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1° TITELS AAN TOONDER. -- BuiTENBEZITSTELLING. - - VERZET IN HET
BULLETIJN DER ME'l' VERZET AANGETEKENDE ·wAARDEN. - - VERKRIJGING
DOOR EEN DERDE, - - BEWIJS DAT DE
VERKRIJGING AAN DE BEKENDMAKING
VAN HET VERZET VOORAFGAAT. -- BEWIJS DAT NIET NOODZAKELIJK OVEREENKOMSTIG AR'l'IKEL 17 VAN DE WET
VAN 24 JULI 1921 MOET GELEVERD
WORDEN.

2°

BEZIT. -- RoERENDE GOEDEREN. - BESTANDDELEN VAN HE'l' BEZIT.

3°

BEZIT. -- ROERENDE GOEDEREN. -BEWIJS VAN HET BEZIT DAT NIET OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 1328 VAN HET
BURGERLIJK WETBOEK MOET GELEVERD WORDEN.

4° OORLOG.-- BESLUITWET VAN 1ft MEI

1940

BETREFFENDE DE AANGIFTE DER
ACTIVA IN GOUD EN IN BUITENLANDSE
MUNT. TOEPASSING ER VAN GEDURENDE DE BEZETTING VAN BELGIE DOOR
DE VIJAND, IN STRIJD MET HET DOEL
VAN DEZE BESLUITWET EN 'S LANDS
BELANGEN.-- ARREST BESLISSEND DAT
DEZE BESLUI'l'WET GEDURENDE DIE
BEZETTING NIET KON TOEGEPAST WORDEN. WETTELIJKE BESLISSING.

De inschriJving van eim titel aan toonder
in het boek van de tussenagent, voorzien
biJ artikel17 van de wet van 24 Juli 1921,
is niet de enige wiJze waarop de drager
van de titel bewiJzen mag dat hiJ deze
verworven heeft v66r de belcendrnaking,
waarvan hii het voorwerp heeft uitgemaakt in het krachtens dezelfde wet inget•icht BulletiJn der met verzet aangetekende waarden.

1°

VERRR.,

1955. -

1

2° Het bezit van een roe1·end goed bestaat
uit een sto ffeliJk feit en een inzicht dat
door de wet vm·moed wordt (1). (Burgerlijk Wetboek, art. 2230.)
3° Het bewiJs van het bezit van een roerend
goed moet niet geleverd worden door een
geschrift waarop artikel 1328 van het
BurgerliJ"k Wetboek toepasseliJk is (2).
4° Is wetteliJk de beslissing van de t•echter
ovet• de grond, volgens dewelke de besluitwet van 14 mei 1940, betreffende de
aangifte det• activa in goud en in buitenlandse munt, niet doot' de vii and gedut•ende de bezetting van Belgie kon toegepast w01·den, dergeliJke toepassing striJdig zijnde met het doel zelf van de
besluitwet en met's lands belangen.
(PASSEMIERS, T. GILLAU.)
ARREST.

HET HOF; -- Gelet op het bestreden
arrest, op 28 januari 1953 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat uit de vermeldingen
van het bestreden arrest blijkt dat aanlegger in 1942 ten gevolge van een oplichting buiten bezit werd gesteld van
een zeker getal titels Brazilian Traction ;
Dat hij, overeenkomstig de wet van
24 juli 1921, op 16 mei 1%5 tegen de
verhandeling van deze titels verzet deed
en dat zijn verzet regelmatig werd bekendgemaakt ;
Dat titels die het voorwerp van de
buitenbezitstelling hadden uitg·emaakt
(1) en (2) DE PAGE, bd. V, nrs 1035, 1043,
1055 en 1061; BEUDAN'l', bel. IV, nr 729.

2later in hand en van de eers te en van de
derde verweerder teruggevonden werden ;
Dat aanlegger in rechte tot terugvordehng optreedt tegen deze verweerders alsook teg·en de tweede en de vierde verweerder, wisselagenten, door wier tussenkomst zij de titels verkregen hadden, en
in geval de titels hem niet zouden terugg·egeven worden, de veroordeling van
g·ezegde verweerders tot betaling van
schadevergoeding·en vordert ;
Overwegende dat deze eisen door het
bestreden arrest afg·ewezen werden ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, 16 tot
18 en 29 der wet van 24 juli 1921 op
de ongewilde buitenbezitstelling van de
titels aan toonder, 1315, 1328, 1341,
1348, 1350 en 1353, 2228 en 2229, 2279
en 2280 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest beslist heeft dat het door
de wet van 24 juli 1921 ingericht verzet
niet tot gevolg hebbend de algemene
regels aangaande de bewijslast om te
keren, het aan de eiser tot terugyordering die de nietigheid inroept van de
daden van beschikking waarbij de
litigieuze titels in handen van de derde
bezitter gebracht werden, behoort het
feit te bewijzen waaruit deze nietigheid
volgt, te weten het voorafgaan van de
bekendmaking van zijn verzet, en in de
veronderstelling dat het bewijs van de
datum vim hun verkrijging ten laste valt
van de derden die ze aankochten, dezen
het bewijs door aile rechtsmiddelen, getuigenissen en vermoedens erin begTepen,
mogen inbrengen, zonder stellig g·ehouden
te zijn dit bewijs noch overeenkomstig
artikel 17 van de wet van 24 juli 1921
noch overeenkomstig artikel 1328 van
het Burgerlijk Wetboek te leveren, eerste
onderdeel : dan wanneer, zowel krachtens
de algemene principes welke de bewijslevering beheersen als krachtens de bijzondere bepalingen van de wet van
24 juli 1921, het aan verzetter, eiser tot
terugvordering, volstaat het feit van zijn
buitenbezitstelling, zijn eigendomsrecht
of althans zijn rechtelijk bezit op de
litigieuze titels, de datum van· de bekendmaking van zijn verzet en het bezit der
titels door verweerder te bewijzen en dat
zo deze laatste, met de bedoeling het
voordeel van het stelsel van gemeen
recht der artikelen 2279 en 2280 van het
Burgerlijk Wetboek te genieten, de
exceptie van het voorafgaan zijher verkrijging aan de bekendmaking van het
'verzet opwerpt, het aan hem behoort de
datum van deze verkrijging te bewijzen;

tweede onderdeel : dan wanneer, wegens
het hoofdzakelijk belang der bepaling
van het vooraf of later tot stand komen
van de verkrijging van de derde bezitter,
de wet van 24 juli 1921 de inschrijving
van de door de ordergever g·eleverde
titels in het boek van de tussenagent tot
bijzonder bewijs, dat alle andere uitsluit,
van de datum der verrichting heeft gesteld en dat, zelfs in de onderstelling dat
het aanwenden door de derde bezitter van
andere bewijsmiddelen tot bewijs van
het yoorafgaan zou kunnen aangenomen
worden, dan toch de geest van gezegde
wet en artikel 1328 van het Burgerlijk
Wetboek zich verzetten teg·en de inachtneming van alden die ten opzichte van
derden geen zekere datum hebben :
Wat het eerste onderdeel aangaat :
Overwegende dat, zo de rechter over
de grond verklaart dat het aan degene die
terugvordert behoort te bewijzen dat
huidige bezitter de teruggevorderde titels
na de bekendmaking van het verzet verkregen heeft, hij, anderzijds, hierop wijst,
dat tweede verweerder in 1944, bij toepassing van de besluitwet van 6 october
1944, namens eerste verweerder eigenaar,
de titel van vijf en twintig dezer teruggevorclerde aandelen aan de Deposito- en
Consignatiebank heeft aangegeven, en
derde verweerder, als eigenaar, door tussenkomst van de Bank van Roeselare,
de twee thans van hem teruggevorderde
titels van vijf en twintig aandelen;
Dat de rechter over de grond uit deze
feitelijke vaststellingen en uit de door
tweede en vierde verweerders afgeleverde
getuigschriften afleidt dat eerste en derde
verweerders bewijzen dat hun verkrijging v66r de bekendmaking van het
verzet geschiedde ;
Overwegende dat het eerste onderdeel
van het middel aldus een motief bestrijdt
dat niet noodzakelijk is om de oplossing
van het arrest te rechtvaardigen, en dat
het dienvolgens bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
O:verwegende, enerzijds, dat artikel 17
van de wet van 24 juli 1921 geen ander
voorwerp heeft dan het ogenblik te bepalen waarop een door een tussenagent
gedane verrichting als voltrokken wordt
geacht ; dat het ertoe strekt de geschillen
te vermijden welke zouden kunnen oprijzen in het geval van een dichtbij de
termijn van het verzet gedane verhandeling ten gevolge waarvan de ordergever de titels v66r de bekendmaking
van het verzet zou geleverd hebben maar
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de verkrijger zelf doch slechts naderhand
levering er van zou gekregen hebben ;
Dat noch uit de tekst, noch uit de voorbereidende werkzaamheden van de wet
blijkt dat de wetgever het aanwenden
van elk ander bewijsmiddel dan de inschrijving in het hoek van de tussenagent
heeft willen uitsluiten;
Overwegende anderzijds, dat, opdat
de bij artikel 16 van de wet van 24 juli
1921 voorziene nietigheid niet op de
huidige bezitter van de titels zou toegepast worden, het volstaat dat hij bezitter te goeder trouw van de teruggevorderde titels zou geweest zijn vooraleer
het verzet bekendgemaakt werd ;
Overwegende dat vermits het bezit
door een stoffelijk feit en ~en door de wet
vermoede voornemen wordt uitgemaakt,
het bewijs niet hoeft geleverd te worden
door een geschrift, waarop artikel 1328
van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is ; dat het tweede onderdeel van
het middel naar recht faalt ;
Over het tweede mid del, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1 en 3 van
de besluitwet van 14 mei 1940, betreffende de aangifte der activa in goud en
in buitenlandse munt, 1, 2 en 11 van de
besluitwet van 6 october 1944, betreffende de aangifte van vermogens in goud
en in vreemde munten, van buitenlandse
goederen en van waarden op het buitenland, en voor zoveel als nodig 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
verweerders gerechtigd heeft om zich te
beroepen op daden van beschikking op
vreemde effecten, die in 1942 en 1943
zonder toelating van de Minister van
financien verricht werden, om reden dat
de toe passing ,. an de besluitwet van '14 mei
1940, welke dergelijk verbod oplegde,
ten gevolge van de bezetting door de
vijand van heel het Belgisch grondgebied,
ten gevolge van de omstandigheden geschorst is geweest en slechts opnieuw in
werking is getreden naar gelang van de
bevrijding van het grondgebied, dan
wanneer, door de bepalingen van de
besluitwet van 14 mei 1940 in te trekken
en te vervangen en door namelijk te
beschikken dat deze laatste niet meer
in het moederlandse grondgebied van
Belgie van toe!Jassing zal zijn, de besluitwet van 6 october 1944 slechts voor de
toekomst heeft beschikt en uitdrukkelijk
heeft doen blijken dat de bepalingen
van de besluitwet van 14 mei 1940 werkelijk tot op deze datum de materie
hadden beheerst, zonder het voorwerp
uitgemaakt te hebben van een feitelijke
of rechtelijke schorsing· :

Overwegende dat zowel uit de aanhef
als uit de tekst van de besluitwet dd.
14 mei 1940, betreffende de aangifte der
activa in goud en in buitenlandse munt,
blijkt dat deze bepaling genomen werd
ten einde de handhaving van· de vermogens in goud of in buitenlandse munt en
waarden te verzekeren ;
Overwegende dat het bestreden arrest
niet aileen vaststelt dat de door de vijand
genomen maatregelen ten aanzien van
dezelfde activa, de schorsing van de toepassing van gezegde besluitwet gedurende
de bezetting van het grondgebied hebben
medegebracht doch ook dat de toepassing
van deze besluitwet « tot gevolg zou
gehad hebben bij te dragen tot de inbeslagneming van deze vermogens door de
vijand >>;
Dat het uit cleze beschouwingen heeft
kunnen afleiden dat de eerste en derde
verweerders niet op onwettige wijze het
bezit van de teruggevorderde waarden
hadden verkregen ;
Dat het ook terecht heeft beslist dat
de besluitwet van 6 october 1944, door
uitdrukkelijk de besluitwet van '14 mei
1940 in te trekken, wat betreft de bepalingen waarvan de voorziening gewag
maakt, de bindende kracht van deze
bepalingen, gedurende de vijandelijke
bezetting niet heeft bekrachtigd, dan
wanneer hun toepassing tijdens deze
bezetting met 's lands belangen strijdig
zou geweest zijn ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en, daar de voorziening v66r 15 september 1953 betekend werd, tot een vergoeding· van 150 frank jegens elkeen der verweerders.
- 16 september 1954. - te kamer. Voo1·zitte1', H. Louveaux, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Piret. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal. Pleiters, HR. Veldekens en de Harven.

1e KAMER.- 16 september 1954

BESLAG. - ECHTGENOTEN GESCHEIDEN
VAN GOEDEREN. - VERi\lENGING VAN
DE ROERENDE GOEDEREN VAN DE ECHTGENOTEN IN DE ECHTELIJKE WOONPLAATS. - RECHT TOT INBESLAGNEi\liNG VAN DE SCHULDEISERS VAN EEN

4VAN DE ECHTGENOTEN. VERHAAL
VAN DE ECHTGENOO'l' DIE GEEN SCHULDENAAR IS.

Wanneel' echtgenoten die van goedel'en
gescheiden zijn samenwonen en aldus
hun l'espectieve I'Oel'ende goedeTen in de
echtelijlce woonplaats verrnengd zijn, rnag
de schuldeise1· van een van de echtgenoten
die goedeTen in beslag nernen, behoudens
het !'echt voo1· de echtgenoot die geen
schuldenaar is de afscheiding te vorderen
overeenlcomstig m·tilcel 608 van het Tif!etboelc van bul'gel'lijlce l'echtspleging.
(LOYENS VIEUJAN'l', 'l'. DE VENNOO'l'SCHAP
BIJ WIJZE VAN EENVOUDIGE GELDSCHIETING BANK 'l'AYiVIANS EN cie.)
ARREST (1).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 11 februari 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1101, 1'13~, 1317, 1319, 1320
van het Burg·erlijk Wetboek, 61, 77, 78,
H1, H2, ~62, ~70 van het vVetboek van
burgerlijke rechtsvordering, bovendien,
voor zoveel als nodig, van artikelen 102,
108,213a,21~,5~~.5~6,1315,13~9, 1350,
2228, 2230, 2279 van het Burgerlijk Wet-

hoek, doordat het bestreden arrest het
eigendomsrecht weigert te erkennen,
waarop aanlegster zich beriep wegens
haar bezit, van de meubelen welke het
aan haar toebehorend huis stofferen en
waar zij aan haar echtgenoot onderdak
verschaft om de enige reden dat « de
voorrang welke de wet aan de echtgenoot
toekent, en die van hem de meester
maakt in het huis waar de echtgenoten
samenleven, noodzakelijk tot gevolg heeft
hem het bezit toe te kennen van de
meubelen die het huis stofferen, zelfs
indien het huis aan zijn vrouw toebehoort
en dat hij, dienvolgens, het voordeel van
de regel van artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek moet genieten », zonder op
aanlegsters conclusies te antwoorden, dan
wanneer aanlegster bij conclusies deed
gelden dat het bezit twee elementen begrijpt, het een stoffelijk : het houden
van de zaak, het ander zedelijk het animus sibi habendi en dat, bij toepassing
(1) Zie cle conclusie van het openbaar ministerie v66r clit arrest in Bull. en PAsro., 1955,
1, 3.

van deze prinCipes, de roerende goederen
geacht worden te behoren aan degene die
de plaatsen betrekt waarin zij geplaatst
zijn; dat dit principe ook geldt wanneer
de van goederen gescheiden vrouw eigenares is van het onroerend goed en alhoewel de echtelijke woonplaats daar gevestigd is; « dat in dergelijk geval, hoewei de woonplaats van de vrouw die van
de man is en dat deze gevestigd is waar
zich het onroerend g·oed van zijn vrouw
bevindt, de man ten huize van zijn vrouw
woont »:
Overwegende dat, nagaande wie van
de onder het stelsel van de scheiding van
g·oederen gehuwde echtgenoten aangezien moet worden als in het bezit zijnde
van het mobilair dat het onroerend goed
stoffeert waar de echtgenoten wonen, het
bestreden arrest vaststelt dat de door
het huwelijk uitgemaakte gemeenschap,
welke ook het aangenomen stelsel weze
wat de goederen betreft, immer als hoofd ·
de man heeft; dat het arrest uit de voorrang welke de wet aan de man toekent,
en die hem tot meester maakt in het huis
waar de echtgenoten samenleven, afleidt
dat hij het is die ten overstaan van
derden de meubelen bezit welke het huis
stofferen, zelfs indien dit huis een eigen
goed van zijn vrouw uitmaakt;
Overwegende dat het bestreden arrest
aldus op gepaste wijze de door aanlegster
v66r de rechter in hoger beroep genomen
conclusies heeft beantwoord;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 102, 108,
213a, 21~, 5~~. 5~6, 1315, 13~9, 1350,
1H1, 14~3, 14~8, 1529, 1536, 1539, 2230,
2279 van het Burg·erlijk Wetboek, 97 van

de Grondwet, doordat het bestreden
arrest het eigendomsrecht weigert te
erkennen waarop aanlegster zich beriep
wegens haar bezit van de meubelen die
het haar toebehorend huis stofferen, waar
zij aan haar man onderdak verschaft,
om reden dat « de voorrang welke de
wet aan de. man toekent en die hem tot
meester maakt in het huis waar de echtgenoten samenleven, noodzakelijk tot
gevolg· heeft hem het bezit toe te kennen
van de meubelen die het huis stofferen,
zelfs indien het huis aan zijn vrouw toebehoort, en dat hij dienvolgens het voordeel van de regel van artikel 2279 van
het Burgerlijk Wetboek moet genieten »,
dan wanneer het bezit van het mobilair
noch van de fictie der woonplaats, noch
van het gezag van de man afhankelijk
wordt gemaakt, doch enkel van het sa-
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mengaan van een stoffelijk element, uitgemaakt door het houden of het genieten
van gezegde meubelen, en van een zedelijk bestanddeel bestaande in het voornemen voor zich te bezitten, zoals aanlegster het deed gelden, bestanddelen
waarvan het bestreden arrest noch het
bestaan noch de vereniging in hoofde van
tweede verweerder in verbreking vaststelt :
Overwegende dat, indien het bestreden
arrest aanneemt dat verweerster «Banque Taymans en c;e », schuldeiseres van
de. heer Gordon, de roerende goederen in
beslag kan nemen die zich in de woonplaats van de echtgenoten GordonLoyens Vieujant bevinden, om reden dat
wecrens het principe van het gezag van
de "man, deze goederen, ten opzichte van
derden,. het eigendom van gezegde Gordon worden geacht, het ook vaststelt dat
deze roerende goederen waarop aanleO'ster een uitsluitend eigendomsrecht
in~oept, zowel in het bezit van de
heer Gordon als in dit van de aanlegster
zijn;
Overwegende dat, wanneer een vermenging werd teweeggebracht van. de
respectieve van goederen gesch8lden
echtgenoten toebehorende roerende goederen, er aan de schuldeiser van een van
de echtgenoten niet kan opgelegd worden
tussen deze goederen een onderscheid of
een afscheiding te maken welke de door
de echtgenoten zelf teweeggebrachte vermenging niet meer toelaat ;
.
Waaruit volgt dat de schuld8lser de
door de echtgenoten in de aangestipte
voorwaarden bezeten roerende goederen
in· beslag vermocht te nemen, behoudens
het recht voor de echtgenoot die niet
schuldenaar is overeenkomstig artikel 608
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering de afscheiding te vorderen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroord.eelt aanlegs.ter. tot . ~e
kosten en, naard1en de voorz1enmg voor
15 september 1953 betekend .werd,
tot een vergoeding van 150 frank Jegens
elkeen der verweerders.
16 september 1954. - 1° kamer. Voorzitter H. Louveaux, eerste voor·zitter. - ' Ve1·slaggever, H. Fettweis. .
Gelijkluidende concl1tsie, H. Raoul Hay01t

de Termicourt, procureur-generaal. Pleiters, HH. della Faille d'Huysse en

Ansiaux.

2e KAMER. -

20 september 1954

fO GENEESKUNDE. -

VERDOVENDE
ZELFSTANDIGHEDEN. VERBOD AAN
ELKE PERSOON BEHALVE AAN DE APOTHEKER DIE EEN TOEGANGBARE OFFICINA
HOUDT
VERDOVINGSMIDDELEN
AAN DE GENEESHEREN TE VERKOPEN
OF TE !COOP TE BIEDEN. BESTELLINGEN DOOR EEN NIET-APOTHEKER
OPGETEKEND. VRIJSPRAAK HIEROP
GESTEUND DAT DEZE BESTELLINGEN
NADERHAND
UITGEVOERD
WERDEN
DOOR EEN APOTHEKER DIE EEN TOEGANGBARE OFFICINA HOUDT. ONWETTELIJKHEID.

