verrichten, dat 
de geleverde hoeveelheden (35.294 kg. 
door aanlegger), de herhaalde en voort
durende bestellingen, de bestelwijze, 
de betalingswijze genoegzaam aantonen 
dat aanlegger wetend was van de sluik
uitvoer van het kobalt; 

Overwegende dat deze laatste beweeg
redenen het beschikkend gedeelte van 
de beslissing voldoende rechtvaardigen 
zodat het middel van belang is ontbloot; 

C. \Vat betreft de voorziening van 
Brialmont Gerard : 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
verklaart dat de medeplichtigheid van 
aanlegger aan sluikuitvoer van kobalt 
bewezen is door ernstige, nauwgezette 
en overeenstemmende vermoedens, en 
verklaart deze vermoedens te vinden 
in het feit : a) dat aanleg·ger, om bedoelde 
kobalt af te staan aan zijn koper Croughs, 
de verbintenis door hem aangegaan bij 
het onderschrijven van het contract 
met zijn leveranciers en blijkens dewelke 
hij zich verbod oplegde het kohalt te 
verkopen, heeft geschonden, b) dat aan
legger, argwaan koesterend, de werk
plaatsen van Croughs bezocht, en voort
ging met leveren, ondanks hij deze 
werkplaatsen onbeduidend had bevonden 
en er geen kobalt daarin werd verwerkt, 
c) dat aanlegger zijn boekhouding en 
facturen heeft vervalst, door kobalt 
onder valse henamingen te vermelden 
en leveringen onvolledig in te schrijven, 
dan wanneer aanlegger in zijn regelmatig 
v66r bet Hof neergelegde conclusies 
deed gelden : a) dat de schending van 
een leveringscontract, .dat vreemd is 
aan het Beheer, geenszins in zich sluit 
dat aanlegger wist dat zijn koper on
regelmatig uitvoerde, gezien gezegde 
koper de goederen kon wederverkopen 
op de binnenlandse markt, die aan geen 
enkele beperking onderhevig was, of 
ze kon doen uitvoeren met behulp van 
de vereiste documenten, b) dat hij nood
zakelijk zijn koper Croughs diende te 
ontmoeten binnen de grenzen van de 
betrekkingen tussen partijen, zonder 
dat dit feit enige kennis insloot van de 
bedrieglijke handelingen van Croughs 
in hoofde van aanlegger; dat bet feit 
dat Croughs het konalt niet verwerkte 
geenszins de kennis aan zijde van aan
legger van een bedrieglijke uitvoer aan 
zijde van Croughs in zich sloot, daar 

Croughs de goederen op de binnenlandse 
markt kon · wederverkopen, wederver
koop die aan geen enkele beperking 
onderhevig was, of ze kon uitvoeren 
met behulp van de vereiste vergunningen, 
c) dat zo aanlegger aanvankelijk aan 
bedoelde levering·en een onjuiste bena
ming toekende, zulks enkel tot doel 
had in de ogen van zijn eigen leverancier 
niet te doen uitschijnen dat hij in gebreke 
was de door hem aangegane verbintenis 
de goederen niet weder te verkopen na 
te komen, deshalve deze houding geens
zins medebrengt dat aanlegger de be
clrieglijke handelingen van zijn koper 
kende; dat naderhand, namelijk in 1957, 
enkele tijd voor de vervolgingen, ten 
aanzien van het gemak waarmede zijn 
eigen leverancier hem het kobalt leverde, 
aanlegger openlijk en onder hun werke
lijke benaming de door hem aan Croughs 
gedane leveringen in zijn boekhouding 
vermeldde, wat het zeker bewijs uit
maakt dat aanlegger onwetend was 
van de handelingen van Croughs, waaruit 
volgt dat het arrest de conclusies van 
aanlegger hoegenaamd niet beantwoordt 
en alzo de rechten van de verdediging 
miskent; 

Overwegende dat het arrest het ver
weermiddel van aanlegger beantwoordt, 
niet alleen met de in het middel aange
haalde heweegredenen, maar tevens met 
deze : dat tal van leveringen door aan
legger op verzoek van Croughs op naam 
van Manke! Jose of Arbint werden 
gefactureerd, dat hoge winsten werden 
geboekt om practisch niets te verrichten, 
dat de geleverde hoeveelheden (52.000 kg. 
door aanlegger}, de herhaalde en voort
durende bestellingen, de bestelwijze, 
de betalingswijze genoegzaam aantonen 
dat aanlegger wetend was van de sluik
uitvoer van het kobalt ; 

Overwegende dat zo de rechter tot 
plicht heeft de regelmatig voorgedragen 
verweermiddelen te beantwoorden, hij 
niet gehouden is elke van de argumenten, 
welke tot staving van die middelen 
worden aangevoerd en geen onderscheiden 
middelen uitmaken, afzonderlijk te weer
leggen; 

Overwegende dat, voor zover het de 
bewijskracht van de door het arrest 
als gewichtige, bepaalde en overeen
stemmende aangenomen vermoedens cri
tiseert, het middel op de soevereine 
beoordeling van de feitenrechter afstuit; 

Dat het middel derhalve niet kan 
aangenomen worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid 
uit de schending van artikel 6 van de 
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Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
dat de veroordeling van aanlegger hoofd
zakelijk grondt op het feit dat hij zijn 
verbintenis ten opzichte van zijn eig·en 
leverancier geschonden heeft, nochtans 
de medebeklaagden Massien, Bauwens, 
Morisani, Mahieu en Everaerts vrij
spreekt door, in hoofdorde, te doen 
gelden dat de door hen in strijd met hun 
verbintenissen geleverde hoeveelheden 
kobalt slechts gering waren, dan wanneer, 
zo in het ene als in het andere geval, 
welke ook de geleverde hoeveelheid was, 
de schending van de verbintenis vol
komen gelijk was; 

Overwegende dat het arrest noch de 
veroordeling van aanlegger hoofdzakelijk 
grondt op het feit, dat hij zijn verbintenis 
ten opzichte van zijn eigen leverancier 
heeft geschonden, noch bedoelde mede
beklaagden vrijspreekt hoofdzakelijk om
dat de door hen geleverde hoeveelheden 
s'lechts gering waren; dat deze vrijspraak 
ook gegrond is op de beweegredenen dat 
door deze beklaagden geen factura tie 
op naam van Mankel of Arbint ge
schiedde, dat na de controle door de 
afgevaardigde van de firma Brandeis de 
leveringen werden stopgezet, waaruit 
het arrest afleidt dat de gewichtige en 
overeenstemmende vermoedens ten aan
zitm van medeplichtigheid aan sluikuit
voer, die voor aanlegger golden, bij deze 
beklaagden niet :voorhanden waren; 

Dat het middel derhalve feitelijke 
&'rondslag mist ; 

.D. Wat betreft de voorziening van 
Goffin Marie-Ernest, 

Over het eerste middel,· afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
verklaart dat de medeplichtigheid van 
aanlegger aan sluikuitvoer van kobalt 
bewezen is door ernstige, nauwgezette 
en overeenstemmende vermoedens, en 
verklaart deze vermoedens te vinden 
h6ofdzakelijk in het feit dat aanlegger, 
om bedoelde kobalt aan zijn koper 
Croughs af te staan, de verbintenis 
door hem aangegaan bij het onder
schrijven van het contract met zijn 
leveranciers en blijkens dewelke hij 
zich verbod oplegde de kobalt te ver
kopen, heeft geschonden, dan wanneer 
de schending van een leveringscontract, 
dat vreemd is aan het Beheer, geenszins 
in zich sluit dat aanlegger wist dat zijn 
koper onregelmatig uitvoerde, gezien 
gezegde koper de goederen kon weder 
verkopen op de binnenlandse markt, 
die aan geen enkele beperking onder
hevig was, of ze kon doen uitvoeren 

met behulp van de vereiste vergunning, 
waaruit volgt dat het arrest onvoldoende 
gemotiveerd is ; 

Overwegende dat het arrest de mede
plichtigheid van aanlegger aan sluik
uitvoer niet aileen noch hoofdzakelijk 
grondt op de in het middel aangehaalde 
beweegredenen, maar tevens op andere 
gewichtige, bepaalde en overeenstem
mende vermoedens, hierin bestaande : 
dat aanlegger beweerde geen verkoop
facturen te hebben gemaakt en zijn 
boekhouding heeft verbrand, dat tal 
van leveringen door aanlegger op ver
zoek van Croughs op naam van Mankel 
Jose of Arbint werden gefactureerd, 
dat hoge winsten werden geboekt om 
practisch niets te verrichten, dat de 
geleverde hoeveelheden (37 .521 kg. door 
aanlegg·er), de herhaalde en voortdurende 
bestellingen, de bestelwijze, de betalings
wijze genoegzaam aantonen dat aan
legger wetend was van de sluikuitvoer 
van het kobalt ; 

Dat bet middel derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 6 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest, dat 
de veroordeling van aanlegger hoofd
zakelijk grondt op het feit dat hij zijn 
verbintenis ten opzichte van zijn eigen 
leverancier geschonden heeft, nochtans 
de medebeklaagden Massien, Bauwens, 
Morisani, Mahieu en Everaerts vrij
spreekt door, in hoofdorde, te doen 
gelden dat de door hen in strijd met 
hun verbintenissen geleverde hoeveel
heden kobalt slechts gering waren, dan 
wanneer, zo in het ene als in het andere 
geval, welke ook de geleverde hoeveel
heid was, de schending van de verbin
tenis volkomen gelijk was ; 

Overwegende dat het arrest noch de 
veroordeling· van aanlegger hoofdzakelijk 
grondt op het feit, dat hij zijn verbintenis 
ten opzichte van zijn eigen leverancier 
heeft geschonden, noch bedoelde mede
beklaagden vrijspreekt hoofdzakelijk om
dat de door hem geleverde hoeveelheden 
slechts gering waren ; dat deze vrijspraak 
ook gegrond is op de beweegredenen dat 
door deze beklaagden geen facturatie 
op naam van Mankel of Arbint ge
schiedde, dat na de controle door de 
afgevaardigde van de firma Brandeis 
de leveringen >verden stopgezet, waaruit 
het arrest afleidt dat de gewichtige en 
overeenstemmende vermoedens ten aan
zien van medeplichtigheid aan sluik
uitvoer, die voor aanlegger golden, bij 
deze beklaagden niet voorhanden waren ; 
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Dat het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

En overwegende, wat de vijf aanleggers 
betreft dat de substantiele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de 
veroordelingen overeenkomstig de wet 
zijn; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen; verwijst aanleggers in de 
kosten. 

19 december 1960. - 28 kamer. -
Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Naulaerts. - Gelijkluidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-g·eneraal. - Pleite1·s, 
HH. Veldekens en Simont. 

28 KAMER.- 19 december 1960. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
- S•rRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VOR
DERING. 0NDEELBAAR GESCHIL 
TUSSEN DE VERZEKERAARS EN HET 
G EMEENSCHAPPELIJKE MOTORWAAR
BOHGFONDS. - VOORZIENING VAN DE 
VEHZEKERAAR ENKEL TEGEN DE BUR
GEHLIJKE PARTIJEN GERICHT. - GE
MEENSCHAPPELIJKE MOTOHWAAHBORG
FONDS IN HET GEDING BETROKKEN 
DOOR DE VOORZIENINGEN VAN DE 
BUHGERLIJKE PARTIJEN. - 0NTVAN
KELIJKHEID VAN DE VOORZIENING VAN 
DE VEHZEKEHAAR. 

2° BEWIJS. - BEWIJSKHACHT VAN DE 
AKTEN. - STRAFZAKEN. - BURGER
LUKE VOHDEHING. - VEHZEKERINGS
CONTHACT. - lNTERPHETATIE VERE
NIGBAAR MET DE TERMEN VAN HET 
CONTRACT. - GEEN SCHENDING VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN HET CONTRACT. 

1° H et feit dat de verzekemar, eise1· in 
cassatte tegen de burgerlijke par
tijen, het gemeenschappel~jke motOI'
waarborgfonds in het geding niet heeft 
betrolclcen, te1·wijl het geschil tussen 
hen ondeelbaar is, maalct zijn V001'
ziening niet niet-ontvanlcelijlc zo het 
Gemeenschappelijlc Motorwaarbo1·g{onds 
in het geding voo1· het Hof aanwezig is 
ingevolge de voorzieningen van de bur
gerlijlce partij en ( 1). 

(1) Raadpl., noot 1 onder cass., 18 sep
tember 1947 (Bull. en PAsiC., 1947, I, 359 
en volgende). 

VERBR., 1961. - 26 

2° Schendt de bew~jslc1·acht niet van een 
verzelceringscontmct het an·est dat er 
een met de terrnen ervan ve1·enigba1·e 
interp1·etatie van geeft {2). 

{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ATHENA, 
T. BER'l'REM; BEHTREM, T. NAAiVILOZE 
VENNOOTSCHAP ATHENA EN GEMEEN
SCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 januari 1960 door het Hof 
van beroep te Gent g·ewezen; 

I. Ten aanzien van de voorziening 
van de naamloze vennootschap Athena : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerders opgeworpen en 
afgeleid uit het niet inleiden van de 
voorziening tegen het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds, dan wanneer het 
uit de bewoordingen van het arrest en 
de stukken van de proceduur duidelijk 
blijkt dat de oorspronkelijke vordering 
van verweerders tot schadevergoeding 
gegrond is ofwel tegen het Waarborg
fonds, ofwel tegen aanlegster, zodat 
er ondeelbaarheid tussen de beslissing 
door de feitenrechters uitgesproken tegen
over aanleg·ster en teg·enover het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds bestaat: 

Overwegende da t, al he eft aanleg·ster 
nagelaten het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds, vrijwillig tussengekomen 
zijnde partij, in het geding v66r het Hof 
te betrekken, die partij niettemin in 
het geding aanwezig is ingevolg·e de 
voorziening tegen haar en aanlegster 
door de burgerlijke partijen gericht; 
dat de voorziening van aanlegster, der
halve, ontvankelijk is; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1168, 1181, 1319, 1320, 1322 van 
het burgerlijk wetboek, '1 van het konink
lijk besluit van 23 december 1956 geno
men in uitvoering van de wet van 1 juli 
1956 op de verplichte verzekering der 
burgerlijke verantwoordelijkheid der 
autovoertuigen, 2, 3, 6, 11, 13 van boven
vermelde wet, doordat het bestreden 
arrest, na te hebben aangenomen dat, 
ingevolge de ruiling door de verzekerde 
Boncquet van het verzekerd voertuig 
en het feit dat hij eiseres niet heeft ver-

(2) Cass., 5 februari 1960 (Bull. en PABIC., 
1960, I, 638). 
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wittigd dat zijn vroeger voertuig door 
een ander was vervangen, het verze
keringscontract tussen verzekerde en 
verzekeraar geschorst was, nocbtans 
eiseres als verzekeraar veroordeelt de 
door Boncquet benadeelden te vergoeden, 
en aldus beslist op grond van artikel 6 
der wet van 1 juli 1956 omdat, in de 
verhouding van verzekeraar tot ver
zekeringnemer een recht op voortzetting 
van het contract blijft bestaan zodat 
er g·een schorsing in de zin als bepaald 
bij artikel 13 van bovenvermelde wet 
kan aangenomen worden, en die voort
zetting der verzekering afleidt uit arti
kelen 32 alinea 3 en 33 alinea 4 van 
de polis, die aan de verzekeraar niet het 
recht ontnemen om de uitvoering· der 
contractuele verbintenissen tegen de 
verzekeringnemer te vervolgen en onder
meer betaling der premien te vorderen, 
dan wanneer, eerste onderdeel : de moti
vering van het arrest tegenstrijdig is 
of minstens dubbelzinnig, vermits het 
achtereenvolgens de schorsing van het 
contract en de voortzetting ervan aan
neemt - schending van artikel 97 van 
de Grondwet; tweede onderdeel, het 
arrest beslist dat er geen schorsing van 
het contract tussen verzekeraar en ver
zekeringnemer bestaat in de zin als 
bepaald bij artikel 13 der wet van 1 juli 
1956, zonder op de conclusies van eiseres 
te antwoorden die deed gelden dat 
artikel 13 van de wet van '1 juli 1956 nog 
niet van toepassing was - zoals bleek 
uit artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 22 december 1956, zodat de schorsing 
der polis nog steeds aan derde tegen
stelbaar was - schending van voormeld 
artikel1 en van artikel 97 van de Grand
wet ; derde onderdeel : de verdwijning 
van het verzekerd voertuig de dekking 
van het risico verbonden aan dit voertuig 
doet verdwijnen en derhalve ook de 
verplichting van de verzekeraar, zodat 
men zich ter zake bevindt voor een 
nietigheid, exceptie of verval in de zin 
van artikel11 van de wet van 1 juli 1956, 
maar voor een schorsing, die tot gevolg 
heeft dat de derden benadeelden zich 
niet meer op het contract kunnen beroe
pen tegenover de verzekeraar - scherr
ding van die wetsbepaling en van arti
kel 2 § 1 van die wet ; vierde onderdeel : 
het bestreden arrest het geloof gehecht 
aan de polis nr 12.735 (stuk 73) en meer 
bepaaldelijk van artikelen 33 en 34 
ervan schendt, daar deze artikelen in 
geval van - zoals in casu - niet mede
gedeelde vervanging van het voertuig 
het verzekeringscontract niet laten be-

staan maar zijn van kracht zijn aan 
een schorsende voorwaarde onderworpen, 
dit is de latere vervanging van het aan 
de verzekering onderworpen voertuig 
door een ander voertuig, en, artikel 34 
aan de verzekeraar geenszins een recht 
op premien toekent gedurende de scbor
sing, maar slechts als gevolg heeft dat, 
vermits de verzekeringpremie vooraf 
wordt betaald, het saldo der premie door 
de verzekerde betaald v66r de verdwij
ning van het verzekerd voertuig ten 
voordele van de verzekerde in rekening· 
zal komen voor de premie wblke hij 
zal moeten betalen na de vervanging· 
van zijn voertuig en de kennis die hij 
ervan aan de verzekeraar zal geven -
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322, (bewijskracht van de akten), 1168, 
118'1 van het burgerlijk wetboek : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, in strijd met de 

bewering van het middel, bet arrest 
de schorsing van het verzekeringscon
tract niet aanneernt, dat enkel verklaart 
dat aanlegger het contract als geschorst 
beschouwde ; dat, waar het arrest elders 
van een schorsing gewaagt, het klaar
blijkelijk niet de schorsing van het con
tract bedoelt, doch slechts de schorsing 
van de dekking van de eventuele schade 
ten aanzien , van de verzekerde; dat 
zulks onder meer blijkt, waar het arrest 
er op wijst " dat de ontleding van het 
beding voorzien in de artikelen 33 en 34 
van voormelde polis laat besluiten dat, 
in geval van onmiddellijke vervanging 
(( het contract van kracht blijft " aan de 
voorwaarden van het tarief in voege, 
terwijl in geval van de niet onmiddellijke 
vervanging " het contract geschorst 
wordt" om opnieuw in werking te treden 
binnen de 5 jaar na de schorsing zodra 
de verzekeringnerner het omschreven 
of enig ander voertuig in het verkeer 
zal brengen; ... dat waar aldus in de 
verhouding van verzekeraar tot ver
zekeringnemer een recht op voortzetting 
van het contract blijft bestaan, en 
narnelijk in casu een recht op betaling 
der premien, er geen schorsing in de 
zin als bepaald bij artikel 13 van de 
wet van 1 juli 1956 kan aangenomen 
worden en in hoofde van de verzekeraar 
ook de verplichting tot vergoeding blijft 
bestaan tegenover de derden benadeel
den .... "; 

Dat dit onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, in zover het middel 
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het arrest verwijt de conclusies van 
aanlegster die deed gelden dat artikel 13 
van de wet van 1 juli 1956 nog niet 
van toepassing was zoals bleek uit 
artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 22 december 1956 niet te hebben 
beantwoord, het feitelijke grondslag mist; 
dat het arrest inderdaad, waar het ver
klaart " dat zolang dit artikel nog niet 
van toepassing is, het gemeen recht 
client in aanmerking genomen te wor
den ll, aanneemt dat gezegd artikel nog 
niet van toepassing is ; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat aanlegster tegenover de burgerlijke 
partijen aansprakelijk blijft niet op 
grond van gezegd artikel 13, maar op 
grond van het gemeen recht en namelijk 
van de artikelen 9 en '12 van de wet 
van H juni 1874; 

Dat het middel, derhalve, evenmin 
kan aangenomen worden in zover het 
de schending van artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 22 december '1956 
inroept; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat het middel hierop 

neerkomt te beweren dat, hoewel ten 
gevolge van de verdwijning van het 
verzekerde voertuig het contract geen 
voorwerp meer had, het arrest niettemin 
beslist dat de derden benadeelden des
ondanks, krachtens artikel H van de 
wet van 1 juli 1956, recht hadden op 
vergoeding vanwege de verzekeraar; 

Overwegende echter dat het arrest 
op de artikelen 33 en 34 van de ver
zekeringspolis steunt om te beslissen 
dat ten gevolge van de onmiddellijke 
vervanging van het verzekerde voertuig, 
het contract van kracht is gebleven en 
dat, derhalve, in het onderhavig geval, 
de verplichting tot vergoeding· is blijven 
bestaan in hoofde van de verzekeraar 
teg·enover de derden benadeelden ; 

Dat dit onderdeel van het middel, 
dat op een verkeerde interpretatie van 
het arrest berust, feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde onderdeel 
Overwegende dat de interpretatie welke 

het arrest geeft van de artikelen 33 
en 3!• van de verzekeringspolis niet 
onverenigbaar is met hun bewoordingen; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist; 

II. Ten aanzien van de voorziening 
van Bertrem en consorten : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 1 van het koninklijk 

besluit van 5 januari 1957 tot bepaling 
van de toekenningsvoorwaarden en van 
de omvang der rechten van de bena
deelden tegenover het " Gemeenschap
pelijk Waarborgfonds ll, doordat doch 
aileen in de mate dat, op grond der 
voorziening ingeleid door de naamloze 
vennootschap Athena, het Hof van ver
breking zou beslissen dat het bestreden 
arrest ten onrechte besliste dat tussen de 
partijen Boncquet en naamloze vennoot
schap Athena een verzekeringscontract 
bestond en dat de rechtstreekse dagvaar
ding tegen de naamloze vennootschap 
Athena ontvankelijk en gegrond was, 
daaruit noodzakelijkerwijze zou voort
vloeien dat het bestreden arrest het 
Gemeenscha:ppelijk Waarborgfonds niet 
buiten zaak mocht stellen en dat het 
moest beslist hebben dat dit Fonds 
gehouden was de schade van eisers in 
verbreking te vergoeden, dan wanneer in 
deze hypothese het Waarborgfonds val
gens hoger vermeld artikel1 in de plaats 
moest gesteld worden van de verplich
tingen van de aansprakelijke dader -
zijnde Boncquet voor de vergoeding van 
de schade door eisers geleden : 
worden van de verplichtingen van de 
aansprakelijke dader - zijnde Boncquet 
voor de vergoeding van de schade door 
eisers geleden : 

Overwegende dat, ingevolge de ver
werping van de voorziening van de 
naamloze vennootschap Athena, het 
middel bij gebrek aan belang, niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt aanleggers tot 
de kosten. 

19 december 1960. - 2° kamer. -
Voo1'zitte1', H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1'slaggeve1', 
H. Wauters. - Gelijlcl1!idende conclnsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. - Pleite1's, HH. Van 
Leynseele en Struye. 

2" KAMER.~ 19 december 1960. 

VOORZIENING IN CASSA TIE. 
- MILITIE. - VERZOEKSCHRIFT DAT 
DE HERZIENING VAN DE BESLISSING 
VAN DE HERKEURINGSRAAD AAN
VRAAGT.- VERZOEKSCHRIFT DAT GEEN 
VOORZIENING IS. 



-404-

Is geen voo1·ziening in cassatie het ve1'
zoekschrift waarbij een dienstplichtige 
de herziening van de beslissing van de 
herkeu1·ingsmad aanm·aagt ( 1). 

(PEETERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing op 16 september 1960 gewezen 
door de herkeuringsraad van de provincie 
Antwerpen; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
zich ertoe bepaalt de herziening « van 
deze beslissing te vragen "; dat dergelijk 
verzoekschrift g·een voorziening in ver
breking is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; 

19 december 1960. - 2• learner. -
Voorzitte?', H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Hallemans. - Gelijkluidende con
cl~tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. 

2• KAMEn.- 20 december 1960. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUITENGEWONE TERMIJN. - TEHMIJN 
VAN VIJF JAAR. - VOORWAARDE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUITENGEWONE TEI\MIJNEN. - VRIJ
WILLIG ONVOLLEDIGE OF ONJUISTE 
AANGIFTE. - SOEVEREINE BEOORDE
LING IN FEITE DOOR DE RECHTER. 

so INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUITENGEWONE TERMIJNEN. - TER
MIJNEN DOOR DE BESLUITWET VAN 
17 DECEMBER 1942 GESCHORST TOT 
OP DE DATUM VAN HET KONINKLIJK 
BESLUIT WAARBIJ HET LEGER OP VRE
DESVOET WORDT TERUGGEBRACHT. 

(1) Cass., H december 1959 (A1·r. Verbr., 
1960, 329; Bttll. en PAsrc., 1960, I, 432). 

(2) Raadpl. c~tss., 11 juni 1957 (A1·r. 
Vm·b1·., 1957, 851; Bttll. en PAsrc., 1957, 
I, 1219). 

(3) Raadpl. cass., 10 december 1959 
(Arr. Verb1·., 1960, 322; Bttll. en PAsrc., 
1960, I, 426), 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WIJZIGING DOOR DE ADJIUNISTRATIE 
VAN EEN AANGIFTE. - VRAGEN VAN 
INLICHTINGEN EN VERIFICATIE VAN 
BESCHEIDEN. - TERIVIIJNEN. 

1° De belasting of het supplement van 
belasting lean worden gevorderd of 
'i'!agevorderd gedurende vijf jaar met 
~ngang van 1 januari van het dienstjaar 
waarvan de belasting had moeten geves
tigd zijn, wanneer de ontstentenis of 
de ongen:oegzaamheid van de aanslag 
voortvloe~en onder mee1' uit het feit 
dat de belastingplichtige een v1·ijwillig 
onvolledige of onjuiste aangifte overge
legd !weft (2). (Geco6rdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen 
artikel ?4.) ' 

2° De beoordeling in feite door de 1•echter 
dat de belastingplichtige een vrijwillig 
onvolledige of onjuiste aangifte over
gelegd heeft is soeverein (U). 

so De buitengewone te1'1nijnen voo1·zien 
do01' artikel 7 4 van de gecoordinee1·de 
wetten bet?·e ffende de inkomstenbelas
tingen wenlen gescho1·st doo1· artikel 1 
van de besluitwet van 17 decembe~· 1942 
tot op de datum van het koninklijk 
besluit waa1·bij het lege?' op vredesvoet 
we1·d teruggebmcht ( 4). 

4° Gedurende de tennijnen voorzien do01' 
artilcel 7 4 van de gecoordineerde wetten 
bet?'effende de inkornstenbelastingen, ter
rnijnen welke door artikel 1 van de 
besluitwet van 17 decernbe~· 1942 ge
scho?'st we1·den, heeft de administmtie 
het recht over te gaan tot het V1'agen 
van opheldeTingen en inlichtingen en 
tot de veri ficatie van de com pta bili
teitsschrifturen en - bescheiden van de 
belastingplichtige ( 5). 

(CROENEN, T. DE BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 2S maart 1959 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

(4) Cass., 28 april 1959 (A1'1', Ve1·br., 
1959, 676; Bttll. en PAsrc., 1959, I, 875). 

(5) Raadpl. cass., 24 mei 1955 (A1or. 
Vm·br., 1955, 799; Bull. en PAsrc., 1955, 
I, 1054) en 4 novembe1• 1955 (Arr. Ve1'br., 
1956, 171; Bull. en PAsrc., 1956, I, 213). 
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Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 55, 1°, en 74 van de bij besluit van 
de Regent van 15 januari 1948 samen
geordende wetten en besluiten betref
fende de inkomstenbelastingen en 6 van 
het besluit van de Regent van 16 janu
ari 1948 houdende samenschakeling van 
de wetten betreffende de nationale 
crisisbelasting, doordat het bestreden 
arrest : 1° dat de onjuistheid der aan
giften, gelet op de herhaling en op het 
groot tekort, als bewust en vrijwillig 
moet beschouwd worden; 2° dat geen 
aanwending van bedrieg·lijke middelen 
vereist ist ; 3° dat het bewijs van het 
bedrog niet moet geleverd worden voor 
ieder onderzoek van de fiscale toestand 
van de belanghebbende ; dan wanneer, 
eerste onderdeel, artikel 74 der samen
geschakelde wetten over de inkomsten
belastingen bepaalt dat de ontdoken 
belasting nagevorderd worden kan g·edu
rende vijf jaar wanneer de belasting
schuldige een vrijwillige onvolledige of 
onjuiste aangifte overlegt, en dat het 
bestreden arrest ten onrechte aanneemt 
dat uit een dubbele vermogensbalans 
opgesteld voor de dienstj aren 1946 
tot 1952 tekenen en indicien zouden 
blijken van een hogere graad van gegoed
heid, die de onjuistheid van de aan
giften zouden bewijzen en dan wanneer 
artikel 7 4 slechts toepasselijk is zo vast
staat dat iedere aangifte vrijwillig on
juist is; tweede onderdeel, artikel 55 
der samengeschakelde wetten over de 
inkomstenbelastingen slechts vragen en 
verificaties toelaat binnen de perken 
door artikel 74 voorzien, en dat deze 
vragen en verificaties slechts afzonder
lijk de laatste vijf dienstjaren mogen 
betreffen zo bewezen is dat de aangiften 
nopens de eerste twee dienstjaren vrij
willig onjuist of onvoldoende zijn; derde 
onderdeel, het arrest de conclusies van 
aanlegger onvolledig beantwoord heeft 
daar waar hij beweerde dat de adminis
tratie zich niet vergenoegen mag met 
vermoedens aan te halen, steunende 
op een vergelijking van vermogens bij 
het begin en het einde van een wille
keurig gekozen periode, wanneer ze 
niet eerst bewijst dat de ononderbroken 
reeks dienstjaren nog· volledig binnen 
de wettelijke verificatieperiode valt, 
en daar waar hij beweerde dat een veri
ficatie in de extratermijn van vijf jaar 
het voorafgaande bewijs van het bedrog 
veronderstelt : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

vaststelt dat " welke ook de onwetend
heid en de onbekwaamheid van verhaler 
moge geweest zijn, het niet kan aan
genomen worden dat hij onvrijwillig 
en te goeder trouw, telkens voor ieder 
der zeven dienstjaren slechts 30 of 40 t. h. 
van zijn belastbare inkomsten aange
geven heeft, dat deze onjuiste aangifte, 
gelet op de herhaling· en op het g·root 
tekort, wel als bewust en vrijwillig 
moeten beschouwd worden " ; 

Overwegende dat de feitenrechter de 
hem overgelegde elementen heeft beoor
deeld en aldus soeverein in feite heeft 
vastgesteld dat aanlegger, voor ieder 
der dienstjaren, een vrijwillig onjuiste 
of onvolledige aangifte heeft ingediend; 

Dat het wettig hieruit afgeleid heeft 
dat de administratie voor ieder der 
dienstjaren over de buitengewone ter
mijn van vijf jaar beschikte, dewelke, 
wat de eerste litigieuze dienstjaren 
betreft, door de besluitwet van 17 decem, 
ber 1942, geschorst was geweest tot op 
de datum van het koninklijk besluit 
waarbij het leger op vredesvoet werd 
teruggebracht; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat artikel 55, § 1, 

alinea 2, van de samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
aan de administratie het recht toekent 
om tot de verificatie van de aangifte 
van de belastingplichtige over te gaan 
en hem inlichtingen te vragen, gedurende 
de bij artikel 74 van gezegde wetten 
voorziene termijnen; dat de besluitwet 
van 17 december 1942, door die termijnen 
te verlengen, terzelfdertijd de termijnen 
van wijziging· heeft verlengd; 

Overwegende dat, zoals blijkt uit 
het antwoord op het eerste onderdeel, 
het bestreden arrest regelmatig vast
gesteld heeft dat, voor ieder der liti
gieuze dienstjaren, de administratie over 
de termijn van vijf jaar mocht beschik
ken, gebeurlijk verlengd bij toepassing 
van de besluitwet van 17 december 1942 ; 

Dat uit het bestreden arrest volgt 
dat de administratie van het haar door 
artikel 55, § 1, alinea 2, toegekend 
recht wettig gebruik heeft gemaakt 
binnen gezegde termijnen; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger bij con

clusies deed gelden dat de administratie 
noch bewees noch trachtte te bewijzen 
dat een der aangiften vrijwillig· onjuist 
of onvolledig was, dat zij er zich niet 
mocht toe beperken vermoedens in 
te roepen die gegrond zijn op een ver-
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gelijking van de activa in het begin en 
op het einde van een willekeurig gekozen 
tijdperk, wanneer zij niet eerst bewezen 
heeft dat de onafgebroken reeks der 
dienstjaren zich nog geheel ''in de veri
ficatieperiode '' bevindt; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat voor elk dienstjaar wegens omstan
digheden die hieraan eigen zijn, de aan
gifte vrijwillig onjuist was; dat het 
anderzijds releveert, " dat verhaler zon
der enige grond beweert dat het bewijs 
van het bedrog moet geleverd worden 
v66r ieder onderzoek van de fiscale 
toestand van de belanghebbende " ; 

Dat geen enkel der onderdelen kan 
aangenomen worden ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

. 20 december 1960. - 28 kamer. 
Vom·zitte1·, H. Bayot, raadsheer waar-
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. De Bersaques. Gelijklnidende 
conclnsie, H. F. Dumon, advocaat-gene
raal. - Pleite1's, HH. Paul Lonneville 
(van de Balie te Brussel) en Van Leyn
seele. 

2 8 KAMER. - 20 december 1960. 

INKOMSTENBELASTINGEN. -
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. 
- BEZOLDIGING BEDOELD BIJ ARTI
KEL 25, § 1, 2°, a, VAN DE GECOORDI
NEERDE WETTEN. - RECIITHEBBENDE 
OP DEZE BEZOLDIGINGEN OVERLEDEN 
VOOR HUN BETALING. - BEDRIJFS
BELASTING DIE DOOR DE ERFGENAMEN 
VAN DEZE BELASTINGPLICHTIGE GE
DRAGEN MOET WORDEN. 

Wannee1· bezoldigingen bedoeld bij arti
kel 25, § 1, 2°, a, van de gecoo1·dineerde 
wetten bet1·effende de inkomstenbelas
tingen na het overlijden van de recht
hebbende op die bezoldigingen betaald 
we1·den, nwet de bedrijfsbelasting dom· 
de e1'fgenamen van deze belastingplich
tige gedragen worden (1). 

(1) Raadpl. cass., 28 maart 1957 (A1-r. 
Vm·br., 1957, 635; Bull. en PAsrc., 1957, 
I, 914). 

(KLINKEMALLIE, WEDUWE DE VLAMINCK, 
T. DE BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 december 1958 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen; 

Over het enig middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 der 
Grondwet, '1317, 1319, 1320, 1322, 1349 
van het Burgerlijk Wetboek, 25, § 1, 
vooral 2°, 29, § 1, 31, § 1, littera a, 
32, §§ 2 en 3, 74, laatste alinea, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij koninklijk 
besluit van 15 januari 1948, 38, 42, 
§ 2, van het koninklijk besluit van 
22 september 1937, en voor zoveel als 
nodig 1 en 2 van de wet van 7 juli 1953, 
doordat het bestreden arrest verklaart 
dat het zonder belang is dat de uitbe
taling der zogenaamde achterstallige 
bezoldigingen niet aan de de wjns, doch 
aan zijn erfgenamen geschiedde, daar 
tenslotte de bedrijfsbelasting· verschul
digd is, afgezien of de betaling van de 
bezoldiging geschiedt aan de recht
hebbende of aan dezes erfgenamen, 
dan wanneer, waar aanleggers als erf
genamen werden belast, moet vaststaan 
dat alle voorwaarden, waarvan het 
bestaan van de belastbare materie af
hangt, vervuld zijn in hoofde van de 
de cnjns en clan wanneer voor het bestaan 
van een belastbare bezoldiging, waarvan 
sprake in artikel 25, § 1, 2°, vereist 
wordt dat de verkrijger in onderge
schiktheicl aan zijn werkgever werkt, 
daar hij zijn arbeid qna gemts verhuurt, 
en, ten tweede en vooral, dat die zelfde 
-in casu wijlen R. De Vlaminck- dit 
loon ontvangt, hetgeen terzake niet 
is gebeurd, zeker niet wat het laatste 
betreft : 

Overwegende dat het arrest, zonder 
op dit punt door het middel bestreden 
te worden, er op wijst " clat uit de gege
vens van het onderzoek blijkt dat het 
litigieus beclrag de achterstallige bezol
digingen vertegenwoordigt die De Vla
minck Rene, tussen 1 october 1944 en 
30 november 1949, normaal had moeten 
ontvangen, ware hij niet door het gemeen
tebestuur van Kortemarkt uit zijn 
ambt van veldwachter geschorst ge
weest "; 

Overwegende dat hieruit voortvloeit 
dat de uitkering van de door aanleggers 
ontvangen sommen plaats heeft gehad 
bij toepassing van het administratief 
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statuut, krachtens hetwelk de rechts
voorganger van aanleggers verplicht 
was zijn ambtsverrichtingen in dienst 
van de gemeente te vervullen, terwijl 
de gemeente gehouden was hem de 
voorziene bezoldig·ing· uit te betalen; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest aldus blijkt dat de door 
de gemeente Kortemark betaalde som
men de bezoldigingen uitmaken welke 
aan bedoelde rechtsvoorgang·er toekwa
men tengevolge van de diensten die 
hij, in zijn hoedanigheid van veldwachter, 
geacht wordt verricht te hebben vanaf 
1 october 1%4 tot 30 november 1%9 ; 

Overweg·ende dat, vermits de belang
hebbende overleden is voordat die bezol
diging·en uitg·ekeerd werden, zijn erf
genamen de hem aldus verschuldigde 
wedden, bij erfenis, .in ontvangst hebben 
genomen, zoals het arrest het vaststelt ; 

Overwegende derhalve dat de geld
sommen die in die voorwaarden aan 
aanleggers gestort werden de door hun 
rechtsvoorganger verworven bezoldigin
gen uitmaken, welke de gemeente hem 
als wedde gehouden was te betalen en 
welke aan de bedrijfsbelasting, bij toe
passing van artikel 25, § 1, 2°, van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, onderhevig zijn; 

Overwegende dat indien, bij toepas
sing van artikel 32, § 3, van dezelfde 
wetten, de bedrijfsbelasting·, die deze 
bezoldigingen treft, slechts op het ogen
blik zelf van hun betaling verschuldigd 
was, die omstandigheid niet uitsluit 
dat aanleggers, in hun hoedanigheid 
van erfgenamen aan wie bedoelde bezol
digingen betaald werden, verplicht waren 
de door de werkelijke rechthebbende 
op die bezoldig·ingen verschuldigde belas
ting te dragen ; 

Waaruit volgt dat het middel niet 
kan aangenomen worden ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

20 december 1960. - 28 kamer. 
Voorzitter, H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1'slaggeve1·, 
H. van Beirs. - Gelijkluidende con
clusie, H. F. Dumon, advocaat-generaal. 

Pleite1', H. Van Leynseele. 

2 8 KAMER. - 20 december 1960. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 

- DIRECTE BELASTINGEN. - OVER
LEGGING VAN I!ET VERZOEKSCHRIFT 
TER GRIFFIE VAN HET HOF VAN BEROEP. 
- AUTHENTIEKE OPENBARING VAN 
HET VOORNEMEN ZICH TE VOORZIEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
- DIRECTE BELASTINGEN.- ZENDING 
VAN HET VERZOEKSCHRIFT ONDER AAN
GETEKENDE OJVISLAG TOT DE GRIFFIE 
VAN HET IIOF VAN BEROEP. - VOOR
ZIENING NIET ONTVANKELIJK. 

1° Het is slechts do01· de ove!'legging te1· 
g?·iffie van het hof van beroep van het 
verzoeksch!'ift tot verbreking dat eise?' 
op authentieke wijze zijn vo01·nemen 
openbaart zich tegen een door het hof 
van beroep in zake directe belastingen 
gewezen arrest te voorzien ( 1). 

2° De overlegging van het verzoekschrift 
tot cassatie tegen het ar1·est van een 
hof van be1·oep in zake di1·ecte belas
tingen, gedaan bij wijze van de zending 
van dit verzoekschrift onder aangetekende 
omslag tot de griffie van het hof van 
beroep, voldoet niet aan de vereisten 
van a?·tikel14 van de wet van 6 september 
1895, vervangen do01· artikel 1 van 
de wet van 23 juli 1953 (2). 

(MAES, T. DE BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 februari 1958 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen; 

Over de ambtshalve tegen de voor
ziening opgeworpen grond van niet
ontvimkelijkheid : 

Overwegende dat door de overlegging, 
ter grille van het hof van beroep, van 
het verzoekschrift tot verbreking de 
aanlegg·er op authentieke wijze zijn 
voornemen openbaart zich tegen een 
door het hof van beroep in zake directe 
belastingen gewezen arrest te voorzien ; 

(1) Cass., 22 februari 1955 (Bttll. en PAsrc., 
1955, I, 683.) 

(2) Cass., 18 mei 1954 (Arr. Yerb1·., 1954, 
I, 606; Bttll. en PASIC., 1954, I, 808). 

W at betreft het beroep tegen de beslissing 
van de directeur der belastingen, raadpl. 
cass., 19 november 1957 (A1'?·. Vm·br., 1958, 
165; Bull. en PAsiC., 1958, I, 295) en 9 juni 
1959 (A1'1'. Yerbr., 1959, 827; Bull. en PAsrc., 
1959, I, 1031). 
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Overwegende dat deze overlegging 
door de partij zelf of door haar bijzondere 
gevolmachtigde client te worden gedaan; 

Overwegende dat in onderhavig geval 
het verzoekschrift tot verbreking onder 
aangetekende omslag tot de griffie van 
het hof van beroep werd gericht; dat 
die overlegging niet aan de vereisten 
van artikel 14 van de wet van 6 sep
tember 1895, zoals het vervangen werd 
door artikel 1 van de wet van 23 juli 
1953, voldoet; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

20 december 1960. - 2e learner. 
VooTzitteT, H. Bayot, raadsheer waar
nemend voorzitter. VeTslaggeveT, 
H. Perrichon. - Gelijkluidende con
clusies, H. F. Dumon, advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. Van Leynseele. 

1" KAMER.- 22 december 1960. 

{TWEE ARRESTEN.) 

CONGO. - WERKNEMERSCONTRACT. 
ONBEPAALDE DUUR. - 0PZEGGING 
WEGENS AFDANKING. - WERKNEMER 
DIE, GEDURENDE DE OPZEGGINGSPE
RIODE, EEN WETTELIJK RUSTVERLOF 
MET VERLOFUITKERING GENIET. 
GEVOLG WAT BETREFT DE DUUR VAN 
DE OPZEGGING. 

W ann eM' in de loop van de dum· van de 
opzegging wegens afdanlcing, de we?'k
neme?', veTbonden dooT een werknemeTs
cont?'act behee1·st do01· de decreten van 
25 juni 1949, een wettelijk TUstveTlof 
met ve1·lo{uitkering geniet, kan de duu1· 
van dit veTlof niet afgetrokken w01·den 
van die van de opzegging en heeft de 
werknemeT, derhalve, recht zowel op 
de activiteitsbezoldiging overeenkomend 
met de ganse dum· van de opzegging 
als op de ve?'lofttitkering {1). 

EeTste zaak. 

{CONGOLESE VENNOOTSCHAP 
<C SYMETAIN "• T. DULLIER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie op 9 december 1958 door de 

W erkrechtersraad van beroep te Brussel, 
kamer voor bedienden, gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, in het bijzon
der ?0 , 1?, 18, 39, 42, 44 van het decreet 
van 25 juni 1949 op het werlmemers
contract, aangevuld en gewijzigd door 
het decreet van 31 december 1949, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 9? van de Grondwet, doordat de 
bestreden beslissing de beroepen sen
tentie bevestigd heeft, waarbij aan
legster veroordeeld werd tot het betalen 
aan verweerder de som van 3?.199,40 fr., 
de gerechtelijke interesten en de kosten, 
om de redenen dat de werknemer zijn 
recht op de opzeggingsvergoeding en 
de verlofuitkering aan onderscheiden 
wetsbepalingen ontleent, dat deze ver
goedingen niet op dezelfde wijze berekend 
worden, dat de opzegging en het verlof 
volkomen verschillende doeleinden heb
ben en dat indien de opzegging of de 
opzeggingsvergoeding die aan de werk
nemer toegekend worden, tot doel bebben 
hem een inkomen te verzekeren gedu
rende een bepaalde tijdsruimte tijdens 
welke hij weet een nieuwe betrekking te 
moeten zoeken, het verlof en de verlofuit
kering tot doe! bebben hem een tijds
ruimte van volledige vrijheid te geven en 
hem, wanneer het in Afrika gepresteerde 
diensten betreft, de rust te verschaffen 
die noodzakelijk is voor zijn gezond
heidstoestand, gelet op de gevolgen 
van het congolees klimaat; waaruit 
volgt dat door de verloftijd op de opzeg
gmgstermijn aan te rekenen, het doe! 
van een van de twee instellingen -
opzegging of verlof - in geen geval 
bereikt wordt, dan wanneer de omstan
digheden dat de werknemer zijn recht 
op de opzegging en de verlofuitkering 
aan onderscheiden wetsbepalingen ont
leent en dat de opzeggingsvergoeding 
en de verlofuitkering niet op dezelfde 
wijze berekend worden in onderhavig 
geval niet dienend zijn ; dat hetzelfde 
geldt voor het feit dat de opzeg·ging 
en het verlof tot volkomen verschillende 
doeleinden strekken, dat de opzegging 
als enig voorwerp heeft een van de par
tijen hij een werknemerscontract van 
onbepaalde duur ervan in te lichten 
dat zijn medecontractant daaraan een 
einde wil maken, en zulks tijdig genoeg 
om het hem mogelijk te maken de 
nodige maatregelen te nemen; dat de 

(1) Contm : VAN DAM111E en ADAM, Le 
contrat d'emploi au Congo et au Ruanda
Urundi; addendum 20 aan nr 1015. 
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reden waarom de werknemer zijn bezol
diging in de opzeggingstermijn blijft 
ontvangen, is dat het contract gedurende 
deze tijdsruimte van kracht blijft met 
de wederzijdse verbintenissen en plichten 
die voor de partijen daaruit voortvloeien, 
terwijl de opzeggingsvergoeding een sane
tie is en een forfaitair herstel voor het 
nadeel dat de werknemer geacht wordt 
te hebben ondergaan wegens het niet 
nakomen, door de werkgever van zijn 
verbintenissen op het stuk van opzeg
ging; dat er in onderhavig geval een 
opzegging gedaan is; dat, zoals aan
legster in haar conclusies in hoger beroep 
betoogde, de verlofuitkering een bezol
diging is; dat het verlof noch het werk
nemerscontract met onbepaalde duur, 
noch de opzegging schorst en d::t, wel 
integendeel, de congolese wetgevmg ter 
zake uitdrukkelijk de periodes van 
wettelijke verloven tot de dienstjaren 
rekent, aan elke van de partijen het 
recht toekent te allen tijde, - dus ook 
in een verlofperiode, - aan het werlme
merscontract met onbepaalde duur een 
einde te maken en het mogelijk maakt 
dit contract te verbreken, zonder opzeg
ging of vergoeding, wanneer de werk
nemer zijn wettelijke verplichtingen 
tijdens de verlofperiode niet nakomt; 
dat eruit volgt dat het verlof van de 
opzegging mag en moet afgerekend wor
den en dat de werkrechters van beroep, 
door het tegenovergestelde te beslissen, 
behalve dat zij de in het middel aange
duide wetsbepalingen . op het werkne
merscontract, miskend hebben, niet op 
passende wijze de conclusies in hoger 
beroep van aanlegster beantwoord, en 
hun beslissing niet wettig met redenen 
omkleed hebben : 

In zover het middel schending van 
de wetsbepalingen van het decreet van 
25 juni 1949, aangevuld en gewijzigd 
door het decreet van 31 december 1949 
aanvoert : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof acht vermag te slaan 
blijkt dat, aan verweerders, die met 
aanlegster sinds 3 november 194 7 door 
een werlmemerscontract van onbepaalde 
duur verbonden was, op 26 november 
1955 een opzegging van acht maanden 
betekend werd, dat hij in de loop van 
de opzeggingsperiode zijn post in Afrika 
verliet om, gedurende twee maanden 
en zestien dagen, zijn wettelijk verlof 
te genieten en dat hij bij het verstrijken 
hiervan zich terug op zijn dienst aan
meldde om de termijn van de opzegging te 
voltooien; dat de vordering van verweer-

der ertoe strekt van aanlegster het bedrag 
van de activiteitsbezoldiging voor de 
ganse periode van acht maanden opzeg
gingstermijn te bekomen, zonder acht 
te slaan op de verlofperiode waarvoor 
aanlegster de verlofuitkering betaald 
heeft, hoewel aanlegster beweert de 
activiteitsbezoldiging slechts voor vijf 
maanden en veertien dagen verschul
digd te zijn, dit wil zegg·en onder af
trekking van de duur van het verlof; 

Overwegende, enerzijds, dat uit de 
artikelen 18 en 19 van het decreet van 
25 juni 1949, gewijzigd door het decreet 
van 31 december 1949, blijkt dat tijdens 
de wettelijke verloftijd de werknemer 
recht heeft op een verlofuitkering waar
van het bedrag lager is dan zijn acti'vi
teitsbezoldiging, en dat het contract 
zonder schadevergoeding mag verbroken 
worden, indien de werknemer, zonder 
de toestemming van de werkgever een 
winstgevend beroep tijdens dat verlof 
uitoefent of het niet g·ebruikt ten einde 
rust te nemen, welke hem zelfs, in geval 
van contract met uitwijking, in streken 
met een gematigd klimaat opgelegd 
kan worden; 

Overwegende, anderzijds, dat aJ'ti
kel 42 van het decreet van 25 juni 1949 
bepaalt dat de werknemer die de opzeg
ging krijgt recht heeft op de bezoldi
ging, dit wil zeggen de activiteitsbezol
diging gedurende gans de duur van de 
opzeggingstermijn ; dat hij bij het ver
strijken van de helft van deze termijn, 
de arbeid mag stil leggen en een nieuwe 
betrekking bekleden en dat, zelfs in 
dit geval, hij op zijn bezoldiging gedu
rende de tijd die nog moet lopen recht 
heeft; 

Overwegende dat uit het vergelijken 
van deze onderscheiden wetsbepalingen 
blijkt dat, al wordt het werknemers
contract gedurende het wettelijk verlof 
in stand gehouden, de verplichtingen 
van de werknemer en sommige ver
plichtingen van de werkg·ever gedurende 
het wettelijk verlof, enerzijds, en ge
durende de duur van de opzeggings
termijn, anderzijds, onverenigbaar zijn; 
dat bovendien de aan de werknemer 
gegeven opzeggingstermijn is ingevoerd 
met het oog op het zoeken van een 
nieuwe betrekking·, terwijl het wettelijk 
verlof voor de rust van de werlmemer 
toegestaan is ; 

Overwegende, dienvolgens, dat door 
erop te wijzen dat " de werlmemer zijn 
recht, enerzijds, op de opzegging· en, 
anderzijds, op de verlofuitkering aan 
onderscheiden wetsbepalingen ontleent ,, 
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dat de bezoldiging· verschuldigd tijdens 
de duur van de opzegging en de verlof
uitkering '' niet op dezelfde wijze bere
kend worden " en dat door het verlof 
van de opzegging af te rekenen, het 
doel van een van de twee instellingen 
- opzegging of verlof - in geen geval 
bereikt zou worden, de bestreden sen
tentie haar beslissing wettig gerecht
vaardigd en een passend antwoord op 
de conclusies gegeven ll8eft ; 

Dat te dien opzichte het middel niet 
gegrond is; 

In zover het middel schending van 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek aanvoert : 

Overwegende dat in het middel niet 
nader aangeduid is waarin de bestreden 
sententie deze wetsbepalingen geschon
den heeft; 

Dat het middel in dit opzicht niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

22 december 1960. - 1 e kamer. -
Voorzitte1· en Verslaggeve1·, Ridder An
ciaux Henry de Faveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Gelijkluidende 
conch<sie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. - Pleite1's, 
HI-I. Van Ryn en Simont. 

Tweede zaak. 

(CONGOLESE VENNOOTSCHAP 
« SYMETAIN "' T. iYlAQUE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie op 9 juli 1959 door de \Verk
rechtersraad van beroep te Brussel, 
kamer voor ])edienden, gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van d.e artikelen 1, in het 
bijzonder 1, 7°, 17, 18, 19, 39, 42 en 44 
van het decreet van 25 juni 1949 op 
het werknemerscontract, aangevuld en 
gewijzigd door het decreet van 31 decem
ber 1949, en 97 van de Grondwet, doordat 
de bestreden sententie aanlegster ver
oordeeld heeft tot het betalen aan ver
weerder van de som van 26.542 frank, 
de gerechtelijke interesten en de kosten 

van de· twee aanleggen, om de redenen 
dat de verplichting tot betaling van 
de verlofuitkering niet samenvalt met 
de verplichting· van de werkgever tot 
het betalen van de bezoldiging van de 
werknemer tijdens de duur van de op
zegging zelfs wanneer deze de arbeid 
stilgelegd heeft v66r de verstrijking 
van de termijn, dat de bezoldiging voor 
de opzegging en de verlofuitkering uit 
onderscheidtm teksten blijken, dat de 
opzegging en de bezoldiging ervoor 
noodzakelijk zijn om de afgedankte 
werknemer ertoe in staat te stellen de 
nuttige schikkingen te treffen om zich 
voor te bereiden op de belangrijke wijzi
ging welke het einde van het contract 
in zijn bestaan zal teweegbrengen, 
dat de verlofuitkering, integendeel, door 
de wetgever voorgeschreven is om het 
de werlmemer mogelijk te maken in 
een streek met een gematigd klimaat 
uit te rusten, om reden van de vermoeid
heden en de stoornissen die een lang
durig verblijf in Afrika met zich kan 
brengen, onafhankelijk van de voort
zetting van het contract of van de ver
breldng ervan, dat deze bedoeling van 
de wetgever klaar uit de. artikelen 17 
en 18 van het decreet blijkt en dat 
men tegen de tekst van de wet en deze 
klaar uitgedrukte wil ingaat wanneer 
men wil dat het verlof wordt opgenomen 
in de opzeggingstermijn en de verlof
uitkering in de bezoldiging (of vergoecling) 
voor de opzegging waarop de afgeclankte 
werknemer recht heeft, clan wanneer 
de omstandigheicl clat de bezolcliging 
voor de opzegging en de verlofuitkering 
uit onclerscheiclen teksten blijken ter 
zake helemaal niet clienencl is zoals ook 
het feit clat de opzegging en de bezol
cliging ervoor, enerzijcls, de verlofuit
kering, anclerzijcls, tot verschillencle cloel
einclen zouclen strekken, clat de reclen 
waarom de werknemer zijn bezoldiging 
in de opzeggingsperiocle blijft ontvangen 
is clat het contract geclurende deze tijcls
ruimte van kracht blijft, met de wecler
zijdse rechten en verplichtingen die 
voor de partijen eruit voortvloeien, 
clat de verlofuitkering een bezoldiging 
is, dat het wettelijk verlof noch het 
werknemerscontract met onbepaalde 
cluur, noch de opzegging schorst en clat, 
wei integencleel, de Congolese wetgeving 
ter zake uitclrukkelijk de periocles van 
wettelijke verloven tot de clienstjaren 
rekent, aan elke van de partijen het 
recht toekent ten allen tijcle, - clus ook 
in een verlofperiocle, - aan het werk
nemerscontract met onbepaalde cluur 
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een einde te maken en het mogelijk 
maakt dit contract te verbreken, zonder 
opzegging of vergoeding·, wanneer de 
werknemer zijn wettelijke verplichtingen 
tijdens de verlofperiode niet nakomt; 
dat eruit volgt dat het verlof van de 
opzegging mag en moet afgerekend 
worden en dat de werkrechters van 
beroep door het tegenovergestelde te 
beslissen de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen op het werknemerscon
tract geschonden hebben : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing vaststelt dat de door aanlegster 
aan verweerder gedane opzegging op 
1 juni 195~ inging om op 31 october 
daaropvolgend te verstrijken en dat 
verweerder zijn activiteitsbezoldiging 
ontvangen heeft tot 11 september 195~ 
op welke datum hij een wettelijk rust
verlof genoot met de erbij behorende 
uitkering; 

Overwegende dat de bestreden sen
tentie beslist heeft dat verweerder op 
de activiteitsbezoldiging welke met de 
volledige duur van de opzegging, dit 
is vijf maanden, overeenkwam, recht 
had, aldus de aanvoering van aanlegster 
verwerpende dat deze bezoldiging slechts 
gedurende drie maanden en elf dagen 
verschuldigd was, dit wil zeggen onder 
aftrekking van de verlofperiode v66r 
1 november 195~ ; 

Overwegende, enerzijds, dat uit de 
artikelen 18 en 19 van het decreet van 
25 juni 1949, g·ewijzigd door het decreet 
van 31 december 1949, blijkt dat tijdens 
de wettelijke verloftijd de werknemer 
recht heeft op een verlofuitkering waar
van bet bedrag lager is dan zijn activi
teitsbezoldiging, en dat het contract 
zonder schadevergoeding mag verbroken 
worden, indien de werknemer, zonder 
de toestemming van de werkgever een 
winstgevend beroep tijdens dat verlof 
uitoefent of het niet gebruikt ten einde 
rust te nemen, welke hem zelfs, in geval 
van contract met uitwijking, in streken 
met een gematigd klimaat opgelengd 
kan worden ; · 

Overwegende, anderzijds, dat artikel ~2 
van het decreet van 25 juni 1949 bepaalt 
dat de werknemer die de opzegging 
krijgt recht heeft op de bezoldiging, 
dit wil zeggen de activiteitsbezoldiging 
gedurende gans de duur van de opzeg
gingstermijn; dat hij bij het verstrijken 
van de helft van deze termijn, de arbeid 
mag stilleggen en een nieuwe betrc:kking 
bekleden en dat, zelfs in dit geval, hij 
op zijn bezoldiging gedurende de tijd 
die nog moet lopen recht heeft ; 

Overwegende dat uit het vergelijken 
van deze onderscheiden wetsbepalingen 
blijkt dat, al wordt het werknemers
contract gedurende het wettelijk verlof 
in stand gehouden, de verplichtingen 
van de werknemer en sommige verplich
tingen van de werkgever gedurende het 
wettelijk verlof, enerzijds, en gedurende 
de duur van de opzeggingstermijn, ander
zijds, onverenigbaar zijn; dat boven
dien de aan de werknemer gegeven 
opzeggingstermij n is ingevoerd met het 
oog op het zoeken van een nieuwe 
betrekking, terwijl het wettelijk verlof 
voor de rust van de werknemer toe
gestaan is; 

Overwegende, dienvolgens, dat waar 
zij erop wijst dat de bezoldiging voor 
de opzegging en de verlofuitkering uit 
onderscheiden teksten voortspruiten, 
waar zij de grondige verschillen tussen 
de draag'Wij d te en het doel van deze 
bezoldigingen in het licht stelt en ertoe 
besluit dat men tegen de tekst van de 
wet en de bedoeling van de wetg.ever 
ingaan zou als men "wil dat het verlof 
wordt opgenomen in de opzeggingster
mijn en de verlofuitke ring in de bezol
diging· voor de opzegging waarop de 
afgedankte werknemer recht heeft », de 
bestreden sententie haar beslissing wettig 
gerechtvaardigd heeft ; 

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

de schending van de artikelen ~8 van 
het decreet van 25 juni 19~9 op het 
werknemerscontract aangevuld en ge
wijzigd door bet decreet van 31 decem
ber 1949, en 97 van de Grondwet, doordat 
de bestreden beslissing de subsidiaire 
argumentatie van aanlegster, ertoe strek
kende de vordering van verweerder ver
jaard te doen verklaren verworpen 
heeft, om de redenen dat het einde van 
zijn werkelijke diensten, op 11 septem
ber 195~, niet samenvalt met de datum 
van het ophouden van het werknemers
contract, dat het werknemerscontract, 
krachtens de artikelen 1, 7°, b, en 17 van 
het decreet met de duur van de wette
lijke verloven verlengd wordt, dat de 
duur van het wettelijk verlof van ver
weerder twee en een halve maand is, 
dat de partijen het eens erover zijn op 
29 november 195~ de datum vast te 
stellen waarop het contract werkelijk 
een einde genomen heeft, en dat, dien
volgens, om het even of het verlof met 
de termijn van opzegging samengevoegd 
wordt of niet, de vordering niet verjaard 
is, daar verweerder zich v66r 31 october 
1955 ter griffie aangemeld had en de 
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griffier aanlegster erom verzocht had 
tot verzoening te verschijnen bij brief 
van 31 october 1955, dit is minder dan 
een jaar na de ophouding van het werk
nemerscontract, welke zich ten vroegste 
op 2 9 november 1954 voorgedaan had ; 
dan wanneer de vorderingen die uit 
het werknemerscontract voortvloeien Mn 
jaar na de dag waarop het contract een 
einde genomen heeft verjaren en niet 
op de dag waarop het een einde had 
moeten nemen, namelijk dus op 11 sep
tember 1954, in onderhavig geval, indien 
men, met de rechters in beroep, de 
mening toegedaan is dat de verlofperiode 
het werknemerscontract schorst; dat 
de termijn van Mn jaar waarover. ver
weerder beschikte dus op 11 september 
1954 is ingegaan, zodanig dat deze vor
dering op 31 october 1955, de datum 
van de oproeping tot verzoening, on
betwistbaar verjaard was : 

Overwegende dat de bestreden sen
tentie, in tegenstelling met wat het 
middel aanvoert niet zegt dat de ver
lofperiode het werknemerscontract 
schorst; 

Dat zij beslist dat het contract met 
de duur van de wettelijke verloven ver
lengd wordt; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

22 december 1960. - 18 kamer. -
VooTzitte1", Ridder Anciaux Henry de 
Faveaux, raadsheer waarnemend voor
zitter. - VeTslaggeveT, H. Valentin. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-g·eneraal. 
PleiteTs, HH. Van Ryn en Simont. 