20 MISDRIJF. GROND VAN RECHTVAARDIGING.- ZEDELIJKE DWANG.BESTANDDELEN.

1° Schendt de artikelen 15, lid 2, en 28 van
koninlclijk besluit van 31 decembe1· 1930,
betreffende de handel in slaap- en ver-dovende middelen, het arrest dat een
belclaagde, niet-apotheker-, m·ijspreelct van
de betichting verdovingsmiddelen aan
een geneesheer te he b ben verkocht of te
!coop aangeboden, om ?'eden dat de door
hem opgetekende bestellingen naderhan~
uitgevoerd we!'den door een apotheker d~e
een voor het publiek toegangbare officina
houdt.
2o De zedelijke dwang, gmnd van l'echtvaardiging, bestaat enkel wanneer de
vrije wil van de dader vernietigd werd
of wanneer de dader belangen die hij
ve1·plicht was of gerechtigd was v661· alle
andere te behoeden niet anders tegen
een emstig en dl'eigend kwaad heef~
kunnen vrijwaren (1).
(PROCUREUR-GENERAAL TE LUIK,
T. ROTTENBERG EN CONSORTEN.)
ARREST

(2).

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 15 j anuari 19 54 fl'ewe~en door
het Hof van beroep te Lmk, mtspraak
doende ingevolge de verwijzing van de
zaak bij arrest van het Hof van 21 september 1954;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 15, lid 2, en 28
(1) Verbr., 27 december 1949 (Arr. Verbr.,
1950, biz. 265).
(2) EJen eerste arrest werd door het hof in
deze zaak gewczen de 21 september 1953
(Bull. en PASIC., 1954, I, 16).

6van het koninklijk besluit van 31 december 1930, betreffende de handel in slaapen verdovende middelen en van artikelen 1, 2 en 4 van de wet van 24 februari
1921, doordat het bestreden arrest, in
verband met de ten laste van verweerders weerhouden feiten, verklaart dat
dezen binnen de perken van de strikte
wettelijkheid gebleven zijn in alle gevallen waarin de door het arrest beschreven
gewone handelwij ze gevolgd werd voor
een levering van verdovende zelfstandigheden aan de geneesheren die een depot
houden, zonder echter vast te stellen dat
het aanwenden van die handelwijze in
hoofde van verweerders de vrijwillige en
bewuste uitvoering uitsloot van de daden
die strafbaar gesteld zijn ingevolge de
bepalingen waarvan de schending ingeroepen wordt :
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst dat verweerder Beauwin, handelende als aangestelde van de P. V.
B. A. « Probel "• waarvan de drie andere
verweerders de verantwoordelijke beheerders waren, de depot houdende geneesheren en veeartsen bezocht en hun
de producten deed kennen tot wier aankoop hij hen aanzette, dat hij de bestellingen optekende en, in normale omstandigheden, « hun de bestelde verdovingsmiddelen Iiet geworden door tussenkomst van apothekers die een officina
hielden en aan wie de recepten en bestellingsbons van de geneesheren-kopers
overgemaakt werden " ;
Overwegende, aan de ene zijde, dat
het arrest, uit de vast~telling dat, zodoende, de controle van de handel in
,verdovende zelfstandigheden " even doeltreffend is als wanneer de geneesheer
zich rechtstreeks tot de apotheker richt "•
afleidt dat verweerders, door te handelen
zoals zij deden, aan het bij koninklijk
besluit van 31 december 1930 beoogde
doel voldaan hebben ;
Overweg·ende, aan de andere zijde, dat
het arrest, steunend op de omstandigheid dat de gevolgde handelwijze « in
haar principe de goedkeuring, zonder
voorbehoud, van de administratie heeft
bekomen "• beslist dat er aanleiding toe
bestaat er uit af te leiden dat voormelde
handelwijze mel de geest van de wettekst
strookt ";
Overwegende dat, waar het arrest de
draagwijdte van het aan de geneesheren
of aan de veeartsen, om het even of dezen
al dan niet een depot houden, opgelegd
verbod verdovingsmiddelen te verkopen,
te koop te bieden of kosteloos of mits
betaling af te leveren, welk verbod bij

artikel15, lid 2, van het koninklijk besluit
van 31 december 1930 opgelegd wordt
aan elke persoon buiten de apotheker
die een aan het publiek toegangbare
officina houdt, beperkt tot het enige
geval waarin uit het miskennen vandit verbdd een zelfs betrekkelijke ondoeltreffendheid van de controle op de handelingen, welke aileen de daartoe aangewezen personen gemachtigd zijn te
verrichten zou voortvloeien het arrest
aan die tekst een beperkte zin toeschrijft
welke tegengesproken wordt door de
precieze· en algemene termen waarin hij
is opgesteld, en welke door generlei.
andere wets- of reglementsbepaling gerechtvaardigd wordt;
Dat zulks des te meer het geval is daar
het koninklijk besluit van 31 december
1930 niet tot enig doel heeft de controle
van de handel in verdovende zelfstandigheden in te richten, maar dat genomen
ter uitvoering van de wet van 24 februari
1921, het tegelijkertijd de reglementatie
en het toezicht inricht waartoe de regering bij artikel 1 van voormelde wet
gemachtigd werd de nodige maatregelen
en reglementen voor te schrijven;
Overwegende, wat betreft het geoorloofd karakter van de handelingen der
verweerders dat het arrest uit het
akkoord van de administratis wil afleiden
dat het niet de wijze is, waarop deze haaropdracht tot tenuitvoerlegging van de
reglementerings- en toezicht!)maatregelen heeft opgevat, die de zin Qf de draagwijdte van die maatregelen yastlegt en
tot gevolg zou kunnen hebben op zich
zelf de daad, welke door de positieve wetsof reglementsbepalingen als een misdrijf
aangemerkt wordt, g·eoorloofd te maken;
Waaruit volgt dat de bestreden beslissing in schending van de in het middel
aangeduide wetsbepalingen is gewezen
geweest;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 15, lid 2,
en 28 van het koninklijk besluit van
31 december 1930, 1, 2 en 4 van de wet
van 24 februari 1921 en 71 van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest,
met betrekking tot twee uitzonderlijke
gevallen waarin de verdovende. middelen
rechtstreeks aan de geneesheren werden
gezonden en gefactureerd, beslist dat
hier geen misdrijf werd gepleegd omdat
de handeling gerechtvaardigd was door
het spoedeisend karakter van het geval
en door de noodzakelijkheid tijd te winnen, zonder daardoor het bestaan van
een wettelijke grond van rechtvaardiging vast te stellen :
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Overwegende dat het arrest, na gewezen te hebben op " twee uitzonderlijke
gevailen waarin de verdovende middelen
rechtstreeks aan de geneesheren gezonden en gefactureerd werden n, beslist
dat die feiten het aan verweerders ten
laste gelegde misdrijf niet uitmaken
omdat zij " gerechtvaardigd worden door
het spoedeisend karakter van het ongeval en door de noodzakelijkheid tijd
te winnen n;
Overwegende dat de rechter over de
grond souverein in feite het bestaan
beoordeelt van de zedelijke dwang die
de toerekenbaarheid uitsluit en bij artikel 71 van het Strafwetboek voorzien is,
mits de gebruikelijke zin van de termen
der wetsbepaling niet te miskennen ;
Overwegende dat de termen van evengemelde artikel : " gedwongen werd door.
een macht waaraan hij niet heeft kunnen
wederstaan n, niet aileen ondersteilen dat
de wil van de dader door een op hem
inwerkende macht verzwakt is geweest,
maar ook dat zijn vrije wil te niet
gedaan werd, of nog dat het de dader
niet mogelijk was, tegen een ernstig en
dreigend kwaad, belangen te vrijwaren
die hij tot de plicht had of gerechtigd
was v66r aile andere te vrijwaren ;
Overwegende dat uit de enkele vaststelling dat het geval spoedeisend was en
dat het noodzakelijk was tijd te winnen,
het bestaan of de bedreiging van een
ernstig, dreigend en zeker kwaad niet kan
afgeleid worden waaruit voor verweerders
een zedelijke dwang tot het rechtstreeks
leveren van het product aan de geneesheer zou ontstaan zijn, naardien deze
handelwijze het enig redelijk middel zou
blijken om op werkelijke wijze de toestand te verhelpen ;
Waaruit volgt dat het Hof van beroep
het door het middel bestreden dispositief
niet wettelijk gerechtvaardigd heeft en
dat het middel gegrond is ;
Om di:e redenen, en zonder acht te
ilaan op de memorie nedergelegd ter
griffie van de rechtbank die de beslissing
gewezen heeft, na het verstrijken van de
termijn gesteld bij artikel ~22 van het
Wetboek van strafvordering en verlengd
overeenkomstig artikel 7 van de wet van
22 juli 1927; verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerders tot de kosten ; verwijst de zaak naar het Hof van beroep te
Gent.
20 september

195~.

-

2e kamer. -

Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. van Beirs. Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiter, I-I. Faures (van
de balie van beroep te Brussel).

2e KAMER.- 20 septennber 1954

MIDDELEN TOT VERBREKING. MLITIEZAKEN. - MIDDEL DAT, OM HET
TE LAAT INSTELLEN VAN DE VOORZIENING TE RECHTVAARDIGEN, DE ONTSTENTENIS VAN ZEKERE MELDINGEN
INROEPT IN DE UITGIFTE VAN DE BESLISSING WELKE AAN DE AANLEGGER
BIJ DE AANZEGGING OVERHANDIGD IS
GEWEEST. UITGIFTE NIET OVERGELEGD. MIDDEL DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG MIST.

Mist feitelijke grondslag het middel dat,
om het te laat instellen van de voorziening tegen een beslissing van de lwge
militieraad te rechtvaardigen, de ontstentenis inroept van zekere lmeldingen in de
uitgifte van de beslissing die aan de
aanlegger bij de aanzegging van deze
laatste overhandigd werd, dan wanneer
deze uitgifte niet wordt overgelegd.
(wEINBERG.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 1~ december 1953 gewezen
door de hoge militieraad ;
Overwegende dat aanlegger uiterlijk
op 18 januari 195~ aanzegging van de
beslissing ontvangen heeft, en dat hij zijn
voorziening aan de griffie van dit hof
gezonden heeft op 11 mei 195~, dit is na
de verstrijking van de bij artikel 52 van
de wet van 15 juni 1951 op de militie,
de recrutering en de dienstplicht gestelde
termijn;
Overwegende dat aanlegger, ter rechtvaardiging van het te laat insteilen van
de voorziening, inroept dat de uitgifte
van de hem aangezegde beslissing op de
keerzijde niet vermeldt, zoals het naar hij
beweert geboden was, dat er voorziening
in verbreking tegen die beslissing openstaat en op welke wijze dat rechtsmiddel
moet uitgeoefend worden ;
Overwegende dat de uitgifte, waarop
het middel gegrond is, niet tot ·staving
van de voorziening voorgebracht -Wor,d t ;

-8Dat, ware het middel naar recht gegrond, het evenwel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
20 september '195~. - 2e kamer. Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Ve1·sla'ggeve1', H. Belpaire. Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaatgener~al.

3° Op de enkele hoge1·e bm·oepen van het
openbam· ministerie en van de beklaagde,
mag de ?'echter in hager beroep de door
de ee1'Ste rechtm· ten bate van de burgerlijke partij uitgesproken verom·deling van
de bekla_agde niet ve·rzwa1'en (3).
(LONGREE, T. DEPAS EN HET NATIONAAL
VERBOND DER SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN.)
ARREST.

2e KAMER. -

20 september 1954

1 o ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN EN DODING. VERKEERSONGEVAL. - WANBEDRIJF. DAT NIET
NOODZAKELIJK IN EEN INBREUK OP DE
WEGCODE BES'rAAT.
2° ONVRI.JWILLIGE VERWONDINGEN EN DODING. BESLISSING
VAN VEROORDELING. - RECHTER NIET
GEHOUDEN VAN ANIBTSWEGE EN VOORAF
AAN DE BEKLAAGDE DE ONVOORZICHTIGHEDEN OF NALATIGHEDEN AAN TE
DUIDEN DIE TE ZIJNEN LASTE KUNNEN
WEERHOUDEN WORDEN.
3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- BURGERLIJKE VORDERING. - HoGERE BEROEPEN VAN HET OPENBAAR
NIINISTERIE EN VAN DE BEKLAAGDE.VERZWARING VAN DE VEROORDELING
TEN BATE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
- 0NWETTELIJKHEID.
'1

°wee1•houden
Het ten gevolge van een verkeersongeval
wanbed1·ij( van verwondin-

gen dom· onvoorzichtigheid omvat niet
noodzakelijk een inbreuk op de Wegcode. De rechter ove1· de gTond kan, zonder tegenstTijdigheid, uit hoofde van verwondingen dom· onvoorzichtigheid veToordelen zonder een veroordeling wegens
inbr~uk op de Wegcode uit te sp1·eken ('1).
2° In kennis gesteld met een betichting van
onvrijwillige ve1·wondingen, is de rechte~·
er niet toe gehouden, alvorens een VM'OOTdeling uit te spTeken, van ambtswege aan
de beklaagde de onvoorzichtigheden of
nalatigheden aan te duiden die tegen
hem zouden kunnen weerhouden worden (2).
(1) Zie verbr., 28 januari 1952 (A1'1". Verbr.,
1952, biz. 266).
(2) Verbr., 21 december 1953 (Arr. Verbr.,
1954, biz. 281; Bull. en PAsrc., 1954, I, 340).
(3) Verbr., 17 november 1952 (A1·r. Vm·br.,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 januari '195~ in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Hoei;
I. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de publieke
vordering:
Over de eerste twee middelen, het
eerste, afgeleid uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, '163 en 195
van het Wetboek van strafvordering, ~18
en ~20 van het Strafwetboek en 3~ van
het algemeen reglement op de politie van
het vervoer en het wegverkeer (koninklijk
besluit van 1 februari 193~). doordat het
bestreden vonnis, ofschoon het ten laste
van aanlegger geen enkele inbreuk op
voormeld reglement voor bewezen houdt.
hem uit hoofde van inbreuk op artikelen 418 en ~20 van het Strafwetboek
veroordeelt om de enige reden dat fl_anlegger de bepalingen van artikel 3~ van
dat reglement niet heeft nagekomen,
welke bepalingen in de dagvaa,rding niet
voorzien waren noch door het wijzend
gerecht overgenomen werden, waaruit
volgt dat de bestreden beslissing aileen
op tegenstrijdige motieven berust, wat
met g·emis aan motieven gelijkstaat ; het
tweede, afgeleid uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 65 van het
Strafwetboek, 163 en 195 van het Wethoek van strafvordering, ~18 en ~20
van het Strafwetboek, 3~ van de Wegcode, en schending van de rechten derverdediging, doordat het bestreden vonnis, zonder de in de dagvaarding opgegeven telastlegging van inbreuk op gezegde
Code te wijzigen, aanleg·ger wegens nietnakoming van de bepalingen van artikel 3~ van het verkeersreglement veroor1953, biz. 153; Bull. en PAsrc., 1953, I, 167,
en nota); zie verbr., 16 november 1953 (Arr.
Verbr., 1954, biz. 169; Bull. en PASIC., 1954,.
I, 193, en nota); 1 februari 1954 (A1·r. Verbr.,
1954, biz. 383; Bttll. en PAsrc., 1954, I, 475,.
en nota 3).

-9deelt zonder dat aanlegger ervan verwittigd werd dat hij ten aanzien van de aldus
gewijzigde telastlegging verweer diende
te voeren en zonder dat het vonnis in
zijn beslissing van schending· van voormeld artikel 34 melding maakt, maar zich
ertoe beperkt deze inbreuk te heschouwen als omvat in het g·ebrek aan vooruitzicht of aan voorzorg, voorzien door
artikelen 418 en 420 van het Strafwethoek, welke telastlegging onderscheiden
is van die inbreuk op voormeld artikel 3t,,
daar verwondingen door onvoorzichtigheid, slechts het gevolg zijn van een
vooraf hegane inbreuk op de Wegcode:
Overwegende dat aanlegger ervan beticht was inbreuken gepleegd te hebben
op artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek en 35 van het koninklijk besluit
van 1 februari 1934, houdende algemeen
reglement op de politie van -het vervoer
en het verkeer; dat het bestreden vonnis,
hoewel aanlegger van de op voormeld
artikel35 gegronde vervolging ontslaande,
hem uit hoofde van onvrijwillig·e slagen
en verwondingen veroordeelt ;
Overwegende dat het vonnis, om deze
veroonleling te rechtvaardigen, steunt op
de feitelijke overweging dat aanlegger,
omwille van de geringe uitzichtsstrook
die hij v66r zich had, de verplichting had
zo vlug mog·elijk na het voorbijsteken
opnieuw rechts te rijden, maar dat hij
nagelaten heeft zulks te doen " en dat
deze fout het gebrek aan vooruitzicht of
voorzorg uitmaakt dat de oorzaak is van
de aan Depas toegebrachte slagen en
verwondingen " ;
Overwegende dat het vonnis op de
aldus aan aanlegger verweten handelwijze
niet wijst als bestanddeel van een in_breuk op de W egcode, doch als een fout
die een gebrek aan vooruitzicht of voorzorg uitmaakt, en een bestanddeel is van
het misdrijf van onvrijwillig toehrengen
van slagen en verwondingen.;
Overwegende derhalve, enerzijds, dat
het vonnis niet met cle tegenstrijdigheid
in de motieven behept is welke het
eerste middel het toeschrijft, anderzijds,
dat, vermits aanleg·ger niet uit hoofde
van inbreuk op artikel34 van de Wegcode veroordeeld is geweest, de rechter
over de grond hem niet vooraf hehoefde
te verwittigen dat hij verweer diende
te voeren ten aanzien van een volgens
die bepaling omschreven feit;
Dat de middelen niet kunnen aangenomen worden ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikelen 97 van de Grondwet, 163 en 195 van het Wetboek van

strafvordering, 71 van het Strafwetboek
en 34 van het koninklijk besluit van
1 februari 1934, doordat het bestreden
vonnis de conclusies niet beantwoordt
waarbij aanlegger, de vraag van de verantwoordelijkheden in haar geheel beschouwend, deed gelden dat hij naar links
had moeten uitwijken in een poging om
een botsing te vermijden met verweerder
die uit de tegengestelde richting kwam
aangereden en een ongelukkige rijbeweging naar links uitgevoerd had :
Overwegende dat aanlegger, om staande te houden dat de eerste rechter ten
onrechte de gehele verantwoordelijkheid
voor het ongeval op hem had gelegd, inzonderheid aanvoerde dat hem niet kon
worden aangewreven niet meer rechts
gereden te hebben en daaraan toevoegde
" dat het trouwens uit het oog niet moet
worden verloren dat, omwille van de
ongewone door Depas uitgevoerde rijbaweging, Longree eveneens gepoogd heeft
het ongeval te vermijden door naar links
uit te wijken ";
Overwegende dat het vonnis, door erop
te wijzen dat de handelwijze van Depas
genoegzaam gerechtvaardigd is door een
ontwijkingsmanoeuvr.e die tengevolge van
het oprijzen van aanlegger noodzakelijk
werd gemaakt, op passende wijze het in
het middel voorgebrachte verweer heeft
heantwoord ; dat het middel dienvolgens
feitelijke grondslag mist ;
En overwegende dat de substantHile 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 gewezen over de
vorderingen der burgerlijke partijen :
a) Over de vordering van de burgerlijke partij, het Verhond van de Socialistische Mutualiteiten :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel inroept;
b) Over de vordering van de burgerlijke partij Louis Depas :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikelen 202 en 203 van het
Wetboek van strafvordering, doordat het
bestreden vonnis het bedrag van de door
de eerste rechter ten laste van aanlegger
jegens de burgerlijke partij Louis Depas
uitgesproken veroordeling verhoogd heeft,
dan wanneer evengemelde burgerlijke
partij niet in hoger beroep was gekomen :
Overwegende dat de rechtbank van
politie aanlegger veroordeeld had aan de
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burgerlijke partij Depas een som van
23.070 frank in hoofdsom te betalen ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
op het hoger beroep van het openbaar
ministerie en van aanlegger aileen, met
schending van artikel 202 van het Wethoek van strafvordering en het advies
van de Raad van State van 26 october
1806, goedgekeurd de 12 november 1806,
het bedrag van die veroordeling op
25.498 frank breng·t, aanleggers toestand
jegens de burgerlijke partij aldus verzwarend, dan wanneer die partij geen
hoger beroep had ingesteld ;
Dat het middel dienvolgens gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis voor zoveel het aanlegger veroordeelt om, onder aile voorbehoud, aan
de burg·erlijke partij Depas de som van
25.498 frank met de vergoeding·s- en
gerechtelijke interesten te betalen; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat melding van onderhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt aanlegger tot vier vijfden
en verweerder Depas tot een vijfde der
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te Luilc,
zetelende in hoger beroep.
20 september 1954. 2e kamer. Vom·zitte1·, H. Wouters, voorzitter. Verslaggeve1·, I-I. Bareel. - Gelijkluidende
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.

2 9 KANIER. -

20 september 1954

10 VERKEER. -

LICHANIELIJKE ONBEKWAAMHEID OM TE BESTUREN.- VERPLICHTE VERVALLENVERKLARING VAN
HET RECHT TE BESTUREN. MAATREGEL NIET AFHANKELIJK VAN EEN
VERVOLGING OM BESTUURD TE HEBBEN
ZONDER DE VEREISTE LICHAMELIJKE
HOEDANIGHEDEN TE BEZITTEN.

2° VERKEER. LICHAMELIJKE ONBEKWAAMHEID OM TE BESTUREN.- VERPLICHTE VERVALLENVERKLARING VAN

(1) Over het geval waarin de lichamelijke
onbekwaamheid om een rijtuig te voeren een
bestanddeel uitmaakt van het misdrijf waarop
de vervolging gegrond is, zie verbr., 4 october 1938 (Arr. Verb., 1938, biz. 195).

HET RECHT TE BESTUREN. VEILIGHEIDSMAATREGEL. VASTSTELLINGEN
WELKE DEZE MAATREGEL ONDERSTELT_

3o RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TE
BESTUREN WEGENS LICHAMELIJKE ONBEKWAAMHEID OM TE BESTUREN,
BEKLAAGDE
NIET
VERWITTIGD.
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE
VERDEDIGING.

4° VERBREKING.

UITGESTREKTHEID. STRAFZAKEN. 0NWETTELIJK UITGESPROKEN VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TE BESTUREN
WEGENS
DE
LICHAMELIJKE
ONBEKWAAMHEID VAN DE BEKLAAGDE. GEDEELTELIJKE VERBREKING.

1° De toepassing van m·tikel 2, lid 11, van

de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd
bij deze van 1 augustus 1924, betreffende de ve~·plichte vervallenverklm·ing
van het recht een rijtuig te voeren,
wegens de lichamelijke onbekwaamheid
om te bestUI·en, is niet afhankelijk van
een vervolging uit hoofde van een rijtuig
gevoe1·d te hebben zonder de vereiste
lichamelijke hoedanigheden .te vertonen.
2° De ve1·vallenverklaring van het recht een
1·ijtuig te voeren, wegens de lichamelijke onbelcwaarnheid van de belclaagde,
maalct een veiligheidsrnaatregel uit, die de
gerechtelijke vaststelling onde1·stelt van
de lichamelijke onbekwaarnheid orn te
besturen, van het bestendig of voorlopig
karaktCI' van deze onbekwaarnheid, en
van haar am·d of haar graad.
3° Wanneer de lichamelijlce onbelcwaamheid orn een 1·ijtuig te voe1·en geen bestanddeel uitmaakt van het misdrij{
waarop de ve1·volging gegro1~d is, rnag de
rechter de vervallenverklanng van het
recht om te besturen slechts uitspreken
indien de belclaagde e1· van verwittigd
we1·d dat hij desaangaande zijn verwee1·
diende voo1· te drag en (1).
4° De wegens een licharnelijke onbelcwaamheid van de belclaagde uitgesp'l'oken vervallenverklm·ing van het recht te besturen
is geen straf. Indien de beslissing betreffende de toepassing van deze veiligheidsrnaat1·egel verbrolcen wordt, lean de verbreking slechts gedeeltelijk z~jn (2).
(2) Zie verbr., 14 februari 1949 (ArJ·.
Verb1•., 1949, blz. 118) en nota 2; ·verge].
verbr., 20 april 1953 (Arr. Verbr., 1953,
blz. 559; Bull. en PAsiC., 1953, I, 630).

11(DANTHINE, 1'. WERY EN CONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 e februari 195~ door het I-I of
van beroep te Brussel gewezen ;
I. Voor zoveel de voorziening de over
de publieke vordering gewezen beslissing
bedoelt :
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 182 en 183
van het Wetboek van strafvordering,
2 van de wet van 1 augustus 192~, tot
wijziging van de wet van 1 augustus 1899
op de politie van het verkeer, 11 van de
Wegcode, 97 van de Grondwet en van de
rechten der verdediging, doordat de definitieve vervallenverklaring van het recht
een voertuig te besturen bij het bestreden
arrest ten laste van aanlegger uitgesproken geweest is om reden dat hij,
veroordeeld geweest zijnde op grond van
een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval, bovendien lichamelijk onbekwaam tot sturen bevonden werd, dan
wanneer, eerste onderdeel, het feit dat
een weggebruiker de tot het besturen
van een voertuig vereiste lichamelijke
hoedanigheid niet bezit, bij artikel1 '1 van
de Wegcode, strafbaar wordt gesteld, en
aanlegger niet uit hoofde van dat misdrijf
vervolgd geweest was, en dan wanneer,
tweede onderdeel, hij niet verzocht of
uitgenodigd geweest is ten aanzien van
een overtreding op voormeld artikel 11
verweer te voeren, en evenmin " het feit
der lichamelijke onbekwaamheid n te betwisten of tegen te spreken, hetwelk de
rechters over de grond weerhouden hebben, zo niet als een afzonderlijk misdrijf,
dan toch als bijzondere of verzwarende
- omstancligheden van de enig weerhouden
telastlegging - onvrijwillige slagen en
verwonclingen - , welke omstandigheid
de uitgesproken veroordeling rechtvaardigt ; dat aanleggers verclecligingsrecht
mitsdien niet geeerbiedigd geweest is;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat luidens artikel 2,
lid 11, van de wet van 1 augustus 1899,
gewijzigd bij de wet van 1 augustus 192~,
de vervallenverklaring van het recht een
rijtuig te voeren moet « uitgesproken worden indien, ter gelegenheid van ene verDordeling wegens misdrijf tegen de politic
op het vervoer of wegens vervoerongeval
te wijten aan de schuld van hun dader,
de plichtige lichamelijk onbekwaam erkend wordt een rijtuig te voeren; in dit

geval zal de vervallenverklaring uitgesproken worden hetzij ten definitieven
titel, hetzij voor een tijdperk gelijkstaande met den waarschijnlijken duur
der onbekwaamheid van den plichtige,
naarmate deze bestendig ofwel voorlopig
zal blijken ; de rechtbank zal nochtans,
volgens den aard of de graad der onbekwaamheid, de vervallenverklaring tot
het voeren van een of meer soorten rijtuigen kunnen beperken n ;
Overwegende dat de toepassing van
deze gebiedende bepaling niet afhankelijk
is van een vervolging uit hoofde van het
voeren van een rijtuig zonder daartoe de
vereiste lichamelijke hoedanigheid te
bezitten ·
Dat l~et eerste onderdeel van het
middel naar recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de toepassing van
bovengemelde bepaling, in rechte, de
vaststelling veronderstelt van de lichamelijke onbekwaamheid om een rijtuig
te voeren, deze van het blijvend of voorlopig karakter van die onbekwaamheid,
en deze van de aard of de graad ervan ;
Overwegende dat die vaststellingen
op feitelijke gegevens rusten waaromtrent de partijen hun verweer moeten
kunnen voorbrengen ;
Overwegende, dienvolgens, dat, wanneer de lichamelijke onbekwaamheid een
rijtuig te voeren geen bestanddeel uitmaakt van het misdrijf dat ten grondslag·
van de vervolging ligt, de rechter over de
grond slechts tot bedoelde vaststellingen
mag overgaan en de veiligheidsmaatregel,
welke zij met zich brengen, gelasten in de
mate dat de beklaagde verwittigd geweest is dat hij verweer ten aanzien van
die maatregel diende te voeren ;
Overwegende dat aanlegger slechts uit
hoofde van onvrijwillige slagen en verwondingen vervolgd geweest is ;
Overwegende dat uit geen enkel stuk,
waarop het Hof acht vermag te slaan,
blijkt dat er van de lichamelijke onbekwaamheid tot sturen melding gemaakt
geweest is in de dagvaarding van het
openbaar ministerie of in zijn vorderingen
v66r de correctionele rechtbank of v66r
het Hof van beroep, of dat de rechter
over de grond, in eerste aanleg of in
hoger beroep, aanlegger verwittigd heeft
clat hij daaromtrent zijn verweer diende
voor te dragen ;
Overwegende derhalve dat de rechten
der verdediging geschonden geweest zijn ;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantii:ile of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden na-

---~----

geleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening de beslissingen over de burgerlijke vorderingen
bedoelt :
Overwegende dat het arrest, in verband met de door de burgerlijke partijen
Wery en Wilgant ingestelde vorderingen,
een deskundige aanstelt ten einde de
door die partijen geleden schade te
schatten; dat het, wat de burg·erlijke
partij " Societe mutuelle des administrations publiques » aangaat, bij bevestiging·
van het beroepen vonnis op dit punt,
de uitspraak uitstelt « wat de kosten van
deze burgerlijke partij betreft » ;
Overwegende dus dat het arrest ten
opzichte van g·een enkele cler vervveerders een einclarrest is, naar de zin van
artikel 416 van het \Vetboek van strafvorclering, en dat het niet over een betwisting nopens de bevoegdheid gewezen
werd;
Overwegende clat de voorziening mitsclien niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel voor zoveel het
aanlegger clefinitief vervallen verklaa~cl
heeft van het recht een motorvoertmg
te besturen ; verwerpt de voorziening
voor het overige ; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal g·emaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de aldus beperkte zaak na.ar het Hof van beroep te
Luik; veroordeelt aanlegger tot de helft
der kosten, laat het overblijvende ten
laste van de Staat.
20 september 1954. 2e learner. Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggeve1', H. C. Louveaux. Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Struye.

2e KAMEn. -

20 september 1954

DOUANEN EN ACCIJNZEN. -

DEEL-

NEMING AAN EEN SMOKKELFEIT OF AAN
EEN POGING TOT SMOKKEL DOOR EEN
BEAiVIBTE VAN DE ADMINISTRATIE DER
DOUANEN. DRAAGWIJDTE VAN DEZE
LAATSTE BEWOORDINGEN.

In artikel 34 van de wet van 6 april 1843
op de bestraffing van de smokkel in zake
douanen bedoelen de woorden « elke
beambte van de administmtie der douanen » elke bearnbte van de administ1·atie
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der douanen en accijnzen die aan een
douanedienst ver bonden is (1).
(HARDY, T. DE BELGISCHE STAAT,
ADMINISTRATIE DER DOUANEN
EN ACCIJNZEN .)
ARREST.

HET HOF; - Gelet 6p het bestreden
arrest, op 26 februari 1954 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
I. Over de voorziening· van II ardy :
Over het eerste micldel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 311 en 318
van de wet van 26 augustus 1822 betreffende de heffing der rechten van in-, uiten doorvoer, en de accijnzen, 34 van de
wet van 6 april '1843 op de bestraffing van
inbreuken ter zake van douanen, 2 en 6
van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet, doorclat het bestreden arrest,
bij bevestiging van de beslissing van ~e
eerste rechter, aanlegger tot gevangemsstraffen en geldboeten, alsmede tot het
betalen van fiscale boeten veroordeelcl
heeft en hem van elk openbaar ambt vervallen heeft verklaard, om « als beambte
bij het bestuur van douanen », beweerclelijk aan feiten van of pogingen tot smokkelarij cleelgenomen te hebben, clan wanneer aanlegger, zoals hij het in zijn regelmatig v66r de rechter over de groncl
genomen conclusies aanvoerde, niet de
hoeclanig·heicl van aang·estelde cler douanen had, en dan wanneer derhalve de
strafrechtelijke bepalingen, die van enge
interpretatie zijn en die voorwaarde vereisten, op hem niet konden toegepast
worden :
Overwegende dat de wet van 6 april
1843 de algemene wet van 26 augustus
1822 waarmede zij een geheel vormt,
aanvult en er toe strekt de bestraffing
van inbreuken ter zake van douanen en
accijnzen in te richten ;
Dat de beambten der accijnzen en die
der douanen tot een zelfde bestuur belwren : het bestuur van douanen en
accijnzen; dat, volgens artikel 311 van .
de wet van 26 augustus 1822, overal
waar er gesproken wordt van de administratie en van haar beambten, door
dezen uitdrukkelijk de algemene adrninistratie van douanen en accijnzen en
aile beambten van die administratie zon(1) Raadpl. verbr., 16 november
(Bull. en PAsrc., 1915-1916, I, 490).

1915
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der onderscheid bedoeld worden ; dat artikel 233 van dezelfde wet bepaalt dat alle
agenten zonder onderscheid, hetzij van
de douanen, hetzij van de accijnzen, processen-verbaal wegens ov11rtreding van
wetten op douanen en accijnzen kunnen
opmaken, wanneer zij daartoe gerechtigd
zijn;
Dat eruit volgt dat artikel 34 van de
wet van 6 april 1843 bij de uitdrukking
" elke beambte van de administratie der
douanen " elke beambte van de administratie van douanen en accijnzen bedoeld heeft die aan een douanedienst
verbonden is ;
Overwegende dat, uit de vaststellingen
van het bestreden vonnis, naar hetwelk
het bestreden arrest verwijst, in feite
blijkt dat, zo aanlegger, ambtenaar van
het te Athus gevestigde kantoor, dat
specifiek tot de accijnzen b~~oorde, zi~h
inzonderheid met de acCIJnzen bez1g
hield, hij, om reden dat hij op die in de
douanekring gelegen plaats de enige
beambte van de administratie was,
bovendien tot taak had de doorrit van de
vrachtwag·ens vast te stellen, hun inhoud
na te zien en de overeenstemming van de
lading met de documenten te onderzoeken;
Overwegende dat uit die vaststellingen
blijkt dat aanlegger aan een dienst aangaande de douane verbonden was ;
. Dat de rechter over de grond derhalve
wettelijk kon beslissen dat aanlegger in
de uitoefening van die bijkomende functie
een beambte van de administratie van
de douanen was naar de zin van artikel 34 van de wet van 6 april 1843;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afg·eleid uit
de schimding van de artikelen 195 van
het Strafwetboek, 233 en 3'11 van de
algem!me wet betreffende de douanen en
accijnzen van 26 augustus 1822 en 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden
arrest aanlegger uit hoofde van valsheid
in geschriften (telastlegging· A, I, 2°;
A II 2o en 2, III, 2°) veroordeeld heeft
o~, ~penbaar ambtenaar zijnde, bij het
opmaken van alden van zijn ambt, beweerdelijk de aard van hun wezen of van
hun omstandigheden gewijzig·d te hebben,
dan wanneer de litigieuze akten uitsluitend douanebescheiden waren, waarvan
het opmaken niet tot de ambtswerkzaamheid van aanlegger, dienstoverste der
accijnzen, behoorde, en dan wanneer de
door aanlegger begane vergissingen bij
het opmaken van buiten zijn bevoegdheid vallende geschriften, in zijn hoofde
dienvolgens geen aanleiding konden ge-

ven tot de toepassing van de voor valsheid in geschriften gestelde straffen :
Overwegende dat, uit het op het eerste
middel verstrekte antwoord, blijkt dat
het bestreden arrest wettelijk vastgesteld heeft dat aanlegger bevoegd was
om akten betreffende de administratie
van de douanen op te maken ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 195 van het
Strafwetboek, 34 van de wet van 6 april
1843 betreffende de bestraffing der inbreuken ter zake van douanen, en 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest aanleg·g·er in verbreking schuldig·
verklaard heeft aan het geheel der in de
telastleggingen van het parket en van hct
Ministerie van financien omschreven
en door de eerste rechter als bewezen
verklaarde feiten, zonder evenwel uit te
maken dat aanlegger, op het tijdstip van
bedoelde feiten, kennis had van de smokkel welke al de andere beklaagden samen
pleegden en zonder dienvolgens de bestanddelen van het bedrieglijk opzet, dat
de tegen hem weerhouden misdrijven
kenschetst, vast te stellen :
Overwegende dat het bestreden arrest,
zowel bij verwijzing naar de motieven
van de eerste rechter als op grond van
eigen overweg·ingen, er op wijst : 1° dat
aanlegger valselijk de doorrit aan he t
kantoor te Athus-route, in de douanekring·, van vrach twag·ens g·el.~den m_e t
tomaten en perziken en valsehJk de mtvoer van die goederen vastgesteld heeft ;
2o dat aanlegger niet kan worden aangezien als te goeder trouw gehandeld
hebbende dat door· een nota van de
ontvange; van douanen te Namen zijn
aandacht op de onregelmatigheicl van
zijn handelingen gevestigd was ~·eweest
en dat hij de volgende dag voortgmg meL
het afleveren van nieuwe documenten,
waarop hij zelfs valse data vermeldde ;
3o dat mitsdien, in hoofcle van aanleg·g·er,
" het bedrieglijk opzet of het oogmerk
om te schaden voldoende blijken " uit die
feiten en namelijk dat hij « niet te goeder
trouw kon zijn " ;
Dat het middel feitelijke grondslag·
mist;
Overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing· overeenkomstig de wet is ;
Over de voorziening van Alphonse
Sittinger :
Overwegende dat de subsLantiele of

-14op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden, nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
20 september 1954. 2e kamer.
Voorzitter, H. Wouters, voorzitter.
Verslaggever, H. Giroul. Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaatgeneraal.- Pleiter, H. Van Rijn.

2e KAiVIER. -

20 september 1954

GEESTRIJKE DRANKEN. -

BEziT

DOOR EEN SLIJTER VAN 'fER PLAATSE
TE VERBRUIKEN DRANKEN. NIE'l'
OPZETTELIJK MISDRIJF. AANWEZIGHEID VAN GEESTRIJKE DRANKEN iN DE
INRICHTING. VRIJSPRAAK GESTEUND
OP DE ONTSTENTENIS VAN BEWIJS DAT
DEZE AANWEZIGHEID DOOR DE SLIJTER
GEKEND EN GEWILD WAS. ONWETTELIJKHEID.

Daar het bezit van geestT'I:ike dranken, in
zijn inrichting, doo1· een slijter van te1'
plaatse te ver b1·uiken dranlcen, een niet
opzettelijk misdrijf is, maakt de aanwezigheid van dergelijlce dranken in de
inrichting een wettelijk vermoeden ervan
uit dat deze aanwezigheid door de sl1:jter
gekend en gewild was. Dit vermoeden
kan slechts dom· het bewijs van het tegendeel weerlegd worden (1).
(DE ADMINISTRATIE VAN FINANCLEN,
'f. REGNIER.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 8 maart 1954 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Over het middel, afg·eleid uit de scherrding van de artikelen 1 en 2 van de wet
van 29 augustus 1919, doordat het bestreden arrest verweerster, slijtster van
ter plaatse te verbruiken dranken, vrijspreekt van de telastlegging· sterke dranken voorhanden te hebben gehad, om

reden dat de aanwezigheid van alcoholhoudende dranken in de inrichting van
Regnier. op zich zelf het wettelijk vermoeden niet kon teweegbrengen dat die
aanwezigheid. haar bekend was en door
haar gewild was :
Overwegende dat artikelen 2 en 14 van
de wet van 29 augustus 1919 op het regime van de alcohol ten laste van de
exploitanten van slijterijen van ter
plaatse te verbruiken dranken, het bezit
van sterke dranken in de bij artikel 2
omschreven plaatsen strafbaar stellen;
dat het ten deze om een niet opzettelijk
misdrijf gaat, waarvan de wet het enkel
materieel feit bestraft;
Overwegende dat, ten aanzien van die
misdrijven, de vervolgende partij de
rnaterialiteit dient te bewijzen van het
ten laste van een slijter van ter plaatse
te verbruiken dranken g·eleg·de feit ; dat
de wet, wanneer dit bewijs bijgebracht is,
uit de materialiteit van het feit het vermoeden van de fout van de beklaagde
afleidt;
Overwegende dat, zo de beklaagde een
omstandigheid inroept, die zijn fout uitsluit, het hem behoort het wettelijk vermoeden om te werpen ;
Overweg·ende dat het bestreden arrest
niet vaststelt dat verweerster de in de
dagvaarding vermelde sterke dranken
niet voorhanden gehad heeft;
Overwegende dat de rechter over de
grond, door impliciet te beslissen dat de
vervolgende partij het bewijs diende te
leveren dat de aanwezigheid van alcohol
door verweerster gekend en gewild was
de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster tot de kosten ;
verwijst de zaak naar he.t Hof van beroep te Brussel.
20 september 1954. 2e kamer. Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. C. Louveaux. Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiter. H. Depresseux
(van de balie van beroep te Luik).

2° KAMER. -

(1) Verbr., 18 december 1933 en de conclusie van het openbaar ministerie (Bull. en
PAsrc., 1934, I, 107).

1° VALSHEID
-

20 september 1954
IN

GESCHRIFTEN.

GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. -

-15VEREISTE VOORWAARDEN OPDA'l' DE
DADER VAN DE VALSREID STRAFRECRTELIJK VOOR RET GEBRUIK VAN DE
VALSE STUKKEN ZOU INSTAAN.

2° VERJARING (IN STRAFZAKEN).
VERSCREIDENE l'v!ISDRIJVEN DIE DE
UITVOERING VAN EEN ZELFDE STRAFBAAR VOORNEMEN UITMAKEN. VERJARING BEGINT SLECRTS TE LOPEN VAN
RET LAATSTE MISDRIJF AF.