18 KAMER. - 22 december 1960. 

MIDDELEN TOT CASSATIE. 
BURGERLIJKE ZAKEN.- V ASTSTELLING 
DOOR BET ARREST GEDAAN ZONDER 
EEN CONCLUSIE TE BEANTWOORDEN 
OF DOOR ER EEN DUBBELZINNIG ANT
WOORD AAN TE VERSTREKKEN. -
ANDERE VASTSTELLING VAN HET AR
REST WELKE HET DISPOSITIEF WETTE
LIJK RECHTVAARDIGT. - MIDDEL AF
GELEID UIT HET GEBREK AAN ANT-

WOORD OP DE CONCLUSIE. - MIDDEL 
NIET ONTVANKELIJK. 

Is van belang ontbloot, en deThalve niet 
ontvankelijk, het middel dat aan het 
aTTest venvijt een vaststelling gedaan 
te hebben zondeT een conclusie van 
eise1' op dat punt te beantwoorden of 
dam op deze conclusie een dubbel
zinnig antwo01·d te ve?'stTekken, te1·wijl 
een andere vaststelling van het a1'rest 
het dispositief wettelijlc 1'echtvaardigt ( 1). 

(GAUDY, T. GRAAF VON PREYSING-LICH
TENBERG EN ZIJN ECHTGENOTE GRAVIN 
OSTROWISKA EN F. HENSMANS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 27 juni 1958 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet en 1319 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat, om, bij bevestiging 
van het beroepen vonnis, de exceptie 
van niet-ontvankelijkheid van de bur
gerlijke vordering, afgeleid nit de ver
jaring van de publieke vordering, te 
verwerpen, het bestreden arrest zich 
ertoe beperkt de beschouwingen die 
door de eerste rechter gegeven zijn om
trent de daden van het ten laste van 
de mijnwerker Hensmans en Gaudy 
ingestelde strafonderzoek, over te nemen, 
dan wanneer, eerste onderdeel, aanlegger 
bij uitdrukkelijke conclusies de verja
ringstuitende weerslag besprak en weer
legde van de twee enige daden die in 
dit opzicht door de eerste rechter in 
aanmerking werden genomen namelijk 
de ondervraging van de minderjarige 
Gaudy door de kinderrechter, op 14 sep
tember 1955, en een apostil van de pro
cureur des konings van 8 september 1955 
tot voortzetting van het onderzoek, 
waarbij hij deed gelden dat allebij deze 
alden aan de litigieuze feiten helemaal 
vreemd bleven en dan wanneer de feiten
rechter door deze middelen niet te 
beantwoorden, aan de verplichting, zijn 
beslissing naar de eis van de wet met 
redenen te omkleden tekort gekomen is ; 
tweede onderdeel, al verwees het beroepen 

(1) Cass., Hl december 1955 (_Arr. Verbr., 
1956, 305; Bull. en PAsiC., 1956, I, 385) 
en 20 juni 1958 (Arr. Verbr., 1958, 852; 
Bt~ll. en PAsro., 1958, I, 1176). 
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vonnis naar de samenhang tussen de 
overtredinge~ waaromtrent de procu
reur des konmgs ge!nformeerd had het 
geenszins gewaagde van het feit' van 
verlating van een stationerend voertuig 
gedurende e~n abnormaal lange tijd, 
aan welk fe1t de conclusies, v66r het 
hof van beroep door aanlegg·er genomen, 
~e door het vonnis als verjaringstuitend 
mgeroepen daden van onderzoek toe
schreven; doordat het mitsdien onmo
gelijk is in te zien of het bestreden 
arrest de uitbreiding van de samenhang 
tot het kwestieuze feit voor vaststaand 
gehouden en het beschouwd heeft als 
een invloed gehad hebbende op de 
samenhangende verklaring waarop het 
arrest steunt, namelijk door het mogelijk 
te maken, daarvan uitgaande te komen 
tot de feiten die ten oorspr~ng liggen 
aan. de door het Hof ingewilligde vor
dermg; dat, door deze, met een gebrek 
aa~ reden~n gelijkstaande dubbelzinnig
heid, de fe1tenrechter aan de verplichting 
zijn beslissing met redenen te omkleden 
tekort gekomen is en dat zijn dwaling· 
altha~s gedeeltelijk voortspruit uit de 
te rmme draagwijdte welke hij aan het 
beroepen vonnis toegekend heeft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
om de door aanlegger opgeworpen excep~ 
tie van verjaring te verwerpen, verklaart 
de redenen van de eerste rechter over 
te nemen; 

Dat deze rechter zijn beslissing hierop 
steunt dat de verjaring gestuit is name
lijk « door de apostil van de Heer pro
cureur des konings, van 8 september 
1955, tot voortzetting van het onderzoek 
en signalement in het C. S. B. van gezegde 
minderjarige >>, dit wil zeggen van Gaudy 
Michel; 

Overwegende dat, in strijd met het
geen het eerste onderdeel van het middel 
beweert, aanlegger, in zijn conclusies 
in hager beroep " de verjaringstuitende 
weerslag , van evengenoemde apostil 
niet « besproken en weerlegd , heeft · 
dat hij aangevoerd heeft dat een proces~ 
ver~a!l-1. nr 235? van 1 october 1955 op 
de htig1euze fe1ten geen betrekking had 
en, deswege, geen verjaringstuitende 
uitwerking kon hebben; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel, in zover het conclusies betref
fende de apostil van 8 september 1955 
inroept, in feite niet opgaat; 

Overwegende dat het overige van 
dit onderdeel alsmede het tweede onder
dee! van het middel bij gebrek aan 
belang piet ontvankelijk zijn; 

Dat 1mmers de vaststelling, door d.e 

rechter, dat. de. apostil van 8 september 
1955 de verJarmg van de publieke vor
d.ering gestuit h~eft wettelijk de beslis
smg r~chtvaard1gt dat de burgerlijke 
vorden.ng door verweerders op '11 juni 
1956 mtgeoefend, tijdig ingesteld werd; 

. 0~ die redenen, verwerpt de voor
Ziemng; vei'oordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

22 december 1960. - 1 e kamer -
Voorzitte?', Ridder Anciaux Henry. de 
Faveaux, raadsheer waarnemend voor
zitter. .--:- ,Verslaggever, H. Valentin. 

Gel~Jklu~dende conclusie H. Raoul 
Hayoit de 'l'ermicourt, pr~cureur-gene
raal. - Pleiter, H. Demeur. 

1 e KAMER. - 22 december 1960. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRES'l'EN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - CONCLUSIE WELKE ALLEEN 
EEN NIET GEMOTIVEERDE VERKLARING 
BEVAT. - VONNIS DAT DIE VERKLA
RING TEGENSPREEKT. - PASSEND ANT
WOOED. 

W anneer een conclusie alleen een niet 
genwtivee1·de verklaring bevat, beant
woo?·dt . de rechter pass end de conclusie 
doo?' d~e ve1·klm·ing in ziJn beslissing 
tegen te sp1·eken ( 1). 

{VALKENBERG, T. VALKENBERG EN PAUL.) 

ARREST. 

H~'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonms op 17 december 1959 door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik 
on hager beroep gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet 
doordat het bestreden vonnis onde; 
b~vestiging van het beroepen 'vonnis 
met gegrond verklaart de vordering 
van aanlegger die strekt tot afschaffing 
althans tot vermindering van de voor~ 
heen rechterlijk vastgestelde uitkering 
tot levensonderhoud, de aan Michel 
Valkenberg, verweerder, verschuldigde 

(1) Oass., 17 maart 1960 (Bttll. en PAsrc., 
1960, I, 835). 
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uitkering tot levensonderhoud op 
20.000 frank per maand behoudt, en 
op 2.000 frank per maand de bijdrage 
van verweerster in de betaling van die 
uitkering bepaalt om de redenen, ener
zijds, dat aanlegger niet bewijst en 
niet aanbiedt te bewijzen dat zijn in
komsten sinds 29 maart 1956 verminderd 
zijn en, anderzijds, dat de respectieve 
geldmiddelen en lasten van de onder
houd~plichtigen « de door de eerste 
rechter besliste verdeling van de bij
dragen " rechtvaardigen, dan wanneer 
aanlegger bij conclusies deed gelden, 
om daaruit af te leiden dat zijn geld
middelen verminderd waren, « dat de 
uitkering van 20.000 frank per maand, 
ten bezware van concludent, vastgesteld 
was vooraleer hij aan haar die zijn 
echtgenote geweest was de som van 
vij£ miljoen frank storte,... dat de 
zaken van concludent die getroffen 
door een zwaar ongeval was, de gevolgen 
van de huidige economische crisis onder
gaan; dat, bovendien, de betaling· van 
de som van vijf miljoen aan zijn gewezen 
echtgenote hem voor zijn industriebe
drijf noodzakelijke liquide middelen 
heeft doen derven; dat het in 1958 op
gelopen verlies 395.892 frank bedraagt 
en in 1959 nog hog·er zal zijn ,, ertoe 
concluderende dat de aan verweerder 
verschuldigde uitkering tot levensonder
houd op 10.000 frank per maand en 
de bijdrage van verweerster op het 
derde van deze som vastgesteld wordt; 
waaruit volgt dat, daar zij in de redenen 
van hun beslissing de reden niet aan
duiden waarom zij achtten op de door 
aanlegger ingeroepen bepaalde feitelijke 
elementen geen acht te kunnen slaan, 
de feitenrechters hun beslissing niet 
wettig met redenen omkleed hebben : 

Overwegende dat, betreffende het be
drag van de uitkering tot levensonder
houd, het bestreden vonnis zeg't « dat 
Corneil Valkenberg een vermindering 
van uitkering vraagt onder aanvoering 
dat zijn inkomsten sinds 29 maart 1956 
aanzienlijk verminderd zijn, dat hij 
nochtans het bewijs van dit feit niet 
levert en zelfs niet aanbiedt het te be
wijzen, dat het vaststaat dat Corneil 
Valkenberg een belangrijke winstgevende 
positie behoudt, dank zij de in zijn 
handen verenig·de productiemiddelen en 
zijn grote ondervinding in de zaken, 
dat geenszins bewezen is dat ten gevolge 
van zijn ongeval van 18 januari 1957 
de arbeidsgeschiktheid van Corneil Val
kenberg in een hogere mate verminderd 
is dan de vergoeding die hij geniet " ; 

Dat bovendien het bestreden vonnis 
de redenen van de eerste rechter over
neemt, die betreffende de elementen 
door aanlegger ingeroepen om eruit 
af te leiden dat zijn inkomsten ver
minderd waren, vaststelt " dat het daar 
louter om beweringen gaat en dat aan
leg·ger... zich wel ervoor wacht het 
gerecht, door bewijskrachtige stukken, 
nopens de omvang van zijn inkomsten 
in te lichten; dat de verstrekte inlich
tingen het bestaan van zeer hoge in
komsten geloofwaardig maken; dat hij 
het bewijs niet levert dat zijn positie 
zich sinds de vorige beslissingen mer
kelijk gewijzigd heeft " ; 

Overwegende dat deze vermeldingen 
van het bestreden en van het beroepen 
vonnis passend op de in het middel 
aangehaalde conclusies van aanlegger 
over het bedrag· van de uitkering tot 
levensonderhoud, antwoorden; 

Overwegende dat, wat de bijdrage 
betreft, aanlegger zich ertoe beperkte 
bij conclusies, zonder meer, te verklaren 
dat verweerster « ten belope van een 
derde deze uitkering zal moeten bekos
tigen "; 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
in de door het bestreden vonnis over
genomen gronden verklaart « dat bij 
het onderzoek van de huidige inkomsten 
van verweerster, blijkt dat deze bij
drage op 2.000 frank per maand moet 
vastgesteld worden " ; 

Dat het bestreden vonnis zelf zegt 
" dat de onderscheiden geldmiddelen 
en lasten van de onderhoudsplichtigen 
de door de eerste rechter besliste ver
deling van de bijdragen, namelijk 
18.000 frank ten bezware van Corneil 
Valkenberg en 2.000 frank ten bezware 
van Mevrouw Paul, juist rechtvaar
dig·en "; 

Dat er mitsdien passend geantwoord 
is op de conclusie van aanlegger; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

22 december 1960. ~ 1 e kamer. ~ 
Voorzitter, Ridder Anciaux Henry de 
Faveaux, raadsheer waarnemend voor
zitter. ~ Verslaggever, H. Moriame. ~ 
Gel~jkl1tidende conclusie, H. Raoul d.e 
Termicourt, procureur-generaal. - Ple~
ters, HH. Simont en Pirson. 
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18 KAMER.- 23 december 1960. 

1o VOORZIENING IN CASSATlE. 
- PERSONEN TEGEN WIE EEN VOOR
ZIENING MAG WORDEN INGESTELD. 
- BuRGERLIJKE ZAKEN. - VooR
ZIENING 'l'EGEN DE REDER VAN HET 
SCIIIP. - BESTREDEN BESLISSING DIE 
UI'l'SPRAAK HEEFT GEDAAN OVER EEN 
VORDERING ALLEEN 'l'EGEN DE KAPI
'l'EIN GERICH'!'. - REDER DIE NIE'l' 
ZELF IN HET GEDING IS TUSSENGE
KOMEN. - VOORZIENING NIE'l' ONT
VANKELIJK. 

2° SGHIP-SGHEEPVAART. - ZEE
VAART. - SCHADE ONDERGAAN DOOR 
DE VERVOERDE GOEDEREN. - RECH
TER DIE VASTSTELT DAT DE GOEDEREN 
MET EEN EIGEN GEBREK BEHEPT 
WAREN EN DAT DE KAPITEIN HET 
DOOR ARTIKEL 91, § IV, 2°, LETTER q, 
VAN DE GECOORDINEERDE ZEEVAART
WE'l'TEN VOORZIENE BEWIJS GELEVERD 
HEEFT. - 0NTLASTING VAN VERANT
WOORDELIJKHEID VAN DE VERVOER
DER. - WETTELIJKE BESLISSING. 

3° BE\iVIJS. - BuRGERLIJKE ZAKEN· 
- RECIITER DIE ZIJN BESLISSING 
STEUNT OP ZIJN PERSOONLIJKE KENNIS 
VAN DE FElTEN. - ONWETTELIJK
HEID. 

1° lVannee?' de bestreden beslissing uit
spmak heeft gedaan over een vorde?'ing 
welke alleen tegen de kapitein is gericht, 
is de voo?·ziening gericht tegen de Teder 
van het schip, die niet zelf in het geding 
is tussengekomen, niet ontvankelijk. 

2° Rechtvaardigt wettelijk zijn dispositief 
het arrest dat, om te beslissen dat de 
kapitein van een schip niet vemntwoor
delijk is voo?' de schade onde·rgaan doo?' 
het door hem vervoe?·de f1'uit, op . de 
redenen steunt dat de kapitein bewezen 
heeft, enerzijds, op g?'ond namelijk 
van gewichtige, bepaalde en ove?'een
stemmende ve?'moedens, dat het fniit 
?'eeds v66?' zijn inscheping met een 
eigen geb?'ek behept was, en, ande?·zijds, 
dat noch de pe?·soonlijke fotit noch de 
daad van de ve?·voe?·de?' of die van zijn 
agenten of aangestelden tot het beweerde 
ve?'lies of tot de bewee?'de schade bij
ged?·agen hebben (1). (Gecoordineerde 

(1) Over de draagwijdte van artikel 91• 
A, §IV, 2°, letter 9, raadpl. o. rn. VAN BLADEL• 

Connaissements et 1·egles de la Haye, nrs 344 
en 346, en c. SMEEBTERS en G. vVINKELMOLEN, 

zeevaartwetten, artikel 91, A, § IV, 
2°, m en q.) 

3° Daw· de litigieuze feiten slechts doo?' de 
wettelijke bewijsmiddelen vastgesteld mo
gen wo?·den, is onwettelijk de beslissing 
die steunt op feitelijke elementen welke 
beho1'en tot de pe1'soonlijke kennis die 
de ?'echte?' bewee?'t ervan te he b ben ( 2), 
(I m pliciete oplossing). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LEON VAN 
PARYS, NAAMI,OZE VENNOOTSCHAP cc GE
RARD KONINCKX FRERES " EN NAAM
LOZE VENNOOTSCIIAP cc GENERAL FRUIT 
IMPORT CY ,, T. PEDERSEN EN NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP cc BELGIAN FRUIT 
LINES l>.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 juni 1959 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerster (naamloze ven
nootschap cc Belgian Fruit Lines") op
g·eworpen : 

Overwegende dat verweerster niet 
zelf is tussengekomen in het geding 
waarover het bestreden arrest uitspraak 
heeft gedaan; dat d!l tegen haar cc voor 
zover als nodig >> ingestelde voorziening 
niet ontvankelijk is ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 91, A, 
§ II, § III, '1°, c, 3°, c en 4o, § IV, 2o, 
litt. m en q, van de zeevaartwet, uit
makende het hoek II, titel II van het 
W etboek van koophandel (wet van 
28 november 1928, artikel 1), 97 van 
de Grondwet en, voor zoveel als nodig, 
1H7, 1H8, 1302, 1315, 1349, 1350, 
1352 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest, hoewel 
vaststellende dat verweerder een voor
behoud had gemaakt te Puerto Bolivar, 
maar te Guayaquil cc clean >> cognosse
menten met melding cc green fresh Ecua
dorian bananas >> had aigeleverd, beslist 
heeft dat hij niet verantwoordelijk was 
voor de ter bestemming vastgestelde 
schade aan de ganse partij bananen, en, 
bijgevolg·, bij bevestig·ing van het beroe
pen vonnis, de vordering van eiseressen 
afgewezen en de tegeneis van verweerder 

D1·oit ma1·itime et d1•oU f!ttvial, bd. II, nrs 703 
en 704. 

(2) Cass., 30 october 1959 (A1·1·. Ve1'b1·., 
1960, 172; Bttll. en PAsrc., 1960, I, 251). 
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toegewezen heeft, om reden dat de 
lw.pitein " het bewijs heeft bijgebracht 
dat de bananen met een eigen gebrek 
waren behept zodat zij niet tegen het 
risico van een normale zeereis hestand 
waren, en dat noch de schuld of de 
nalatigheid van de vervoerder, noch 
deze van het scheepsvolk tot de bescha
diging heeft bijgedragen " en dat hij 
aldus de in de litt. rn en q van artikel 91, 
IV, 2° der zeevaartwet bedoelde oor
zaken van ontlasting· geniet; eerste 
onderdeel, dan wanneer, volgens het 
bestreden arrest zelf, het ingeroepen 
eigen gebrek niets anders kon zijn dan 
een te ver gevorderde graad van zuiver 
inwendige ontwikkeling van de bananen, 
die empirisch niet door de kapitein 
vast te stellen was, en dus aan het te 
Puerto Bolivar door de kapitein ge
maakt voorbehoud vreemd was, maar 
die, onder wetenschappelijk oogpunt 
beschouwd, " uit oorzaak van een ge
stoorde ontwikkeling van het fruit of 
uit de wederwaardigheden van " inlands 
vervoer en opslag "• bij vruchten, die 
uiteraard gToen en vers zijn, kon bestaan; 
doordat, door niet aan te stippen dat 
de gerechtelijke deskundigen, naar wier 
verslag de rechter over de grond ver
wijst, hadden vastg·esteld dat de ene 
of de andere van deze mogelijke theo
retische oorzaken van het aangevoerd 
inwendig gebrek zich in dit bijzonder 
geval praktisch hadden verwezenlijkt, 
noch dat verweerder zelf, op positieve 
of op onrechtstreekse wijze, maar wezen
lijk, dit bewijs had bijgebracht, en door 
niettemin de eenvoudige bevestiging 
van de theoretische mogelijkheid van 
de ene of de andere van gezegde oor
zaken voor een voldoend vermoeden 
te houden- zich dus met een eenvoudige 
mogelijkheid tevreden stellend - het 
bestreden arrest niet wettelijk heeft 
kunnen beslissen dat de kapitein, vol
doende als naar recht, zijn ontlasting 
op grond van bovenhedoelde litt. rn, 
had gerechtvaardigd, tweede onderdeel, 
dan wanneer het bestreden arrest, om 
tot de afwezigheid van fout of nalatig
heid in hoofde van de kapitein of de 
bemanning te besluiten, enkel beves
tigt dat de onregelmatigheden, die in 
de werking van de koelinstallaties vast
gesteld werden, aileen zouden te wijten 
zijn aan het feit dat " op het ogenblik 
van de inscheping de on twikkeling van 
het fruit reeds te ver was gevorderd " 
en " het rijpingsproces reeds was aan
gevangen "• -maar dat, wegens de in 
het eerste onderdeel van het middel 

aangehaalde redenen, het bestreden ar
rest de werkelijkheid van dit beweerd 
gebrek van de bananen niet wettelijk 
heeft vastgesteld, welke bananen trou
wens, onder het enkel te Puerto Bolivar 
voor een gedeelte ervan geakteerd voor
behoud, aan de specificatie " green and 
fresh " beantwoordden; doordat de ge
volg'trekking van de rechter over de 
grond, die trouwens niet berust op dit 
voorbehoud dat enkel op het uitwendig 
uitzicht, en niet op het aang·ehaald 
inwendig gebrek betrekking had, dus 
van elke grond ontbloot is en aldus 
niet toeliet te besluiten dat de kapitein 

1 wettelijk het bewijs van zijn ontlasting 
op grond van novenbedoeld litt. q had 
bijgebracht (schending van de in het 
middel bedoelde wetsbepalingen en in
zonderheid van artikel 91, § IV, 2°, 
q van de zeevaartwet en 97 van de 
Gronclwet), derde onclerdeel, doordat 
de toespeling die het bestreden arrest 
maakt op menigvuldige andere vervoeren 
van Ecuadoriaanse bananen door ver
schillende rederijen, en op de talrijke 
te dier g·elegenheid door het Phytopa
thologisch Instituut te Gembloers gedane 
onderzoeken van monsters van deze 
bananen, een averij betreft die, zoals 
de rechter over de grond het uitdrukke
lijk erkent, verschillend is - " nagenoeg 
dezelfde schade ... elke vergelijking min 
of meer faalt "• of die uit een onbepaalde 
oorzaak spruit- " welke ook de oorzaak 
van de schade moge wezen ... '' - en 
dit in elk geval vreemd is aan deze waar
voor de eiseressen om herstelling ver
zochten, en doordat deze argumenten, 
zelfs indien zij als motieven zouden 
worden aangezien, noch de ontoereikend
heid van het bewijs van verweerder 
kunnen verhelpen, noch het dispositief 
van het bestreden arrest voldoende 
in rechte rechtvaardigen (schending van 
de in het middel aangeduide wetsbe
palingen, en inzonderheid van artikel 97 
van de Grondwet) : · 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

de te Puerto Bolivar ingescheepte waren 
onderscheidt van die welke te Guayaquil 
(Ecuador) werden ingescheept; dat het 
met de betrekking tot de eerstgenoemde 
waren er op wijst dat verweerder uit
drukkelijk voorbehoud in de cognosse
menten had ingelast in verband met de 
uiterlijke staat van de bananen " die 
volgens hem te vol waren, zwarte plekken 
vertoonden en waarvan sommige reeds 
zeer zacht waren " ; dat het, met betrek_ 
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king tot de te Guayaquil ingescheepte 
waren, overweegt dat, niettegenstaande 
verweerder " clean " cognossementen af
geleverd had, het niettemin " aanrieme
lijk is dat, uit oorzaak van een gestoorde 
ontwikkeling van het fruit of de weder
waardigheden van inlands vervoer en 
opslag, bananen, die aan de uiterlijke 
kenmerken van groen en vers fruit 
·voldeden, zich alreeds m een te ver ge
vorderde staat van ontwikkeling konden 
bevinden, en aldus reeds bij de insche
ping met een eigen gebrek behept waren ; 

Overwegende nochtans dat het arrest, 
in strijd met hetgeen in het middel 
beweerd wordt, niet op die mogelijkheid 
steunt om tot dergelijk gebrek te beslui
ten en dienvolgens verweerder bij toe
passing van artikel 9'1, A, § IV, 2°, 
litt. m, van de zeevaartwet van zijn 
verantwoordelijkheid te ontlasten; 

Overwegende, immers, dat het, de 
oorzaken van de beschadiging opzoekend, 
het eigen gebrek van de waren afleidt 
uit een reeks feiten welke, naar het 
oordeel van de rechter, gewichtige, 
bepaalde en overeenstemmende ver
moedens uitmaken en het bewijs opleve
ren dat op verweerder rust, en namelijk 
onder meer bij verwijzing naar het 
deskundig verslag vaststelt : a) in ver
band met de ganse partij bananen : 
'1 ° dat, vermits de beschadiging niet 
aan de koelinrichting van het schip te 
wijten is, het fruit in geheel draaiende 
en rijpe toestand werd uitgelost omdat 
het, bij de inscheping, reeds te ver 
gevorderd was, 2° dat de temperatuur
journalen van het schip en de door de 
deskundigen opgemaakte diagrammen 
uitwijzen dat, in acht genomen de onder
richtingen van de rederij, de tempera
tuur tijdens de reis zo goed mogelijk 
verzorgd werd, zodat de oorzaak van 
de schade kan worden toegeschreven 
aan de overdreven warmte uitgaande 
van de vruchten waarvan het rijpings
proces reeds bij de inscheping aange
vangen was, b) meer bepaaldelijk in 
verband met de bananen afkomstig 
uit Ecuador '1 ° dat, bij talrijke insche
pingen van uit Ecuador afkomstige 
bananen, nagenoeg dezelfde schade werd 
waargenomen, en zulks afgezien van 
elke nalatigheid van de vervoerders, 
2° dat door de directeur van het Phyto
pathologisch Station te Gembloers werd 
bevonden dat noch de zwamachtige 
besmetting noch de physiologische stoor
nis van de vruchten door het vervoer 
konden veroorzaakt worden, c) meer 
bepaaldelijk in verband met de uit 

YERBR., 1961. - 27 

Puerto-Bolivar afkomstige bananen, dat 
verweerder bij de inscheping in de 
cognossementen voorbehoud wegens ei
gen gebrek van het fruit gemaakt had ; 

Overwegende dat het arrest uit die 
vaststellingen wettelijk heeft afgeleid 
dat verweerder de bij bedoelde litt. m 
en q bepaalde oorzaken van niet verant
woordelijkheid mocht inroepen; dat 
het eerste onderdeel van het middel 
niet kan aangenomen worden ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

vaststelt dat de koelinrichtingen van 
het schip in goede staat waren en norc 
maal gewerkt hebben; dat, indien zich 
zekere afwijkingen van temperatuur 
hebben voorgedaan die niet normaal 
waren, de ene nodig waren en de andere 
enkel werden veroorzaakt door de over
dreven warmte afgegeven door het 
fruit waarvan het rijpingsproces reeds 
was aangevangen ; dat het tegen de 
werking van de " Louvres >> gericht ver
wijt geen enkele uitwerking op de vast
gestelde schade heeft kunnen hebben ; 

Dat het anderzijds, op grond van 
andere feiten, welke in het antwoord 
op het eerste onderdeel worden aan
gestipt, vaststelt dat de bananen reeds 
v66r hun inscheping met een eigen 
gebrek moesten behept zijn ; 

Overwegende dienvolgens dat, in strijd 
met hetgeen in het tweede onderdeel 
van het middel wordt staande gehouden, 
het arrest niet uitsluitend op de omstan
digheid steunt dat de "onregelmatig
heden >> in de werking van de verkoel
installaties enkel aan de gevorderde 
rijping van de vruchten te wijten zijn 
om daaruit het bestaan van een eigen 
gebrek van die vruchten en de afwezig
heid van de door littera q bedoelde 
schuld of van nalatigheid af te leiden; 

Dat dit onderdeel van het middel, 
daar bet op een verkeerde interpre
tatie van de bestreden beslissing steunt, 
derhalve feitelijke grondslag mist; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende, aan de ene zijde, dat 

het arrest, zoals uit het antwoord op 
het eerste onderdeel van het middel 
blijkt, zijn beslissing rechtvaardigt op 
grond niet van de twee in het mrddel 
aangehaalde feiten doch op een reeks 
vermoedens en bepaaldelijk op de twee 
aangehaalde feiten in de mate waarin 
zij, samen met andere, de overtuiging 
van de rechter hebben medegebracht; 

Overwegende, aan de andere zijde, 
dat het arrest, in strijd met hetgeen 
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door het middel wordt staande gehouden, 
niet vaststelt dat het onderzoek van 
bananenmonsters door het Phytopatho
logisch Instituut te Gembloers vreemd 
is aan de schade waarvan aanlegsters 
in het huicJig geding de llerstelling 
vorderen; 