1° De dader van een valsheid in gesch!'iften

staat strafrechtelijk in voor het gebruik
van het valse stuk dat de door hem voorziene en gewilde voortzetting van de
valsheid is (1).
2° Wannee1' verscheidene misd1·ijven de
opeenvolgende uitvoeriny van een zelfde
stmfbam· voornemen zijn en aldus slechts
een rnisdrijf uitrnaken, begint de verjaring van de publieke vordering slechts,
ten aanzien van het geheel van de feiten,
vanaf het laatste ervan te lopen (2).
{VERBIST.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 maart 195t. door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
. Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van artikel 22 van de wet van
17 april 18 7 8, doordat het bestreden
arrest beslist dat de verjaringstermijn
der publieke vordering ter zake gelopen
heeft van af 15 october 19t.8, datum van
de laatste terugbetaling, door de Staat,
van de litigieuze schatkistcertificaten,
dan wanneer de door aanlegger gepleegde
valsheid niet de terugbetaling door de
Staat, maar enkel de verhandeling der
certificaten bedoelde, dan wanneer dat
doel bereikt en het misdrijf dienvolgens
tengevolge van de verkoop van de
effecten voltrokken was :
Overwegende, enerzij ds, dat het bestreden arrest in feite vaststelt dat valgens aanleggers opvatting, het verkopen
door hem, van de schatkistcertificaten
redelijkerwijze niet het laatste feit van
gebruik van de hem ten laste gelegde
valse stukken kon uitmaken, maar dat de
(1) Verbr., 6 juli 1953 (Ar1·. Ve1·br., 1953,
blz. 771; Bull. en PAsrc., 1953, I, 890, en
nota 2).
(2) Verbr., 12 juli 1954 (Bull. en PAE:rc.,
1954, I, 993).

dienstige uitwerking en de uitslag van
zijn bedrieglijke handeling aileen konden tot stand gebracht worden door de
terugbetaling van de effecten, in weerwil
van artikel 22 van de besluitwet van
6 october 19t.t. betreffende de telling
van de Belgische en vreemde effecten,
aan welks toepassing aanlegger van meet
af aan had willen ontsnappen; dat dienvolgens het ten laste van aanlegger gelegd
misdrijf slechts vanaf de laatste terug·betaling, welke op 15 october 1948 geschiedde, zijn voile uitwerking kon
hebben;
Overwegende dat het arrest aldus vaststelt dat aanlegger, inzonderheid naar
aanleiding van die terugbetalingen, het
gebruik, dat van de valse stukken zou
gemaakt worden, voorzien en gewild
heeft;
Overwegende dat de dader van een
valsheid in geschriften strafrechtelijk
instaat voor het gebruik dat een derde,
zelfs handelend buiten elk verstandhouding met de vervalser of zonder te weten
dat de akte vals is, ervan maakt op de
door de dader van de valsheid voorziene
en gewilde wijze;
Overwegende, anderzij ds, dat het arrest, door de telastleggingen voor bewezen te houden, stilzwijgend de in de
beschikking van verwij zing en in de
dagvaarding aangewezen omstandigheid
vaststelt dat de feiten van die telastleggingen de voortdurende en opeenvolgende uitvoering van een zelfde strafbaar
opzet uitmaken ;
Overwegende dat die vaststellingen
volstaan om het arrest wettelijk te rechtvaardig·en in zover het beslist dat de
verjaringstermijn van de publieke vordering slechts op 15 october 194o8 is begonnen te lopen ;
Overwegende immers dat, wanneer
verscheidene strafbare feiten de opeenvolgende uitvoering zijn van een zelfde
misdadig opzet en aldus slechts een misdrijf uitmaken, dit misdrijf, ten aanzien
van de gezamenlijke feiten, slechts voltrokken is en de verjaring·stermijn slechts
ingaat vanaf het laatste feit;
Dat eruit volgt dat het middel 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 ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 september 1954. - 2e kamer.
Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. -

-16Verslaggever, H. Bareel. Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaatgeneraal.

2" KAMER. -

20 september 1954

10 VERKEER. KONINKLIJK BESL UIT
VAN f FEBRUARI 193!, .. :- RECI-ITS
VOORSTEKEN VAN EEN WEGGEBRUIKER.
VOORWAARDEN.
20 VERKEER. KONINKLIJK BESLUIT
VAN 1 FEBRUARI 193!,, ARTIKEL 57, 1°,
LITT. c. RIJBEWEGINGEN. BEGRIP.

'1 ° Het rechts voo1·steken van een wegge-

bruiker is slechts toegelaten ind·ien de
voor te steken weggebruike1·, die op een
splitsing, aansluiting of' k1'uising links
w·il af'slaan, de weggebruike1·s die hem
volgen ervan ve1·wittigd heef't en links is
uitgeweken. (Besluit van de Regent
van '18 october 19t.6, art. 3'1, 2°, en 33,
20.)

2° In artikel57, 1°, lid c, van hel lwninklijk
besluit van 1 f'ebruari 1934·, bedoelt het
woord « rij bewegingen » al de bewegingen van het voertuig van een weggebruiker, die van aard zijn om het normaal
verkee~· van de voertuigen te onderbreken (1).
(REINQUET, 'f.

BURION

EN CONSORTEN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 april 1954, in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending· van artikel 33, 2°, van bet
koninklijk besluit van 1 februari 1934,
doordat het bestreden vonnis verklaart
dat de omstandigheid aileen dat een voertuig bij het naderen van een kruising,
op een bepaald ogenblik, het midden van
de rijweg bereikt en dan vertraagt, niet
volstaat om kenbaar te maken dat zijn
bestuurder het voornemen had links af
te slaan, voornemen dat zich, volgens
het voorschrift zelf van artikel 31, 2°,
(1) Vcrbr., 21 mei 1951 (A1'1', Vm·br., 1!151,
biz. 540); 26 november 1951 (ibid., 1952,
blz. 146).

door een te voren gegeven verwittigingsteken moet openbaren en dat het aldus
beslist dat aanleggers voorstekingsmanoeuvre ongeoorloofd was, dan wanneer
artikel 33, 2°, het voorsteken langs de
rechterzijde toelaat aan de weggebruiker
die, om op een splitsing, aansluiting of
kruising links af te slaan, zoveel mogelijk
naar links uitwijkt, zoals voorzien bij de
bepalingen van paragraaf 2 van artikel 31 :
Overwegende dat uit artikelen 29, t,o,
en 33 van het koninklijk besluit van 1 februari 193'• blijkt dat het voorsteken
uitzonderlijk langs de rechterzijde van
de voor te steken weggebruiker op de
aansluitingen, splitsingen of kruisingen
toegelaten is wanneer deze weggebruiker
om links af te slaan, zich naar het voorschrift van 2° van artikel 31 van het
reglement gedraagt;
Overwegende dat laatstgenoemde bepaling de weggebruiker die links wil
afslaan, verplicht eerst de weggebruikers
die hem volgen daarvan te verwittigen ;
waaruit volgt dat het voorsteken langs de·
rechterzijde slechts toegelaten is nadat
deze verwittiging geg·even werd ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
aanhaalt dat het in onderhavig geval
niet bewezen is dat dergelijke verwittiging gegeven werd ; dat de rechter over
de grond uit deze vaststelling wettelijk
heeft kunnen afleiden dat aanlegger niet
g·erechtigd was om langs de rechterzijde
voor te steken;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 57, 1°, c,
29, 4°, en 31 van het koninklijk besluit
van '1 februari 193t., doordat het bestreden vonnis, na erkend te hebben dat
berweerder zich in feite naar links begeven had, om vervolgens naar de rechterzijde te zwenken, en de doorgang voor
aanlegger af te snijden, beschouwd heeft
da t de inbreuk op artikel 57, 1°, niet
bewezen was, dan wanneer verweerder
zodoende nochtans de ten laste van degenen die rijbeweging·en uitvoeren door
het reglement gestelde regel van verkeersvoorrang overtreden had :
Overwegende dat, in strijd met wat
het middel beweert, de bestreden beslissing niet erkent dat verweerder de
doorgang voor aanlegger afgesneden
heeft;
Overwegende dat de bij artikel 57,
1 o, c, van het koninklijk besluit van
1 februari 1934, bedoelde rijbewegingen
aile bewegingen van het voertuig van een

-17weggebruiker zijn die van aard zijn het
normaal verkeer der andere voertuigen
te verhinderen ;
Overwegende dat de rechter over de
grond, door te beslissen dat het aan aanlegger in onderhavig geval niet toegelaten was langs de rechterzijde voor te
steken, stilzwijgend aanneemt dat het
rijden van dezes voertuig onregelmatig
was en dat verweerder Burion, dienvolgens, geen rijbeweging· naar de zin van
voormelcl artikel 5? uitgevoerd heeft;
Dat het middel op een onjuiste interpretatie van de bestreden beslissing
steunt en derhalve feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 september '1954. 2e kamer. Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. C. Louveaux. Geh:Jkluidende conclusie, H. Depelchin, aclvocaat-generaal. Pleiters, HH. Lie-

nard (van de balie van Charleroi) en
della Faille cl'H uysse.

2e KAMER. -

20 september 1954

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. -STRAFZAKEN. SLUITING DER DEUREN. 0PENBAAR BELANG. BELANG VAN BEKLAAGDE.

2° RECHTEN .VAN DE VERDEDI-

GING .. ~ STRAFZAKEN. JliliDDEL
HIERUIT AFGELEID DAT DE VERDEDIGING VAN BEKLAAGDE BELEiVII'IIERD
WERD DOORDA'l' EEN ARREST WAARBIJ
DE SLUITING DER DEUREN BEVOLEN
WERD NIET WERD NAGEKOMEN. -BEKLAAGDE DIE ZIJN VERDEDIGING ZONDER VOORBEHOUD HEEFT VOORGEDRAGEN. JliliDDEL DAT FEI'l'ELIJKE
GRONDSLAG MIST.
·1 ° Daar de door de hoven en 1'echtbanken

uitgesproken sluiting de:r deuren slechts
de wam·b01·gen vermindert die door de
openbaarheid de1· debatten aan de verdachte ve1·zeke1·d worden, !weft deze e1•.
geen belang bij te beweren dat de sluiting
der deuren niet gehandhaafd werd ('1).

(Grondwet, art. 96.)
(1) Verbr., 4 apl'i1 1859 (Bull. en PAsrc.,
1859, I, 129) en de conc1usie van het openhaar
ministerie; 17 februari 1913 (ib·id., 1913, I,
111).
VERBTI.,

1955. -

2

2° Kan niet aangenomen worden het middel hieruit afgeleid, dat de verdediging
van beklaagde voor het l'echtscollege, dat
de bestreden beslissing gewezen /weft,
belemmerd werd, doordat het arrest waarbij de sluiting der deUI·en bevolen werd,
niet we~·d nagekomen, wanneer de beklaagde zonder voo1·behoud zijn verdediging voorgedragen heeft, namelijk
zonde1' te beweren dat zijn verdedigingsrecht belemmerd was geweest (2).
(POURBAIX.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arre3t, op 30 juni '1954 door het Hof van
heroep te Brussel gewezen ;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 96 van de Grondwet,
doordat het hof van heroep, na op 25 mei
1954 bevolen te hebhen dat de rechtspleging met gesloten deuren zou geschieden, ze niettemin op 16 juni 1954 in openhare terechtzitting heeft voortgezet :
Overwegende clat aanlegster er geen
belang bij heeft zich erover te beklagen
dat de op een terechtzitting bevolen
behancleling met gesloten deuren op een
latere terechtzitting niet gehandhaafd
werd ; dat de behandeling met gesloten
deuren, inderdaacl, enkel de waarborgen
vermindert welke door de openbaarheid
der dehatten aan de verdachte verzekerd
worden en slechts bevolen wordt in het
belang van de openbare orde en van de
goede zeden, welks beoorcleling immer
aan de rechter over de grond overgelaten
wordt;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending· van de rechten der verdediging, doordat de openhaarheid van de
terechtzitting om redenen van welvoeglijkheid en zedelijkheid aanlegsters raadsman belet heeft zijn middelen op volledige wijze te ontwikkelen :
Overwegende dat uit de stukken van
de rechtspleging blijkt dat aanlegster
zonder voorhehoud haar verdedigingsmiddelen ter openbare terechtzitting van
16 juni 1954 voorgedragen heeft;
Overwegencle dat uit geen enkel stuk,
(2) Zie verbr., 19 februari 1951 (A1~·. Yerb1·.,
1951, blz. 339; Bull. en PASIC., 1951, I, 406);
17 november 1952 (A1'1'. Verb1·., 1953, biz. 145;
Bull. et PAsiC., 1953, I, 160).
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waarop het hof acht vermag te slaan,
blijkt dat zij toen zou beweerd hebben
dat het uitoefenen van haar verdedigingsrechten door de openbaarheid van
de debatten belemmerd zou geweest
zijn;
Overwegende dat haar dienvolgens
geen grief werd berokkend; dat het
middel niet kan aangenomen worden ;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werqen nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
20 september '1954c. 2e kamer. Vootzitter, H. Wouters, voorzitter.
Verslaggever, H. De Bersaques. Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

21 september 1954

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP V66R HET Hol' VAN BEROEP.BEROEP INGESTELD DOOR TWEE RECHTVERKRIJGENDEN VAN EEN OVERLEDEN BELASTINGPLICHTIGE BETREl'l'ENDE EEN AANSLAG DIE TEN LASTE VAN
HUN RECHTSVOORGANGER TEN KOHIERE
WERD GEBRACHT. 0NDEELBAARHEID.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.
- ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN.
- ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER
HE'l' BEROEP VAN TWEE RECHTVERKRIJGENDEN TEGEN DE AANSLAG VAN HUN
OVERLEDEN RECHTSVOORGANGER.
VOORZIENING SLECHTS AAN EEN VAN
HEN BETEKEND. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
3° VOORZIENING IN VERBRE'KING.
MIDDELEN VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID. - ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. MIDDEL VAN NIE'l'ONTVANKELIJKHEID DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE OPGEWORPEN.

1a

ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 20 JUNI
'1953 NIET 'l'OEPASSELIJK.

° De

door het beroep van de twee rechtverkrij genden ·van een overleden belastingplichtige v661· het hof van be1·oey
gebmchte betwisting betl·effende de geldigheid van de ten laste van lmn l'echtsvoorganger ten kohieTe gebmchte aanslag, moet op identieke wijze ten opzichte van al de partijen worden opgelost ; zij is dus ondeel baar (1).
'
2° Wanneer twee rechtverkrij genden van
een overleden belastingplichtige beroep
hebben ingesteld tegen de aanslag in de
inkomstenbelasting van hun Techtsvoorgangm· en wanneeT de tegen het mTest
dat over hun beroep uitspraak doet geTichte voorziening van de Staat slechts
aan een van hen betelcend weTd, heeft het
gebtelc aan betelcening aan de andeTe,
wegens de ondeelbaa1·heid van de zaak,
de ve1·we1'ping voor gevolg van de vooTziening tegenover de eerste (2).
3° Attikel 2 van de wet van 20 juni 1953,
naaT luid waarvan het openbaar minisc ·
terie, dat van ambtswege tegen de voorziening in bw·ge1·lijlce zalcen een middel
van niet-ontvankelijkheid opwerpt, dit
voomf aan de advocaten van de partiien
moet betekend hebben, is niet van toepassing op de voorzieningen in zaken van
di1·ecte belastingen (3). (Stilzwijgende
oplossing.)
'1

(DE BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN, 'I'. DELCUVE.}
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 28 mei 1951 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over de grand van niet-ontvankelijkheid, ambtshalve hieruit afgeleid dat de
voorziening slechts aan een der v66r de
rechter over de grand in de zaak staande
partijen is betekend geweest :
Overwegende dat de aanslagen welke
het voorwerp van de bij het hof van
beroep aangebrachte eis zijn geweest
ten laste van de nalatenschap van Louis
Vanden Bossche ingekohierd werden; dat
bedoelde eis ingesteld werd door Angele

---------------

(1) en (2) Zie verbr., 6 mei 1952 (A,.,.. V e1·b1·.,
1952, biz. 492); 20 october 1953 (An·. Verb1·.,
1954, biz. 112; Bull. en PAsiO., 1954, I, 128);
16 februari 1954 (Arr. Verbr., 1954, biz. 427;
Btbll. en PASIC., 1954, I, 540). In burgerlijke

zaken zie verbr., 12 decembe1? 1952 (Arr.
Verbr., 1953, biz. 225; Bull. en PAsrc., 1953,
I, 250, en de nota 2, biz. 251).
(3) Zie de nota 3 onder dit arrest ondertekend R. D. in Bull. en PAsrc., 1955, I, 28.
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J3ossche, en door Jacques Vanden
J3ossche, als rechtverkrijgenden van
wijlen Louis Vanden Bossche;
Overwegende dat de voorziening in
verbreking op 3 juli 1951 aileen aan
Angele Delcuve, weduwe van Louis
Vanden Bossche is betekend geweest;
dat geen exploot ten blijke van zodanige
betekening aan Jacques Vanden Bossche
met het verzoekschrift tot verbreking ter
griffie van het hof van beroep is overgelegd geweest ;
Overwegende dat de rechtspleging tot
verbreking van openbare orde is ; dat
krachtens artikel 14 van de wet van
6 september 1895, het verzoekschrift tot
verbreking op straffe van verval v66r de
overlegging ervan ter voormelde griffie
aan de verweerder client te worden betekend;
Overwegende dat de betwisting v66r
de rechter over de grond liep over een
vraag - de geldigheid van de ten laste
van de rechtsvoorganger van verweerders ten kohiere gebrachte aanslagen waarover jegens alle partijen in de zaak
op identieke wijze diende te worden
beslist;
Overwegende dat, naardien het voorwerp van het ·geschil onsplitsbaar is, de
onregelmatigheid der voorziening ten opzichte van Jacques Vanden Bossche de
verwerping van de voorziening voor het
geheel met zich brengt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21 september 195g__ - 2e kamer. Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Daubresse.- Gelijkluidende conclusie, H. Delange, advocaat-generaal.
Pleite·r,

H. Van Leynseele.

2e KAMER.- 21 september 1954

2° GEWIJSDE. - ZAKEN VAN DIRECTE
BELASTINGEN. ARREST VASTSTELLENDE DAT TWEE BESTUURDERS VAN
EEN VENNOOTSCHAP AANDEELHOUDERS
ER VAN ZIJN.- VORIG ARREST BESLISSENDE DAT ZIJ GEEN BEHEERDERS ER
VAN ZIJN. - GEEN SCHENDING VAN
HET GEWIJSDE.
1° De arresten van het hof van verb?'eking
hebben geen gezag van het gewijsde met
bet1·ekking tot de grond der bij het hof
door een voorziening aangebrachte zaken (1).
2° Schendt het gewijsde niet van een vm·ig
arrest, hetwelk, om de grondslag te bepalen die in de bedrijfsbelasting belastbaar is, beslist heeft dat twee bestuurde1•s
geen behee1~ders zijn van een vennootschap, het an·est, dat, voor hetzelfde fiskaal dienstj aar, vaststelt dat deze bestuurders aandeelhoudets er van zijn en
de hun uitgelcee1·de bezoldigingen moeten
begrepen worden in de winsten, die onder
de door de wet van 10 januari 1940 ingevoerde bijzondere belasting vallen (2).

(DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ATELIERS
JULES EMPAIN, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 maart 1951 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 3, paragraaf 2, en 9 van de wet
van 10 januari 1%0 tot invoering van een
bijzondere en tijdelijke belasting op de
uitzonderlijke winsten, 1319, 1320, 1322,
1351 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest het door een
eindarrest van het · Hof van beroep te
Brussel van 23 januari 194c6 en een arrest
van het hof van verbreking van
26 october daaropvolgend gewijsde verwerpt volgens welke arresten de in hoofde
van de aanleggende vennootschap belast-

1° GEWIJSDE. ARREST VAN VERBREKING. - GEEN GEWIJSDE.