Dat het derde onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1 H 7, 
1148, 1S02, 1S15, 1S19, 1S20, 1S22, 
1S49, 1S50, 1S52, 1S5S van het Burg·er
lijk Wetboek, 97 van de Grondwet en, 
voor zoveel als nodig, 11S4 van het 
Burgerlijk Wetboek en 91, A, § II, 
§ III, 1o, c, 2°, S0 , c en 4°; § IV litt. m 
en q van de zeevaartwet (wet van 28 no
vember 1928, artikel 1), doordat 1° na 
als regel te hebben gesteld dat appellant, 
die de twee ontheffingsgronden van arti
kel 91, § IV, 2°, litt. m en q, van de 
zeevaartwet inroept, het bewijs, hetzij 
van een verborgen of eigen gebrek van 
de koopwaar, hetzij van de afwezigheid 
van enige schuld of nalatigheid in hoofde 
van de vervoerder of zijn aangestelden 
moet leveren - en dat dit bewijs ook 
door gewichtige, bepaalde en overeen
stemmende vemoedens kan worden bij
gebracht, inzonderheid door een gerech
telijk deskundig onderzoek van het 
ogenblik dat het besluit van de deskun
dige niet op afdoende wijze wordt tegen
gesproken, en 2° na te hebben vastge
steld dat de gerechtelijke deskundigen 
f9rmeel verklaren dat de koelinrichting 
van het schip aan de vereisten van de 
moderne techniek beantwoordde en ge
durende de ganse reis goed had gefunc
tionneerd, dat de stuwing behoor1ijk 
werd verzorgd en dat de onregelmatig
heden die zij beschrijven, wat de in de 
ruimen vastgestelde temperaturen be
treft, te weten dat de tijd om bet fruit 
af te koelen en om het hedongen even
wicht van 5S-54° F tussen de in de 
ruimen te hekomen in- en uitlaattempe
raturen in al de ruimen de normale tijd 
heeft overschreden, dat vertraging bij 
de inlaat- zowe1 als bij de uitlaattempe
ratuur waargenomen werd en dat, na 
de stabilisatie van de uitlaattempera
tuur op 54° F en daarna op 5S° F, de 
temperatuur in de ruimen gedurende 
afwisselende tijdperken hier en daar 
nog afwijkingen heeft vertoond, zulks 
enkel door de deskundigen verklaard 
kan worden door het feit dat op het 
ogenblik van de inscheping de ontwik
keling van het fruit reeds te ver "was 
gevorderd ten gevolge van de overdreven 

warmte afgegeven door vruchten waarvan 
het rijpingsproces reeds was aangevangen, 
en aan de rijping van het fruit client 
toegeschreven te worden, ~en S0 na de 
opwerping te hehben afgewezen die 
door eiseressen wercl afgeleid uit het 
feit dat de kapitein te Guayaquil " clean » 
cognossementen afgeleverd had met ver
melding " green fresh Ecuadorian bana
nas ,, om reden clat een kapitein enkel 
verplicht was de uiterlijke staat en 
gesteldheicl van de goederen in het 
cognossement te vermelden, en het nog 
niet wetenschappelijk was uitgemaakt 
of de ontwikkelingsgraad van de bananen 
met voldoende zekerheid kon worden 
vastgeste!cl door de empirische middelen 
waarover een kapitein beschikt, dit 
wil zeggen het nazien van de uiterlijke 
gedaante van de tros en het uitzicht 
van de zijden van de vrucht, en dat 
het derhalve aannemelijk was dat, uit 
oorzaak van een gestoorde ontwikkeling 
van 11et fruit of van de wederwaardig
heden van inlands vervoer en opslag, 
hananen, die aan uiterlijke kenmerken 
van groen en vers fruit voldoen, zich 
alreecls in een te ver gevorderde staat 
van ontwikkeling kunnen hevinden om 
een overzeese reis van een twintigtal 
dagen te doorstaan, zonder clat de 
modernste koelinrichting en de behoor
lijkste zorg van de vervoerder bij machte 
zijn het rijpingsproces door een snelle 
afkoeling te stuiten, en 4° na, zonder er 
nochtans een overtuigencle vergelijking 
uit te halen, andere vervoeren te hebben 
vermeld waar nagenoeg dezelfde schade 
werd waargenomen, of phytopatholo
gische onderzoeken, volg·ens welke, ook 
de oorzaak van de schade moge wezen, 
de vervoerder er bij niet kon betrokken 
worden, het bestreden arrest heeft beslist 
dat appellant als naar recht door middel 
van een reeks vermoedens het bewijs 
had bijgebracht dat de bananen met 
een eigen gebrek waren behept waardoor 
zij niet hestand tegen het risico van 
een normale zeereis waren gemaakt en 
dat noch de schuld of de nalatigheicl 
van de vervoerder noch deze van het 
scheepsvolk tot de beschacliging hadden 
bijgedragen en, bijgevolg, verweerder 
van de verantwoorclelijkheid voor de 
schacle heeft outlast, eerste onderdeel, 
clan wanneer de vermoedens gevolg
trekkingen zijn die de wet of de rechter 
uit een bekend feit afleidt om tot een 
onbekencl feit te besluiten; dan wanneer 
in de hiervoren beschreven staat der 
soevereine vaststellingen van het bestre
den arrest, het eigen gebrek, clat aan-
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gehaald wordt als de uitsluitende oorzaak 
van de schade wegens rijping van vruch
ten en als uitleg voor de onregelmatig
heden die tijdens het vervoer in de 
temperatuur van de ruimen werden 
vastgesteld (uitleg waardoor elke fout 
van de vervoerder of de bemanning 
zou uitgesloten zijn) uit e.en gestoorde 
ontwikkeling van het fruit of uit weder
waardigheden van inlands vervoer en 
opslag voortspruit, wat slechts veronder
stellingen zijn die door het arrest weten
schappelijk aanvaardbaar worden ver
klaard, maar die, bij gebrek aan een 
onderzoek door de deskundigen of aan 
het behoorlijk door verweerder aan
gebracht bewijs, niet als wettelijke 
grond van zijn redenering· door de rechter 
over de grond kon aangenomen worden 
(schending van de artikelen 13~9, 1350, 
1352 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet), tweede onder
dee!, dan wanneer de gerechtelijke des
kundigen, op wier verslag de rechter 
over de grond verklaart essentieel te 
steunen, tot een te ver gevorderde graad 
van rijping der vruchten bij de insche
ping hebben besloten, zonder nochtans, 
uit empirisch of wetenschappelijk stand
punt, de waarde van de opwerping 
afgeleid uit de op de te Guayaqml uit
gegeven cognossementen voorkomende 
vermeldingen te hebben onderzocht, 
noch de mening te hebben uitgedrukt 
dat de ene of de andere van de oorzaken 
van deze overrijping van vruchten een 
gestoorde ontwikkeling van bet fruit 
of de wederwaardigheid van inlands 
vervoer en opslag zou kunnen zijn, en 
zonder evenmin te hebben vastgesteld 
dat de ene of de andere van deze moge
lijkheden zich v66r de inscheping der 
vruchten had verwezenlijkt, doordat 
de rechters over de grond, door aan het 
verslag van de gerechtelijke deskundigen 
de draagwijdte toe te kennen van een 
beslissend bewijs van een g·ebrek dat 
aan de hierboven herinnerde omstandig
heden moet worden toegeschreven, dan 
wanneer de klare en duidelijke tekst 
van dit verslag deze omstandigheden 
of hun mogelijke rol in de oorzakelijk
heid van het gebrek zelfs niet in beschou
wing neemt, de bewijskracht van dit 
verslag hebben geschonden (scbending 
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek); doordat, ten 
minste door gezegd verslag als een vol
doend bewijs van dit gebrek te aan
vaarden, om reden " dat het besluft 
van de deskundigen niet op afdoende 
wijze wordt tegengesproken ,, dan wan-

neer de rechter anderzijds de uit de 
meldingen van het cognossement afge
leide opwerping aanneemt, maar, om 
ze af te wijzen, zijn toevlucht tracht 
te nemen tot veronderstellingen die 
geen steun in het verslag zelf vinden, 
het bestreden arrest met tegenstrijdig
heid of dubbelzinnigheid behept is, 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet) en de regelen die de bewijslast be
heersen geschonden heeft (schending 
van de artikelen 11~7, 11~8, 1302, 1315 
van het Burgerlijk Wetboek en voor 
zoveel als nodig, van de bepalingen van 
het in het middel bedoeld artikel 91 
van de zeevaartwet), derde onderdeel, 
dan wanneer de rechter over de grond 
niet aanduidt of hij, bij gebrek aan 
het versJag van de gerechtelijke des~ 
kundigen, zijn overtuiging put uit de 
stukken die verweerder in het debat 
zou hebben gebracht om zijn bewijs 
te staven, en, in voorkomend geval, 
welke deze stukken zijn, noch de midde
len beantwoordt die eiseressen regel
matig in hun conclusies hadden laten 
gelden, teneinde de draagwijdte en het 
ter zake dienend karakter van voor
meld verslag te bestrijden, doordat 
de motivering van het bestreden arrest 
bijgevolg het Hof niet toelaat zijn toe
zicht over de wettelijkheid van de beslis
sing uit te oefenen, bepaaldelijk wat 
betreft de grens die door het gerechtelijk 
contract aan de rechter over de grond 
wordt opgelegd (schending· van arti
kel 97 van de Grondwet en, voor zoveel 
als nodig, van artikel 113~ van het 
Burgerlijk \¥etboek) en minstens onvol
doende is (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de rechter, zoals 

uit het antwoord op het eerste onderdeel 
van het middel blijkt, zijn beslissing 
niet op een loutere mogelijkheid heeft 
gegrond doch op een reeks feiten die 
hij aanhaalt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de rechter, om te 

verklaren dat de vruchten v66r hun 
inscheping met een eigen gebrek behept 
waren, niet enkel het verslag van de 
deskundigen inroept noch aan deze 
laatsten die vaststelling toekent, doch 
op een reeks feiten en op vaststellingen 
van de deskundigen steunt die hij inter
preteert zonder de bewoordingen van 
het verslag te miskennen ; 

Overwegende, voor het overige, dat 
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zoals reeds uit de vorig- gegeven ant
woorden blijkt, het arrest noch op onder
stel!ingen noch op de beweerde strijdig-e 
of dubbelzinnige motivering steunt; 

Over het derde onderdeel : 
Overweg-ende dat uit het bestreden 

arrest blijkt dat de rechter zijn over
tuig-ing- onder meer heeft gehaald uit 
de te Puerto Bolivar afg-eleverde cognos
sement, uit het in de zaak opg-esteld 
deskundig verslag-, uit de temperatuur
journalen van het schip, uit deskundige 
verslag-en betreffende andere vervoeren 
en uit het verslag van de directeur van 
het Phytopatholog-isch Station te Gem
bloers; dat uit niets is gebleken dat 
hij hetzij op persoonlijke kennis hetzij 
op niet met teg-enspraak onderzochte 
elementen zou gesteund hebben; 

Overwegende dat het middel, in zover 
bet beweert dat de rechter g-een antwoord 
verstrekt heeft op de conclusies waarbij 
aanlegsters de draag-kracht en het ter 
zake dienend karakter van het deskundig 
verslag- of - naar Juid van de aanvul
lende memorie - niet van het verslag
doch " van de in zijn conclusies door de 
kapitein aang-ehaalde stukken >> inriepen, 
bij g-ebrek aan nauwkeurig-heid niet 
ontvankelijk is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening- ; veroordeelt aanleg-sters tot de 
kosten. 

23 december 1960. - 1 e kamer. 
Voo1·zittm·, H. Vandermersch, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1', 
H. Delahaye. - Gelijkluidende con
clusie, H. F. Dumon, advocaat-g-eneraal. 
- Pleitm·s, HH. Van Ryn en Simont. 

2e KAMER. - 2 januari 1961. 

UITLEVERING. - ADVIES VAN DE 
KAMER VAN INBESCIIULDIGINGSTEL
LING. - VOORZIENING IN V_ERBREKING. 
- NIET-ONTVANI<ELIJKHEID. 

Het dooT de kame1' van inbeschuldiging
stelling in zake uitleve1'ing aan de 1'ege-
1'ing gegeven advies, ve1'toont het kamk
te1' niet van een beslissing die voo1' 
voo1·ziening in ve1'b1·eking vatbaa1' is (1). 
(Wetten van ~ augustus 1832, art. 15, 
en 15 maart 18?~, art. 3.) 

(ABDI EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
advies, door de kamer van inbeschul
diging-stelling- van het Hof van beroep 
te Brussel op 10 november 1960 uit
g-ebracht op cen aanvraag- tot uitlevering
teg-en aanleg-gers gerich t ; 

Overweg-ende dat het door de kamer 
van inbeschuldiging-stelling', in zake uit
levering- aan de regering- gegeven advies, 
het karakter niet vertoont van een 
beslissing- die voor voorziening- in verbre
king- vatbaar is; 

Dat de voorziening dus niet ontvan
kelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

2 januari 196'1. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1', H. Giroul, voorzitter. - VeTslag
geve1', H. Polet. - Gelijkluidende con
clusie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. 

2" KAMER. - 2 januari 1961. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - PROCES-VERBAAL DER 
TERECHTZITTlNG. GRIFFIER DIE 
BEVOEGD IS OM RET OP TE STELLEN 
EN HET TE ONDERTEKENEN. 

2° REGHTERLIJKE MACHT. 
SAMENSTELLING VAN DE RECHTSMACHT. 
- STRAFZAKEN. - GoRRECTIONELE 
RECHTBANK. - BIJSTAND VAN DE 
GRIFFIER. - BEWIJS. 

1° De g1·iffie1· d1:e de teTechtzitting van 
een stm{1·echtsmacht bij gewoond !weft, 
is alleen bevoegd om, rnet de vooTzitte1', 
het p1'oces-Ve1'baal de1' te1'echtzitting, 
op te stellen en te onde1·tekenen (2). 
(Wetb. v. strafv., art. 155 en 182; wet 
van 1 mei 18~9, art. 10.) 

2° Bij gemis aan vaststelling in het p1·oces-

(1) Oass., 7 januari 1957 (Bttll. en PAsiC., 
1957, I, 510). 

(2) Raadpl. cass., 14 maart 1949 (Bull. 
en PAsiC., 1949, I, 196); Arr. Vm·b1·., 1949. 
biz. 171) en 18 februari 1958 (ibid., 1958, 
I, 661). 
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verbaal van de terechtzitting, blijkt 
de bijstand van de grif{ie1· der terecht
zitting van de co1"1'ectionele 1'echt bank 
wam· de zaak onderzocht en gevonnist 
werd, uit z~jn handtekening op het 
proces-verbaal en uit de melding van 
zijn hoedanigheid in het vonnis (1). 

(BAEYENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 maart 1960 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middeJ, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 155 en 189 van 
het wetboek van strafvordering, 10 van 
de wet van 1 mei 1849, doordat het 
proces-verbaal der terechtzitting van 
20 januari 1960 van de Correctionele 
Rechtbank de handtekening van de 
griffier niet draagt die geach t word t 
dit opgesteld te hebben, dat dit proces
verbaal nietig is, dat, daar het vonnis 
van de correctionele rechtbank en het 
bestreden arrest dit proces-verbaal uit 
de debatten niet weren, zij deze nietig
heid overgenomen hebben ; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
der terechtzitting van de Correctionele 
rechtbank van 20 januari 1960, hoven 
de handtekening van de voorzitter van 
de zetel, de handtekening· van de griller 
Barry !lraagt ; 

Overwegende dat, volgens de vast
ste1lingen van het op dezelfde terecht
zitting gewezen vonnis, de rechtbank 
door voornoemde griller was bijgestaan; 

Dat daaruit volgt dat het proces-ver
baaJ van de terechtzitting alhoewel het 
de naam niet vermeldt van de griffier 
die van die rechtbank deel uitmaakte, 
door de griffier werd getekend die zetelde 
en die, bijgevolg, dit moest opstellen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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 voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

(1) Raadpl. cass., 27 januari en 24 februari 
1958 (Bull. eu PAsrc., 1958, I, 561 en 699). 

(2) Zie cass., 2 maart 1953 (Bull. en 
PASIC., 1953, I, 504), Arresten van cass., 
1953, blz. 447. 

2 januari 1961.- 2° kamer.- Voor
zitte~·, H. Giroul, voorzitter. - Ve1'slag
gever, H. de Waersegg·er. - Gelijklui
dende conclusie, H. Paul Mahaux, advo
caat-generaal. 

2° KAMER. - 2 januari 1961. 

1° VOORZIENING IN CASSA TIE. 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN DE VOOR
ZIENING KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - BESLISSING DIE 
DE BURGERLlJKE VORDERING, NlET 
ONTVANKELIJK VERKLAART. - VOOR
ZIENING VAN DE BETICHTE. - NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
- STRAFZAKEN. - PERSONEN DIE DE 
HOEDANIGHEID BEZIT'fEN OM ZICH TE 
VOORZIEN. - VOORZIENING VAN EEN 
BETICHTE TEGEN DE BESLISSING .OVER 
DE PUBLIEKE VORDERING JEGENS EEN 
iVIEDEBETICHTE. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

3° VERKEER.- WEGCODE VAN 10 DE
CEMBER 1958, ARTIKELEN 17 EN 17 bis. 
- BESTUURDER DIE EEN MANCEUVRE 
UITVOERT DIE GEEN GEVAAR VOOR 
ONGEVALLEN OPLEVERT. - BESTUUR
DER NIET GEHOUDEN DE ANDERE 
BESTUURDERS TE LATEN VOORGAAN. 

1° Is niet ontvankelijlc de voorziening van 
de betichte tegen een beslissing die de 
burgerlijke vordering niet ontvankelijk 
verklam·t ( 2). 

2° Een betichte lweft geen hoedanigheid 
om zich te voorzien tegen de beslissing 
gewezen over de publieke vordering uit
geoefend tegen een medebetichte (3). 

3° De beotuurde1' die een manmuvre uit
voe1't die geen gevaa1· voo1· ongevallen 
oplevert, gelet op de plaats, de verwij
dering en de snelheid van de ande1·e 
bestuu1·ders, is niet gehouden deze te 
laten voorgaan ( 4). (W eg·code van 
10 december 1958, art. 17 en 17bis. 

(3) Cass., 30 mei 1960 (Bttll. en PAsrc., 
1960, I, 1116). 

( 4) Raadpl. cass., 1 october 1956 (Bttll. 
en PAsrc., 1957, I, 70) en 30 mei 1960 (ibid., 
1960, I, 1119). 
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(MARTIN, T. GREGOIRE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 maart 1960 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Marche
en-Famenne, in hoger beroep uitspraa:k 
doende; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tege_n de beslissing over de publieke 
vordermg ten laste van aanlegger inge
steJd : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding· van de artikelen 97 van de Grand
wet, 17, 17 bis en 2 6 van het algemeen 
regleme~t op ae politie van het wegver
keer hlJg"ewerkt door het koninklijk 
besluit van 10 december 1958 en bij 
dit laatste gevoegd, 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 bevattende de vooraf
gaande titel van het wetboek van straf
':"?rdering, 1382 tot 1384 van het burger
hJk wetboek, doordat, naar luid van 
het bestreden vonnis, " aileen het opnieuw 
in beweging brengen door verweerder 
Greg·oire van zijn voertuig van de 
" Chemin de Gerny" naar Humain, even
tueel als een manmuvre naar de zin van 
artikel 17 van de wegcode zou kunnen 
aangezien zijn, maar, dat die manmuvre 
in onderhavig geval, door zichzelf: 
geen geva~: voor ongevallen opleverde "• 
dat de VI'lJSpraak van verweerder door 
die beweegredenen teweeg gebracht is · 
doordat, om, integendeel, de telastlegging 
van inbreuk op artikel 26-1 van de 
wegcode ten laste van aanlegger bewezen 
te verklaren, het vonnis doet gelden 
dat aanlegger, wiens snelheid bijzonder 
matig moest zijn gelet op het zicht 
waarover hij beschikte en de staat van 
de weg, " bovendien, gewaarschuwd werd 
door het achteruit rijden en het weer 
in beweging brengen naar Humain, 
d?or verweerder op de baan van Gerny 
mtgevoerd "; en doordat, in de opvolging 
van de beweging·en door verweerder 
uitgevoerd, bet vonnis slechts als ma
nmuvre in aanmerking wil nemen het 
feit opnieuw in beweging te breno·en 
en schijnt aan te nemen dat onder" de 
toepassing van de artikelen 17 en 17 bis 
van de wegcode niet valt de manmuvre 
d.i.e van aard is. noodzakelijk een ongeval 
tJJdens haar mtvoering te veroorzaken ; 
eerste onderdeel : dan wanneer het 
strijdig is, enerzijds, te beweren dat het 
opnieuw in beweging brengen van ver
weerder, door zich zelf, geen gevaar 
voor ongevallen, teweeg bracht, en, 

anderzijds . aan aanlegger te verwijten 
geen rekenmg gehouden te hebben met 
d!~ opnieu:v ~n beweging brengen om 
ZlJn snelhe1d, m .. v~rho~ding te matig·en; 
dat er ook stn]d1g·he1d bestaat in het 
~eit slecht~ in het eerste geval het weer 
m ' bewegmg brengen van verweerder 
aan te z~en als van aard zijnde om met 
het begnp van manmuvre in artikel 17 
van de wegcode overeen te komen en 
in llet . and~r geval, terzelfdertijd het 
achtermt l'lJclen door verweercler uit
gevoerd .en zijn op~ieuw in beweging 
brengen m aanmerlong te nemen · dat 
door die strijcligheclen met een g;ebrel~ 
aan motieven gelijkstaan, de rechtbank 
haar beslissing naar de wens van de 
wet niet gemotlveercl heeft (schending 
van ~l de in ~let midclel aangeduide 
bepalmgen en mzonclerheid van arti
kel 97 van de Gronclwet) ; tweede onder
dee! : clan wanneer, artiKel 17 van het 
a~gemeen reglement op het wegverkeer 
met enkel de manmuvre beheerst die 
" door zich zelf " een gevaar voor onge
vallen oplevert, doch elke manmuvre 
van om het even welke aard · clan wan
neer de verwijzing naar zeke;e bepaalde 
manmuvres die claarin gedaan wordt 
niet beperkencl is, doch enkel als voor
beeld geldt, dan wanneer de uitvoering 
van een acl1teruit rijden ook een manmu
vre i? naar de zin. van de ingeroepen 
bepalmg: en dat d1e bepaling en arti
kel 17 bts a an elke bestuurcler die om 
het even welke manmuvre wil uitvoeren 
de verplichting opJeggen al de andere 
bestuurders te laten voorgaan en slechts 
verder te rijclen indien hij zulks, gelet 
op de plaats, de verwijdering· en de 
snelheicl van de andere bestuurclers 
kan do~n zoncler gevaar voor ongevalle~ 
(schendmg· van al de in het micldel 
aangeduide wetsbepalingen en inzonder
heicl, van de artikelen 17 en 17 bis van 
de wegcode) : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende clat, over de ten laste 
van verweerder ingestelde publieke vor
clering uitspraak cloencle het bestreden 
vonnis vaststelt dat " all~en bet opnieuw 
in beweging brengen van belangheb
bende, van de weg van Gerny naar 
Humain "• eventueel zou kunnen be
schouwcl zijn als een manmuvre naar 
de zin van .artikel 17 van de wegcode, 
doch clat cl1e manmuvre in onderhavio· 
geval, door zich zelf geen gevaar voo~ 
ongevallen oplevercle ; 

Overwegende clat, over de ten laste 
van aanlegger ingestelde publieke vor-
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dering statuerende, het vonnis hierop 
wijst dat « Martin, gelet namelijk op 
het zicht waarvan hij beschikte... en 
de staat van de weg ... , met bijzonder 
matige snelheid moest rijden "; 

Overwegende dat het vonnis, boven
dien, preciseert, dat aanlegger " temeer, 
gewaarschuwd werd door het achteruit 
rijden en het opnieuw in beweging· 
brengen naar Humain, door Gregoire 
op de baan van Gerny uitgevoerd; dat 
daar hij te Aye sedert 1949 woont, hij 
bijzonder goed de plaatsgesteldneid 
kende; dat hij het voertuig van bakker 
Gregoire uit Aye heeft moeten erkennen 
die zijn brood afleverde en zich op een 
gebeurlijke stilstand van deze laatste 
moest verwachten "; 

Dat die laatste beschouwingen enkel 
tot doel hadden te bewijzen dat de door 
verweerder tot stand gebrachte hinder
nis niet onvoorzienbaar was en dat de 
door deze uitg·evoerde rijbeweging, door 
een of ander van haar elementen, de 
aandacht van aanlegger he eft moeten 
trekken; 

Dat die motieven door aanleg·ger 
gecritiseerd dus niet tegenstrijdig zijn; 

Dat het middel in zijn eerste onderdeel 
feitelijke grondslag mist; 

Overwegende voor het overige, dat 
de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing· overeen
komstig de wet is ; 

II. Voor zoveel de voorziening tegen 
de beslissing over de burgerlijke vor
dering gericht is; 

Overwegende da.t het vonnis hetwelk 
die vordering niet ontvankelijk ver
klaart tegen aanlegger geen enkel . ver
wijt richt; 

Dat de voorziening dus niet ontvan
kelijk is; 

III. Voor zoveel de voorziening tegen 
de beslissing over de publieke vordering 
ten laste van venveerder ingesteld, 
gericht is; 

Overwegende dat een beklaagde geen 
hoedanigheid heeft om zich te voorzien 
tegen de beslissing die een medebeklaagde 
vrijspreekt ; 

IV. Voor zoveel de voorziening tegen 
de b&slissing op de burgerlijke vordering 
van aanlegger gericht is : 

Over het tweede onderdeel van het 
middel hiervoren weergegeven : 

Overwegende dat uit het bestreden 
vonnis volgt dat verweerder eerst achter-

uit gereden is, dan opnieuw zijn voertuig 
in beweging heeft gebracht; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
in rechte niet beslist dat het achteruit 
rijden nooit een manrnuvre is, noch 
dat de door de artikelen 17 en 17 bis van 
het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer voorziene manrnuvre 
van clien aard is dat ze noodzakelijker
wijze een ongeval moet veroorzaken ; 

Dat het vonnis vaststelt, dat door 
zijn voertuig opnieuw in beweging te 
brengen, enkel feit dat in de omstan
digheden van de zaak aan verweerder 
kon verweten worden, deze g·een ma
nrnuvre uitvoerde die, in zich zelf, een 
gevaar voor ongevallen opleverde ; 

Dat uit die vaststelling, die soeverein 
is, de rechter over de grond wettelijk 
heeft kunnen afleiden dat verweerder 
niet nagelaten heeft de andere bestuur
ders te laten voorgaan; 

Dat het middel, in zijn tweede onder
dee], feitelijke grondslag mist ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

2 januari 1961. - 2° kamer. - Voo1'
zitte1', H. Giroul, voorzitter. - Ve1·slag~ 
geve1', H. Polet. - Gelijkluidende con
clusie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. - Pleite1's, HI-I. Demeur en De 
Bruyn. 

· 28 KAMER. - 2 januari 1961. 

1° MISDRIJF GEPLEEGD IN HET 
BUITENLAND. - MISDRIJF VOOR
ZIEN BIJ ARTIKEL 57 bis VAN HET 
JVIILlTAIR STRAFWETBOEK. - 0VER
TREDING VAN DE WETGEVING VAN 
EEN VREEMDE STAAT IN ZAKE WEG
VERKEER.- BEG RIP.- BEOORDELING 
VAN DE FEITENRECHTER. 

2° WETTEN EN BESLUITEN. -
VREEMDE WET. INTERPRETATIE 
DIE TOT DE FEITENRECHTER BEHOORT. 
- HOF VAN CASSATIE NIET BEVOEGD 
OM DE JUISTHEID ERVAN NA TE GAAN. 

3° VERANTWOORDELIJKHEID 
(BUITEN OVEREENKOMST ONT
STAAN). - VORDEI\ING TOT VER
GOEDING VAN DE SCHADE VEROOR
ZAAKT DOOR EEN lVIISDRlJF IN DEN 
VREEMDE BEGAAN. VORDERING 
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BEHEERST, IN BELGIE, DOOR DE WET 
VAN DE STAAT WAAR HET ONGEOOR· 
LOOFD FEIT PLAATS GREEP. - UlT· 
ZONDERINGEN OP DEZE REGEL. 

4o 0 AANSPRAKELIJ KHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST ONTSTAAN). -
VORDERING TOT VERGOEDING VAN 
SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN MIS
DRIJF BEGAAN OP HET GRONDGEBIED 
VAN DE DUITSE BONDSREPUBLIEK 
DOOR EEN MILITAIR VAN DE BELGISCHE 
STRIJDKRACHTEN IN DIENST -ZIJNDE OP 
DIT GRONDGEBIED. VORDERING 
BEHEERST DOOR DE BELGISCHE WET. 
- UITZONDERING. 

1° Het artikel 57bis, § 1, lid 1 van het 
militair strafwetboek, door artikel 1 
van de wet van 27 feb1·ua1·i 1958 aan
gevuld, stelt als misdrijf van Belgisch 
1'echt het feit, door de Belgische mil·i
tairen in dienst op het grondgebied 
van een vreemde Staat, e1· inb1·euk te 
plegen op de wetgeving van die Staat 
ter zake namelijk wegverkee1· onverschil
lig of deze wetgeving ja dan neen deel 
zou uitmaken van een geheel wetten 
of verordeningen welke het regelen van 
die materie tot bijzonder voo1·we1·p heb
ben (1). 

De fcitenrechte1' beoordeelt soeve1·ein of 
een wetsbepaling deel uitmaakt van 
de wetgeving van de vreemde Staat be
tre ffende die rnaterie. 

2° De inte1·pretatie van een vreernde wet 
behoort tot de beoordeling van de feiten
rechte1'; het behoort aan het Hof van 
cassatie niet de juistheid ervan na te 
gaan (2). 

3° De vordering tot vergoeding van de 
schade ve1'001'Zaakt door een misdrijf 
in het buitenland begaan is, uitemard 
en krachtens de regel gehuldigd door 
artikel 3, lid 1 van het bu1·gerlijk wet
boek, beheerst, in Belgie, door de wet 
van de Staat op het g1·ondgebied waar-

(1) Zie de memorie van toelichting van 
de wet van 27 februari 1958 en de versiagen 
van de commissies van justitie van de Senaat 
en de Kamer van voiksvertegenwoordigers, 
Pm·l. Besch., Senaat, 1956-1957, nrs 54 en 326, 
Parl. Besch., Kamer, zittijd 1957-1958, 
n• 788-2. 

(2) Cass., 4 october 1956 (B1tll. en PAsrc., 
1057, I, 88; Ar1·. Verbr., 1957, biz. 55, 16 janu
a.ri 1958; Bull. en PABlO., 1958, I, 505) en 
noot 1 biz. 506. 