(1) Ret arrest van verbreldng, waarvan in
het middel melding wordt gemaakt, is een
.arrest van verwerping van 7 october 1946
(Arr. Verb1·., 1946, blz. 323).
Over de vraag raadpl. DE PAGE, bd. III,
nr 950; Rep. p1·at. dr. belge, v° Chose jugee,
nr 38; V 0 Impots, ur 820; v 0 Pourvoi en cassaiion en matiere fiscale, n r 102 ; verbr., 21 juni

1921 (Bu./!. en PASIC., 1921, I, 414); 16 december 1926 (ibid., 1927, I, 108); 7 juli 1930
(ibid., 1930, I, 292).
(2) Over de voorwaarden van het gewijsde,
zie verbr., 1 maart 1951 (A1'1'. Verbr., 1951.
biz. 365); 31 januari 1952 (Arr. Verbr., 1952,
blz. 272; Bttll. en PAsrc., 1952, I, 305);
16 januari 1953 (A1·r. Verbr., 1953, biz. 304;
Bttll. en PAsrc., 1953, I, 335); 11 maart 1954
Bull. en PAsrc., 1954, I, 606).

bare bedrijfsinkomsten over hetzelfde
dienstjaar als dit in de onderwerpelijke
betwisting behandeld bewezen waren,
dan wanneer, naar luid van artikel 3 van
voormelde wet van 10 januari 1%0,
de tot het heffen van de bijzondere en
tijdelijke belasting als gTondslag te
nemen inkomsten die zijn welke " voor
de toepassing van de bedrijfsbelasting
in acht genom en worden,, en dan wanneer
artikel 9 van die wet bepaalt dat " de
voorschriften, betreffende __ , de zetting __ .
inzake bedrijfsbelasting van toepassing
zijn op de bijzondere belasting op de uitzonderlijke winsten " ; dan wanneer het
bestreden arrest zich ertoe bepaalt, om
bewuste grondslag te verwerpen welke
onherroepelijk bij de bovengemelde arresten van 23 januari 1946 en 26 october
1946 vastgesteld werd, aan te stippen dat
bij die arresten enkel uitspraak is gedaan
geweest ten aanzien van de aanslag in
de bedrijfsbelasting en dat het dus twee
verschillende voorwerpen geldt; dan
wanneer deze vaststelling een schending
uitmaakt van voormelde in artikelen 3
en 9 van de wet van '10 januari '1940
vervatte bepalingen, aangezien in die
bepaling·en juist de belastbare grondslag·
wordt omschreven van de litigieuze bijzondere belasting op de bedrijfsinkomsten
welke noodzakelijk in de bedrijfsbelasting
zijn aangeslagen geweest en, zoals in dit
geval, het voorwerp van een aanslag in
die belasting zijn geweest :
Over. de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerder hieruit afgeleid dat
aanlegster bij de . voorziening geen uitgifte heeft gevoegd van de beslissingen
waarvan het gezag, volgens het middel,
door het bestreden arrest is miskend geweest:
Overweg'ende dat een uitg·ifte van het
arrest van het Hof van beroep te Brussel
van 23 januari 1946 bij de voorziening
is gevoegd;
Overwegende dat zulks niet het geval
is voor het door het hof van verbreking·
gewezen arrest waarbij de tegen voormeld arrest van het hof van beroep ingestelde voorziening werd verworpen,
zoals blijkt zo uit de huidige voorziening
als uit de memorie van antwoord;
Doch overwegende dat de arresten van
het hof van verbreking· geen gezag van
gewijsde hebben ten aanzien van de
grond der bij dat hof door een voorziening· aangebrachtezaken;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
Over het middel :
Overwegende dat door overeenkomstig

20-artikel 3, paragraaf 2, vai1 de wet van_
10 januari 1940 te beslissen dat de aan
beide bestuurders van de aanleggende
vennootschap uitgekeerde bezoldigingen,
van welke personen het de hoedanigheid
van aandeelhouders vaststelt, in de onder
de bijzondere belasting va:llende winsten
dienden te worden begrepen, het bestreden arrest het bij het arrest van 23 januari 1946 gewijsde niet geschonden
heeft ; dat dit arrest immers tot bepaling
van de in de bedrijfshelasting belasthare
grondslag volgens de samengesehakelde
wetten g·ewijzigd bij het besluit van
22 september 1941, enkel over de hoedanigheid van beheerders van beide bo~
vengemelde hestuurders uitspraak heeft
gedaan;
·
· Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.
21 september 1954. ~ 2e kamer. ~
l1oorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,.
H. Huybrechts. ~ Gelijkluidende conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. ~
Pleiters, HI-I. Feye (van de balie van
beroep te Brussel) en Van Leynseele.
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'1° VOORZIENING IN VERBREKING.

ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN.
lNVENTAHIS VAN DE BIJ J-IET VEU·
ZOEKSCHHIFT GEVOEGDE STUKKEN.
NIET VEREIST.
2° BEWIJS. ~ BEWIJSKRACJ-IT VAN DE
AKTEN.
RECLAlVIATIE NAAR DE
DJRECTEUR DEH BELASTINGEN GEHICIIT.
~ lNTERPRETA'l'IE DOOR J-IET ARRES'l'
DIE MET DE TEUMEN VAN DE RECLAl\IATIE ONVERENIGBAAR IS. ~ SCJ-IENDING VAN DE BEWIJSKRACJ-IT VAN DE
RECLAJVIATIE.
1° De inventa·ris van de bij het inleidend
verzoekschrift gevoegde stuk/cen wonlt
in zaken van dirccte belastingen in de
rechtspleging in ve1·breking niet vereist (1). (Wet van 6 september 1895,.
art. 14.)
~

~

(1) Verbr., 29 april 1942 (Bull. en PAsrc.,
1942, I, 97); 9 november 1948 (A·rr. Verbr.,
1948, blz. 543) en nota 1 in Bttll. en PAsrc.,
1948, I, 624. Raadpl. ook de nota 3 onder het
arrest van zelfde datum in Bull. en P&slC.,
1955, I, 28.

-212° Schendt de bew~jskmcht van de door
de belastingplichtige bij de di1·ecteur der
belastingen ingediende reclamatie, het
arrest dat een interpretatie e'l' van geeft
die met de termen er van onverenigbaa'l'
is.
(DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN, T. FOCCROULLE, WEDUWE
FA YEN.)
ARREST.

HET. HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 januari 1952 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerster opgeworpen, en
ertoe strekkende de stukken die in het
bij het haar betekende afschrift van de
voorziening gevoegd bordereel niet vermeld zijn uit de procedure te doen verwijderen .:
Overwegende dat de deurwaarder verzuimd heeft in het aan verweerster betekende afschrift van het verzoekschrift tot
verbreking melding te maken van de
laatste drie stukken die in het bij het
oorspronkelijke van het verzoekschrift
gevoegde bordereel begrepen zijn;
Overwegende dat dit verzuim niet tot
de verwijdering van die stukken uit de
procedure leiden kan vermits artikel ill
van de wet van 6 september 1895 de eiser
niet verplicht zodanig bordereel bij zijn
verzoekschrift te voegen ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 1322 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek, 25, paragraaf 1, 1°,
26, 27, paragrafen 1 en 3, 55, paragraaf 1,
lid ~. van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij
het besluit van 31 juli '19~3, en 2, paragrafen '1 en 6, van de wetsbepalingen
betreffende de nationale crisisbelasting,
samengeschakeld bij besluit van 31 juli
'19~3, doordat het bestreden arrest, op
grond van de bepalingen van artikel 27,
paragraaf 3, van voormelde samengeschakelde wetten, beslist dat het bedrag van
de lonen van de dochter van verweerster,
die met haar samenwoont en werkt, dient
weg te vallen uit de balans van de activa
welke tot het bepalen van de in hoofde
van verweerster belastbare winsten gediend heeft of, juister gezegd, dat het
bedrag van die lonen van de activa welke
verweerster op 9 october 19~~ bezat,
dient te worden afgetrokken, dan wanneer

aileen de netto-winst welke verweerster·
persoonlijk uit haar bedrijf heeft gehaald
in aanmerkingis genomen geweest, en niet
het netto-inkomen van een gemeenschappelijk bedrijf hetwelk tussen voormelde
persoon en haar dochter, Mevrouw Godin,
zou bestaan hebben; dan wanneer, aangezien het bedrag van de litigieuze lonen
niet is opgenomen g·eweest in het actief
op 9 october 19ft~, hetwelk als grondslag
tot het bepalen van de onder de belasting
vallende inkomsten heeft gediend, de tenuitvoerlegging in dit opzicht van het
bestreden arrest klaarblijkelijk het tweemaal aftrekken van die lonen tot gevolg
zou hebben ; en dan wanneer de juiste
toestand duidelijk uit de gegevens van
het dossier bleek, inzonderheid uit de
door verweerster op 28 februari 1949
ingediende reclamatie, alsmede uit de
door de advocaat van het Ministerie van
financiiin nedergelegde conclusies, welke
in dit opzicht door het hof van beroep
niet zijn beantwoord geweest :
Overwegende dat aanleg·g·er inzonderheid staande houdt dat het bestreden
arrest het aan de akten verschuldigd
geloof geschonden heeft en niet wettelijk
met redenen is omkleed, omdat het aangenomen heeft dat er gronden aanwezig
waren om van verweersters activa op
9 october 194~ de lonen van haar dochter, dame Godin, af te trekken welke
150.000 frank beliepen, zonder aanleggers conclusies te beantwoorden waarbij deze deed gelden dat, aangezien die
lonen inderdaad aan dame Godin v66r
de 9 october '19~~ waren uitbetaald
geweest naar verweerster toegeeft, zij
niet meer van vorenbedoelde ac.t.iva
konden worden afgetrokken zonder dal
zulks op het tweemaal aftrekken van die
sommen neerkwam ;
Overwegende dat verweerster niet betwist dat, indien die lonen werkelijk zijn
uitbetaald geweest, zij niet meer opnieuw
mogen worden afgetrokken; maar dal
zij staande houdt dat het hier slechts om
een fictieve bezoldiging gaat welke nooil
tot een werkelijke uitgave harerzijds aanleiding heeft gegeven ;
Overwegende evenwel dat die verklaring tegengesproken wordt door de volgende vermeldingen, vervat in het bezwaarschrift dat de 28 februari 19lt9 door
verweerster bij de directeur der belastingen werd ingediend : " Dat is de reden
waarom het door haar verdiend loon
in mijn actief diende te worden opgenomen, welk loon zij feitelijk heeft ontvangen, vermits mijn dochter geen andere inkomsten heeft dan hetgeen zii
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bij mij door haar werk verdient ... Het
gedurende de oorlog door mijn dochter
verdiende loon beliep ten naaste bij
2.000 frank per maand, bedrag dat haar
in specien werd uitbetaald » ;
Dat, naardien zij op dat punt niet met
redenen is omkleed, de bestreden beslissing dus niet kon aannemen, zonder het
aan die akte verschuldig·d geloof te scherrden, dat het litigieuze loon niet werkelijk zou zijn uitbetaald geweest;
Dat eruit volg·t dat het bestreden arrest
de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, voor zoveel het beslist
heeft dat het beclrag van 150.000 frank
.aan door verweersters dochter, dame
Godin, verdiende lonen van de activa
van genoemde verweerster op 9 october
1944 client te worden afg·etrokken ; beveelt dat melding van onderhavig arrest
zal worden gemaakt op de kant van de
:gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten ; verwijst de alclus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.

zijn bezit op 9 octobe·r 1944 geleverd
lweft, op een geheel van attesten steunt,
dat naar zijn vaststelling bewijskmchtig
is {1).

{DE BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN, T. DE SMAELE.)
ARREST.

Is wettelijk gerechtvaardigd het arrest dat,
om te beslissen dat de belastingschuldige
het op hem kmchtens aTtikel 2, paragmaf
3, van de wet van 16 octobe7' 1945 7'ustend
bewijs van de heTkomst van activa in

I-JET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 november 1952 door het
I-I of van beroep te Brussel gewezen;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 2, paragraaf 3, van de wet
van 16 october 1945 tot invoering van
een extra-belasting op de in oorlogstijd
behaalde exceptionele inkornsten, winsten en baten, en 1319 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, eerste onderdeel,
doordat het bestreden arrest op vage
vermoedens steunt om de wijziging van
een element van de aang·ifte in de extrabelasting toe te staan, dan wanneer uit
een vaste rechtspraak blijkt dat wijziging
van een aangifte enkel mag worden toegestaan indien de belanghebbende ten
genoegen van recht bewijst da~ d~e _aangifte op een door hem begane JUridische
of materiele dwaling rust ; tweede onderdee!, doordat het bestreden arrest, zonder
al de door de administratie tot staving
van de tegenovergestelde zienswijze aangevoerde argumenten te weerleg~en en
zelfs zonder ze te onderzoeken, beshst dat
de bewering van requestrant dat hij gedurende de oorlog goud zou verkocht hebben voor een bedrag van 700.000 frank
gegrond is, dan wanneer de wet eist dat
die bewering slechts gegrond worde bevonden voor zoveel de door requestrant
voorgestelde wij zen van bewijslevering
tot het vormen van de redelijke overtuiging van de administratie kunnen leiden,
hetgeen althans insluit dat al de argurnenten, welke de administratie inroept
om het afwijzen van bedoelde wijzen van
bewijslevering te rechtvaardigen, door
het hof werden onderzocht en onvoldoende werden bevonden :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de door aanlegger
ingediende. aangifte in de extra-belasting
een op 10 mei 1940 op·129.000 frank
geschat bezit in goudstukken vermeldt

(1) Over de feitelijke soevereine beoordeling
<tloor de rechter over de grond van de bewijskraeht en de opreehtheid van overgelegde

attesten, zie verbr., 14 januari 1952 (_Arr.
Verbr., 1952, blz. 230); 3 juni 1954 (Bull. en
PAsrc., 1954, I, 842).

~1 september 1954. 2e kamer. Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnernent voorzitter. - Verslaggever, H. De
Gelijkluidende conclusie,
Bersaques. H. Delange, aclvocaat-generaal.-Pleite1·,
H. Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD BEHAALDE EXCEPTIONELE EATEN.
- BEWIJSLAST DIE OP DE BELASTINGSCHULDIGE RUST OM HET VERMOEDEN
VAN ARTIKEL 2, PARAGRAAF 3, VAN DE
WET VAN 16 OCTOBER 1945 OM TE
WERPEN. - BEWIJS DAT UIT EEN GEHEEL VAN ATTESTEN KAN VOOHTVLOEIEN.

-23ten einde de op 9 october 194!. vastgestelde activa door de verkoop van die
goudstukken te rechtvaardigen;
Overwegende dat aanlegger het bestreden arrest verwijt dit element der aangifte gewijzigd te hebben door te laten
gelden, aan de ene zijde, _dat dat bezit
in goudstukken bestond lll 80 gouden
ponden sterling en 780 gouden dollars
en, aan de andere zijde, dat de aangegeven waarde van 129.000 frank de
gemiddelde koers van die stukken in 1940
vertegenwoordigde ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
om die ophelderingen van de aangifte
van verweerder te verstrekken, niet op
vage vermoedens steunt, maar vaststelt
dat de administratie ze zelf heeft aang·enomen;
Dat te dien aanzien erop dient te worden gewezen, enerzijds, dat de beslissing
van de directeur der belastingen aanneemt dat het bezitten van die 80 gouden
ponden sterling en 780 gouden dollars
voor zeker mag gehouden worden op
grond van het feit dat die goudstukken
voorkwamen in de aangifte betreffende
de nalatenschap van verweerders echtgenote die op 19 maart 1940 overleden is,
en, anderzijds, dat, volgens het verslag
van de controleur Glineur van 5 september 1951, die activa in goud door De
Smaele in zijn aangifte tegen de gemiddelde koers in 1940 waren geraamd geweest;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat aanlegger, die aannam dat verweerder v66r het belastbaar
tijdperk werkelijk 80 Engelse goudstukken van een pond en 39 goudstukken van
20 dollar bezat, zich erbij bepaalde in
zijn conclusies aan te voeren dat verweerder niet, op grond van bewijskrachtige documenten, had laten blijken van
het verkopen, door hem, gedurende de
oorlog, van al die goudstukken of van
het bedrag waarvoor hij ze te gelde had
gemaakt;
Overwegende dat het bestreden arrest
in dit opzicht vaststelt dat verweerder
talrijke in bijzonderheden tredende attesten en verklaringen bijbrengt ten einde
het bewijs te leveren van het verkopen
en va:n de prijs van de tegeldemaking van
al de goudstukken ; dat het erop wijst
dat het onwaarschijnlijk voorkomt aan
te nemen dat verweerder er zou in hebben
toegestemd zich van die goudstukken
tegen de officiiHe koers te ontdoen, wanneer het hem mogelijk was in 1943-1944

een aanzienlijk hoger bedrag ervoor li:~
bekomen;
Dat het arrest, na de overgelegde documenten met betrekking tot hun bewijskracht te hebben onderzocht en ontleed,
beslist dat de administratie generlei
beslissende reden doet gelden om ze te
verwerpen, en dat verweerder door middel van die in hun geheel genomen
attesten een genoegzaam bewijs tot het
vormen ener redelijke overtuiging van
de administratie ervan heeft bijgebracht
dat de opbrengst van de verkoop van de
goudstukken bij benadering een som van
668.000 frank moet bereikt hebben, ill
stede van de som van 129.000 frank
welke de administratie aanneemt, en
welke de verkoopprijs tegen de officii.He
koers vertegenwoordig-t ;
Dat het bestreden arrest aldus aanleggers conclusies beantwoord en zijn beslissing wettelijk gerechtvaardigd heeft ;.
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de losten.
21 september '1954. -

2e kamer. H. Giroul,
raadsheer waarnemend voorzitter. ~ Gelijkluidende conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. - Pleite~·, H. Van Leynseele.
Voorzitter en

2°

KAMER. -

Verslaggever,

21 september 1954

INKOMSTENBELASTINGEN.

1o

BELASTING OP DE BEDRIJFSJNKOMSTEN ..
GEMEENSCHAPPELIJK BEDRIJF. FEITELIJKE ELEMENTEN WAARUIT HE'I'
VOORTSPRUIT. SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE RECHTER OVER DE
GROND.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
ARTIKEL 27, PARAGRAAF 3, VAN DE
SAMENGESCHAKELDE WETTEN DA'I' DE.
SPLITSING VERBIEDT VAN DE UIT EEN
GEMEENSCHAPPELIJK BEDRIJF VOORTKOMENDE WINSTEN. VOORWERP.

3o INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTENGEMEENSCHAPPELIJK BEDRIJF. BELASTINGSCHULDIGE
WANNEER
ER
GEEN FAMILIEHOOFD OF BESTUURDER
IS.

4o

INKOMSTENBELASTINGEN.
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RECLAMATIE. DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE GERICHT TEGEN EEN MET
ZIJN AKKOORD GEDANE WIJZIGING. RECLAMATIE
ONTVANKELIJK INDIEN
RET AKKOORD MET EEN FEITELIJKE
DWALING OF EEN RECHTSDWALING BEIIEPT WAS.

(SCHAEFFER, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

De 1'echter over de grand beoordeelt soeve1·ein de werkelijlcheid, de bewij sk1·acht
en de draagwijdte van de feitelijke omstandigheden, waaruit hij het bewijs
afleidt dat twee gezusters gemeenschappelijk een handelszaak uitbaten en de
winsten van hun gemeenschappelijke
we-rkzaamheid ongesplitst genieten ('1).
(Samengeschakelde wetten, art. 27,
paragraaf 3.)
:2° Artikel 27, patagmaf" 3, van de sarnengeschakelde wetten betre ffende de inkornstenbelastingen lweft tot vom·werp
met betrelcking tot een gerneenschappelijlc
bedrijf door samenwonende leden van
een zelfde farnilie of" door leden van een
vennootschap, een vereniging of enige
gemeenschap de splitsing van de belastbare basis te ver bieden (2).
3° Artikel 31, paraguwf 2, van de sarnengeschakelde wetten betTeffende de inkomstenbelastingen waarbij bepaald wordt
dat, in geval van gemeenschappel~ilc
bedrijf, de belasting door het farniliehoofd of door de bestuurde1· de1· rnaatschappij, vereniging of gemeenschap
ve1·schuldigd is, is niet toepasselijlc wanneer geen enkel der exploitanten we1·kelijk met de hoedanigheid van familiehoofd of met de functie van bestuurder
van het bedrijf bekleed is; in dergeliJ"k
geval is de belasting versclmldigd doo1·
de natuurlijke peTsonen die in Belgie
de belaste inkornsten genieten.
4° De reclamatie van een belastingplichtige, die gericht is tegen een rnet zijn
akkooTd gewijzigde belastingsaangifte, is
ontvankelijk, wanneer het door de belast·ingplichtige gegeven akkoo1·d rnet een
feitelijke dwaling of een Techtsdwaling
behept is (3).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 16 mei '195'1 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 13'17 tot '1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 25, 27, 3'1, 55 en 61
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van 31 juli 1943, doordat het bestreden arrest beslist dat de verdeling van
de winsten tussen aanlegster en haar
zuster uit g·enerlei bewijskrachtig element
blijkt, en dat er integendeel valt aan te
nemen dat de winst niet verdeeld werd
om de volgende redenen : 1° op '17 augustus '1945, op het bericht van wijziging,
verklaart Julia Schaeffer zich akkoord
nopens de niet-splitsing van de winsten ;
2° de door de belang·hebbenden gebruikte
facturen worden gemeenschappelijk opgemaakt ; 3° op 25 februari 1%7 tekenen
beide zusters opnieuw voor akkoord op
het bericht van wijziging van 8 februari
194 7 ; 4° het aangeven in de directe
belastingen over dienstjaar '1943 van de
inkomsten « voor de gemeenschap " ; 5° de
gemeenschappelijk geschiede inbewaargeving van geld en effecten bij de Bank van
Brussel in october '1944, dan wanneer de
door de belastingplichtig-e gedane bekentenis tegen hem niet in aanmerking mag
worden genomen, naardien die bekentenis
weder ter bespreking kan worden gebracht door een binnen de wettelijke
termijn regelmatig ingediende reclamatie,
en dan wanneer, in strijd met het in het
bestreden arrest verklaarde, de bestreden
beslissing zelf erkende dat elke van de
belanghebbenden in october '1944 afzonderlijk haar biljetten had nedergelegd:
Overwegende dat het bestreden arrest
niet uit een erkenning of een bekentenis
het bewijs wil . afleiden van het nietbestaan van iedere splitsing van winsten

(l} Over het begrip van gemeenschappelijk bedrijf, zie verbr., 30 maart Hl54 (Bull.
·en PAsiC., 1954, I, 672).
Over de soevereine bcoordeling van de
rechter ove~ de grond met betrekking tot
de bewijswaa.rde van de ingeroepen feitelijke
.elementen, zie verbr., 21 maart en 25 april
1950 (A1·1·. Verbr., 1950, blz. 482 en 530);
de referenties vermeld in nota 1 onder verbr.,

21 september 1954 (Bull. en PAsrc., 1955,
I, 31).
(2) Verbr., 30 maa1·t 1954 (Bull. en PAsrc.,
1954, I, 672).
(3) Verbr., 31 mei 1949 (An·. Yerbr., 1949,
biz. 364; B1lll. en FABIO., 1949, I, 407, met de
conclusie van het openbaar ministerie en
nota 3); 23 maart 1954 (Bull. en PAsrc., 1954,
I, 654, en nota 1).

i

0

-25tussen de gezusters Schaeffer die gemeen- dat, ingeval het een gemeenschappelijk
schappelijk een juwelenhandel exploi- bedrijf geldt, de belasting verschuldigd is
teren ; dat het, na te hebben vastgesteld door het familiehoofd of door de bedat de beweerde winstensplitsing door stuurder van de maatschappij, verenigeen enkel bewijskrachtig element wordt - ging of gemeenschap, deze uitzonderingsbewezen, op een geheel van feitelijke bepaling echter enkel toepasselijk is
omstandigheden wijst waarvan het de wanneer een der exploitanten inderdaad
werkelijkheid, de bewijskracht en de met de hoedanigheid van familiehoofd
draagwijdte soeverein beoordeelt, en of de functie van bestuurder van het
waaruit het het bewijs afleidt dat, in bedrijf bekleed is; dat indien die hoedastrijd met het door aanlegster beweerde nigheid of die functie op geen hunner rust,.
en in weerwil van de door haar voorge- de belasting verschuldigd is door de nabrachte gegevens, de gezusters Schaeffer tuurlijke personen die in Belgie de belaste·
feitelijk steeds gehandeld hebben als inkomsten genieten ;
gemeenschappelijk hun handelszaak exOverwegende derhalve dat, waar, te1·
ploiterend en de winsten hunner gemeen- antwoord op de conclusies waarbij aanschappelijke werkzaamheid ongesplitst legster tegenwierp dat er in onderhavig
genietend;
geval noch een familiehoofd, noch een
Overwegende derhalve dat het middel bestuurder was en het dientengevolge·
feitelijke grondslag mist;
onmogelijk was de aanslag wettelijk overOver het tweede middel, afgeleid uit eenkomstig het voorgeschrevene bij artide schending van de artikelen 97 en 112 kel 31, paragraaf 2, van de samengeschavan de Grondwet, 25, 27, en inzonderheid kelde wetten in te kohieren, het bestreden
arrest verklaart dat artikel 31, para27, paragraaf 3, 31, en inzonderheid ·31,
paragraaf 2, van de wetten betreffende graaf 2, de draagwijdte niet heeft welke
de inkomstenbelastingen, samengescha- aanlegster daaraan toeschrijft, dat het
keld bij besluit van 31 juli 1943, doordat zonder invloed is op de vestiging van de
het bestreden arrest beslist dat de bepa- aanslag en dat daaruit niet voortvloeit
ling van artikel 31, paragraaf 2, niet de dat de belasting· niet zou verschuldigd
draagwijdte heeft welke requestrante zijn, het de conclusies van aanlegster·
haar toeschrijft en zonder invloed is op genoegzaam beantwoord heeft en de in
het vestigen van de aanslag, en dat het het middel aangeduide wetsbepalingen
daar slechts een procedureregel geldt niet heeft geschonden ;
Overwegende dat het middel mitsdien
welke alleen op de inning van de belasting
betrekking heeft, dan wanneer, krachtens niet kan worden aangenomen ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
artikel 31, paragraaf 2, van voormelde
samengeschakelde wetten, de belasting schending van de artikelen 97 en 112 van
verschuldigd is door het familiehoofd of de Grondwet, 1317 tot 1322 van het
door de bestuurder der maatschappij, Burgerlijk Wetboek, 25, 27, 31, 55 en 61
vereniging of gemeenschap, en, fngeval van de wetten betreffende de inkomstener geen familiehoofd of bestuurder der belastingen, samengeschakeld bij besluit
gemeenschap is, de belasting niet kan van 31 juli 1943, doordat het bestreden
arrest beslist dat het door de belastingverschuldigd zijn :
Overwegende dat artikel 27, para- plichtige op 25 februari 19t.7 gegeven
graaf 3, van de samengeschakelde wetten akkoord haar verbindt en tegen haar als
betreffende de inkomstenbelastingen be- bewijs geldt, dan wanneer artikel 61,
paalt dat geen splitsing van winsten we- paragraaf 3, van de samengeschakelde
gens gemeenschappelijke bedrijvim wordt wetten aan de belastingplichtige toestaat
toegelaten onder samenwonende leden een reclamatie tegen het beloop van de
ener zelfde familie, noch onder de leden te zijnen laste ingekohierde aanslagen in
van een vennootschap, vereniging of te dienen niettegenstaande het akkoord
dat hij over het ontwerp van de te zijnen
enige gemeenschap ;
Overwegende dat deze wetsbepaling laste te vestigen aanslag zou gegeven
er toe strekt de splitsing van de belast- hebben:
Overwegende dat het van de adminisbare grondslag te verbieden voor een
bedrijf dat in gemeenschap door samen- tratie uitgaande bericht van wijziging,
wonende led en van een zelfde familie, door hetwelk door de belastingplichtige aaneen vennootschap, een vereuiging of enige vaard en voor akkoord is ondertekend geweest, dezelfde bewijskracht heeft als de
gemeenschap geexploiteerd wordt ;
Overwegende dat, hoewel artikel 31, oorspronkelijke aangifte van de belasparagraaf 2, van de samengeschakelde tingplichtige in de plaats waarvan het
wetten vereenvoudigingshalve bepaalt treedt;

-26Overweg·ende dat de belastingplichtige,
door zich met de aan zijn aangifte toegebrachte wijziging akkoord te verklaren,
het recht niet verliest tegen het bedrag
van zijn aanslag reclamatie in te dienen
maar dat hij, om met zijn bezwaar te
slagen, het bewijs moet leveren van de
dwaling· welke te zijnen nadele bij de
wijziging werd begaan;
Overwegende dat, in dit opzicht, het
bestreden arrest, door te verklaren dat
aanlegster generlei rechtskundige of feitelijke dwaling heeft aangevoerd welke
van aarcl zou wezen om het over het
bericht van wijziging tot stand gekomen
akkoord nietig te maken, het g·eloof heeft
geschonden hetwelk verschulcligd is aan
de door aanlegster v66r het hof van
beroep genomen conclusies waarbij deze
staande hield dat de uitg·aven voor het
gezin met miskenning van de wet bij de
door haar ter uitvoering van de besluitwetten van october 1944 aangeg·even
activa waren gevoegd geweest ;
Overwegende dat eruit volgt dat het
middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel voor zoveel het
Hof van beroep, daarbij over het bedrag
der belastbare inkomsten uitspraak doende, beslist heeft dat aanlegster gebonden
was door het door haar op 25 februari
'1947 gegeven akkoord nopens het haar
door de administratie toegezonden bericht van wijziging, en voor zoveel het
deswege het beroep van aanlegster niet
gegrond heeft verklaard en haar tot de
kosten veroordeeld heeft ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt
aanlegster en verweerder elk tot de helft
der kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
21 september 1954. 2e kamer. -Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Vandermersch. Gelijkluidende conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal.- Pleiter,
H. Van Leynseele.

1 e KAMER. -

23 september 1954

BEWIJS. BURGELIJKE ZAKEN. VERi\IOEDEN DOOR DE RECHTER GEPUT
UIT PERSOONLIJKE BESCHOUWINGEN.ONWE'fTELI.TKHEID.

De rechter mag niet als bewijs aannemen
een vermoeden, dat hij put, niet uit een
bekend feit, doch uit beschouwingen die
hem eigen zijn. (Burgerlijk Wetboek,
art. 1349 en 1353.)
(MAMPAEY, 'f. VERLINDEN
EN CONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 24 januari 1953, door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging blijkt dat de door verweerders ingestelde vordering ertoe strekt
de schenkingen welke in '1944 aan aanlegger door de rechtvoorgangster van
verweerders, dame Maria Kennes, gedaan
werden nietig te doen verklaren ;
Dat verweerders hun vordering hierop
steunen dat dame Maria Kennes ten
tijde der giften in staat van geestesstoornis verkeerde ;
Overwegende dat, waar verweerders
tot staving van hun eisen door verscheidene geneesheren in 194 7 en 1948 afgeleverde geneeskundige attesten met betrekking tot de geestestoestand van dame
Kennes, hadden overgelegd, aanlegger
betwist heeft dat die attesten in rechten
mogen worden ingeroepen ;
Dat de rechter over de grond ze niettemin in aanmerking heeft genomen en
tot aanvulling van de door voormelde
attesten opgeleverde bewijselementen een
getuigenverhoor gelast heeft ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending· van de artikelen 458 van het
Strafwetboek, 1349, 1350, 1352, 1353 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
beslist dat de betwiste medische attesten
niet in strijd met het beroepsgeheim afgeleverd werden en er derhalve kennis
van neemt, om reden dat " het beroepsgeheim zijn bestaansreden in het belang
van de patient vindt, dat mitsdien mag
verondersteld worden dat de patient, toen
hij nog gezond van verstand was, op
voorhand akkoord ging met een toekomstige bewijsvoering gegrond op door zijn
eigen geneesheer uitgebrachte adviezen
waaruit zou blijken welke zijn geestestoestand op het tijdstip der schenking
was » : 1 o dan wanneer het vermoeden
alsdat de de cujus op voorhand akkoord
ging met een toekomstige op adviezen
gegronde bewijsvoering geenszins op gewichtige, bepaalde en overeenstemmende

-27feiten of elementen steunt, zodat het als
een louter bewering, die trouwens in
tegenstrijdigheid met het gemeen recht
is, moet aangezien worden : doordat een
dergelijke bewering de beslissing van
het bestreden arrest niet wettelijk kan
motiveren (eerste onderdeel); 2° dan
wanneer het beroepsgeheim zijn bestaansreden in het belang· der openbare
orde, en geenszins in dat van de patient
vindt en deze niet mag verondersteld
worden op voorhand akkoord te gaan
met het voorbrengen van geneeskundige
getuigschriften aangaande zijn gezondheidstoestand (tweede onderdeel) :
Overwegende, wat het eerste onderdeel
van het middel betreft, dat om te beslissen dat de attesten der geneesheren
met betrekking tot de gezondheidstoestand van de schenkster in rechte mochten overgelegd worden, de rechter over
de grond, zich ertoe beperkt te verklaren
dat dient verondersteld te worden dat de
schenkster, toen zij nog gezond van geest
was, op voorhand akkoord ging met de
overlegging van bedoelde stukken om
haar geestesstoornis te bewijzen op de
tijdstippen waarop de schenkingen plaats
hadden;
Overwegende dat voormelde bewering,
waarbij de rechter een louter persoonlijke mening uit, niet volstaat om als
bewijs te gelden van de toestemming van
de schenkster, welke het hof van beroep
er uit afleidt ;
Dat het bewijs door vermoedens enkel
uit bekende feiten en niet uit persoonlijke
beschouwingen van de rechter kan
blijken;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent; veroordeelt verweerders tot de
kosten.
23 september 195~. - 1 e kamer. Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Piret. Gelijkluidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van
Ryn en della Faille d'Hllysse.
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1° MILITIE. VERLIES VAN EEN OOG.
VEREISTE VOORWAARDE OPDAT RET
EEN OORZAAK VAN VRIJSTELLING WEZE.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. MILITIE. AANVRAAG OM VRIJSTELLING WEGENS EEN
BEPAALDE
ZIEKTE
EN
EEN BEPAALD LICHAAMSGEBREK. VERWERPING UITSLUITEND GEGROND
OP EEN GENEESKUNDIG VERSLAG OPGESTELD INGEVOLGE EEN INOBSERVATIESTELLING VOOR DE ZIEKTE ALLEEN. BESLISSING NIET WETTELIJK GEMOTJVEERD.

1° Het verlies van een oog rnaakt een oor-

zaak van vrijstelling van de rnilitaire
dienst uit, wanneer de gezichtsscherpte
van het ander oog, na verbetering, niet
de helft van de norrnale gezichtsscherpte
bedraagt (1). (Koninklijk besluit van
5 october 1951, tabel A. 6.)
2° Is niet wettelijk gernotiveerd de beslissing waarbij de herkeuringsraad een
aanvraag orn vrijstelling van de rnilitaire
dienst wegens een bepaalde ziekte en een
bepaald lichaarnsgebrek verwerpt, doo1·
uitsluitend te steunen op een geneeskundig verslag opgesteld ingevolge een.
ino bservatiestellin.g betre ffen.de de ziekte
alleen.
(BRADT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 2~ mei 195~ gewezen door
de herkeuringsraad van de provincie
Oost-V)aanderen;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de rubriek A. 6, van de
tabellen der ziekten en lichaamsgebreken
welke vrijstelling en voorlopige afkeuring van de dienstplichtigen tot gevolg
hebben, bijlage van het koninklijk besluit
van 5 october 1951, doordat, om aanlegger als geschikt voor de dienst aan te
wijzen, de bestreden beslissing· enkel
steunt op de afwezigheid van de in de
rubriek B. 20 van gemelde tabellen bedoelde ziekte, dan wanneer aanleggers
aanvraag om vrijstelling van dienst op
lichamelijke grond niet alleen de ziekte
B. 20 inriep maar bovendien het verlies
van een oog, hetgeen, volgens bedoelde
rubriek A. 6, aanleiding tot vrijstelling
geeft :
Overwegende dat, zoals uit het bij
aanleggers aanvraag gevoegd dokters{1) Verbr., 14 juli 1952 (A1"1·. Verbr., 1952,
blz. 655).
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.attest blijkt, de vrijstelling van dienst
gevraagd werd wegens asthma-bronchitis
T, en bovendien wegens het verlies van
een oog dat totaal verdwenen is ;
Overwegende dat, luidens de tabellen
der ziekten en lichaamsgebreken welke
vrijstelling en voorlopige afkeuring van
de dienstplichtigen tot g·evolg hebben
(bijlage van het koninklijk besluit van
5 october 1951), het verlies van een oog
aanleiding tot dergelijke vrijstelling geeft,
indien de gezichtsscherpte van het andere
oog, na verbetering, niet de halve normale
gezichtsscherpte bedraagt (tabel A. 6) ;
Overwegende, enerzijds, dat aanlegger
bij beslissing van 10 april 195t. van de
herkeuringsraad van de provincie OostVlaanderen, verwezen werd om in het
militair hospitaal te Gent in observatie
te worden gesteld, doch aileen wegens
de in de tabellen onder de aandoeningen
van de ademhalingsorganen gerangschikte ziekte B. 20 ; dat claarbij geen inobservatiestelling van aanlegger wegens het
lichaamsgebrek A. 6, zijnde een van
de aandoeningen van de gezichtsorganen,
werd gelast en er, derhalve, dienaangaande niets werd b'eslist; dat dan ook'
het ingevolge de bevolen inobservatiestelling gedane onderzoek enkel de
ziekte B. 20, tot voorwerp heeft gehad;
Overwegende, anderzijds, dat de be·streden beslissing van 24 mei 1954 uitsluitend is gesteund op het ingevolge de
gemelde inobservatiestelling opgesteld
deskundig' verslag ; dat, door aanlegger
als geschikt voor de dienst aan te wijzen,
.zonder het verwerpen van de aanvraag,
voor zover deze het lichaamsgebrek A. 6
inriep, te rechtvaardigen, de bestreclen
beslissing de in het middel vermelcle wettelijke bepaling g·eschonden heeft ;
Om die redenen, verbreekt de hestreden beslissing; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar de herkeuringsraad van de provincie West-Vlaanderen,
2? september 1954. 2e kamer. Voo!'Zitte!' en Vetslaggeve1·, H. Wouters,
voorzitter. Gelijkluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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ONDERZOEKSRAAD IN ZAKE
ZEEVAART.- SAMENSTELLING VAN
DE ZETEL. PLAATSVERVANGENDE

BIJZITTERS. DEELNEN!ING AAN DE
BERAADSLAGING EN AAN HET OPSTELLEN VAN DE BESLISSING. VOORWAARDEN.
2°

ONDERZOEKSRAAD IN ZAKE
ZEEVAART. SAli'IENSTELLING VAN
DE ZETEL. BIJZITTER DIE NIET HEEL
HET ONDERZOEK HEEFT GEVOLGD. DEELNEMING AAN DE BERAADSLAGING
EN AAN HET OPSTELLEN VAN DE BESLISSING. WETTELIJKHEID BEHALVE
VERZET.

1° De vlaatsvetvangende bijzittet, aangeduid' door de vootzitte!' van de onderzoeksraad in zake zeevaatt om het onde!'zoek en de debatten te volgen, /weft
slechts de nodige hoedanigheid om aan
de beraadslaging en het opstellen 11an de
besl-issing deel te nemen wanneet een
bijzitte~· ve1·hindenl is; doch wanneer
hij getoepen weTd om in de loop van
het onderzoek een veThindM·de bijzitter
te vervangen, is hij er toe gehouden aan
de betaadslaging en aan het opstellen
van de beslissing deel te nemen. (Wet
van 30 juli 1926, art. 12 en 21.)
2o De bijzittet, die niet heel het ondeTzoek
van de ondetzoekstaad in zake zeevaatt
gevolgd heeft, neemt niettemin deel aan
de beraadslaging en aan het opstellen
van de beslissing met de andete bijzitte~·s en met de plaatsveTvangende bijzitter die hem vervangen heeft, behalve
vetzet van de Staatscommissa1·is of van
de pe1·soon tegen wie een tuchtstmf gevoTderd wotdt. (Wet van 30 juli 1926,
art. 12 en 21.)
(DE NYS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de hestreden
beslissing, op 1t januari 1954 gewezen
door de onderzoeksraad voor de zeevaart;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 21 van de wet
van 30 juli 1926, tot instelling van een
onderzoeksraad in zake zeevaart, 9? van
de Grondwet en der wezenlijke formaliteiten hetreffende de samenstelling der
rechtsmachten, doordat de bestreden beslissing, na vastgesteld te hebben dat t~r
zitting· van 11 januari 1954 tegenwoord1g
waren de voorzitter van de raad, de
Staatscommissaris en de griffier, vier bijzitters bij naam als zodanig aangeduid
(HH. Coopman, Bernaerts, Verhe en Van
Steene) en twee plaatsvervangende bijzitters (HH. Bosquet en Van Bauwel),

-29en na vastgesteld te hebben « dat de bijzitters, vooraleer zitting te nemen, de
door artikel 21 van de wet van 30 juli
1926 voorgeschreven eed afgelegd hebben "• verklaart « dat de raad na beraadslaging het volgend arrest verleent "•
zonder te verduidelijken of de twee
plaatsvervangende bijzitters als deel uitmakend van de raad beschouwd zijn geworden of zij te dien titel aanhet opstellen
of het uitspreken der beslissing deelgenomen hebben en of, in de bevestigende
veronderstelling·, ze vooraf de bij artikel 21 der wet van 30 juli 1926 voorziene
eed afgelegd hebben, zonder, ten minste,
te verduidelijken of dhr. Van Bauwel, van
wie de aanwezigheid ter zitting van
'11 januari 1954 in hoedanigheid van
plaatsvervangend bijzitter (te zelfder tijd
en in de zelfde bewoordingen als voor de
plaatsvervangende bij zitter Bosquet)
door de beslissing vastgesteld werd, al of
niet aan het opstellen en het uitspreken
van de beslissing deelgenomen heeft, hetgeen had moeten gebeuren daar hij gezeteld had als effectieve bijzitter op . de
zitting van 9 november 1953, in de loop
waarvan het onderzoek der zaak voortgezet was geworden, waaruit volgt dat de
vermeldingen van de bestreden beslissing
zoals evenmin deze der zittingsbladen,
geenszins toelaten te bepalen of de wezenlijke formaliteiten, betreffende de samenstelling der rechtbank, geeerbiedigd zijn
geworden :
Overwegende dat, krachtens artikel 21,
aline a 2, van de wet van 30 j uli 192 6 tot
instelling van een onderzoeksraad voor de
zeevaart, de voorzitter de plaatsvervangende bijzitters kan aanduiden die gehouden zijn het onderzoek en de debatten
te volgen, en dat, in geval een bijzitter
verhinderd is, de bijzitter door een plaatsvervangende bijzitter zal vervangen worden;
Dat hieruit volgt dat een plaatsvervangende bijzitter dan aileen hoedanigheid heeft om voor het beraadslagen en
het opstellen van de beslissing te zetelen
wanneer een bijzitter verhinderd is, met
het gevolg dat een plaatsvervangende
bijzitter alsdan met de andere bijzitters
aan het beraadslagen en aan het opstellen van de beslissing moet deelnemen,
onder voorbehoud van het gebeurlijk
verzet voorzien door artikel 21, alinea 6,
voor wat betreft de bijzitter die niet heel
het onderzoek heeft gevolgd ;
Overwegende, ten. deze, dat het uit de
vermeldingen van de bestreden beslissing
blijkt dat niet alleenlijk de vier bijzitters
met de voorzitter aanwezig waren maar

ook nog de twee plaatsvervangende bijzitters, de heren Bosquet en Van Bauwel;
Overwegende dat het ook uit de stukken der rechtspleging blijkt dat enkel de
plaatsvervangende bijzitter Van Bauwel
bij het onderzoek geroepen werd om een
verhinderde bijzitter te vervangen;
Overwegende echter dat, terwijl al de
bijzitters aan de uitspraak deel genomen
hebben, uit geen enkel stuk blijkt dat de
bijzitter die werkelijk plaatsvervangend
gebleven was, te weten de heer Bosquet,
zich bij het beraadslagen en het opstellen
van de beslissing onthouden heeft, geval
waarin de beslissing wettelijk zou zijn,
ofwel dat deze plaatsvervangende bijzitter aan het beraadslagen en aan het
opstellen van de beslissing deel genomen
heeft, geval waarin de heer Bosquet hiervoor geen hoedanigheid zou gehad hebben;
Overwegende derhalve dat deze vermeldingen aan het hof niet toelaten zijn
toezicht uit te oefenen ;
Waaruit volgt dat de bestreden beslissing artikel 97 van de Grondwet geschonden heeft ;
Om die redenen, verbreekt de bestreden beslissing; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing ;
verwijst de zaak naar de onderzoeksraad
voor de zeevaart, anders samengesteld.
27 september 1954. - 2° kamer. Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. de Clippele. - Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal. ---:- Pleiter, H. Van
Rijn.
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1° VERKEER. TECRNlSCHE VOORWAARDEN MET BETREKKlNG TOT ZEKERE AUTOVOERTUIGEN. BESLUIT
VAN DE REGENT VAN 22 MEl 1947 TOT
GOEDKEURlNG VAN RET ER BIJ GEVOEGD
ALGEMEEN
REGLEMENT.
DRAAGWIJDTE VAN ARTIKEL 3 VAN RET
BESLUIT.
2o VERKEER. TECRNlSCHE VOORWAARDEN MET BETREKKlNG TOT ZEKERE AUTOVOERTUIGEN.- lNBREUKEN
OP RET BIJ RET BESLUIT VAN DE
REGENT VAN 22 MEl 1947 GEVOEGD
ALGEMEEN REGLEMENT. BESTRAFFlNG.