Ret Rof mag nochtans nagaan of de 
feitenrechter, gezien de wijze van interpre-

van het ongeoorloofd feit we1·d gepleegd, 
zelfs indien dade1· en slachtoffe1' beiden 
van Belgische nationaliteit zijn ; deze 
regel is nochtans niet toepasselijk wan
neer de vreernde wet strijdig is met de 
Belgische inte1·nationale 01·de, of wan
neer daarvan afgeweken wordt doo1· 
een ove1·eenkornst rnet de v1·eernde Staat 
gesloten (3). 

4o 0 Bij toepassing van artikel 6, §§ 1 en 6, 
van het verdmg ave?' de 1'echten en ver
plichtingen der vreernde st1·ijdkrachten 
en hun leden op het grondgebied van 
de Bondsrepubliek Duitsland, te Bonn 
op 26 rnei 1952 ondertekend, te Pm·ijs 
op 23 octobe1· 1954 gearnendeerd, en 
doo1· artikel 2 der wet van 16 ap1·il 1955 
toepasselijk gernaakt, w01·dt de vordering 
tot vergoeding van de schade ve1'001'
zaakt doo1' een rnisd1·ijf op het grond
gebied van de Bondsrepubliek D1titsland 
gepleegd door een rnilitai1· van de 
Belgische strijdk1·achten in dienst op 
dit grondgebied, beheerst door de Bel
gische wet en niet doo1' de D1titse wet, 
behoudens wanneer het feit waarop de 
vordering is gegrond, niet stmfbaar 
is naa1' Belgisch 1·echt, hoewel stmfbaa1' 
naar Duits 1'echt (4o). 

{JEANGOUT, T. MOTTE EN CONSORTEN.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 maart 1960 door het Mili
tair Gerechtshof gewezen; 

I. Voor zoveel de voorziening tegen 
de beslissing over de publieke vordering 
gericht is, 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 57bis, 
58 van het militair strafwetboek, 1 van 
het wetboek van strafrechtspleging voor 
het leger, 1, 2, 4o, 6 van het strafwetboek, 
14 van de voorbereidende titel van het 
wetboek van strafvordering en 97 van 

tatie die hij toegepast heeft zijn ma.chten 
niet overschreden heeft (verbr., 27 october 
1960, Bull. en PABIC., 1962 biz. 210). 

(3) Ca.ss., 17 mei 1057 (Bull. en PAsrc., 
1957, I, 1111). 

(4) Zie cass., 18 november 1957 (B1tll. 
en PAsro., 1958, I, 290). 

Ret verdrag over de rechten en verplich
tingen der vreemde strijdkrachten en hun 
!eden op het grondgebied van de Bondsre
publiek Duitsiand werd gepubliceerd in het 
Staatsbiad van 2 februari 1956. 



- 425-

de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest, toepassing makend van arti
kel 5? bis van het militair strafwetboek 
dat elke overtreding door een militair 
op het grondgebied van een vreemde 
Staat, waar hij in dienst is, van de 
wetten van die Staat in zake wegverkeer 
als misdrijf stelt, aanlegger tot drie 
maand gevangenisstraf veroordeelt en 
tot 100 frank geldboete vermeerderd 
met 190 opdecimes wegens inbreuk op 
§§ 315 a. 1(2) en 316 van het Duits 
strafwetboek " om het verkeer in gevaar 
te hebben gebracht bij het besturen 
van een voertuig, dan wanneer ten ge
volge van het gebruik van alcoholische 
dranken of van verdovingsmiddelen, 
hij niet meer in staat was zijn voertuig 
met zekerheid te besturen en daardoor, 
hetzij wetens hetzij door nalatigheid 
een openbaar gevaar uitmaakte "' dan 
wanneer bet overtreden voor een Belgisch 
militair der bepalingen van het Duits 
strafwetboek betreffende de alcoholische 
vergiftiging in het besturen van een 
voertuig, door artikel 5? bis van het 
militair strafwetboek niet als misdrijf 
tegen de Belgische wet wordt gesteld, 
dan wanneer dit artikel 5? bis slechts 
de overtreding aanklaagt door een Bel
giselle militair van het wegverkeer van 
een vreemde Staat waar hij in dienst 
is en niet van elke strafbepaling van 
die Staat die om het even welk verband 
met bet wegverkeer houdt; dan wanneer 
elke strafbepaling beperkend dient ge
i:nterpreteerd, dan wanneer het bestreden 
arrest, door aanlegger bijgevolg tot een 
gevangenisstraf te veroordelen wegens 
de opnieuw omschreven telastlegging A-1, 
de in het middel aangeduide wetsbe
palingen geschonden heeft; 

Overwegende dat artikel 5? bis, § 'l, 
lid I van het militair strafwetboek, door 
artikel I van de wet van 2? janueri 1958 
aangevuld, het feit voor de Belgische 
militair, op het grondgebied van een 
vreemde Staat, waar hij in dienst is, 
de wetten van die Staat te overtreden, 
in de door dit artikel opgesomde zaken, 
waaronder het wegverkeer als misdrijf 
stelt; 

Overwegende dat uit de algemene 
bewoordingen van die bepaling· en uit 
het, volgens de voorbereidende werk
zaamheden, nagestreefd doel blijkt dat 
aldus als misdrijven van Belgisch recht 
worden gesteld, de inbreuken, door 
voornoemde militairen gepleeg·d, op 
vreemde wetsbepalingen betreffende de 
door voornoemd artikel 5? bis beper
kend aangeduide materies, namelijk het 

wegverkeer, zonder acht te slaan op de 
classificatie van die bepalingen of op 
de benamingen waaronder ze vermeld 
staan; dat aldus geenszins vereist is 
dat de bepalingen in zake wegverkeer 
door voornoemd artikel 5? bis aangeduid 
deel zouden uitmaken van een geheel 
wetten of verordeningen welke het 
regelen van die materie tot b1jzonder 
voorwerp hebben ; 

Overwegende dat, door ten laste van 
aanlegger de inbreuk voorzien door 
artikel 5? bis van het militair strafwet
boek, aangevuld door artikel I der wet 
van 2? februari 1958, bewezen te ver
klaren, om, bij inbreuk op §§ 315a. 1(2) 
en 316 van het Duits strafwetboek, op 
de plaats en datum nauwkeurig bepaald 
<< het verkeer in gevaar te hebben ge
bracht, door het besturen van een voer
tuig, dan wanneer door het gebruik van 
alcoholische dranken of van verdovings
middelen, hij niet meer in staat was 
zijn voertuig met zekerheid te besturen 
en daardoor, hetzij wetens, hetzij door 
nalatigheid een openbaar gevaar uit
maakte », het militair Hof soeverein 
beslist heeft dat aanlegger, Belgische 
militair, op het grondgebied van een 
vreemde Staat, waar hij in dienst was, 
de wetten van die Staat in zake wegver
keer heeft overtreden ; 

Dat het aan het Hof van cassatie 
niet behoort de door de rechter over de 
grond aan een vreemde wet gegeven 
interpretatie na te gaan; 

Overwegende dat het arrest, bijgevolg, 
de in het middel aangeduide wetsbe
palingen niet heeft geschonden, waarvan 
hij integendeel een juiste toepassing 
heeft gemaakt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de burgerlijke 
vorueringen : 

a) van verweerder Louesse : 
Overwegende dat het arrest er zich 

toe beperkt aanlegger tot het betalen 
van een provisionele vergoeding te ver
oordelen en een expertise te gelasten ; 

Dat het arrest aldus geen eindbeslis
sing naar de zin van artikel 416 van 
het wetboek van strafvordering uit
maakt; dat het ook over geen betwisting 
van bevoegdheid beslist ; 
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Overwegende dat de voorziening, v66r 
de eindbeslissing ingesteld, voorbarig en 
dienvolgens niet ontvankelijk is; 

b) Van verweerders Motte en Lou
wette : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 3, inzon
derheid lid 1, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 4, 5, 14, 20 van de wet 
van 1? april 18?8 bevattende de voor
afgaande titel van het Wetboek van straf
vordering, A 2 en 9 van het verdrag 
over de rechten en verplichtingen der 
vreemde strijdkrachten en hun leden op 
het grondg·ebied van de Bondsrepubliek 
Duitsland, (in het Belg·isch staatsblad 
van 2 februari 1956 bekendgemaakt), 
door artikel 2 van de wet van 16 april 
1955 toepasselijk gemaakt; doordat het 
bestreden arrest de bepalingen van de 
Belgische wet heeft toegepast om de 
wijze en de omvang vast te stellen van 
de vergoeding der schade aan de bur
gerlijke partijen veroorzaakt door een 
ongeoorloofd feit door aanlegger op het 
Duits grondgebied gepleegd en dat een 
inbreuk op de Belgische strafwet uit
maakt, dan wanneer bet de lex loci 
delicti is die de bestaansvoorwaarden van 
de verantwoordelijkheid, de wijze en de 
omvang van de vergoeding bepaalt zelfs 
wanneer de schade het gevolg is van een 
in het buitenland. gepleegd ongeoorloofd 
feit, dat een inbreuk op de Belgische 
strafwet uitmaakt; dat het ten deze 
vaststaat dat de aan aanlegger verweten 
feiten, en in Duitsland gepleegd, volg·ens 
de Duitse wet ongeoorloofde felten uit
maakten welke zijn burgerlijke aanspra
kelijkheid verbonden; dat, de Duitse 
wet bijgevolg aileen, bevoegd was om de 
elementen van het feit dat de burger
lijke aansprakelijkheid deed ontstaan, 
de wijze en omvang van de aan de hur
gerlijke partijen verschuldigde vergoe
ding vast te stellen; dat, geen enkele 
bepaling der internationale verdragen tot 
vaststelling van het rechtelijk statuut 
van de in Duitsland verblijvende Bel
giselle troepen, anderzijds, de toepassing 
van artikel 3, lid 1, van het Burgerlijk 
Wetboek op vernoemde Belgische strijd
krachten niet uitschakelt; dat ten slotte 
daar de burgerlijke vordering tot ver
goeding van de schade veroorzaakt door 
een feit dat een inbreuk uitmaakt hoofd
zakelijk verschillend blijft van de pu
blieke vordering die uit dit feit kan ont
staan, de rechters over de grond zonder 
de regel te miskennen van conflict der 
wetten door artikel 3, lid 1, van het 
Burgerlijk Wetboek gehuldigd alsook de 

wetsbepalingen die het statuut van elk 
dier vorderingen vaststellen, de toepas
sing van de wet van de plaats waar het 
ongeoorloofd feit dat de schade teweeg
bracht zich voordeed niet mochten uit
schakelen; 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtspleging blijkt dat de vorde
ringen ingesteld v66r de Belgische mili
taire rechtscolleges, door de verweer
sters, handelend zo in eigen naam als in 
naam van hun minderjarige kinderen, 
tot vergoeding strekten van de schade 
respectief ondergaan ten gevolge van een 
ongeval waardoor de echtgenoten van 
die laatsten, militairen der in Duitsland 
stationerend Belgische strijdkrachten, ge
troffen werden op het grondgebied van 
de Bondsrepubliek, door de schuJd van 
aanlegger, ook militair van vernoemde 
strijdkrachten, dader van de bewezen 
verklaarde inbreuken ; 

Overwegende dat de feitenrechter, door 
de conclusies van partijen geroepen tot 
het vaststellen van de aan die vorde
ringen tot vergoeding toe te passen wet, 
beslist heeft dat die vorderingen door 
de Belg1sche wet en niet door de Duitse 
wet beheerst waren, om reden dat wan
neer een lid der in de Duitse Bondsre
publiek verblijvende Belgische strijd
krachten een inbreuk pleegt ten opzichte 
van een ander lid dier strijdkrachten, 
hij aan de militaire rechtscolleges onder
worpen is, welke rechtscolleges in prin
cipe hun nationale wet toepassen; dat 
die regel toegepast wordt zowel op de 
publieke als op de burgerlijke vordering 
v66r dezelfde rechter ingesteld, bijko
mend op de publieke vordering; 

Overwegende dat de vordering tot 
vergoeding van de schade veroorzaakt 
door een in het buitenland gepleegd on
geoorloofd feit, uiteraard en krachtens 
de regel gehuldigd door artikel 3, lid 1, 
van het Burgerlijk Wetboek, principieel 
beheerst is door de wet van de Staat op 
het grondgebied waarvan dit feit bedre
ven werd zelfs indien de dader en het 
slachtoffer heiden van Belgische nationa
liteit zijn; 

Dat de vreemde wet, normaal bevoegd, 
nochtans niet toegepast word t wanneer 
ze strijdig blijkt te zijn met de Belgische 
internationale openbare orde, of wanneer 
daarvan afgeweken wordt door een ver
drag of overeenkomst met de vreem~e 
Staat gesloten; 

Overwegende te dien opzichte, dat 
artikel 6 van het Verdrag over de rechten 
en verplichtingen der vreemde strijd-
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krachten en hun leden op het grondge
bied der Bondsrepubliek Duitsland, te 
Bonn op 26 mei 1952 ondertekend, te 
Parijs op 23 october 1954 geamendeerd, 
en door artikel 2 van de wet van 16 april 
1955 toepasselijk gemaakt, in zijn para
graaf 1 bepaalt dat « Behoudens anders
luidende bepalingen in onderhavig Ver
drag, de autoriteiten der Strijdkrachten 
a1leen bevoegd zijn om in strafzaken 
rechtsmacht uit te oefenen over de leden 
van de Strijdkrachten », en in zijn para
graaf 6 dat «in de aldus bedoelde straf
zaken, de autoriteiten der strijdkrachten 
hun eigen recht zullen toepassen », be
houdens wanneer het handelingen betreft 
die hoewel strafbaar naar het Duits 
recht het echter niet zijn naar het recht 
van de betrokken Mogendheid, in welk 
geval het Duitse recht zal toegepast 
worden; 

Overwegende, enerzijds, dat in de 
eerste dier bepa~ingen de uitdrukking 
« rechtsmacht en strafzaken », voor wat 
elkeen der Staten betreft waaronder de 
in die bepaling bedoelde autoriteiten 
ressorteren in de betekenis moet geno
men worden die zij in de nationale wet
geving heeft ; 

Dat naar Belgisch recht « de straf
rechtsmacht » der rechtbanken de macht 
behelst kennis te nemen van de burger
lijke vordering bij de publieke vordering 
gevoegd; 

Overwegende anderzijds, dat door in de 
tweede van die bepalingen aan te stippen 
dat de autoriteiten van de strijdkrachten, 
wanneer zij, « de strafrechtsmacht " uit
oefenen, hun « eigen recht '' zullen toe
passen behalve indien de daad slechts 
strafbaar is naar het Duitse recht, be
doelt voornoemde voorwaarde niet aileen 
de toepassing van de strafwet op de pu
blieke vordering, doclr ook de toepassing 
van de burgerlijke wet op de burgerlijke 
vordering; 

Dat uit het op het eerste middel ge
geven antwoord blijkt dat de feiten
rechter soeverein beslist heeft dat de 
inbreuk op §§ 315, a 1 (2) en 316 van de 
Duitse strafwet, als misdrijf naar Bel
giselle recht gesteld is en dienvolgens 
dat de veronderstelling van voornoemde 
exceptie, niet verwezenlijkt is ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

2 januari 1961. - 2e kamer. - Voo1"
zitte1", H. Giroul, voorzitter. - Ve1·slag-

gever, H. Richard. - Gelijkluidende 
concl1tsie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Ryn. 

2e KAMER. - 2 januari 1961. 

1° MIDDELEN TOT CASSATIE. 
- VOORZIENING TEGEN EEN BESLISSING 
VAN DE GEMENGDE RAAD VAN BEROEP 
VAN DE 0RDE DER GENEESHEREN. -
MIDDEL DAT SLECHTS AANDUIDT, ALS 
GESCHONDEN, WETSBEPALINGEN. DIE 
VREEMD ZIJN AAN HET MIDDEL. 

2° REDENEN VAN VONNISSEN EN 
ARRESTEN. TUCHTZAKEN. 
VERDACHTE DIE OJVISTANDIGHEDEN IN· 
ROEPT ER TOE STREKKENDE EEN VER
MINDERING TE BEKOMEN VAN DE STRAF 
DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPRO
KEN. - RECHTER IN HOGER BEROEP 
DIE DE STRAF BEVESTIGT, MET AAN· 
DUIDING VAN DE OMSTANDIGHEDEN 
DIE DEZE BESLISSING RECHTVAARDIGEN. 
- VERWEER VAN DE BETICHTE REGEL
MATIG TEGENGESPROKEN. 

1° Is niet ontvankelijk, tot staving van 
een voo1·ziening tegen een beslissing 
van de gemengde raad van de 01·de 
de1' geneeshe1"en, een middel dat aan
duidt, als zijnde geschonden geweest, 
alleen wetsbepalingen die V1'eemd z~in 
aan het uitged1·ukt bezwaa1" (1). (Wet 
van 25 juli 1938, art. 11 ; wet van 
25 februari 1925, art. 9.) 

2° De rechter in hoger beroep die de door 
de eerste 1'echte1' uitgesp1·oken st?"af 
bevestigt, met de omstandigheden te 
melden die in acht genomen moeten 
wo1·den om de toe te passen stmf te 
schatten, duidt op impliciete wijze aan 
dat andere omstandigheden door de 
verdachte inge1·oepen om een ve1'1ninde-
1'ing van stmf te bekomen, niet van 
am·d zijn deze ve1·minde1-i'rig te recht
vaa1·digen, en sp1·eekt aldus het op deze 
laatste omstandigheden gegrond ve1"wee1" 
tegen (2). · 

(1) Zie cass., 24 januari 1958 (Bull, en 
PAsiC., 1958, I, 554). 

(2) Zie cass., 7 october 1946 (Bull, en 
PASIC., 1946, I, 354), 16 mei 1949 (ibid., 1949, 
I, 362) en 27 januari 1958 (ibid., 1958, I, 557). 
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(AREND, T. DE ORDE 
DER GENEESHEREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 23 februari 1960 door de 
gemengde raad van beroep met het 
frans als voertaal van de Orde der genees
heren gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 4, 13 
en 14 der wet van 25 juli 1938 tot op
richting van een Orde der geneesheren, 
3 en 4 van de wet van 18 april 1878 
bevattende de voorafgaande titel van 
het wetboek van strafvordering, doordat 
de bestreden beslissing ter rechtvaar
diging van de schorsing van het recht 
de geneeskunde uit te oefenen gedurende 
een termijn van een jaar ten laste van 
aanlegg·er uitgesproken, ten onrechte 
aanneemt dat de eerste rechter, in het 
strafdossier dat aanleiding gaf tot de 
veroordeling van aanlegger wegens 
vruchtafdrijving door vonnis van de 
correctionele rechtbank te Brussel, dd. 
19 maart 1958, terecht overtuigings
elementen heeft gezocht betreffende de 
beoordeling van de door hem gepleegde 
tekortkomingen aan de plichtenleer, 
namelijk wat een zogezegde systema
tische inrichting betreft welke aanlegger 
zou uitgewerkt hebben om tot vrucht
afdrijving over te gaan ; dan wanneer 
de beoordeling van de door aanlegger 
gepleegde tekortkomingen aan de plich
tenleer slechts kon geschieden bij ver
wijzing naar de enkele door de correc
tionele rechtbank voor vaststaand ge
houden feiten en in de motieven van 
zijn beslissing overgenomen, derwijze 
dat de gemengde raad van beroep rech
terlijke feiten niet als verkregen mqcht 
houden die de rechtbank niet als bewezen 
heeft aangezien ; dan wa.nneer de correc
tion'ele rechtbank inzonderheid, geens
zins aangenomen heeft dat het in beslag 
genomen materieel verkregen werd met 
het hoofd- of bijkomend doe! het mis
drijf te plegen; doorda.t, in die gedach
tenga.ng, de bestreden beslissing geen 
rekening heeft gehouden met aanleggers 
uitleggingen die het doel en de omstan
digheden van aankoop van het materieel, 
zijn bestaan en gebruik in aanleggers 
dokterspra.ktijk bewezen, dat de rech
ters over de grond aldus zonder wettelijke 
grond als verzwarende omstandigheden 
ten laste van aanlegger in aanmerking 
en als bewezen hebben aangezien : a) het 
stelselmatig en voortdurend proces dat 

door aanlegger uitgewerkt zou zijn 
geweest om de vruchtafdrijvende han
delingen te verwezenlijken; b) het ge
woon uitvoeren van die handelingen; 
c) het kennelijk karakter van aanleggers 
faam in zekere kringen : 

Overwegende dat de wetsbepalingen 
waarvan de schending aangevoerd wordt 
vreemd zijn aan de bezwaren waarvan 
het middel gewag maakt dat dit dus 
niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeieid 
uit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, alsook van de arti
kelen 19, lid 2, van de wet van 25 juli 
1938 tot oprichting van een Orde der 
geneesheren, 130 van het koninklijk 
besluit van 23 mei 1939 de toepassing 
van voornoemde wet regeJende, scherr
ding der rechten der verdediging, en 
namelijk van artikel 2, lid 2 van het 
decreet van 20 juli 1931 over de pers, 
doordat de bestreden beslissin(\ op 
gepaste wijze de verdedigingsmiddelen 
niet beantwoord heeft door aanlegger in 
zijn aide van beroep opgeworpen en 
namelijk afgeleid uit de bijzondere 
omstandigheden van elk der aan hem 
verweten feiten, uit de door hem nage
streefde gezins of maatschappelijke doel
einden, uit de aan de eventuele patiiinten, 
gegeven raadgevingen, waarschuwingen 
en aanmaningen welke somtijds het 
afzien van hun ontwerp tot gevolg 
hadden : 

Overwegende dat de door aanlegger 
in zijn akte van beroep ingeroepen 
omstandigheden ertoe strekten een ver
zachting te bekomen van de door de 
eerste rechter uitgesproken disciplinaire 
sanctie; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing te dien opzichte hierop wijst dat, 
op de in onderhavig geval verantwoorde 
sanctie te beoordelen, er aanleiding 
bestaat, enerzijds, de zwaarte in aan
merking te nemen van de door de correc
tionele rechtbank op 19 maart 1958 
uitgesproken veroordeling en van de 
feiten zoals deze uit de debatten v66r 
de gemengde raad van beroep blijken, 
anderzijds, de duur van de reeds onder
gane straf en van de feitelijke schorsing 
die er het gevolg van was alsook van 
de verbetering welke de door dokter 
Arend v66r de raad afgelegde verkla
ringen veroorloven te verwachten ; 

Overwegende dat de gemengde raad 
van beroep, door de door de eerste rechter 
opgelegde sanctie om die redenen te 
bevestigen, op impliciete doch zekere 
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wijze aanduidt dat, volgens hem, de 
door aanlegger ingeroepen verzachtende 
omstandigheden niet van aard waren 
om een vermindering van de door de 
eerste rechter toegepaste sanctie te 
verantwoorden; dat de rechter de ver
plichting niet had elk van de door aan
legger tot staving· van zijn verdediging 
aangevoerde argumenten tegen te spre
ken; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

2 januari 1961. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. GirouJ, voorzitter. - Verslag
geveT, H. Louveaux. - Gelijkluidende 
condusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaaL - Pleiter, H. Faures. 

2e KAMER. - 2 januari 1961. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
- 8TRAFZAKEN. - ARREST WAARBIJ 
GEZEGD WORDT DAT ER GEEN AAN
LEIDING BESTAAT TOT INVRIJHEID
STELLING VAN DE BETICHTE. - BE
TICHTE NADERHAND IN VRIJHEID GE
STELD.- VOORZIENING ZONDER VOOR
WERP GEWORDEN. 

WoTdt zonder voorwerp de voot·ziening 
ingesteld do01' de betichte tegen een 
a1'1'est waat·bij gezegd wet·d dat et' tot 
invrijheidstelling van de betichte bij 
toepassing van artikel 1.31. van het 
Wetboek van Stt·afvordering geen aan
leiding bestaat, indien naderhand een 
einde gesteld we1·d aan de aanhouding (1). 

(QUINEZ.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 october 1960, door bet Hof 
van beroep te Brussel, kamer van inbe
schuldigingstelling gewezen, en waarbij 

(1) Oass., 1 juli 1957 (Bull. en PASIC., 
1957, I, 1297) en 23 februari 1959 (ibid., 1959, 
I, 639), Verge]. cass., 21 maart 1960 (ibid., 
1960, I, 854). 

gezegd werd dat er tot invrijheidstelling 
van aanlegger bij toepassing van arti~ 
kel 131 van het wetboek van strafvor
dering geen aanleiding bestond ; 

Overwegende dat aanlegger, door de 
correctionele rechtbank te Brussel op 
29 october 1960 veroordee!d, op dezelfde 
datum in vrijheid gesteld werd, de onder
gane hechtenis gelijk zijnde met de 
hoofdgevangenisstraf uitgesproken we
gens de feiten waarvoor het aanhou
dingsbevel uitgevaardigd werd ; 

Dat de voorziening aldus zonder voor
werp is geworden, en dienvolgens niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zienfng; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

2 januari 1961. - 2e kamer. - Voor
zittet·, H. Girou1, voorzitter. - Verslag
gever, H. Busin. - Gelijkluidende con
clusie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. J.-J. Abrahams 
(van de balie van beroep te BruSS~J]). 

2e KAMER. - 2 januari 1961. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
- 8TRAFZAKEN. - SLUITING DER 
DEUREN. - 0PENBAAR BELANG. 
BELANG VAN BEKLAAGDE. 

Daar de door de hoven en rechtbanken, in 
een openbam· belang uitgesproken slui~ 
ting der deU1'en, slechts waarborgen 
vermindert die door de openbaat·heid 
der debatten aan de verdachte veTzekeTd 
wot•den heeft deze laatste er geen belang 
bij zich er over te klagen dat de sluiting 
det· deuren niet nageleefd weTd (2). 
(Grondwet, art. 96.) 

(PRUS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 october 1960 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

(2) Oass., 20 september 1954 (Bull. en 
PAsrc., 1955, I, 25; An•. Verb1•., 1955; 
blz. 17). 
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Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 190, 211 en 215 
van het wetboek van strafvordering·, 
96, inzonderheid, lid 1 en 97 van de 
Grondwet, doordat, daar de eerste rechter 
bij vonnis van 28 september 1960 de 
sluiting· van de deuren bevolen heeft 
om de reden dat " de openbaarheid van 
het onderzoek en van de debatten " in 
die zaak geva.ar voor de zeden zou 
kunnen opleveren, de betiteling van het 
proces-verbaal der terechtzitting van 
5 october 1960, in de loop waarvan het 
openbaar ministerie in zijn vordering 
werd gehoord en de verdedigmg in haar 
plerdooren, de beklaagde er zijn vorige 
verklaringen handhavend, vermeldt dat 
het om een openbare terechtzitting 
gaat; dan wanneer, het sluiten van de 
deuren op algemene wijze voor de hele 
duur van de debatten bevolen zijnde 
geweest, de openbaarheid of de niet
openbaarheid van de terechtzitting van 
5 october 1960, gelet op de bewoordingen 
van· haar proces-verbaal met die van 
voornoernd vonnis van 28 september 
1960 vergeleken, slechts op tegenstrijdige 
of althans dubbelzinnige wijze vastge
steld is; dat die strijdigheid of althans 
die dubbelzinnigheid met een gebrek 
aan vaststelling van de openbaarheid 
of van de niet-openbaarheid van de 
terechtzitting van 5 october 1960 gelijk
sta.at; dat het beroepen vonnis van 
5 october 1960, bijgevolg, nietig is bij 
gebreke aangepaste vaststelling van de 
substantiele rechtsvorrn van openbare 
orde, en dat het arrest zich deze nietig
heid heeft toegeeigend door het vonnis 
a quo te bevestigen zonder de door de 
eerste rechter in de loop van de terecht
iitting van 5 october · 1960 ingewonnen 
beoorclelingselementen uit de debatten 
te weren; 

Overwegencle dat, waren de vermel
dingen van het proces-verbaal van 
5 october 1960 zelfs dubbeJzinnig of 
onverenigbaar met de aanhalingen van 
het vonnis van 28 september 1960 waar
bij het sluiten van de deuren bevolen 
werd, de aanlegger nochtans geen belang· 
zou hebben om zich over een beweerde 
onregelmatigheid te klagen; 

Dat inderdaad, indien het sluiten 
van de deuren door het vonnis van 
28 september 1960 bevolen ter terecht
zitting van 5 october 1960 niet gehand
haafd werd, die omstandigheid slechts 
de waarborgen opnieuw heeft ingevoerd 
welke de openbaarheid van de deba.tten 
aan de beklaagde verzekert; 

Dat, indien, integendeel, de terecht-

zitting van 5 october 1960 gehouden 
werd met gesloten deuren, aanlegger 
ook geen bezwaar kan inroepen vermits 
de rechtbank, bij haar vonms van 28 sep
tember 1960, beslist had dat het onder
zoek en de debatten met gesloten deuren 
zouden gebeuren; 

Dat het middel dus bij gebreke aan 
belang niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, ·verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

2 januari 196'1. - 2e karner. - Voor
zitter, H. Giroul, voorzitter. - Verslag
gever, H. Polet. - Gelijkluidende con
clusie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. - Pleite1·, H. \V olters (van de 
balie van beroep te Brussel.) 

2e KAMER. - 3 januari 1961. 

BELASTING OP DE SPELEN EN 
WEDDENSCHAPPEN. - PRONOS
TIEKWEDSTRIJDEN OP VOETBALMAT
CHES. - BELASTING OP DE BRUTO
OPBRENGST VAN DE SOMMEN OF DE 
WAARDE VAN ENIGERLEI VOORWERPEN 
ALS PRIJS OF BELONING TOEGEKEND 
NAAR AANLEIDING VAN DIE PRONGS
TIEKEN. - BELASTING DIE DE PRIJZEN 
EN BELONINGEN TREFT WELKE IN 
BELGIE TOEGEKEND WORDEN, AL WARE 
HET DOOR DE AGENT VAN EEN VREEMDE 
FIRMA, ZELFS INDIEN ZE DE IN BELGIE 
INGEZETTE GELDEN OVERSCIIRIJDEN 
EN ZONDER DAT DE BELASTBARE 
GRONDSLAG IN HET GEHEEL LAGER 
KAN ZIJN DAN 70 1'. II. VAN DIE IN
ZETTEN 

De belasting op de bruto-opbrengst van 
de sommen op de waaTde van enige1·lei 
voonverpen als pTijs of beloning toe
gekend naar aanleidirig van de p1'o1ws
tieken op voetbalmatches, treft de 
prijzen en belonin.gen welke in Belgie 
toegekend worden, al ware het doo1' de 
agent van een vreemde firma, zelfs 
indien, gelet op de in het buitenland 
ingezette gelden, zij de in Belgie ont
vangen inzetten ove'I'Schr~iden en zonder 
dat de belastbare gi·ondslag lager moge 
wezen, in het geheel, dan 70 t. h. van 
die inzetten. (Wet van 27 december 
1938, art. 1, § 2.) 