1 o Artikel 3 van het besluit van de Regent

-30van 22 mei 1947 tot goedkeuring van het
bij dit besluit gevoegd algemeen reglement waarbij de technische voorwaa~·den
bepaald worden waaraan zekere automobielen moeten voldoen, heeft niet voor
gevolg de gevallen waarin de niet-naleving· van deze reglementering een misd1·ij{ uitrnaakt, tot de drie misdrijven,
die het omschrijft, te beperken (1).
2° De inbreuken op het bij het besluit van
de Regent van 22 rnei 1.947 gevoegd en
bij artikel 2 van het besluit van de Regent
van 3 juli 1.950 gewijzigd algemeen
reglernent waar bij de technische voorwaarden waaraan zekere autornobielen
moeten voldoen, en namelijk de inbreuken
op artikel 93, lid 2, van dit reglernent
bepaald wm·den, zijn strafbaaT met de
stmffen voonien door de wetsbepalingen
ter uitvoering waa1·van deze reglernente·ring getroffen werd, hetzij, wannee1· het
misdrijf een automobiel betreft dienende
tot het bezoldigd vervoer van zaken vooT
rekening van anderen, met de straffen
voorzien bij artikel 1.1. van het koninklijk
besluit n·r. 248 van 5 maart 1.936 gewijzigd bij de besluitwet van 1.4 febnwri
1.946 (2). (Koninklijk besluit nr. 2~8
van 5 maart 1936, g·ewijzigd bij de
besluitwet van 14 februari 19~6, art. 8
en 11 ; besluitwet van 30 december
1%6, art. 28 en 30 ; besluitwet van
2~ februari 19~7, art. 2 en 5.)
(TEDESCO.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis op 25 februari 195~ in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel;
Over het enig· middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7 en 9 van
de Grohdwet, doordat aanlegger vervolgd
werd wegens een feit dat door de wet niet
als misdrijf voorzien is en tot een geldboete veroordeeld werd wegens een inbrenk die niet door de wet beteugeld is :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat aanlegger de verplichting
heeft overtreden welke opgelegd is door
artikel 93, alinea 2, - zoals het bij
artikel 2, 2~ 0 , van het besluit van de
(1) en (2) Wat de wettelijkheid van dit algemeen reglement betreft, zie verbr., 17 november 1952 (A'I"'', Verb1·., 1953, biz. 149; Bttll.
en PASIC., 1953, I, 163).

Regent van 3 juli 1950 g·ewijzigd werdvan het algemeen reglement tot vaststelling van de technische voorwaarden waaraan onder meer door de automobielen
dienende tot het vervoer van zaken moet
worden voldaan ;
Dat dit algemeen reglement ingevoerd
werd bij het besluit van de Regent van
22 mei 1%7, waarbij het gevoegd is ;
Overwegende dat indien artikel 3 van
dit laatste besluit de straffen bepaalt die
toepasselijk zijn op de drie omschreven
gevallen van overtreding van de reglementering waaraan het vervoer van personen en van zaken bij middel van automobielen onderworpen is, het voor zover
de draagwijdte niet heeft kunnen beperken van de wettelijke bepalingen ter
uitvoering waarvan bedoeld besluit werd
genomen;
Overwegende dat het besluit van de
Regent van 22 mei 1%7 genomen werd
ter uitvoering onder meer van het
koninklijk besluit nr. 2~8 van 5 maart
1936, gewijzigd door de besluitwet van
14 februari 1%6, houdende regeling van
het bezoldigd vervoer van zaken voor
een anders 1·ekening door middel van
autovoertuigen waarvan artikel 8 de
invoegetreding van een algemeen reglement voorziet en waarvan artikel 11 de
straffen bepaalt waarmede de ovilrtreding van de bepalingen zowel· van het
besluit zelf als van de ter uitvoering
genom en reglementen beteugeld worden;
Dat zodus de door dit laatste artikel
voorziene straffen op de overtreding van
hogervermeld artikel 93 alinea 2, van het
algemeen reglement, toepasselijk zijn,
indien, zoals ter zake, de overtreding een
automobiel betreft dienende tot het bezoldigd vervoer van zaken voor een
anders rekening ;
Dat de door het bestreden vonnis uitgesproken straf overeenkomstig is met
de voorschriften van artikel 11 van het
koninklijk besluit · nr 2~8 van 5 maart
1936 gewijzigd door de besluitwet van
14 februari 1%6 ;
Overwegende dat, luidens artikel H1
van het Wetboek van strafvordering,
een bij de aanhaling van de tekst van
de toegepaste wet begane vergissing geen
aanleiding· kan geven tot vernietiging
van de beslissing wanneer de uitgesproken
straf dezelfde is als degene die door de
op het misdrijf toepasselijke wettelijke
bepaling voorzien is ;
Overwegende derhalve dat het middel
niet kan aangenomen worden ;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straf van nietigheid
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voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
27 september 195!.. - 2" learner. Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Ve1·slaggever, H. van Beirs. Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Goor
{van de balie van beroep van Brussel).
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to MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. MIDDEL EEN BEWEEGREDEN VAN RET ARREST CRITISEREND. BESCHIKKEND GEDEELTE DOOR EEN
ANDER BEWEEGREDEN WETTELIJK GERECHTVAARDIGD.- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

:zo

MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VORDERING. MIDDEL AANVOERENDE
DAT DE Jli!AN DE NODIGE HOEDANIGHEID BEZIT Ol'll, NAJii!ENS ZIJN ECHTGENOTE, GEMEEN VAN GOEDEREN, EEN
VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING
DIE HAAR EIGEN IS, IN TE STELLEN.VORDERING IN EIGEN NAAM DOOR DE
MAN INGESTELD.- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

1° Is niet ontvankelijk het middel dat een
beYJ?egreden van de bestreden beslissing

cnttseert, wanneer deze door een andere
~eweegreden wettelijk
gerechtvam·digd
· ts (1).
2° Is niet ontvankelijk het middel aanvoerend dat de man de nodige hoedanigheid
bezit om, narnens zijn echtgenote, gerneen van goederen, een vorde1·ing tot
schadevergoeding, die haar eigen is, in
te_ stellen, dan wannee!' de v01·dering in
etgen naam door de man werd ingesteld (2).
(1) Vaste rechtspraak. Zie, onder meer
verbr., 19 januari 1954 (A1·r. Verb1·., 1954,
blz. 348; Bull. en PASIC., 1954, I, 434, en
nota 3, blz. 436).
(2) Zie verbr., 3 november 1953, redenen
fATT. Verbr., 1954, biz. 130; Bull. en PASIC.,
1954, I, 152, en nota 3, biz., 153).

(DE SCHRIJVER, T. SAEYS
EN CONSORTEN.)
ARREST.

HJi!T HOF ; - Gelet op het hestreden
vonms, op 13 maart 1954. gewezen dbor
de Kinderrechtbank te Dendermonde ;
Over ~et eerste middel, afgeleid uit de
omstand1gheid dat de rechtbank beslist
heeft dat het niet geblekeJ:I is dat Willem
S~eys het ouder~ijk huis met pijl en boog
bmneng~~reden IS, dan wanneer Reginald
De SchnJver zulks ter zitting heeft verklaard :
Overwegende dat de rechter over de
grond souverein oordeelt of een feitelijke omstandigheid al dan niet vaststaat;
Dat het middel dus niet gegrond is;
Over he_t tweede middel, afgeleid uit
de schendmg van artikel 1384. van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het vonnis
beslist ~~.eeft dat de afwezigheid van de
vader ZIJn verantwoordelijkheid uitsluit,
dan wanneer bij afwezigheid van de
yad~.r het toezicht overgaat op deze die
m ZIJn plaats komt en namelijk ten deze
op de moeder Esther De sm'et welk~
verantwoordelijk diende verkl;ard te
worden:
Overwegende dat het middel, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is,
daar het enkel tegen een overbodige
beweegreden gericht is;
. Overwegende, enerzij ds, dat de besliss~ng hoofzakelijk steunf op de overwegmg dat verweerder Edgard Saeys een
goede opvoeding aan zijn kind had gegeven e.r: dat.het door dit kind gepleegd
schadehJk fe1t « een ongelukkige doch
onvoorz1enbare omstandigheid uitmaakt
welke door het toezicht van de vade;
niet kon belet worden » ·
Overwegende, anderzij,ds, dat de moeder, Esther De Smet, niet verantwoordelijk kon verklaard worden, vermits zij
ter zake niet gedaagd werd ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 1384. van het Burg~rlijk Wetboek, doordat Edgard Saeys
met tot de kosten van het geding veroordeeld werd:
Overwegende dat vermits Edgard Saeys
niet verantwoordelijk werd verklaard
voor de doorzijn zoon berokkende schade
hij voor g·ezeg·de kosten niet moest in:
staan;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 14.28 van het Bur-
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gerlijk W etboek, doordat de door
aanlegger wegens door zij n ech tgenote
ondergane zedelijke schade ingestelde eis
tot schadevergoeding niet ontvankelijk
werd verklaard omdat deze vordering
niet door de echtgenote zelve werd uitgeoefend, en doordat dezelfde door de
echtgenote van aanlegger ingestelde eis
insgelijks niet ontvankelijk werd verklaard:
Overwegende dat het eerste onderdeel
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
is ;
Overwegende, immers, dat zelfs indien
men aanneemt dat aanlegg·er gerechtigd
was in naam van zijn echtgenote vergoeding te vorderen, hij dan nog had
moeten vermelden dat hij in hoedanigheid van wettelijke Iasthebber van zijn
vrouw optrad, dan wanneer hij zich enkel
" zo in eigen naam als in zijne hoedanigheid van vader van de minderjarige
Reginald n burgerlijke partij heeft gesteld;
Overwegende dat uit de stukken van
de procedure niet blijkt dat de echtgenote van aanlegger zich persoonlijk burgerlijke partij heeft gesteld ;
Dat het tweede onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegg·er tot de kosten.
27 september 195t.. - 2e kamer. Voorzitte1·, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. De Bersaques. Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal. Pl. H. Willems
(van de balie van Dendermonde).

2e KAMER. -

28 september 1954

1° BELASTINGEN OP DE INKOMSTEN. AANSLAG BIJ NAVORDERING
VAN RECHTEN KRACHTENS ARTIKEL 7
VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945.UITSLUITING VAN DE BIJ ARTIKEL 57
DER
SAMENGESCHAKELDE
WETTEN
VOORZlENE VERHOGINGEN. VOOR·
WAARDEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. EXTRA-BELASTING. BELASTINGPLICHTIGE IN
CONCLUSIES AANVOERENDE DAT UIT DE
INGEROEPEN VERMOEDENS HOGERE UIT
DE OEFENING VAN EEN VRIJ BEROEP
VOORTKOMENDE INKOMSTEN BLIJKEN

DAN DEGENE WAARMEDE DE ADliiiNISTRATIE REKENING GEHOUDEN HEEFT.
GEBREK AAN PASSEND ANTWOORD.
NIET GEi\WTIVEERD ARREST.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. STRIJDIGHElD
TUSSEN HET BESCHIKKEND GEDEEI,TE
EN DE REDENEN OF DUBBELZINNIGE
REDENEN. NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.
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BELASTINGEN OP DE INKOMSTEN. VERBETERING DOOR DE ADi\UNISTRATIE VAN EEN ONJUIST BEVONDEN AANGIFTE. - . 'l'EGENBEWIJS
AAN DE BELASTINGPLICHTIGE VOORBEHOUDEN. WEIGERING DE BELASTINGPLICHTIGE TOT DIT BEWIJS TOE TE
LATEN.- SCHENDING VAN AR'fiKEL 55
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WE'f'fEN.

De doo1· m·tilcel 57 van de sarnengeschakelde wetten betre ffende de belastingen.
op de inlcornsten voorziene verhogingen
zijn slechts uitgesloten, wanneer de
krachtens artikel 7 van de wet van 16 october 1945 gevestigde aanvullende aanslagen gevestigd werden na het verstrijlcen van de buitengewone te~·rnijnen voorzien bij art·ikel 74- van de sarnengesch.akelde wetten, gescho1·st bij de beshtitwet
van 17 december 1942 en nadien verlengd
door artikel1 van de wet van 30 juli 1947
wat de inlcornsten v11cn de ja·ren 1940
tot 194-4 bet1·e{t {1).
2° Is niet gernotiveerd het an·est dat zich
er toe beperkt e1· op te wijzen, dat " de
belastingplichtige slechts op g1·ond van
de handelsinkornsten in de extm- belasting aangeslagen werd " en dat de inkornsten (van het vrij beroep) niet in
de voor de extra- belasting weerhouden
g1·ondslag in aanrnerking werden genornen, dan wannee1· in conclusies tot bepaling van de referentiewinst bewee·rd werd
dat, indien de doo1· het beheer ingeroepen
verrnoedens winsten voortkornende van
een handelsexploitatie en winsten voortkornende van de uitoef'ening van een vrij
beroep lieten blijken, deze laatste belangrijker waren dan degene waannede de
adrninistratie tot bepaling van de grandslag van de aanslag 1·ekening had gehouden. (Grondwet, art. 97.)
1°

(1) Zie verbr., 26 november 1953 (Bull. en
PASIC., 1954, I, 237) en nota 2; 12 en 26 januari, 16 februari, 15 en 29 jtmi 1954 (Arr.
Verbr., 1954, biz. 322,373,428, 663en 710 ;Bull.
en PASIC., 1954, I, 395, 464, 540, 884 en 945).
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Is met st1·ijdigheid of rninstens rnet
dubbelzinnigheid behept het an·est dat,
enm·zijds, de conclusies beantwoordend
van de belastingschuldige, waarbij aangevoerd we1·d dat de door de adrninistmtie
gedane schatting van zijn belastbare inkornsten van het laatste lcwartaal van
1944, op grand van het gemiddelde der
verrnoede inkomsten der vorige maanden,
niet gegrond was, omdat de econornische
voorwaarden tijdens dit kwm·taal niet
met die van de vol'ige rnaanden lconde·n
gelijkgesteld worden en dat deze schatting
dienvolgens rnoet verrninderd worden,
verklaart dat deze beschouwing juist is,
en dat anderzijds, in zijn beschiklcend
gedeelte, niet beslist dat de aanvmag tot
verrnindering geheel of ten dele gegrond
is. (Grondwet, art. 97.)
I,o Wanneer de belastingschuldige in conclusies gevraagd heeft te bewijzen dat
een deel van de belastbare inkomsten,
zoals zij door de adrninistmtie geschat
waren geweest, krachtcns artikel 55 van
de sarnengeschakelde wetten betreffcnde
de inkomstenbelastingen, voortkwarn uit
een bron die niet aan de betwiste belasting moest onderworpen worden, schendt
de rechter over de g1·ond gezegd artikel 55,
door aan de belastingschuldige het recht
te weigeren dit bewijs te leveren om de
enkele reden dat, indien deze uit de uitoefening van een ander beroep vool·tkornende inkornsten ontdoken Werden, het
aan de belastingplichtige behoorde de
toestand recht te zetten door een aangifte
onde1· bescherrning van de fiscale amnestic in te dienen.
(DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN, T. PROVOOST EN DEMEYERE,
EN PROVOOST EN DEMEYERE, T. DE
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 14 juli 1952 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat de zaken nrs. F. 1043
en F. 1044 van de algemene rol samenhangend zijn;
I. Over de voorziening van de Staat :
Over het enig artikel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 32, paragraaf 1, 35,
paragraaf 1, 57 en 74 der wetten betrefJende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij koninklijk besluit van 12 sepvERnR., 1955. - 3

tember t 936 en voor zoveel als no dig door
de besluiten van 3 juni '194'1, 31 juli '1943
en het besluit van de Regent van 15 januari 1948, en van artikel 7 van de wet
van 16 october '1945, doordat het bestreden arrest verklaart dat de administratie niet gemachtigd was ter zake
belastingverhogingen op de in 1948 g·evestigde aanvullende aanslagen in de
inkomstenbelastingen over de dienstjaren 194'1 a 1943 toe te passen om reden
dat, indien artikel 7 van de wet van
t 6 october 1945 wel toelaat, ondanks het
verstrijken van de bij artikel 74 van de
samengeschakelde wetten bepaalde termijnen, aanvullende aanslagen te vestigen, dit artikel nochtans bepaalt dat geen
verhogingen na het verstrijken van die
termijnen mogen toegepast worden; dat,
ter zake, op het ogenblik van de vestiging
der bedoelde aanslagen, gezegde termijnen verstreken waren, doordat aileen de
gewone termijnen kunnen in aanmerking
genomen worden en niet de termijnen
zoals ze door de besluitwet van t 7 december '1942 of de wet van 30 juli 1947
geschorst of verlengd werden, dan wanneer bedoeld artikel 7 der wet van 16 october 1945 door de administratie niet
werd toegepast en overigens niet moest
toeg·epast worden, verweerders in de gewone inkomstenbelastingen op het totaal
bedrag van de tijdens de oorlogsjaren
behaalde inkomsten werden aangeslagen
en de aanslagen geldig nagevorderd werden binnen de termijnen voorzien bij
artikel 74 van de samengeschakelde wetten en verlengd krachtens de besluitwet
van 17 december 1942 en de wet van
30 juli 1947, enter zake de door artikel 57
der samengeschakelde belastingwetten
gestelde voorwaarden vervuld werden wat door het bestreden arrest niet wordt
ontkend - en dienvolgens terecht belastingverhogingen werden toegepast :
Overwegende dat, naar luid van artikel 7 van de wet van t 6 october 1945 tot
invoering van een extra-belasting op de
in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, de aanvullende aanslagen gevestigd bij toepassing
van die wetsbepaling, doch na het verstrijken van de bij artikel 74 van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen bepaalde termijnen, noch voor verhogingen noch voor
geldboeten vatbaar zijn;
Overweg·ende dat de besluitwet van
17 december 191,2 de termijnen van artikel 74 van de samengeschakelde wetten
geschorst heeft tot de datum van het
koninklijk besluit waarbij het terug-
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-34brengen op vredesvoet van het Ieger zal
uitgevaardigd worden, hetzij op 1 juli
'1949;
Dat daaruit volgt dat geen enkele der
op 15 januari 1948 gevestigde litigieuze
aanslagen na het verstrijken van de bij
de bepalingen van gezegd artikel 7~
bepaalde termijnen, zoals zij geschorst
werden bij de besluitwet van 17 december 1942 en daarna verlengd bij de wet
van 30 juli 1947, gevestigd werd, en dat
de bij artikel 57 der samengeordende
wetten voorziene belastingsverhoging'en
daarop dus wettelijk toegepast werden ;
Waaruit volgt dat, door de litigieuze
aanslagen te vernietigen in zover zij een
belastingverhoging van 10 t. h. op de
niet aangegeven winsten vestigen, het
arrest de in het middel aangehaalde wetshepalingen geschonden heeft :
II. Over de voorziening van Henri
Provoost en Esperance Demeyere :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 1319, 1320, 1322 en 1323
van het Burgerlijk Wethoek, 2, paragraaf '1, 2, paragTaaf 3, ~. paragraaf 1,
en 5, paragraaf 6, van de wet van16 octoher '19~5, 5, paragraaf 7, derzelfde wet,
gewijzigd door artikel 1 van de wet van
30 mei '1949, 35, paragraaf 2, der gewone
samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, hetwelk artikel 12,
paragraaf '1, van het koninklijk besluit
nr. H del. 3 juli 1939 is geworden, en
artikel 56, '1, B, der samengeschakelde
wetten, doordat het bestreden arrest verklaart dat de haten van de vrouw als
vroedvrouw niet in de aanslagbasis van
de extra-helasting worden opgenomen,
clan wanneer uit de conclusies van aanlegger, bladzijde 5, in fine, en bladzijde 6,
in initio, juist hlijkt : dat aanleggers
beweren dat de administratie ten onrechte en zonder de minste reden het
totaal accres ten belope van 651.3~7 frank
als handelswinst aanziet, terwijl de verzwegen winsten van het vrij beroep noodzakelijk in dergelijke berekening' moeten
begrepen zijn, omdat er een omyeerlegbaar vermoeden bestaat dat iemand die
zijn handelswinst onjuist aangaf dit ook
deed voor de winsten uit het vrije beroep,
en doordat het niet aanvaarden der aangifte door de administratie zowel op de
handelswinsten als op de winsten uit het
vrij beroep betrekldng moet hebben ; dat
aanlegger aanvoert dat de administratie
moet aantonen welk deel van het totale
vermogensaccres van het vrij beroep en
welk deel van de handel voortkomt ;
dat aanlegger aanvoert dat. het bewijs