-431-

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID, « ROUSSEAUX ET 
cie », T. BELGISCHE STAAT, (MINISTER 
VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 october 1958 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1 (inzonderheid 
§ 2) van de >vet van 27 december 1938 
(gew1jzigd bij artikel 1 van de wet van 
12 maart 1954) houdende verhoging 
van de belasting op de spelen en wedden
schappen wat betreft de sommen ingezet 
naar aanleiding van pronostieken op 
voetbalmatches, 89, § 1 !gewijzigd bij 
artikel 7 van de wet van ~ juli 1930) 
en 91 van de wet van 28 augustus 1921, 
houdende invoering van nieuwe fiskale 
middelen, 97 en '110 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest, na vastge
steld te hebben, dat aanlegster de tussen
persoon is in Belgie, van een Duitse 
firma welke pronostiekwedstrijden op 
voetbalmatches heeft gehouden door 
middel van inzetgelden, zowel in Duits
land en in het Groothertogdom Luxem
burg als in Belgie ontvangen, en dat de 
prijzen, die in Belgie uitgekeerd waren 
aan spelers, welke hij die wedstrijden 
door. bemiddeling van aanlegster een 
inzet gedaan hadden, zoals de beslissing 
van de directeur erop wijst, meer bedroe
gen dan de in Belgie ontvangen inzetten, 
het bestreden arrest, beslist dat de 
belasting van 10 t. h., bepq,ald in arti
kel 1, § 2, van de wet van 27 december 
1938, alle in Belgie uitgekeerde prijzen 
treft met inbegrip van de door vreemde 
organisatoren gestorte, zonder te !etten 
op de oorsprong van de inzetten naar 
rata waarvan de prijzen vastgesteld 
worden, en dat de belasting op het 
totaal bedrag van evenvermelde prijzen 
wordt geheven, zelfs indien het 70 t. h. 
van de inzetten, door de tussenpersoon 
van die huitenlandse organisator in 
Belgie ontvangen, te hoven gaat, en 
om die reden, het beroep van aanlegste; 
tegen de aanvullende aanslagen in meer
gemelde belasting, welke op het totaal 
bedrag van bedoelde in Belgie uitge
keerde prijzen g·eheven wordt, verwerpt, 
hoewel dit bedrag 70 t. h. van de door 
haar ontvangen inzetten en zelfs het 
totaal van die inzetten te hoven ging, 
dan wanneer, eerste onderdeel, meer
genoemde belasting, die slechts het als 
prijs toegekende gedeelte van de inzetten 

treft, zonder dat het aldus helastbare 
bedrag in zijn geheel lager mag zijn dan 
70 t. h. van het totale ingezette bedrag 
ni~~ toep~ss~lijk is ?P het l)edrag van d~ 
priJzen d1e m Belg1e toegekend worden, 
zelfs d_oor het toedoen van een in Belgie 
gevestigde tussenpersoon door de in 
het buitenland gevestigde ondernemer 
van. pronostiekwedstrijden welke geor
gamseerd worden, als ten deze door 
middel van een enig fonds van i~zetten 
~ie en in den vreemde en in Belgie, zijn 
mgezameld ; en dan wanneer subsidiair 
tweede onderdeel, deze b~lasting i~ 
hetzelfde geval niet mag gevestigd worden 
op een belastbaar bedrag, groter dan 
70 t. h. van de in Belgie verkregen 
inzetten, of, !n ieder geval, op een bedrag 
groter dan m het totaal van bedoelde 
inzetten, wat .te': deze bet geval was, 
zoals de beshssmg van de directeur 
v aststelt, met de litigieuze aanslagen : 

Over beide onderdelen samen : 
Overwegende dat het arrest releveert 

dat de Jitigieuze aanslagen aanvullend~ 
aanslagen uitmaken die berekend zijn 
op g·rondslag· van de prijzen in Belgie 
door toedoen van aanlegster, handeJende 
voor rekening van een Duitse firma 
uitgekeerd aan spelers, die deeln erne~ 
van weustrijden, waarvan de ontvangsten 
voortkomen van zowel in Duitsland en 
het Groothertogdom Luxemburg als in 
Belgie ontvangen inzetten; dat die 
prijzen, zoals ten deze, groter kunnen 
zijn dan de in laatstgenoemd land in
gezamelde inleggelden ; 

Overwegende dat artikel 1, § 2, van 
de wet van 27 december 1938, houdende 
verhoging van de belasting op de spelen 
en weddenschappen, wat betreft de 
sommen ingezet naar aanleiding van 
pronostieken op voetbalmatclles, alg·e
meen is en een belasting van 10 t, h. 
op de bruto-opbrengst van de sommen 
of de waarde van enigerlei voorwerpen, 
als prijs of heloning toegekend naar 
aanleiding van die pronostieken invoert, 
zonder dat het belastbaar bedrag in 
zijn geheel lager mag zijn dan 70 t. h. 
van het bij die zelfde ge1egenheid totale 
ing·ezette bedrag ; 

Overwegende dat de belasting, in 
principe aldus geheven wordt, op de 
bruto-opbrengst van de sommen of de 
waarde van enigerlei voorwerpen als 
prijs of beloning toegekend, en dat het 
bepaalde belastbare minimum, slechts 
in aanmerking komt, wanneer de in 
principe belastbare grondslag, kleiner 
is dan dat minimum; . 
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Overwegende dat deze belasting een 
andere belastbare materie treft dan, 
en onderscheiden is van de belasting 
welke op de in Belgie naar aanleiding· 
. van pronostieken op voetbalmatches 
ingezette sommen wordt geheven, zonder 
ondescheid of naargelang zij aangenomen 
worden door een Belgische firma of 
door de agent in Belgie van een vreemde 
firma, noch naargelang zij in het land 
blijven of overgehracht worden naar 
het buitenland, om er vermengd te 
worden met de inzetten, die er voor 
dezelfde wedstrijd ontvangen worden; 

Overweg·ende dat de belasting, inge
voerd door artikel 1, § 2, van de wet 
van 27 december 1938, de prijzen en 
beloningen treft welke, in Belgie toeg·e
kend worden, al ware het door de agent 
van een vreemde firma, en wat ook de 
oorsprong ervan zij, de helasthare grand
slag evenwel tenminste 70 t. 11. van het 
bedrag· van de in Belgie ingezette gelden 
zijnde; 

Dat nit deze overwegingen volgt dat, 
door te heslissen dat de administratie 
de litigieuze belasting wettelijk gevestigd 
heeft op het bedrag van de door aanleg
ster als tussenpersoon van de Duitse 
firma in Belgie, uitg·ekeerde prijzen, 
zonder te letten op de oorsprong van 
de inzetten in verhouding waartoe de 
prijzen vastgesteld werden, het arrest, 
ver van de in het middel aangeduide 
wetshepalingen te schenden, ze juist 
toegepast heeft ; 

Dat elk van de onderdelen van het 
mid del naar recht faalt; 

'· Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

3 januari 1961.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Giroul, voorzitter. - Verslag
gever, R. Richard. - Gelijkluidende 
conclusie, H. R. Delange, advocaat-gene
J:aal. - Pleite!'s, HH. Pirson en Van 
Leynseele. 

2e I\AMER. - 3 januari 1961. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP. 
- 0PROEPING VAN DE PARTIJEN DOOR 
DE GRIFFIE BIJ EEN TER POST AANGETE
KENDE BRIEF. - FORMALITEIT DIE 
NIET VERVULD, NOCH, EVENTUEEL, 
DOOR RET ARREST VASTGESTELD MOEST 

ZIJN GEWEEST, INDIEN DE PARTIJEN 
TEGENWOORDIG OF VERTEGENWOOR
DIGD ZIJN BIJ RET OPROEPEN DER 
ZAAK . 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - BESLlSSING VAN DE 
DIRECTEUR VAN DE BELASTINGEN. 
AANSLAG DIE NIET MEER DCIOR DE 
ADMlNISTRATIE GEWlJZIGD OF VERNIE
TIGD MAG WORDEN. - UITZONDERIN-· 
GEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP V66R RET HOF VAN BEROEP. 
- CONCLUSIE VAN DE ADlVIINISTTIATIE 
DIE DE AANGEVTIAAGDE VRIJSTELLING 
VERLEENT. - CONCLUSIE DIE ZONDER 
UITWETIKSEL BLIJFT OP DE MACHTEN 
VAN HET HOF VAN BEROEP. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP. 
- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN 
BEROEP, BINNEN DE GRENZEN VAN RET 
BIJ HETZELVE AANHANGIGE GESCIIIL, 
DE AANSLAG TE BEOORDELEN. - VER
BOD VOOR HET HOF VAN BEROEP AAN 
DE STAAT IETS MEER TOE TE KENNEN 
DAN IIET HEM DOOR DE BESLISSING 
VAN DE DIRECTEUR TOEGEKENDE. -
RECHT VOOR RET IIOF VAN AMBTSWEGE 
OP DE ELEMENTEN TE WIJZEN WELKE 
VAN AARD ZIJN OM IIET VESTIGEN VAN 
DE AANSLAG TE RECHTVAARDIGEN. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE. 
- RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. -
VORlVI. - GESCHONDEN WETSBEPA
LINGEN. - BEPALINGEN DIE PRECIES 
EN MET JUISTI!ElD VOOR IEDER lVIIDDEL 
AANGEDWD MOETEN WORDEN. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSLASTEN.-VERLIEZENVOORT
VLOEIENDE UIT OORLOGSCHADE AAN 
BEDRIJFSGOEDEREN. - BOEKHOUD
KUNDIGE VERLIEZEN ALLEEN AANNEEM
BAAR UIT FISCAAL OOGPUNT. - BE
SLISSING VAN DE RECHTSMACHT VOOR 
OORLOGSSCHADE DIE NIET OP ZICHZELF 
RET BEWIJS LEVERT VAN RET VERLIES 
DAT UIT FISCAAL OOGPUNT IN AANMER
KING KOMT. 

1° Wanneer de pm·tijen tegenwoordig of 
vertegenwoordigd zijn bij het oproepen 
van de zaak, ve1·mag het hof van beroep 
wettelijk uitspmak te doen ove1' het beroep 
van de belastingplichtige, zonde1· oproe
ping van de pa1·tijen door de griffie bij 
een ter post aangetekende brief gezonden 
aan de in het beroep opgegeven woon
plaats, noch, eventueel, vaststelling van 
deze formaliteit die alleen geiiist wordt in 
geval van verstek van een partij. (Wetten 
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van 6 september 1895, art. 11, en van 
23 juli 1953, art. 1.) 

2° Wannee1' de directew· van de belastingen 
uitsp1·aak !weft gedaan ove1· een 1'ecla
matie tegen een aanslag in de inkomsten
belastingen, krachtens a1·tikel 61, pm·a
graaf 3, van de samengeschaleelde wetten, 
behoo1·t het niet mee1· aan de administra
tie, buiten de in de wet bepaalde gevallen, 
de aanslag zoals ze uit deze beslissing 
voo1·tvloeit, te wijzigen of te vernieti
gen ('1). 

3° De conclusie bij dewellee de administra
tie, voo1· het hof van be1·oep in kennis 
gesteld van een ontvankelijk beroep van 
de belastingplichtige tegen de beslissing 
van de di1·ecteu1· der belastingen, een do01· 
de belastingplichtige aangevraagde V1"ij
stelling ve1·leent, !weft niet als gevolg 
de machten van het hof van beroep te 
beperken noch het te ontlasten van zijn 
ve1·plichting uitspraale te doen over iede1·e 
betwisting do01· de reclamatie aan de 
direct.e1t1' onde1'W01'pen of waa1·over deze 
een beslissing genomen !weft en waar
tegen het be1·oep ge1'icht was en bleef (2). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 66 en 
67.) 

4° Dam· het hof van beroep, gelet op het 
karalcte1' van openbare orde van de be
lastingzaken, binnen de g1·enzen van de 
b~i hetzelve aanhangige geschil, de wet
telijleheid en de geg1·ondheid van de aan
slag moet beoo1·delen, zonde1· gehouden 
te zij n do01· de feitelij lee of 1'echte1'lij lee 
overwegingen van de beslissing van de 
di1·ecteur de1' belastingen noch door de 
conclusies der paTt~ien, ve1'n_wg het, 
zonde1' evenwel aan de Staat tets mee1· 
toe te leennen dan het hem doo1· de beslis
sing toegeleende, van ambtswege op al de 
elementen te wijzen wellee van am·d z~jn 
het vestigen van de aanslag te 1'echtvaar
digen (3). 

5° De voorziening in zake 1'echtstTeekse 
belastingen moet precies en met juistheid 
aanduiden met wellee van de aangevoerde 
wetsbepalingen iede1· middel ove1'een
lwmt, zonde1· dat de opzoeleingen van het 
hof zulks moeten aanvullen (4). (Wetten 
van 6 september 1895, art. 14, en van 
23 juli '1953, art. 1.) 

(1) en (2) Cass., 18 november 1958 (Bull. 
en PAsrc., 1959, I, 286) en aantekeningen 
1 en 2. 

(3) Cass., 21 mei 1959 (Bttll. en PAsrc., 
1959, I, 953}. 

VERBR., 1961. - 28 

6° Het verlies voortvloeiende uit 001'logs
schaden aan bedTijfsgoederen, dat in 
aanmer!cing lcomt uit fiscaal oogpunt, 
het boelchoudleundig veTlies zijnde en niet 
be1·eleend zijnde, zoals de vergoeding van 
herstelling, naaT de waarde van weder
samenstelling, vennag het hof van beroep, 
in lcennis gesteld van een beToep in zalee 
Techtstreelese belastingen, wettig beschou
wen dat de beslissing van de Techtsmacht 
van oorlogschade niet op zichzelf het 
bewijs leveTt van het verlies dat uit 
fiscaal oogpunt in aanmerking leomt (5). 
(\'V etten betreffende de hers telling van 
de oorlogschade aan private goederen 
samengeschakeld bij het koninklijk 
besluit van 30 januari 1954, art. 9, 
par. 1, en 61, par. 1, a en b.) 

(PI01', T. BELGISCIIE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 juni 1959 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 11 van de wet van 23 juli 1953, 
67 van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, samengeschakeld door 
het besluit van de Regent van '15 januari 
1948, doordat het bestreden arrest over 
het bij het hof aangebrachte beroep uit
spraak doet, zonder vaststelling ervan 
dat de griffie bij ter post aang·etekende 
brief een oproeping aan de in het beroep 
aangeduide woonplaats gezonden heeft, 
dan wanneer, de formaliteit bepaald is 
bij een wet van openbare orde en de 
vervulling ervan door de feitenrechter 
uitdrukkelijk moet vastgesteld worden, 
zonder een onderscheid te maken, naar
gelang partijen verstek laten gaan, of 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de 
terechtzitting : 

Overwegende dat artikel 1 van de wet 
van 23 juli 1953, hetwelk onder meer 
artikel 11 van de wet van 6 september 
1895 vervangt, de bewoordingen van dit 
artikel · herhaalt onder invoeging daarin 
van de nieuwe verplichting voor de griffie 

(4) Cass., 12 mei 1960 (Bull. en PAsrc., 
1960, I, 1051) raadpl. cass., 10 november 
1960 (Bull. en PAsrc., 1961, I, 258). 

(5) Zie cass., 4 februari 1958 (Bull. en 
PAsrc., 1958, I, 613). 
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van l1et hof van beroep, in het reeds in 
de oude bepaling omschreven geval, dit 
dit wil zeggen, datgene waarin hij het 
oproepen van de zaak, een van de partijen 
verstek laat gaan, een oproeping_ te zen
den bij een ter post aang·etekende brief a an 
de in het beroep opgegeven woonplaats; 

Overwegende dat deze tekst duidelijk 
en nauwkeurig is, dat hij noch interpre
tatie, noch derhalve het aanhalen van de 
voorbereidende werkzaamheden vergt ; 

Dat de griffie van het hof van beroep 
mitsdien niet verplicht is de partijen op 
te roepen, wanneer deze tegenwoordig of 
vertegenwoordigd zijn op de· terecht
zitting; 

Overwegende, zowel uit de vermeldin
gen van het bestreden arrest als uit die 
van het proces-verbaal van de op 30 mei 
1959 gehouden terechtzitting, waarop 
partijen hun middelen voorgedragen heb
ben, blijkt, dat zij verscl1enen zijn, aan
leggers door .Mer de Lame, pleitbezorger, 
en de Belgische Staat, .Minister van finan
cHin, door .Mer Dembour, advocaat, ver
tegenwoordigd ; dat derhalve, om wette
lijk uitspraak te kunnen doen, het arrest 
niet behoefde vooraf vast te stellen dat 
een oproeping bij een ter post aangete
kende brief aan de in het beroep aange
duide woonplaats was gezonden; 

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

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1'134, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk W etboek, 61, paragraaf 3, 
66 en 67 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelasting·en, samengeschakeld 
door de besluiten van de Regent van 
15 januari 1948, artikel 1 van de wet 
van 23 juli 1953, tot vervanging van de 
artikelen 7 en 8 van de wet van 6 sep
tember 1895, en 480, 3° en 4°, van het 
Wetboek van strafvordering, doordat het 
bestreden arrest vaststelt dat '' door het 
beroep van de belastingplichtige, de be
slissing van de directeur van de directe 
belastingen bij het hof van beroep aan
hangig gemaakt wordt "• en dat, « wan
neer de directeur over een reclamatie uit
spraak gedaan heeft, de administratie, 
behalve de in de wet bepaalde, ten deze 
vreemde uitzonderingen, deze beslissing 
niet meer vermag te wijzigen of te ver
nietigen " en dat eruit volgt dat de door 
de administratie v66r het hof van beroep 
genomen conclusies niet tot gevolg kun
nen hebben de kennisneming van het hof 
van beroep te beperken of het te ontslaan 
van zijn verplichting elk geschil onder
worpen aan de directeur of waarover deze 
een beslissing genomen heeft en waar-

tegen het beroep gericht was en blijft, 
te onderzoeken of te beslechten "• en 
doordat, bijg·evolg, de feitenrechter acht 
dat bij hem aanhangig is het geschil 
« betreffende de wettelijke bepaling, ten 
opzichte van de fiscus, van het juiste 
bedrag van bet bedrijfsverlies dat uit 
hoofde van oorlogsschade gedurende het 
jaar 1940 geleden werd "; dan wanneer 
het enige punt, waarover de directeur der 
belastingen uitspraak gedaan had, het 
feit was dat « de litigieuze aanslagen defi
nitief waren, ten aanzien van artikel 61, 
lid 3, van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelasting·en >> en 
dat er noch uit de beslissing van de 
directeur der belastingen noch uit de door 
de staat v66r de feitenrechter genomen 
conclusies, blijkt dat er althans ten 
belope van de in de conclusies van de 
Staat aangeduide som van 374.000 frank, 
een discussie bestond tussen de Staat en 
de belastingplichtige, zodat de feiten
rechter, door uitspraak te doen zoa:ls hij 
gedaan heeft, de toestand van belang
hebbende onwettig verzwaard heeft, door 
de kennisneming aan zich te trekken van 
een geschil dat hem niet voorgelegd was, 
en door de bewijskracht te krenken, zowel 
van de bestreden beslissing van de direc
teur, als van de door de Belgische Staat 
en aanleggers voor hem genomen con
clusies: 

Overwegende dat, blijkens de aan het 
Hof voorgelegde procedurestukken, aan
leggers hun beroep gegrond hebben op 
de in hun reclamatie aangevoerde rede
nen; dat zij hierin beweerden, dat het 
bedrag van de oorlogsschade welke hun 
rechtsvoorganger in zijn bedrijf geleden 
had, als bedrijfsverlies over bet jaar 1940, 
458.877 frank en niet 197.388 frank be
droeg, zoals alleen aangenomen was voor 
het vestigen te hunnen bezware van som
mige aanslagen in de gewone belastingen 
en in de extrabelasting; dat de beslissing 
van de directeur der belastingen deze 
reclamatie verworpen heeft, haar niet 
ontvankelijk verklarende wijl zij te laat 
werd ingediend; dat aanleggers, ener
zijds in de conclusies die zij v66r het hof 
van beroep genomen hebben, verzoeken 
te zeggen, dat de fiskaal aanneembare 
verliezen van 1940 van 197.388 frank 
op 458.877 frank, zullen moeten gebracht 
worden, en de Belg·ische Ste>at, ander
zijds, vraagt dat er aan de administratie 
akte ervan verleend wordt, dat zij ak
koord gaat met de vermindering van de 
belastbare inkomsten tot 176.612 frank: 
dat het arrest het beroep ontvangen 
heeft, maar het niet gegrond verklaart; 
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Overwegende, enerzijds, dat, wanneer 
de direkteur uitspraak heeft gedaan over 
een reclamatie, de administratie, buiten 
de in de wet bepaalde doch ten deze 
vreemde uitzonderingen, niet meer ver
mag· deze beslissing te wijzig·en of te ver
nietigen; dat eruit volgt dat, ten deze, 
de door de administratie v66r het hof 
van beroep genomen conclusies niet als 
gevolg konden hebben de kennisneming 
van het hof te beperken of dit te ontslaan 
van zijn verplichting tot l1et onderzoeken 
en het afdoen van iedere betwisting· die 
aan de directeur onderworpen werd of 
waarover deze een beslissing genomen 
heeft en waartegen het beroep gericht 
was en bleef; dat de enige overweging 
dat de administratie bij conclusies een 
vrijstelling verleent, de feitenreckter noch 
verplicht noch ertoe in staat ste1t deze 
vrijstelling toe te staan ; 

Overwegende, anderzijds, dat, gelet op 
het karakter van openbare orde van de 
belastingzaken, het hof van beroep, bin
nen de grenzen van het bij hetzelve aan
hangige geschil, de wettelijkheid en de 
gegrondheid van de aanslag moet beoor
delen; dat het hof van beroep mitsdien, 
zonder dat het evenwel aan de Staat iets 
meer vermag toe te kennen dan het hem 
door de beslissing toegekende, van ambts
wege op de feitelijke of rechterlijke ele
menten mag wijzen welke van aard zijn 
om het vestigen van de aanslag te recht
vaardigen ; I 

Overwegende dat de aan de directeur 
voorgelegde en door hem niet te hunnen 
voordele afgedane betwisting door het 
niet beperkte beroep van aanleggers bij 
het hof in haar geheel aanhangig ge
maakt werd; 

Overwegende derhalve dat, door te 
beslissen, dat het de eis van aanleggers 
niet kan inwilligen en door te zeggen, dat 
het beroep niet gegrond is, het hof van 
beroep slechts van zijn machten gebruik 
heeft gemaakt ; dat het de toestand van 
de belastingschuldige niet onwettig ver
zwaard heeft, noch de bewijskracht van 
de beslissing van de directeur en van de 
conclusies der partijen, in het bijzonder 
van verweerder, miskend heeft; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan ingewilligd worden ; 

Gelet op het derde middel, afgeleid uit 
de schending van artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 67 van de wetten 
betreffende de inkomstenbeJastingen, sa
mengeschakeld bij het besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, 1 van de 
wet van 23 juli 1953, en 6 van de wet 

van 16 october 1945, doordat het bestre
den arrest beschikt « dat in onderhavig 
geval geen andere officieuze en regel
matige inventaris bestaat die aan de wet
telijke vereisten voldoet, dan die welke 
gediend heeft tot het vaststellen van de 
rekeningen op 31 december 1939 ll, dan 
wanneer blijkens de op de debatten over
gelegde stukken, de enige inventaris, die 
bestaan heeft, een inventaris is, waarin 
de in de rekeningen op 31 december 1939 
opgegeven cijfers, niet herhaald zijn, 
zodanig dat het arrest aldus de bewljs
kracht scl1endt zowel van de conclusies 
van aanleggers, als van die van de Bel
gische Staat, de rechten van de verdedi
ging krenkt en de regelen betreffende de 
motivering van vonnissen en arresten 
miskent, in zover het een inventaris ver
werpt, die de feitenrecbters niet hebben 
kunnen beoordelen, wijl zij de overleg
ging ervan op de debatten niet gelast 
hebben, en in zover het in het midden 
laat het punt of de enige in de stukken 
van het dossier genoemde inventaris, die 
andere cijfers inhoudt dan die van de 
balans van de activa op 1 januari 1940, 
desniettemin bedoelde cijfers kon recht
vaardigen: 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerder opgeworpen : 

Overwegende dat aanleggers in een enig 
middel, dat globaal de schending van 
onderscheiden wetsbepalingen opwerpt, 
meerdere grieven doet gelden waarvan 
de tekst aJJeen reeds bewijst dat, daar 
zij onderscheiden zijn en er tussen beide 
grieven geen rechtsverband Jigt, zij elk 
een middel uitmaken ; 

Dat het verzoekschrift evenmin ver
duidelijkt welke van de aangehaalde 
wetsbepalingen tot ieder van die midde
Jen betrekkelijk is ; 

Overwegende dat de voorziening, om 
aan de vereisten van voormeJd artike114 
van de wet van 6 september 1895, zoals 
het door artikel1 van de wet van 23 juli 
1953 vervangen is, te voldoen precies en 
met juistheid moet aanduiden met welke 
van de aangevoerde wetsbepalingen ieder 
middel overeenkomt, zonder dat de op
zoekingen van het hof zulks moeten aan
vullen, op een ogenbhk overigens waarop 
verwerende partij, slecht ingelicht wegens 
de ontoereikendheid van het verzoek
schrift, van de rechten, die haar door de 
wet verleend worden, geen dienstig ge
bruik meer zou kunnen maken; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Over het vierde middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315, 1319, 1320, 1322, 1350, 
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1351, 1352 van het Burgerlijk W etboek, 
doordat het bestreden arrest beschikt dat 
" de beslissing van de commissie van 
beroep voor oorlogsschade van 5 october 
1956 niet op zichzelf het bewijs ervan 
levert dat; in fiscaal opzicht, het bedrijfs
verlies 458.877 frank of nog 445.681 frank 
bedraagt "• en voor zoveel, volgens het 
bestreden arrest, " verzoekers zich ertoe 
bepalen, zoals zij gedaan hebben v66r de 
commissie voor oorlogsschade, de onjuist
heid van de halans van bet bedrrjf op 
31 december 1939, aan te voeren, zonder 
ze te bewijzen )) ; dan wanneer door zich 
aldus uit te drukken de feitenrechters, 
eerste onderdeel, het gezag van het rech
terlijk gewijsde van de beslissing van de 
Commissie voor oorlogsschade van 5 octo
ber 1956 miskend hebben; tweede onder
dee], van die beslissing een met de termen 
ervan strijdige interpretatie g·egeven 
hebben, en, derde onderdeel, in elk geval, 
door de beslissing waarvan sprake, ter
zelfclertijd in te roepen en te verwerpen, 
het arrest op tegenstrijdige of althans 
onnauwkeurige en dubbelzinnige wijze 
gemotiveerd hebben deze tegenstrijdig
heid, onnauwkeurigheid en dubbelzinnig
heid met bet ontbreken van reden geJijk
staande: 

Over de drie onderdelen samen : 
Overwegende, enerzijds, dat artikel 61, 

paragraaf 1, 1°, lid 1, van de wet van 
1 october 194 7, betreffende de hers telling 
van de oorlogsschade aan private goe
deren, in zijn door artikel 28 van de wet 
van 1 augustus 1952 vervangen tekst, 
door zijn letter a aan de krachtens de 
nelastingwetten aftrekbare verlrezen die 
echter voortspruiten uit oorlogsschade 
aan bedrijfsgoederen, het karakter toe
kent van een definitief verlies, hetwelk 
in vermindering mag gebracht worden, 
onder meer voor bet dienstjaar, waarop 
bet werkelijk betrekking heeft; dat het 
onder letter b, bet maximum bedrag van 
het op fiscaal gebied aannemelijk verlies 
bepaalt, volgens de aanschaffings-, in
vesterings-, of kostwaarde van de bescha
digde bestanadelen, « na aflrek van de 
toe&{elaten afschrijvingen "; 

Overwegende, anderzijds, dat artikel 9, 
paragraaf 1, van dezelfde wet van 1 octo
ber 1947, zoals tot door artikel 7, para
graaf 1, van de wet van 1 augustus 1952 
vervangen is, de herstelvergoeding be
paalt, door ze te berekenen volgens de 
regelen welke bet geeft, naar rato van 
de waarde der schade, dit is van de 
waarde van wedersamenstelling op 31 au
gustus 1939, zonder inachtneming van 
de met het zegel gelijkgestelde taxes ; 

Dat mitsdien, zoals in het verslag over 
het wetsontwerp in de Senaat gezegd is, 
het het boekhoudkundig verlies is, dat 
uit fiscaal oogpunt aileen aftrekbaar is, 
en niet de waarde van wedersamenstel
ling der goederen ; 

Overwegende derhalve, dat hij beslis
singen gewezen inzake 'hers telling van de 
oorlogsschade aan private goederen, ener
zijds, en inzake inkomstenbelastingen, 
anderzijds, over onclerscheiden voorwer
pen uitspraak wordt gedaan; dat het 
arrest, zonder het gezag van het rechter
lijk gewijsde te schenden, dat uitgaat 
van de beslissing ( op 5 october 1956) door 
de commissie van beroep voor de oorlogs
schade gewezen, en zonder van die be
slissing een met de termen ervan strij
dige interpretatie te geven, wettelijk 
heeft kunnen overwegen, clat die beslis
sing· " op zichzelf )) geen bewijs ervan 
levert dat uit fiscaal oogpunt, het be
drijfsverlies vverkelijk de omvang had die 
in aanmerking genomen is om de herstel
vergoeding te bepalen; 

Overwegencle clat deze reden van bet 
arrest duidelijk en zonder dubbelzinnig
heid, de cone] usies verwerpt, waarbij 
aanleggers aanvoerden dat, aangezien het 
totaal, uit hoofde van oorlogsschade 
erkende verlies 485.877 frank bedraagt 
en de administratie evengenoemde ver
liezen slechts ten bel ope van 197.388 fr. 
in aanmerking genomen heeft, er "dus 
een bedrag van 261.489 bleef af te 
schrijven; 

Dat eruit volgt dat geen van de onder
delen van het middel kan ingewilligd 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

3 januari 1961. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, voorzitter. - Verslag
gever, I-I. Richard. - Gelijkluidende con
clusie, H. R. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. L. Matray (van de balie 
van het Hof van beroep te Luik) en 
Van Leynseele. 

2e KAMER. - 3 januari 1961. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
- RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. -
VOORZIENING OP VOORZIENING NIET 
GELDIG. - UITZONDERINGEN. 
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Behalve in de gevallen van regelmatige 
afstand, of van toepassing van de wet 
van 8 maaTt 1948, vennag een pm·tij 
geen tweede vom·ziening in te stellen 
tegen een zelfde ar?'est in zake ?'echt
streekse belastingen ( 1). 

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

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 december 1957, door het 
Hof van· beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat aanlegger reeds op 
2 december 1958 tegen dit arrest een 
voorziening in verbreking ingesteld heeft, 
die het Hof door arrest van 19 januari 
1960 verworpen heeft; 

Overwegende dat de regel, volgens 
welke, wanneer een voorziening ver
worpen werd, een nieuwe voorziening 
door de aanlegger niet-ontvankelijk is, 
gehuldigd wordt door de artikelen 39 
van titel IV en 5 van titel IX van het 
eerste deel van de verordening van 
28 juni 1738, welke in werking gehouden 
zijn door de artikelen 60 van llet besluit 
van de Soevereine Vorst van 15 maart 
1815 en 58 van de wet van 4 augustus 
1832, alsook door artikPl 438 van het 
Wetboek van strafvordering; dat deze 
regel van openbare orde is en in zake 
directe belastingen toegepast wordt, 
welke ook de reden van de afwijzing 
van de eerste voorziening zij, behalve 
in de ten deze vreemde gevallen van 
regelmatige afstand of van toepassing 
van de wet van 8 maart 1948 ; 

Overwegende, derhalve, dat de door 
aanJegger, op 22 april 1960 ingesteJde 
voorziening niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeeJt aanlegger tot de 
kosten. 

3 januari 1961. ~ 2° kamer. ~ Voor
zitte?', H. Giroul, voorzitter. - Verslag-

(1) Cass., 14 noYembel' 1939 (Bull. en 
PAsrc., 1939, I, 470) en de aantekening 1 
biz. 471; 11 maart 1940 (ibid., 1940, I, 83); 
31 mei 1949 (ibid., 1949, I, 407) en de aan
tekening; 23 october 1958 (ibid., 1959, I, 191) 

Zie oak de aantekening onder cass., 29 oc
tober 1945 (ibid., 1945, I, 259) In straf
zaken zie 10 october 1960 (ibid., 1961, I, 142). 

(2) Integendeel wordt de lastbebbel' een 
handelaar jegens de derden, indien hij zijn 

gever, H. Busin. ~ Gelijkluidende con
clusie, H. R. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleite1', H. Van Leynseele. 

1° KAMER.- 5 januari 1961. 

1° KOOPHANDEL-HANDELAAR. 
EIGENAAR VAN EEN HANDELSFONDS DIE 
AAN EEN DERDE DE OPDRACHT GEEFT 
DIT FONDS TE BEHEREN. - LAST
HERBER DAARDOOR NIET DE HOEDANIG
HEID VAN HANDELAAR BEKOMENDE 
IN ZIJN JURIDISCHE BETREKKINGEN 
MET DE LASTGEVER WELKE UIT HET 
CONTRACT VAN LASTGEVING ONTSTAAN. 

2° LASTGEVING. - LASTHEBBER DIE 
BINNEN DE PERKEN VAN ZIJN LAST
GEVING, MET DE DERDEN IN EIGEN 
NAAM HANDELT. - JURIDISCHE VER
RICHTINGEN NIETTEMIN VOOR REKE
NING VAN DE LASTGEVER GEDAAN. 

3° HUUR VAN GOEDEREN.- HuuR
OVEREENKOMST GESLOTEN, BINNEN DE 
PERKEN VAN DE LASTGEVING, DOOR 
EEN LASTHEBBER MET EEN DERDE VER
HUURDER. - LASTHEBBER DIE AAN 
DE VERHUURDER VERKLAART IN EIGEN 
NAAM TE HANDELEN. - LASTHEBBER 
DIE NIET, JEGENS DE LASTGEVER 
EEN TITEL VERKRIJGT DE PLAATSEN 
'fE BEZETTEN. 

1° Hij die van de eigenaa?' van een handels
fonds de opd1·acht ontvangt dit fonds 
te behe1·en, veTkrij gt dam·dom· niet 
de hoedanigheid van handelaar, in 
zijn juridische betrekkingen met de 
lastgever welke uit het cont1·act van 
lastgeving ontstaan, (2) 

2° De lasthebbe?' die, binnen de perken 
van zijn lastgeving, een juridische 
verTichting doet, doet deze voor rekening 
van de lastgeveT, zelfs indien hij aan 

JastgeYer niet heeft bekendgemaakt ; hij 
kan zelf een handelaar jegens zijn lastgeYer 
worden wat betreft de Yerrichtingen die hij 
doet, nadat hij, jegens de derden, zijn inzicht 
heeft kenbaar gemaakt het handelsfonds 
in zijn eigen naam te exploiteren (VANRYN, 
b. I ur 98 ; N ovelles, Droit commercial, b. I, 
yo Comnte1'9ant, n° 497; DALLoz, Rllp. de 
droit commercial, yo Commerrants, urs 26 en 27;. 
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de medecontractant verlclaart in eigen 
naam te handelen ( 1). 

3o De lasthebber die, binnen de perlcen 
van zijn lastgeving, met een de·rde ver
huu!·der een hutt1'0Vereenlcomst sluit, 
verk1·ij gt niet, jegens zijn lastgeve~·, 
een titel om de plaatsen te bezetten, 
zelfs indien hij aan de derde verklaard 
heeft in eigen naam te handelen (2). 

(MOONS, T. DE DIENST VAN 
HET SEKWESTER EN DENIS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
!irrest, op 10 december 1958 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen; 

Overw8gende dat de door verweerders 
ingestelde eis ertoe strekt voor recht 
te doen zeggen dat er geldig een einde 
gemaakt is a8n de overeenkomst van 
beheer van een handelsfonds welke 
tussen partijen op 15 augustus 1943 
tot stand was gekomen, en dat aanlegger 
verweerders over het handelsfonds waar
van hij de beheerder was vrij en geheel 
moet laten beschikken; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 12 
en 13 van de wet van 25 maart 1876 
op de bevoegdheid, houdende de eerste 
titel van het inleidend boek van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor
dering, gezegd artikel 12 zoals het gewij
zigd is door het koninklijk besluit nr 63 
van 13 januari 1935, artikel 4, en aan
gevuld door de wet van 3 juli 1956, 
artikel 4, alsook van de artikelen 1 en 2 
van de wet van 15 december 1872 de 
titels I en IV van boek 1 van het wetboek 
van koophandel bevattende, respectie
velijk door de artikelen 1 en 2 van de 
bovenvermelde wet van 3 juli 1956 
gewijzigd, en 97 van de Grondwet, 
doordat, het Hof van beroep bij het 
bestreden arrest, het middel tot afwijzing 
van bevoegdheid verwerpende dat door 
aanlegger aan de vordering tegengewor
pen en hieruit afgeleid was dat de recht
bank van koophandel ter zake a11een 
bevoegd was, daar de verbintenis van 
beroeper (hier aanlegger) in zijn hoofde 
commercieel was ,, ten onrechte beslist 

(1) en (2) Zie FREDERICQ, b. I, nr 177; DE 

PAGE, b. V, nr 370, blz. 372, aantekening 2 
en 373; Rep. p1·at. dr. belge, v 0 Mandat, 
nr 394 en de gemelde referenties. 

heeft dat de vordering regelmatig v66r 
de rechtbank van eerste aanleg gebracht 
was en, om in dier voege te beslissen, 
g·esteund heeft hierop dat << de opdracht 
welke aan beroeper (hier aanlegger) 
door de overeenkomst van 15 april 1943 
was gegeven een opdracht van lasthebber 
is en dat beroeper daaraan geen hoe
danigheid van handelaar jegens zijn 
opdrachtgevers ontleende » : 1° dan 
wanneer, anderzijds, er uit de althans 
impliciete vaststellingen van het arrest, 
in verband gebracht met de door aan
Jegger bij conclusie geuite beweringen 
blijkt dat, al had aanlegger in zijn 
betrekking:en met de litisconsorten Denis 
inderdaad de hoedanigheid van een 

· g·ewone lasthebber, aan wie het beheren 
en het besturen in hun naam van het 
litigieuze handelsfonds was opgedragen, 
aanlegg·er integendeel, in de betrekkingen 
met de klanten en de derden, als de 
werkelijke eigenaar van het handelsfonds 
en de schijnbare houder van de huur
overeenkomst handelde; dat dienvolgens, 
in zover, aanlegger, j egens derden . ~n 
eigen naam handelende, zonder ZlJU 
lastgevers bekend te maken of te doen 
optreden, zodoende in eigen naam daden 
verrichtte die door de wet als daden 
van koophandel gequalificieerd zijn en 
waarvan hij zijn gewoon beroep maak~e, 
hij persoonlijk naar recht de hoedan!~
heid van handelaar had, waardoor ZlJn 
verbintenissen een commercieel karakter 
verkregen, hetwelk hem in beginsel 
justitiabele van de rechtbank van koop
handel maakte, behoudens in het aan 
onderhavige zaak vreemde geval waarin 
er mocht bewezen en beboorlijk vastge
steld worden dat de verbintenissen tot 
nakoming· waarvim hij gedagvaard is 
een « oorzaak die vreemd is aan de 
koophandel ,, in de zin van artikel 2 
(laatste lid) van voormelde wet van 
15 december 1872, g·ehad hadden; 2° dan 
wanneer het bestreden arrest altnans, 
zoals het met redenen omkleed is en 
gelet op de door aanlegg·er genomen 
conclusies, bet niet mogelijk maakt met 
zekerheid te bepalen of het hof van 
beroep overwog·en neeft dat het volstond, 
om de bevoegdheid ter zake van de 
rechtbank van koophandel uit te sluiten, 
dat aanlegger in zijn betrekkingen ~et 
de litisconsorten Denis, met de hoedamg
heid van eenvoudige lastgever bekleed 
was dan wei of het integendeel gemeend 
heeft dat het niet bewezen was dat aan
legger, namelijk jegens derden, met de 
hoedanigheid van handelaar bekleed 
was, of nog dat deze omstandigheid, 
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aannemende dat. zij bewezen was, niet 
volstond om hem aan de rechtsmacht 
van de rechtbank van koophandel te 
onderwerpen, hetgeen het hof van ver
breking in de onmogelijkheid stelt de 
wettigheid na te gaan van de bestreden 
beslissing in zover zij het door aanlegger 
geuite middel tot afwijzing van de 
bevoegdheid verwerpt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) ; 

Overwegende dat, zonder deswege 
bestreden te zijn, het arrest erop wijst 
« dat de opdracht welke aan beroeper 
(bier aanlegger) door de overeenkomst 
van 15 augustus 1943 werd gegeven 
een opdracht van lasthebber is »; dat 
het arrest terecht eruit afleidt dat deze 
opdracht « beroeper niet de hoedanigheid 
van handelaar jegens zijn lastgevers 
gaf >>; 

Overwegende, immers, dat, zelfs aan
nemende dat aanlegger zijn lastgevers 
in zijn betrekkingen met de derden 
niet bekendgemaakt heeft en dat hij 
aldus, jegens die derden, de hoedanigheid 
van handelaar zou verkregen hebben 
vanaf het tijdstip waarop hij het voor
nemen geuit in eigen naam het handels
fonds te exploiteren waarover hij het 
beheer had, hij dan nog deze hoedanig
heid niet had in zijn juridische betrek
kingen met verweerders, welke uit een 
vroeger contract ontstaan waren; I 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel naar recht faalt ; , 

Overwegende dat, om de verwerping 
van het door aanlegger voorgestelde 
middel tot afwijzing van de bevoegdheid 
te rechtvaardigen, het bestreden arrest, 
zowel door eigen redenen als door ver
wijzing naar het beroepen vonnis, zonder 
dubbeJzinnigheid zegt dat de aan aan
legger door het contract van 15 augustus 
1943 gegeven opdracht van lasthebber 
hem de hoedanigheid van handeJaar 
jegens verweerders niet gaf en dat het 
geschil in werkelijkhdd Joopt over de 
manier waarop aanlegger zijn door 
gezegde overeenkomst bepaalde ver
bintenissen aJs lasthebber vervuld heeft; 

Dat het tweede onderdeeJ van het 
middel in feite niet opgaat; 

Over het tweede middel, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 1134, 
1165, 1249, 1250, 1251, 1271, 1274, 
1275 van het Burgerlijk Wetboek alsmede 
van de artikelen 1709, 1710, 1717, 1719, 
1725, 1728, 1737 van hetzelfde wetboek 
en 97 van de Grondwet, doordat, ten 
antwoord op het middel hetwelk door 
aanlegger afgeleid was hieruit dat de 

eis tot uitzetting die tegen hem door 
verweerders ingesteld was, gelet op de 
huur waarvan hij persoonlijk de houder 
was, niet ontvankelijk moest verklaard 
worden, zolang als de kwestieuze huur 
die op 1 april 1954 van kracht geworden 
was, aan verweerders, hetzij vrijwillig, 
hetzij bij rechterlijke beslissing niet 
zou afgestaan zijn, rekening houdende 
hiermede dat zij voor hem« een regelma
tige titel om de plaatsen te blijven be
zetten » uitmaakte, het bestreden arrest 
zich ertoe beperkt vast te stellen, ener
zijds, dat er geen reden is tot afstand 
van de huur maar alleen tot indeplaats
stelling· en dat de huur,, door beroeper 
(hier aanlegger) voor rekening van 
beroepenen gesloten is en, anderzijds 
« dat beroepenen het voordeel van het 
contract eisen en aanbieden in al de 
voor beroeper uit de huur van 15 maart 
1953 voortspruitende rechten en ver
bintenissen te treden », en, dienvolgens, 
bij bevestiging van het beroepen vonnis, 
aanlegger veroordeeld heeft om het 
litigieuze handelsfonds onmiddellijk ter 
beschikking van verweerders te stelJen, 
hem ertoe machtigende desnoods aan
legger uit het goed te doen zetten in 
het geval hij deze overdraging niet 
vrijwillig mocht doen, dan wanneer 
de beweerde indeplaatsstelling welke 
bet arrest laat gelden, rekening houdende 
met het wederkerig karakter van de 
uit het huurcontract voortvloeiende ver
bintenissen, de uitdrukkelijke instem
ming van de eigenaars van het onroerend 
goed waarin de litigieuze handel gedreven 
wordt veronderstelt, en dan wanneer, 
dienvolgens, de door het hof van beroep 
gegeven en hierboven aangehaalde be
schouwingen de verwerping van voor
melde grond van niet-ontvankelijkheid 
slechts konden rechtvaardigen voor zover 
het hof van beroep uitdrukkelijk mocht 
vastgesteld hebben - hetgeen het bestre
den arrest nagelaten heeft te doen -
dat gezegde eigenaars, die althans in 
hoger beroep, geheel buiten de zaak 
stonden, akkoord waren om verweerders 
te doen treden in de rechten en verbin
tenissen welke voor aanlegger uit de 
nieuwe in zijn naam aangegane huur 
voortsproten : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat de huurovereenkomst van 15 maart 
1953, door aanlegger gesloten met de 
eigenaar van het onroerend goed waarin 
het handelsfonds geexploiteerd werd, 
voor rekening van verweerders gesloten 
was om reden van de aan de eerste 
gegeven last tot het beheren van het 
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handelsfonds; dat het nader aanduidt 
dat aanlegger slechts in de hoedanigheid 
van lasthebber van verweerders omtrent 
de huurovereenkomst van 15 maart 
1953 heeft kunnen onderhandelen en 
ze heeft kunnen bekomen ; 

Overwegende dat deze overwegingen, 
die door het middel niet gecritiseerd 
worden, het bestreden dispositief wettig 
rechtvaardigen, namelijk dat de huur
overeenkomst van 15 maart 1953 voor 
aanleg·ger, jegens de opdrachtg·evers, 
geen regelmatige titel om de plaatsen 
te blijven bezetten kon uitmaken; 

Dat het middel, tegen een overtollige 
reden gericht zijnde, bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening·; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

5 januari 1961.- 1° kamer.- Voo1'
zitter, H. de Clippele, eerste voorzitter. 

Verslaggever, H. Anciaux Henry 
de Faveaux. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. - Pleite1·s, HH. Faures 
en Simont. 

1 e KAMER. - 5 januari 1961. 

OVEREENKOMST. - VERANTWOOR
DELIJIOIEID UIT OVEREENKOMST ONT
STAAN. - GROVE TEKORTKOMING VAN 
EEN SCHULDENAAR. - BEDING VAN 
VRIJS.TELLING. GELDIGHEID. · 
PERK EN. 

Behoudens het geval van een bijzonde1·e 
wetsbepaling en dit waar de gesloten 
ve1·bintenis e1· doo1· vernietigd zmt w01·den, 
rnogen de partijen bij een contract geldig 
overeenkornen dat de schttldenam· van 
de veTbintenis, orn Teden van zijn g1·ove 
teko1·tkoming, volledig of gedeeltelijk, van 
vemntwoordelijkheid m·1~j gesteld zal wor
den (1). (Burgerlijk wetboek, art. 1134.) 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN 
BELGlSCHE SPOORWEGEN, T. GHISLAIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) CasE., 25 september 1959 (Bull. en 
PAsrc., 1960, I, 113) en de in de conclusie 
van het openbaar ministerie aangehaalde 
referenties, 

arrest, op 10 november 1958 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afg·eleid uit 
de schending van de artikelen 6, 1'101, 
1131, 1'133, 1134, 1'135, 1H3, 1150, 
1151, 1152, 1153, 1172, 1708, 1779, 
1787 en voor zoveel als nodig, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest, uitgaande van de onderstelling 
dat de toegang tot de werken slechts 
over water mogelijk was, het middel 
verwerpt dat reg·elmatig bij conclusies 
door aanlegster voorgesteld was, volgens 

· hetwelk uit artikel 9, §§ 2 en 3, van de 
op de aannemmg toepasselijke algemene 
aannemingsvoorwaarden bleek dat " de 
aannemer de nodige maatregelen moet 
treffen zodat zijn materieel te bekwamer 
tijd ter plaatse gebracht wordt, vvat 
ook de toestand van de verbindingsweg·en 
en het te gebruiken vervoermiddel zijn » 
en dat "vermits de aannemer geacht 
wordt zich volledig rekenschap gegeven 
te hebben van de moeilijkheden welke 
hij in dit verband zou kunnen ontmoeten, 
hij in geen geval de vertraging in de 
aankomst van zijn materieel mag in
roepen... tot staving van een kJacht 
of van een verzoek om verlenging van 
de termijn of teruggave van afhoudin
gen », en volgens hetwelk er insgelijks 
uit artikel 6 van de bijzondere aan
nemingsvoorwaarden bhjkt dat << de aan
dacht van de aannemer gevestigd wordt 
op het feit dat de gegevens en maten 
van het plan als gewone imichting gege
ven worden; zij ter plaatse door de 
aannemer nauwkeurig moeten opgenomen 
worden ,,, en eindelijk volgens hetwelk 
verweerder bij zijn inschrijving gevoegd 
had de verklaring dat << na mij ter piaatse 
rekenschap gegeven te hebben van de 
gesteldheid van de plaats en de aard 
van de grond en het werk, verbind ik 
mij door dit geschrift », om de op een 
algemene en abstracte wijze geuite 
rechtsreden dat << niemand zich van 
zijn bedrog of zijn grove tekortkoming, 
met bedrog gelijkstaande » mag ontslaan 
en om de overweging dat << bij veronder
stelling aannemende dat het werk slechts 
kon uitgevoerd worden mits over de 
rivier de plaats te bereiken, beroepster, 
in de wetenschap oat deze enige toegangs
weg onbruikbaar was en net niet vergeten 
hebbende, een bedrog· zou gepleegd 
hebben door een aanbesteding uit te 
schrijven w'aarvan het doel bij haar 
weten door de inschrijver niet kon ver
vuld worden, ofwel, althans, een met 
bedrog gelijkstaande grove tekortkoming 
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zou hebben begaan indien het beding 
ter zake slechts uit het vergeten door 
beroepster van gezegde omstandigheid 
die haar nochtans bekend was voort
sproot », zonder in feite na te gaan of 
aanlegster het bedrog gepleegd had 
dan wel of zij de aldus omschreven grove 
tekortkoming gepleegd had, en tevens 
zonder na te g·aan of de vorenaangehaalde 
in een overeenkomst neergelegde stipu
laties al dan niet, in de bedoeling van 
de partijen, ingeval van grove tekort
komingen moesten toegepast worden, 
dan wanneer de grove tekortkoming 
in het algemeen niet met het bedrog 
mag gelijkgesteld worden en de bedingen 
die van verantwoordelijkheid vrijstellen 
- waartoe het arrest de bedingen van 
de door aanlegster ingeroepen aanne
mingsvoorwaarden rekent - zelfs op 
de grove tekortkomingen mogen toe
gepast worden, inclien zulks de bedoeling 
van de partijen is, wat h.et arrest niet 
nagaat (schending van de in het middel 
aangeduide bepalingen van artikel 97 
van de Grondwet), en dan wanneer door 
de vraag in het onzekere te laten of 
zij de toepassing van gezegde bedingen 
van de hand wees omdat zij ten laste 
van aanlegster een bedrog of grove 
tekortkoming als bewezen aanzag, de 
bestreden beslissing uw Hof in de on
mogelijkheid stelt na te gaan of zij 
wettig is, waaruit volgt dat de redenen 
van het arrest dubbelzinnig zijn (in 
het bijzonder schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat het bestreden ·arrest 
tot de van verantwoordelijkheid vrij
stellende bedingen de in het mid del aange
duide stipulaties van het contract rekent; 

Overwegende dat, om het verweer 
van aanlegster van de hand te wijzen, 
net arrest zich ertoe beperkt als beginsel 
te stellen dat (( memand zich van zijn 
bedrog of van zijn grove tekortkoming, 
met bedrog gelijkstaande, mag ontslaan », 
vervolgens erop wijst (( dat terzake bij 
veronderstelling aannemende dat het 
werk slechts kon uitgevoerd worden 
mits over de rivier de plaats te bereiken, 
beroepster (hier aanlegster) in de weten
schap dat deze enige toegangsweg on
bruikbaar was en het niet vergeten 
hebbende een bedrog zou gepleegd 
hebben door een aanbesteding uit te 
schrijven waarvan het doel bij haar we ten 
door de inschrijver niet kon vervuld 
worden, ofwel althans een met bedrog 
gelijkstaande grove tekortkoming zou 
hebben begaan indien de leemte ter 
zake slechts uit het vergeten door be-

roepster van gezegde omstandigheid die 
haar nochtans bekend was voortsproot , ; 

Overwegende dat de principH\le gelijk
stelling van de grove tekortkoming met 
het bedrog in de wet geen steun vindt; 

Overwegende dat nietig is ieder beding 
van vrijstelling van aansprakelijkheid 
in geval van opzettelijke tekortkoming 
of bedrog; dat daarentegen de partijen 
bij een contract, behoudens een bijzon- · 
dere, aan onderhavig geval vreemde 
wetsbepaling· rechtmatig mogen over
eenkomen dat een van hen of heiden, 
volledig of gedeeltelijk, van verantwoor
delijkheid om reden van grove tekort
koming zullen vrijgesteld worden; 

Overwegende dat, door principieel 
de grove tekortkoming· met het bedrog 
ter zake van heeling tot vrijstelling van 
veran twoord elij kheid gelij k te stellen 
en niet na te gaan of uit de litigieuze 
clausules voortsproot dat partijen aan
legster van de gevolgen van haar grove 
tekortkoming vrijgesteld hadden, en, 
in bevestigend geval, of zodanige vrij
stelling de door haar aangegane verbin
tenis te niet deed, het bestreden arrest 
de in het middel aangeduide wetsbe
palingen schendt; 

Om die redenen, en zonder dat er 
termen zijn om de andere middelen te 
onderzoeken, welke, zelfs gegrond zijnde, 
niet tot een ruimere cassatie zouden 
kunnen leiden, verbreekt het bestreden 
arrest, behalve in zover het het hoofd
en het tussenberoep ontvangt, en het 
beslist dat alvorens zij de litigieuze 
werken, aanbesteedde, aanlegster kennis 
gehad had van het bestaan van de hinder
nissen voor de scheepvaart welke stroom
op- stroomafwaarts door noodbrug·gen 
opgeleverd werden ; 

Beveelt dat melding van dit arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerster tot de kosten; 
verwijst de zaak, aldus beperkt, naar 
het Hof vari beroep te Luik. 

5 januari 1961.- 1• kamer.- Vom·
zitter, H. de Clippele, eerste voorzitter. 
- Ve1·slaggever, H. Moriame. -- Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. -
Pleiters, HH. Van Ryn en Demeur. 

1 e KAMER. - 5 januari 1961. 

1° INDEPLAATSSTELLING. 
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SCHULDEISER DIE EEN VORDERING 
VAN ZIJN SCHULDENAAR UITOEFENT. 

EURGERLIJK WETBOEK, ARTI-
KEL 1166. ~ VERWEERDER DIE TEGEN 
DE SCHULDEISER ALLE EXCEPTIES MAG 
INROEPEN WELKE HIJ GERECIITIGD 
IS TEGEN DE SCIIULDENAAR IN 'l'E 
ROEPEN. 

2° OVEREENKOMST. ~ ONTSTENTE
NIS VAN VASTE DATUM. ~ ARTI
KEL 1328 VAN HET EURGERLIJK WET
HOEK. ~ DERDEN. ~ SCHULDEISER 
DIE EEN VORDERING VAN ZIJN SCIIUL
DENAAR UITOEFENT. ~ SCHULDEISER 
DIE GEEN DERDE IS TEN AANZIEN VAN 
DE ONDERHANDSE AKTE VAN ZIJN 
SCHULDENAAR. 

3° ONDElRHANDSE AKTE. ~ ArnE 
INGEROEPEN TEGEN DE ERFGENAAM 
OF DE RECHTVERKRIJGENDE VAN HEM 
VAN WIE, VOLGENS DE PARTIJ DIE DE 
AKTE INROEPT, DEZE AFKOMSTIG IS. 
~ BURGERLIJK WETBOEK, ARTI
KEL 1323, LID 2. ~ ERFGENAAM OF 
RECHTVERKRI.JGENDE DIE KAN VOL
STAAN MET TE VERKLAREN DAT HIJ 
DE HANDTEKENING VAN ZIJN RECHTS
VOORGANGER NIET KENT. ~ EEPA
LING TOEPASSELIJK OP DE SCHULD
ElSER DIE BIJ TOEPASSING VAN ARTI
KEL 1'166 VAN HET BURGERLIJK WET
BOEK DE VORDERING VAN ZIJN SCIIUL
DENAAR UITOEFENT. 

4° ONDERHANDSE AKTE. ~ONDER
ZOEK NAAR DE ECIITIIEID VAN DE 
GESCJIRIFTEN. ~ VOORWAARDE. 

5° BEWIJS. ~ BEWIJSKRACHT VAN 
DE AKTEN. ~ 0MSTANDIGIIEDEN DIE 
EEN ONDERHANDSE AKTE VERDACHT 
MAKEN. ~ VONNIS DAT HET FICTIEF 
KARAKTER VAN DE DOOR DIT GESCHRIFT 
VASTGESTELDE VERBINTENIS UIT DIT 
ENIG FElT AFLEIDT. ~ ONWE'l'TELIJK
HEID. 

1° Tegen de schuldeiser die, ove1·eenkomstig 

(1) en (2) PLANIOL en RJPERT, b. VII, 
n° 1484; AUBRY en RAu, b. XII, § 756, 
blz. 184; BAUDRY-LACANTINERIE, b. XV, 
nr 2357 ; DE PAGE, Complernen;t aan b. III, 
n" 199, 2°; ll'fAZEAUD, Lerons cle cl1·oit civil, 
nr 975 ; DALLOZ, Repe1"toi1·e cle cl1·oit civil, 
v 0 Action oblique, n" 42, en yo P1·euve, nr 631 ; 
verbr., 4 maart 1887 (Bull. en PAsiO., 1887, 
I, 119), en fr. verbr., 22 juni 1909 (Si1·ey, 1911, 
I, 187). 

(3) Zie aantekening (1) ondertekend R. H. 
(Bttll. en PASIO., 1961, I, blz. 486) onder de 
Franse tekst van het arrest. 

a1·tilcel 1166 van het Bu1·gerlijk wetboek, 
een voTdeTing van zijn schuldenam· 
uitoefent, mag de venveerde1' op die 
vo1·de1·ing, alle exceptier, im·oepen welke 
hij geTechtigd is tegen de sclmldenaa1' 
in te Toepen (1). 

2° De schuldeiser die, overeenkornstig 
het artikel 1166 van het Bu1·gerlijk 
wetboek, een vordering van zijn schul
denaar uitoefent, is geen derde in de 
zin van a1·tikel 1328 van het.zelfde wet
hoek, ten aanzien van de onderhandse 
akten van zijn sclmldenaa1· (2). 

3° De schuldeiser die, ove1·eenkomstig 
mtikel 1166 van het Burge1·lijk wetboek, 
een vordering van zijn schuldenaa1' 
uitoefent, en tegen wie de ve1'weerde1' 
een onde1·handse akte inroept die hij 
beweert van de schuldenam· afkornstig 
te zijn, kan volstaan, zoals de e1'(genaam 
of de 1·echtverkrij gende ten aanzien 
van het schrift of de handtekening van 
zijn 1·echtsvoorganger, met te verklaren 
dat h~j het sch?'ift of de handtekening 
van de schuldenam· niet kent (3). 

4° vVannee1' een ondeThandse akte V001' 
het ge1·echt ingeroepen wordt, bestaat 
er dan alleen aanleiding tot onderzoek 
naa1· de echtheid van de gesch1'1:(ten 
indien de persoon tegen wie de alcte 
ingeroepen wordt als zijnde van hem 
afkomstig, zijn sch?-ift of zijn handte
kening ontkent of indien, de akte inge-
1'oepen zijnde tegen een erfgenaam of 
tegen een Techtverkrij gende, deze ve1'
klaart het schrift of de handtekening 
van zijn rechtsvo01·gange1· niet te ken
nen (4). (Burgerlijk wetboek, arti
kel 1323 en 1324.) 

5° Uit het enig feit dat omstandigheden 
een onderhandse akte ten zeerste ver
dacht maken mag de Techter niet af
leiden dat het wettelijk bewij s van het 
fictief' karakter van de door dit schrift 
vastgestelde veTbintenis geleverd wordt. 

(4) Wanneer er aanleiding bestond tot 
het onderzoek naar de echtheid van de 
geschriften, vermag de rechter zelf dit onder
zoek te verrichten, zonder er toe gehouden 
te zijn een deskundig onderzoek te bevelen, 
indien hij in de zaak genoegzame elementen 
vindt hetzij om het schrift te verwerpen, 
hetzij om het naar de stof oprecht te ver
klaren (AUBRY et RAu, b. XII, § 756 blz. 177; 
BEUDANT, b. IX, nr 1215; PLANIOL en RIPERT, 

b. VII, nr 1480; BAUDRY-LACANTINERIE, 

b. XV, n" 2341; fr. cass., 2 juni 1947, Sirey, 
1947, I, 190, en de beslissingen aangehaald 
in de aantekening 1, blz. 191). 
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(PETROFF, T. VANDER ELST 
EN VAN WALLEGHEM.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op l1et bestreden 
arrest op 18 november 1957 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1101, 1134, 1166, 
1289 tot 1291, 1319, 1320, 1322 tot 1324, 
1328 van het Burgerlijk wetboek, 61, 
78, 193, 195, 462, 470 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering en 97 
van de Grondwet, doordat, ofschoon 
het bestreden arrest overeenkomstig 
het exploot van rechtsingang en de 
conclusies van verweerster, verklaart 
dat haar vordering slechts ontvankelijk 
is als zi~delingse vordering die, krach
tens arhkel 1166 van het Burgerlijk 
wetboek alleen kan uitgeoefend worden 
op grond en in de perken van de aan 
verweerder, haar schuldenaar, tegen 
aanlegger toebehorende rechten en vor
deringen tot vrijwaring, waarop ver
weerster aanspraak maakte en welke 
door de rechters in beroep erkend 
waren, en niet op grond van eigen 
rechten van verweerster tegen aan
legger, het . bestreden arrest verwerpt 
de door aanlegger ingeroepen exceptie 
van :>chuldvergelijking tussen zijn waar
borgmgsschuld en schuldvorderingen 
~ot een hoger bedrag welke hij beweerde 
J~gens verweerder te bezitten en op 
v1er met de hand geschreven briefjes 
getekend A. Van Walleghem steunde, 
en doordat bet deze verwerping recht
vaardi~t, 1° door de red en dat " gezegde 
erkenmngen geen vaste datum tegen 
beroepster hebben (artikel 1328 van 
het Burg·erlijk wetboek) "' dan wanneer 
de onderhandse aide vo1le kracht van 
bewijs heeft, ook ten aanzien van de 
datum ervan, tussen degenen die ze 
gesloten hebben en tussen hun erfge
namen en rechtverkrijgenden en dien
volgens, jegens hun schuldeis~r die 
geen eigen r~chten maar, bij zijdelingse 
r~chtsvordermg, de rechten van zijn 
met optredende schuldenaar te zijner 
vervanging uitoefent, zodanig· dat diens 
schuldenaar tegen hem alle middelen 
en excepties, namelijk van schuldver
geJijking, vvelke hij tegen de schuldenaar 
zelf mocht bezitten kan inroepen en 
dat ten aanzien van de door deze o~der
~ekende en tot staving van die excepties 
mgero~peJ?. akteJ?., de schuldeiser geen 
derde 1s, m de zm van artikel 1328 van 
het Burger1ijk Wetboek, dit wil zeggen 

~en pers?on die if~: de aide niet opgetreden 
lS en d1e een 8lgen recht doet gelden 
tegen degene die zich op de akte beroept 
(schendin!5' van de artikelen 1101 1134 
1166, 1289 tot 1291, 1319, 1320', 1322 
en 1328 van het BurgerJijk Wetboek) 
dan wanneer het arrest het middel niet 
~ean.two_ordt dat door aanlegger afgeleid 
!s h1ermt dat verweerstcr jegens nem, 
m geen geval over meer rechten beschikte 
dan verweerder er bezit, en dus niet 
met redenen omkleed is (schending 
van artikelen 97 van de Grondwet) 
en dan wanneer, daar artikel 1328 va~ 
het Burgerlijk Wetboek niet van open
bare orde is, de rechters in hoger beroep 
het niet van ambtswege konden toe
passen zonder miskenning van de bin
dende kracht van het gerechtelijk con
tract e!l van de bewijskracht van de 
conclus1es van verweerster die de datum 
van . de ingeroepen erkenningen niet 
betw1st had en zocloende, ervan afgezien 
h.ad aangenomen .dat zij een clercle was, 
zwh op haar mettegenstelbaarheicl te 
beroepen, (schencling van de artike
len 1134, 1319, 1320, 1322 en 1328 van 
het Burgerlijk Wetboek en van de arti
kelen 61, 78, 462 en 470 van het wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering) ; 2o om 
de reclen clat de erkenningen " door 
Van Walleghem (verweerder) niet erkencl 
werden en niet " wettig voor erkend 
behoeven gehouclen te worden" (arti
kel 1322 van het BurgerJijk Wetboek) " 
clan wanneer de rechter in hoger beroep 
een onclerhandse akte wettig voor erkend 
moet ~ouden bijalclien hij tegen wie 
men Zlch erop beroept zijn schrift of 
hancltekening niet uitclrukkelijk ontkencl 
heeft, of zijn erfgenamen niet verklaarcl 
hebben dat zij clat scnrift of die hancl
tekening niet kennen, clat het onclerzoek 
naar de echtheid ervan siechts benoeft 
plaats te hebben in cleze gevallen -
waarvan er geen enkel in onclerhavig 
geval aanwezig was - claar verweerder 
in gans de rechtspleging verstek Jaten 
gaan heeft en verweerster, in haar con
clusies, waarvan het arrest de bewijs
kracht miskent, erkencl heeft dat de 
erkenningen door verweercler oncler
tekend waren (schencling van de arti
kelen 1319, 1320, 1322 tot 1324 van 
het Burgerlijk Wetboek en 193 en 195 
van het wetboek van burgerlijke rechts
vordering) en dan wanneer, zelfs· in 
cleze gevallen, de rechter ertoe gehouden 
is, zelfs van ambtswege clat onderzoek 
naar de echtheicl te bevelen of te ver
richten, hetgeen het arrest in onclerhavig 
geval niet gedaan heeft en, in elk gev al 

. ' 
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in het onzekere laat of het dat onderzoek 
gedaan heeft en de resultaten van soort
gelijk onderzoek naar de echtheid noch 
aanduid t noch met red en en omkleed t 
(schending van deze1fde artikelen en 
van artikel 97 van de Grondwet) ; 3° om 
de reclen « dat bij ontstentenis van ieder 
ander element dat een bewijs tegen de 
derden vormt, zij (de erkenningen) geen 
bewijs opleveren van de werkelijkheid 
van schuldvorderingen » ten voordele 
van aanlegger tegen verweerder, dan 
wanneer verweerster om de- in het eerste 
onderdeel van dit midde1 aangeduide 
rcdenen geen clerde was ten opzichte 
van aanlegger en de akten, onclertekend 
door haar schuldenaar, tot het uitoefenen 
van wiens rechten zij zich beperkte, 
zowel tegen haar als tegen hem een 
bewijs vormclen (schending· van de arti
kelen 110'1, 1134, 1'166, '13'19, 1320, 
1322 en 1328 van het Burgerlijk Wet
hoek) ; 4° om de reclen, dat volgens de 
ingeroepen briefjes, de beweerde leningen 
door aanlegger na 15 mei 1953 aan ver
weerder zouclen zijn gestort en clat deze 
omstandigheid, gevoegcl bij een veroor
cleling van verweerder weg·ens valsheid 
die vreemd was aan gezegde hriefjes 
waarvan het arrest niet vaststelt dat 
zij vals waren » volstaan zou hebben 
om de overgelegde briefjes in hoge mate 
verdac11t te maken en te beletten clat 
rekening ermee zou gehouclen worden », 
dan wanneer het enig feit dat gegeven 
omstancligheclen een onderhandse aide 
aileen maar verclacht zouclen maken 
wettig onvoldoencle is om die akte haar 
bewijskracht te ontnemen en dan wan
neer, door deze twijfelachtige en clubbeJ
zinnige reclenen, het bestreclen arrest 
in het onzekere laat of het overwogen 
heeft dat de omstandigheclen welke 
het inroept bewezen dat bet schrift 
en de onclertekening op de briefjes niet 
die van verweerder waren clan wei of 
het geoordeeld heeft clat die briefjes 
ofschoon zij door verweerder geschreven 
en onclertekencl waren, een fictieve, en 
niet eenvouclige verclachte, schuld vast
stelclen, zodanig· clat het arrest niet met 
reclenen omkleed is (schending van de 
artikelen 1101, 1134, 1319, 1320, 1322 
tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet) : 

Over het eerste ondercleel : 
Overwegende dat, volgens de vast

steilingen van het bestreden arrest, 
verweerster, schuldeiseres van verweerder 
Van Walleghem, bij toepassing van 
artikel 1 '166 van het Burgerlijk W etboek 
in cliens plaats handelencle, onder incle-

zaakroeping van naar scnuidenaar, aan
legger g·eclagvaard heeft om te worden 
veroordeeld tot het vrijwaren van die 
schulclenaar tegen de veroordeling· tot 
betaling van bepaalde sommen welke 
te zijnen laste en ten voordele van ver
weerster bij vonnis van de rechtbank 
van koophandel te Brussel van 9 juli 
1955 uitgesproken wercl; 

Overwegende dat, daar de door ver
weerster ingestelcle vorclering die van 
haar schulclenaar tegen aanl egger is, 
cliens werkelijke tegenstander, wat de 
groncl van het recht betreft, de schulde
naar van verweerster is, en dat aan
legger tegen haar aile excepties mag 
inroepen welke hij tegen de schuldenaar 
zelf vermag in te roepen ; 

Dat het gevolg ervan is clat verweerster 
die gecn eigen recllt tegen aanlegger 
uitoefent, maar uitsluitend in naam van 
haar schulclenaar handelt geen clercle 
is in de zin van artikeJ 1328 van het 
Burg·erlijk Wetboek, ten aanzien van 
de erkenningen die door aanlegger zijn 
ingeroepen ten bewijze van de schulcl
vorderingen welke hij tot schulclver
gelijking aan die van Van Walleghem 
tegenwerpt, en clat gezeg·de erkenningen 
het bewijs van hun datum teg·en ver
weerster opleveren onder dezelfde voor
waarclen als tegen dezer schulclenaar ; 

Waaruit volgt dat het bestreden 
arrest met schending van de in het 
micldel voor dit onclercleel aangecluide 
wetsbepalingen die erkenningen van 
de hand wijst om de redenen dat zij 
jeg·ens verweerster geen vaste datum 
hebben; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende, volgens artikel 1323 

van het Burgerlijk Wetboek, clat hij 
tegen wie men zich op een onclerhanclse 
akte beroept, verplicht is zijn schrift 
of zijn handtekening uitdrukkelijk te 
erkennen of te ontkennen, inclien de 
akte voorgelegd wordt als komencle van 
hem zelf, en dat zijn erfgenaam of recht
verkrijgende kan volstaan met te ver
klaren clat hij het schrift of de handte
kening van zijn rechtsvoorganger niet 
erkent; 

Overwegencle dat er tot een gerechte
lijk onderzoek naar de echtheicl slechts 
grond bestaat in geval van zodanige 
ontkenning of erkenning; clat bij ont
stentenis claarvan, het schrift wettelijk 
voor erkencl moet gehouclen worden; 

Overwegende, enerzijds, dat uit het 
bestreden arrest blijkt dat verweerder 
Van Walleghem zowel in eerste aanleg 



-445-

als in beroep verstek laten gaan heeft ; 
dat, anderzijds, noch uit een vaststelling 
van het arrest noch uit de conclusies 
van verweerster of uit een andere akte 
van rechtspleging waarop het Hof vermag 
acht te slaan blijkt dat verweerster 
hetzij het schrift of de ondertekening 
op de vier geschriften die door aanlegger 
overgelegd zijn als door verweerder 
ondertekend, ontkend heeft, hetzij ver
klaard heeft diens schrift of handtekening· 
niet te kennen ; 

Waaruit volgt dat het arrest, door 
de bewijskracht van de door aanlegger 
overgelegde erkenningen te verwerpen, 
om de reden" dat zij door Van Walleghem 
niet erkend werden en niet wettig voor 
erkend behoeven te worden gehouden », 
de artikelen 1322 tot 1324 van het Bur
gerlijk Wethoek schendt; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat uit het antwoord 

op het eerste onderdeel van het midd.el 
blijkt dat verweerster, die slechts het 
recht en de vordering van haar schulde
naar uitoefent, geen derde is ten aanzien 
van de alden van haar schuldenaar 
welke tegen diens recht worden ing·e
roepen; 

Dat het arrest dienvolgens, om de 
erkenningen buiten beschouwing· te laten 
die door aanlegger overgelegd zijn ten 
bewijze van de schuldvergelijking welke 
hij inroept, met schending van de in 
het derde onderdeel van het middel 
aangeduide wetshepalingen steunt hierop 
« dat bij ontstentenis van ieder ander 
element dat een bewijs tegen de derden 
vormt, zij de werkelijkheid van schuld
vorderingen " ten voordeel van aanlegger 
tegen verweerder niet bewijzen; 

Over het vierde onderdeel : 
Overwegende dat, om de door aan

legger overgelegde onderhandse geschrif
ten te verwerpen, het bestreden arrest 
insgeJijks steunt hierop « dater bovendien 
behoort te worden vastgesteld dat, val
gens de briefjes waarover het gaat, de 
beweerde Jeningen of tegemoetkomingen 
door Petroff aan Van Walleghem zouden 
zijn gestort na de betekening, aan dezen 
op 15 mei 1953 door huidige beroepster, 
van J1aar dagvaarding tot inleiding van 
het eerste proces, dat wil zeggen na het 
tijdstip waarop Petroff die ter plaatse 
de gegrondheid van de terugvorderingen 
van Vander Elst had kunnen nagaan, 
door haar vervolgd was tot betaling, 
solidair met Van Walleghem, van schade
vergoeding wegens het uit de gebreken 

van de installatie voortgesproten nadeel; 
dat deze omstandigheid, gevoegd bij 
het feit dat, bij vonnis van de Correc
tionele Rechtbank te Brussel van 11 juni 
1956, Van Walleghem Alberic veroor
deeld is ter zake van het plegen van 
valsheden in geschriften, het zich schuldig 
maken aan bedrieglijke bankbreuk en 
aan eenvoudige bankbreuk tussen 1 janu
ari 1952 en 31 ju1i 1953, zou volstaan 
hebben om de door Petroff overgelegde 
briefjes in hoge mate verdacht te maken 
en te beletten dat rekening ermee zou 
gehouden worden»; 

Overwegende dat het enig feit dat 
omstandigheden de door aanleg·ger over
gelegde onderhandse briefjes in hog·e 
mate verdacht maken, niet bewijst dat 
verweerster het wettig bewijs geleverd 
heeft van het fictief karakter van de 
in die geschriften vastgelegde verbin
tenissen; 

Dat het Hof van beroep dus niet 
wettig kon beslissen dat dit feit volstond 
om te beletten dat er met gezegde schrif
ten rekening gehouden werd ; . 

Overwegende dat het middel in alle 
onderdelen gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, behalve in zover 1° het het 
hoger beroep van verweerster ontvangt 
en 2° beslist dat aanlegger Van Walle
ghem moet vrijwaren tegen de veroor
deling·en welke tegen deze ten voordele 
van verweerster bij het vonnis van 
9 juli 1955 van de Rechtbank van Koop
handel te Brussel zijn uitgesproken, 
met uitzondering nochtans van de ver
oordeling tot 20.000 frank als schade
vergoeding; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerster en verweerder tot 
de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak, naar het Hof van beroep te Luilc. 

5 januari 1961. ~ 1 e kamer. ~ Voor
zitte1', H. de Clippele, eerste voorzitter. 
~ Ve1·slaggever, H. Moriame. ~ Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. ~ 
Pleiters, HH. Pirson en Van Ryn. 

1 e KAMER. ~ 5 januari 1961. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. ~ BURGERLIJKE 
ZAKEN. ~ BESLlSSING DIE AAN EEN 
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OVEREENKOMST BINDENDE KRACHT 
WEIGERT 'l'E ERKENNEN, ZONDER DE 
REDEN VAN DEZE WEIGERING 'l'E LATEN 
KENNEN. 

Is niet met redenen omkleed de beslissing 
die aan een ove?'eenkomst doo?' een der 
partijen ingeroepen bindende kmcht 
tussen hen weirJert te e1·kennen, zonder 
de reden van dit weigeren te laten kennen. 
(Grondwet, art. 97; Burgerlijk Wet
hoek, art. 1134). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ELEC'l'RICI'l'E 
INDUSTRIELLE BELGE » 'l'. DUMONT ) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie op 15 januari 1959 door de 
Werkrechtersraad van beroep te Luik, 
kamer voor bedienden, gewezen ; 

Overwegende dat de door verweerder 
ingestelde vordering strekt tot betaling : 
1 o van een sal do van bezoJdigingen over 
de jaren 1956, 1957 en 1958; 2° van 
een saldo van verlofgelden ; 3° van een 
vergoeding voor verbreking van het 
bediendencontract, zonder opzegging, op 
18 februari 1958; 

Overwegende dat de middelen van 
de voorziening slechts tegen net dis
positief van de sententie betreffende 
deze laatste vraag opkomen; 

Over het tweede middel, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 77, 
123 van de wet van 9 juli 1926 tot inrich
ting van de werkrechtersraden, 97 van 
de Grondwet, 1101, 1134, 1135, 1319, 
1320, 1322, 1354 van het Burgerlijk 
Wetboek, 5, 18, 20 en 35 van het konink
lijk besluit van 20 juli 1955 tot ordening 
van de wetten betreffende het bedienden
contract, doordat de bestreden sententie 
beslist dat verweerder op een opzegg·ings
vergoeding recht had en aanlegster uit 
dien hoofde tot het betalen van een som 
van 1.125.000 frank veroordeelt, om 
de reden dat verweerder terecht op 
10 februari 1958 aan aanlegster kenbaar 
gemaakt heeft dat hij beschouwde als 
met een verbreking, door haar, van 
het bediendencon tract tussen partij en 
gelijkstaande de eenzijdige wijzigingen 
welke hij weigerde te aanvaarden en 
welke zij herhaaldelijk, zoals uit de door 
de sententie uiteengezette feiten zou 
blijken, in het contract dat haar met 
verweerder bond, zou hebben willen 
aanbrengen, door niet alleen zijn wedde 
te willen verminderen maar ook en 

vooral door het zijn activiteitsgebied 
te verkleinen, zijn werkzaamheid te 
beperken en hem aan nieuwe verplich
tingen te onderwerpen, en doordat de 
bestreden sententie de chronologische 
uiteenzetting van de feiten, waarop zij 
dit besluit gTondt, eindigt met de beves
tiging dat " daar dokter Evrard bepaal
delijk gezegd had dat beroepene een 
normale activiteit kon hervatten, de 
beroepende vennootschap hem op 16 sep
tember 1957 een brief schreef waarvan 
er op zijn minst kan gezegd worden dat 
hij belangrijke eenzijdige wijzigingen 
toebrilcht aan de regeling welke hij tot 
dan toe genoten had, maar welke beroe
pene niettemin aanvaardde te onder
zoeken voor zover er een oplossing zou 
gegeven worden voor de nog in geschil 
zijnde punten (achterstallige betalingen 
en premie voor 1956) " zonder dat de 
partijen tot overeenstemming zijn kunnen 
komen, dan wanneer de sententie geen 
zelfs heknopte uiteenzetting van het 
verweer bevat en de verwerping niet 
motiveert van het verweer hetwelk 
aanlegster in haar regelmatige conclu
sies afleidde hieruit dat ingevolge een 
brief van dokter Evrard, welke zowel 
de conclusies van verweerder als de 
hare erkennen van 19 october 1957 
te zijn en waarvan zij de bewoordingen 
overnemen, volgens welke verweerder 
een normale activiteit maar zonder 
overdrijving, mocht hervatten, een over
eenkomst tussen partijen tot stand was 
gekomen om de voorwaarden van deze 
hervatting van activiteit, op 15 november 
1957, te bepalen, die, zonder wijziging 
van de wedde van belanghebbende hem 
ervan ontsloeg het Kempisch bekken 
te bereizen, en het aantal in het Luikse 
te bezoeken klanLen beperkte, en waarbij 
verweerder de overigens normale en 
niet nieuwe, door hem aanvaarde ver
bintemssen aanging iedere dag een om
standig, afzonderlijk verslag per bezoek 
te zenden, zich een of twee dagen per 
week naar de zetel te Brussel te begeven 
om er zich met het opstellen van de 
aanbiedingen aan de klienteel bezig 
te houden, en een maandelijks activi
teitsprogramma op te maken (scherr
ding van de artikelen 77 en 123 van 
de wet van 9 juli 1926 en 97 van de 
Grondwet), dan wanneer door te ver
klaren dat de brief van " 16 september 
1957 " eenzijdige wijzigingen aan de 
vroegere regeling toebrengt, welke ver
weerder geweigerd he eft te aanvaard en 
cte sententie de bewijskracht miskent 
van het door verweerder op 15 november 
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195? ondertekende geschrift, waarin de 
instemming door hem gegeven met de 
door aanlegster ingeroepen overeenkomst, 
vastgesteld wordt, en van de brief van 
verweerder van 16 november 195? die 
de aldus gegeven instemming bevestigt 
{schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 en 1354 van het Burgerlijk Wet
hoek), en dan wanneer, door te verklaren 
dat deze wijzigingen bij aanlegster met 
een verbreking van het contract gelijk
stonden, de sententie de bindende kracht 
van de overeenkomst miskent waar
mede verweerder zodoende zijn instem
ming gegeven had en onwettig aanziet 
als verbreking van een bediendencon
tract zonder geJdige redenen, waardoor 
verweerder een recht op schadeloosstel
ling verkrijgt, het sluiten van deze over
eenkomst van 15 november 195?, die 
als wet voor de partijen gold, alsmede 
het feit dat aanlegster de nakoming 
ervan door verweerder wilde, en dan 
wanneer ten slotte het s1uiten van deze 
overeenkomst op 15 november 195?, 
onder de voorwaarden waarvari ver
weerder zich tot het hervatten van zijn 
werkzaamneid verbonden had, de feiten
rechters niet in staat stelde als door 
vroegere daden van aanlegster verbroken 
te beschouwen dit contract dat gesloten 
was nadat die vroegere daden geschied 
war en (schending van de artikelen 1'1 01, 
1'134 en 1135 van het Burgerlijk Wet
hoek, 5, 18, 20 en 35 van het besluit 
van 20 juli 1955) : 

Overwegende dat aanlegster in haar 
conclusies in hoger beroep laten g·eJden 
heeft " dat dokter Evrard op 19 october 
195?, bevestigd had dat beroepene 
'(bier verweerder) normaal zijn werk 
mocht hervatten, maar zonder over
drijving; dat, niettemin, beroepster be
roepene tot 15 november 195? op vol
ledig verlof, met genot van wedde, liet, 
dat de voorwaarden tot de werkher
vatting van beroepene door hem met 
de H. Gerard, secretaris-generaal van 
beroepster besproken werden, en dat 
een overeenkomst op 15 november 195? 
tot stand kwam ''; dat aanlegster de 
clausules van deze overeenkomst nader 
aanduidde en de rechter vroeg voor 
recht te zeggen, namelijk, dat « inge
volge de overeenkomst van 15 november 
195?, beroepene zware tekortkomingen 
begaan heeft "' welke aan1egster op
somde; 

Overwegende dat aanlegster bij haar 
voorziening gevoegd heeft een origineel 
van de overeenkomst van 15 november 
195?, dat door verweerder ondertekend 

is en waarin de voorwaarden tot het 
bediendencontract vanaf 18 november 
195.? zijn opgegeven; 

Overwegende dat de bestreden sen
tentie zich ertoe beperkt erop te wijzen 
« dat daar dokter Evrard bepaaldelijk 
gezegd had dat beroepene een normale 
activiteit mocht hervatten, de heroe
pende vennootschap « E.LB. " hem op 
16 september 195? een brief schreef 
waarvan er op zijn minst kan gezegd 
worden dat hij belang-rijke eenzijdige 
wijzigingen toebracht aan de regeling 
we.lke hij tot dan toe genoten had; dat 
beroepene niettemin aanvaardde deze 
wijzigingen te onderzoeken voor zover 
er een oplossing zou gegeven worden 
voor de in geschil zijnde punten : achter
stallige betalingen en premie voor 1956 "; 

Overwegende dat waar hij aldus uit
sluitend verwijst naar een geschrift 
of daden, opgemaakt of verricht v66r 
de door aanlegster ingeroepen overeen
komst, de feitenrechter, zonder de reden 
daartoe op te geven, geweigerd heeft 
bindende kracht tussen partijen aan 
gezegde overeenkomst te erkennen en, 
dienvoJgens, de arbkelen 9? van de 
Grondwet en 1'134 van het Burgerlijk 
Wetboek geschonden heeft; 

Dat, zo de rechter, een materiele 
vergissing in de datum begaande, door 
«de brief van 16 september 195? "' de 
overeenkomst van 15 november 195? 
bedoeld heeft aan te duiden, hij de 
bewijskracht van deze overeenkomst 
en dienvolgens, de artikelen 1319 en 1322 
van het Burg·erlijk Wetboek geschonden 
heeft, daar gezegde overeenkomst geen 
« eenzijdige wijzigingen " aan de vroegere 
regeling toebracht en noch een voor
waarde noch een voorbehoud van ver
weerder wat betreft de betaling van 
achterstallige sommen of premies be
vatte; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, verbreekt de bestre
den sententie in zover zij over de eis 
tot schadevergoeding wegens verbreking 
van het bediendencontract zonder op
zegging en over de kosten uitspraak doet; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver

. weerder tot de kosten ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Werk
rechtersraad van beroep te Namen, 
kamer voor bedienden. 

5 januari 1961. - 1 e kamer. - Voor
zitte1', H. de Clippele, eerste voorzitter. 
- Ve1'slaggeve1', Ridder Anciaux Henry 
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de Faveaux. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt. -
Pleite1', H. Pirson. 

1 e KAMER. - 6 januari 1961. 

RECHTBANKEN. BURGERLIJKE 
ZAKEN. - VERPLICHTING VOOR DE 
RECHTER DE JURIDISCIIE AARD OP 
TE ZOEKEN VAN DE AAN ZIJN OORDEEL 
ONDERWORPEN FElTEN, ONAFHANKE
LIJK VAN DE KWALIFICATIE DIE HUN 
TOEGEKEND WORDT. 

De 1'echte1', tot beoo1'deling van de geg1·ond
heid v.an de eis, dient de ju1'idische 
aa1'd op te zoeken van de aan zijn oo1'deel 
ondenoo1'pen feiten welke als vaststaande 
e1'kend zijn, zelfs zo die aa1·d ve1·schilt 
van diegene welke doo1' de pa1'tijen 
hun wo1'dt toegekend ( 1). 

(« OTRACO ,, T. NAAJVILOZE VENNOOTSCHAP 
« BELGAMAR >> EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis op 13 maart 1959 in laatste 
aanleg gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerster, Naamloze Ven
nootschap " Agence Maritime Transin
tra " opgeworpen en hierop gesteund 
dat de voorziening geen middeJ inroept 
tegen de beslissing van het vonnis waar
bij de door eiser tegen verweerster 
gerichte eis tot vrijwaring afgewezen 
werd; 

Overwegende dat de opgeworpen mid
delen van de voorziening gericht zijn 
tegen de beslissing van het vonnis welk 
over de door de eerste vijfentwintig ver
weersters tegen " Otraco " en " Transin
tra " ingestelde hoofdeis gewezen werd en 
g·eenszins tegen de over de tegen deze 
laatste ingestelde eis tot vrijwaring 
gevelde beslissing : 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid dienvolgens niet gegrond is; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1134, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, en 61 van 
het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, doordat het bestreden vonnis 

de tegen eiser ingestelde vordering ont
vankelijk en gegrond verklaart, om reden 
" dat" Transintra ,, wat betreft de onder
richtingen aan " Otraco ,, als manda
taris van de bestemmeling handelde, en 
dat " Otraco " dus gesubstitueerde man

,dataris was; dat de bestemmeling dus 
gerechtigd was op gTond van artikel1994 
van het Burgerlijk Wetboek or te treden" 
en, verder, " dat de verantwoordelijkheid 
van " Otraco " niet in zijn hoedanigheid 
van vervoerder te land wordt aange
sproken, maar in zijn twee hoedanig
heden, die zich in feite vermengen, van 
ontvanger en llerverzender van de goe
deren ,, dan wanneer : 1° eiser in zijn 
conclusies staande hield " dat de eis 
niet ontvankelijk was in zover hij in 
conclusies op een opdracht en/of een 
verplichting van " transitair " of her
verzender zou gesteund zijn, onder 
meer om reden dat dergelijke eis buiten 
de grenzen van het gerechtelijk contract 
valt, en/of nooit door concluante werd 
ingesteld doordat, bijgevolg, het bestre
den vonnis een op een lastgeving ge
steunde vordering heeft ontvangen, zon
der het door eiser ingeroepen middel 
te beantwoorden volgens hetwelk zulke 
eis nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk 
was, waaruit volgt dat het bestreden 
vonnis niet wettelijk gemotiveerd is 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet), 2° het gedinginleidend exploot 
geen enkele toespeling maakt op een 
lastgeving, noch op artikel 1994 van 
het Burgerlijk Wetboek, maar zich er 
toe beperkt de zogezegde door eiser 
krachtens een rechtstreeks cognossement 
aangegane verbintenis om een koopwaar 
van Antwerpen naar LeopoJdstad te 
vervoeren in te roepen en zelfs verduide
lijkt dat eiser " de koopwaar te Matadi 
voor verder vervoer naar Leopoldstad 
overnam "; waaruit volgt dat de rechter 
over de grond een nieuwe eis 11eeft aan
vaard en de bewijskracnt van het geding
inleidend exploot heeft geschonden door 
te beweren " dat de verantwoordelijkheid 
van " Otraco " niet in zijn hoedanigheid 
van vervoerder te land wordt aange
sproken " (schending van de artike
len 1'134, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 61 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering) : 

Overwegencle dat het vonnis vaststelt 
clat de eis op l1et door de NaamJoze 
Vennootschap "Transintra" uitgegeven 
document betiteld " cloorvoercognosse
ment" gesteund is; clat het er op wijst 
dat clerhaJve client aangenomen te worden 
clat " Transintra "de rol van een commis-