van het bestaan van een bedrijvigheid
volstaat ; dat aanlegger tenslotte bewijst
dat er voor vier jaar minstens ~.000
+ 2.625 + ~.750 + 5.500 = 16.875 frank
winst door het vrij beroep werd gemaakt
tegenover 9.160 frank weerhouden door
de administratie; zodat de gevolgtrekking zich opdringt dat het arrest minstens niet voldoende gemotiveerd is
wegens het niet beantwoorden der in
de conclusies opgeworpen middelen en
weg'ens het niet onderzoeken van de
feiten :
·
Overwegende dat aanleggers, v66r het
hof, staande hielden dat de vermoede
inkomsten door de aclministratie weerhouden tot bepaling van de aanslagbasis
van de extra-belasting in feite, en in
tegenstrijd met de beweringen van de
administratie, insgelijks gedeeltelijk van
de uitoefening van het beroep van vroedvrouw van aanlegster voortkwamen ;
Overwegende clat de administratie tot
bepaling van die aanslagbasis - welke
slechts op de inkomsten van de handelsexploitatie betrekking moest hebben de tussen 1 januari '1940 en 31 december 19~~ behaalde vermogenaccressen op
grond van vermoedens bepaald had en
daarna een bedrag van 9.160 frank afgetrokken had, hetwelk de door aanlegster aangegeven inkomsten van haar
vrij beroep vertegenwoordigde ;
Overwegende dat aanleggers staande
hielden, ten einde zekere gevolgen hieruit
in verband met de bepaling van de
referentiewinst af te leiden, dat die aftrekking niet voldoende was, omdat,
in feite, de echtgenote meer dan 9.160 fr.
door het uitoefenen van haar vrij beroep
gewonnen had ;
Overwegende dat door zich er toe te
beperken te antwoorden : « dat Provoost
uitsluitend op de handelswinsten in de
extra-belasting aangeslagen werd ... » en
« dat de baten van de vrouw niet in de
aanslagbasis van de extra-belasting in
acht werden genomen ... , het arrest geen
antwoord verstrekt heeft en derhalve de
in het middel aang'ecluide bepalingen
geschonden heeft ;
Over het tweede mid del, afgeleid .uit
de schending van de artikelen 97 en 112
van de Grondwet, 1, paragraaf' 1, 2,
paragraaf 1, 2, paragraaf 3, ~. paragraaf 1, 5, paragraaf 6, van de wet van
16 october 1945, en 5, paragraaf 7, derzelfde wet, gewijzigd door artikel 1 van
de wet van 30 mei 1949, en 56 der bij
besluit van de secretaris-generaal dd.
31 juli 1943 samengeschakelde wetten,
doordat het bestreden arrest verklaart

-35dat geen referentiewinst aan de heer
Henri Provoost, aanlegger, voor de jaren
1940 en 1941 tot en met ap~il kan worden
toegeken:d,omdat de niet-'verzwegen lonen
niet meer voor de extra-belasting in aanmerking kunnen komen, wat insluit dat
in geval van ontdoken lonen of andere
niet aangegevert' inkomsten de referentiewinst wel kan worden toegekend, dan
wanneer enerzijds vaststaat dat aanlegger zich op artikel 4, paragraaf 1, van
de wet van 16 october 1945 kan beroepen
vermits hij in de extra-belasting belastbaar is en anderzijds vaststaat dat hij
gedurende die tijd een bedrijvigheid heeft
uitgeoefend, dit de enige door artikel 5,
paragraaf 6, gestelde voorwaarde zijnde,
en dan wanneer uit niets blijkt dat er
voor dit tijdperk geen verzwegen inkomsten zouden zijn :
Overwegende dat het bestreden arrest
geenszins verklaart dat geen referentiewinst aan aanlegger Provoost voor het
jaar 1940 en het jaar 1941 tot de maand
april erin begrepen kan toegekend worden omdat de niet verzwegen lonen niet
in aanmerking kunnen komen voor de
extra-belasting, doch beslist « dat er ter
zake slechts een handelsuitbating aan
de extra-belasting onderworpen werd;
dat er dus slechts een referentiewinst toe
te kennen is die overeenkomstig artikel 5,
paragraaf 6, van de wet van 16 october
1945, per maand bedrijvigheid gedurende
het belastbaar tijdperk te berekenen is , ;
Dat het middel feitelijke grondslag·
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest in zijn
motivering verklaart dat dezelfde beschouwing zo voor de winst van het
laatste kwartaal als voor de stock 1944
geldt doch in zijn dispositief de herziening
der aanslagen met inachtneming van een
winst van zero frank voor het laatste
kwartaal niet beveelt, hoewel op grond
van deze motivering de herziening der
aanslagen in het dispositief had moeten
bevolen worden met inachtneming van
een winst van zero frank voor het laatste
kwartaal terwijl slechts 32.557 frank werd
weerhouden :
Overwegende dat aanleggers, bij conclusies, het bedrag der inkomsten van
het vierde kwartaal van het j aar 1944
hadden betwist, welke door de administratie op grond van het gemiddelde
der vermoede inkomsten der vorige maanden had geschat geweest ; dat zij staande
hielden dat het laatste kwartaal niet met
het tijdperk v66r 9 october 1944 kon

vergeleken worden omdat de koopwaren
uiterst schaars geworden waren, en dat
de geldmiddelen van de handelaars en
van de verbruikers zeer karig waren ;
Overwegende dat het bestreden arrest
in zijn dispositief niet beslist dat deze
eis gedeeltelijk of geheel gegrond zou zijn,
doch in zijn redenen verklaart dat « dezelfde beschouwing geldt wat betreft de
winst van het laatste kwartaal 1944 "•
aldus verwijzend naar zijn redenen betreffende de waarde van de stock op het
einde van het belastbaar tijdperk en zich
uitdrukt zoals volgt : « Overwegende dat,
gelet op de algemene uitputting der
stocks in 1944, op het feit dat winkeliers
zich slechts mits aankoopbons konden
herbevoorraden, en op de geringe hoedanigheid der alsdan gefabriceerde textielwaren, de raming van die stock door het
beheer op 61.624 frank op geen voldoende vermoedens rust en op 20.000 fr.
moet herleid worden » ;
Overwegende dat het dispositief in
strijd is met de vaststellingen die er de
redenen van zijn of dat deze minstens
dubbelzinnig zijn;
Dat het arrest mitsdien artikel 97 van
de Grondwet geschonden heeft en dat het
middel gegrond is ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320,1322, 1323 van het
Burgerlijk Wetboek, 35, paragraaf 2, 35,
paragraaf 7, en 55 van de bij besluit van
de secretaris-generaal van 31 juli 1943
samengeschakelde wetten, doordat, eerste
onderdeel, het bestreden arrest verklaart dat onderscheid gemaakt werd
tussen de inkomsten voortkomende van
het pensioen, de handelswinsten en de
baten van het vrij beroep, dan wanneer
aanleggers niet betwistten dat de aangiften onderscheid hadden gemaakt tussen de handelswinsten en de winsten van
vrij beroep en dat aanslagen op die
winsten werden gevestigd, maar dat het
bevonden accres noodzakelijk winsten
van het vrij beroep moet bevatten die
als handelswinsten werden belast, daar
de bezittingen van de vrouw die van het
vrij beroep voortkwamen als tekenen of
indicii:in werden in acht genomen en daar
bewijzen werden voorgelegd waaruit
blijkt dat meer winsten dan aangegeven
uit het vrij beroep werden gehaald, zoals
blijkt uit de conclusies, bladzijde 6, en
doordat, tweede onderdeel, het bestreden
arrest verklaart dat indien ontdoken
inkomsten van het vrij beroep afkomstig
zijn, et aan aanlegg·ers behoort dit recht
te zetten met een aangifte tot fiscale
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amnestie in te dienen, dan wanneer de
fiscale amnestie geen afbreuk heeft ge.
maakt van artikel 55 noch van het artikel 35, paragraaf 7, der samengeschakelde
wetten, zodat ingevolge artikel 55,
paragraaf '1, alinea 1, de bewijslast met
betrekking tot het belastbaar bedrag nog
steeds op de administratie rust, en artikel 35, paragraaf 7, slechts toepasselijk is
op de handelswinsten en niet op de
inkomsten uit vrije beroepen :
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de inkonisten van
aanleggers handelsbedrijvigheid, tussen
de maand april '1941 en de 31 december
1944 -- wat de gewone belastingen aangaat -- door de administratie vermoed
werden bij toepassing van de bepalingen
van artikelen 55 en 32 van de samengeordende wetten ;
Overwegende dat de op 31 december
'1944 bestaande accressen en de tekenen
of indicien van een hogere graad van
gegoedheid dan de aangegeven inkomsten, hun oorzaak vinden zowel in de
handelsbedrijvigheid van aanlegger als
in de uitoefening door aanlegster van het
beroep van vroedvrouw;
Overwegende dat de administratie, tot
bepaling· alleen van de door de handelsbedrijvigheid opgebrachte belastbare
winsten, van die vermoede inkomsten
een zekere geldsom heeft afgetrokken,
die, volgens het beheer, de tijdens de
litigieuze dienstjaren door het vrij beroep
verkregen inkomsten moest vertegenwoordigen;
Overwegende dat aanleggers s taande
hielden dat deze laatste ·inkomsten aanzienlijker waren en bij conclusies aan het
hof van beroep stukken en overwegingen
hadden voorgelegd welke zij van aard
achtten om het bij artikel 55 der samengeschakelde wetten voorgeschreven tegenbewijs te kunnen leveren ;
Overwegende dat door te verklaren :
" dat indien ontdoken inkomsten van het
vrij beroep afkomstig waren, het aan
rekwestrante (hier aanlegster) behoorde
dit recht te zetten met een aangifte tot
fiscale amnestie in te dienen, hetgeen zij
niet deed"' het bestreden arrest aan aanleggers niet toelaat het teg·enbewijs te
leveren en dienvolgens dit artikel 55
schendt;
Dat het tweede onderdeel, dienvolgens,
gegrond is en dat het onderzoek- van het
eerste onderdeel zonder belang voorkomt;
Om die redenen, voegt de zaken samen,
verbreekt het bestreden arrest, doch
enkel in zover : 1° het de aanslagen in

de gewone belastingen over het dienstjaar 1948, navordering '1941 tot 1943,
vernietigd heeft voor zoveel zij een belastingverhoging van 10 t. h. op de verzwegen 'Ninsten gevestigd hebben ; 2° het
uitspraak gedaan heeft over de referentiewinst van de echtgenoten Provoost;
3° het bij bevestiging van de directoriale
beslissing uitspraak gedaan heeft over de
belastbare inkomsten van het vierde
kwartaal 1944; 4° het uitspraak gedaan
heeft over de aanspraak van aanleggers
Provoost om een som hoger dan 9.160 fr.
wegens de uitoefening van het vrij beroep
van de echtgenote van de belastbare
grondslag betreffende de gewone belastingen af te trekken ; 5° het over de
kosten beslist heeft ; verwerpt voor het
overige de voorziening van aanleggers
Provoost-Demeyere; beveelt dat melding
van onderhavig· arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt aanleggers, de echtgenoten Provoost-Demeyere,
tot een derde en de Staat tot twee derden
der. kosten ; verwijst de alzo beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
28 september 195!>. -- 2e kamer. Voorzitter en Verslaggever, H. de Clippele,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal.- Pl. H. Van Leynseele.

2e KAMER. -

28 september 1954

1o BELASTINGEN OP DE INKO.M-

STEN. VERBETERING VAN EEN
ONJUIST BEVONDEN AANGIFTE. - BEWIJS VAN DE BELASTBARE BASIS DOOR
DE ADMINIS'fRATIE GELEVERD. - VAN
DE BELASTBARE BASIS AF TE TREKKEN
SOM OM REKENING TE HOUDEN MET
HE'f LOON VAN DE LEDEN VAN DE FAMILlE VAN DE ONDERNEMER DIE MET
HEM ARBEIDEN. - AFGE'fROKKEN BEDRAG DAT BLIJKT MET DIT VAN NORMALE LONEN OVEREEN 'fE KOMEN. VOLDOENDE RECHTVAARDIGING DOOR
DE ADMINISTRATIE.
2o BELASTINGEN OP DE INKO.MSTEN. - AFTREKBARE BEDRIJFSONI{DSTEN. -LOON VAN DE LEDEN VAN
DE FAMILIE VAN DE ONDERNEMER DIE
MET HEM ARBEIDEN.- LOON DAT EEN
NORMAAL LOON NIET OVERSCHRIJDT.
3o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - ZAKEN VAN DI-

-37RECTE BELASTINGEN. EISEN EN
EXCEPTIES GESTEUND OP EEN NIET
TOEPASSELIJK VERKLAARDE WETSBEPALING. GEEN VERPLICHTING ZE TE
BEANTWOORDEN.

1 o Wannee1· de administratie de onjuist
bevonden aangifte van de belastingplichtige verbeterd heeft, beslist terecht de
rechter over de grand, die va.ststelt dat het
bedrag dat van de belastbare g1·ondslag
afgetrokken werd, om rekening te houden
met het loon van de leden van de familie
van de ondernemer die met hem a.rbeiden,
met dit van 1W1·male lonen overeenstemt,
dat de ctdministmtie voldoende haar
schatting gerechtvaardigd heeft. (Samengeschakelde wet ten, art. 2?, § 3,

al. 2).
2o Het loon van de leden van de familie van
de ondernerner die rnet hem m· beiden behoort tot de a.lgemene lcosten en mag bijgevolg van de belastbaTe gTondslag in de
belastingen op het inlcornsten afgetrokken
worden in zoveT het een norrnaal loon
niet overschr~jdt. (Samengeschakelde

wetten, art. 2?, § 3, al. 2.)
3o ·wanneer de rechter over de grand beslist dat de bepalingen van artikel 2279
'Van het Burgerlijk Wetboek ter zalw niet
toepasselijk zijn, is hij er niet meer toe
gehouden de op die wetsbepaling gesteunde eisen en excepties te beantwoOI'den (1).
(SMETS, T. DE BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 juli 1952 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 9? van de Grondwet, doordat het bestreden arrest geen
antwoord heeft verstrekt op de door aanlegger voorgebrachte middelen waarbij
deze laatste, eerste onderdeel, beweerde
" dat de door de directeur gedane berekeningen welke zogezegd uit de rekenplichtige bescheiden gehaald werden erge onjuistheden bevatten en aanleiding g·even
tot volgende aanmerking·en : a) zij steunen op een boekhouding welke het beheer
trouwens als niet de juiste winst weergevend verwerpt, vermits namelijk de
(1) Zie verbr., 1 december 1952 (Arr. Verbr.,
1953, blz. 183; Bull. en PASIC., 1953, l, 202).

aangegeven inkomsten met 200.000 frank
verhoogd werden; b) om de werkelijke
inkomsten der laatste vier maanden van
1939 te bepalen, trekt de directeur het
bedrag der nog niet betaalde facturen af,
hetzij 326.121 fr. 85, maar hij houdt geen
rekening met de gedurende dit tijdperk
op vroegere facturen verkregen ontvangsten ten belope van 258.210 frank; c) dat
de directeur in zijn berekeningen geen
rekening houdt met het kontant bezit
bestaande op 1 j anuari 1939 of met de
op 2?? .000 frank aangeslagen bedrijfswinst van 1939; d) dat zelfs indien men
zich aan de berekeningen der beslissing
houdt, men had moeten aannemen dat
verzoeker einde 1939 beschikte over
292.325 frank kontant, waarvan 80.5?3 fr.
uit de bank en 211.?51 frank uit andere
bronnen kwamen » ; en, tweede onderdee!, liet gelden « dat de trouwens in de
tweede tabel van beslissing· voorkomende
bijkomende bewijsvoering met betrekking tot de vergelijkende toestand van de
onderneming einde 19!.8 en einde 19!.9
volstrekt verkeerd is zoals in leden a en b
van het eerste punt van het verhaal
werd uiteengezet " :
Overwegende dat de administratie
aangenomen had dat aanlegger op 1 januari 1 9~0 in het bezit was van een som
van ten hoogste 100.000 frank in liggend
geld terwijl deze beweerde een bedrag
van ~30.000 frank te hebben bezeten;
Overwegende dat, in zijn conclusies
v66r het hof van beroep, aanlegger zich
er toe beperkt heeft bezwaren tegen de
berekeningen van de administratie te
opperen en de bestanddelen waarop deze
berekening· rustten te betwisten, zonder
vaste elementen aan te brengen noch
een andere wijze van berekening voor te
stellen;
Dat het aldus voorgebracht middel tot
betwisting strekte, op grond van verscheidene argumenten, van de feitelijkewaarde
van de ingeroepen vermoedens ;
Overwegende dat na een der door aanlegger aangevoerde beweringen te hebben tegengesproken en beslissende cijfers
in het Iicht te hebben gesteld welke niet
betwist werden, het bestreden arrest
heeft besloten dat « uit de berekeningen
van het bestuur genoegzaam blijkt ...
dat er geen ernstig vermoeden bestaat
dat hij op 1 j anuari 1 9!.0 meer dan
100.000 frank in zijn bezit had, derwijze
dat het door de controleur weerhouden
bedrag van 100.000 frank als voldoende
moet worden beschouwd >> ;
Overwegende dat door op die wijze rle
waarde van vermoeden van de overge"
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legde elementen feitelijk te beoordelen,
het arrest de betwisting in overwegmg·
heeft genomen en het middel niet onbeantwoord heeft gelaten;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 110 van
de Grondwet, 1315 van het Burgerlijk
Wetboek, 1, 2, 14, 25, 26, paragrafen 1,
2 en 3, 27, paragraaf 1, 30, alinea 1, 37, 39,
42, 43, 44, paragraaf 1, en 55 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen (besluit van 31 juli 1943),
1, 2, paragraaf 1, b, parag·raaf 3 en paragraaf 4, 3, paragraaf 2, 4, paragraaf 1,
10, paragraaf 1, en 19 van de wet van
16 october 1945 tot invoering van een
extra-belasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten, doordat het bestreden arrest
de conclusies van aanlegger verwerpt,
zoals zij onder het opschrift « aftrekbare
fictieve lonen " werden uitgebracht, zich
daarbij bepalende uit sommige feiten af
te leiden « dat er bijgevolg geen reden
bestaat om de door het bestuur vastgestelde cijfers te wijzigen "• aldus aannemende dat het aan de belastingplichtige behoort de onjuistheid der vaststellingen en de ongegrondheid der beweringen van de administratie te bewijzen,
dan wanneer integendeel de bewijslast
hunner juistheid en gegrondheid op de
administratie rust :
Overwegende dat aanlegger beweerde
dat de belastbare grondslag diende verminderd te worden met een geldsom
waarvan het bedrag in zijn conclusies
vermeld werd, en die de lonen vertegenwoordigt welke door zijn in zijn bedrijf
te werk gestelde kinderen verdiend werden of konden verdiend worden ; dat
de administratie uit dien hoofde een bepaald bedrag aftrok dat nochtans doo'r
aanlegger als ontoereikend aangezien
werd;
Overwegende dat het loon der familieleden van de ondernemer die met hem
arbeiden tot de algemene kosten behoort
en bijgevolg van de belastbare grondslag
mag afgetrokken worden in zover het
een normaal loon niet te hoven gaat;
Overwegende dat door er op te wijzen
dat de inachtgenomen lonen als normaal
en geenszins als onderschat moeten worden beschouwd, de rechter over de grond
heeft kunnen beslissen « dat er bijgevolg
geen reden bestaat om de door het bestuur vastgestelde cijfers te wijzigen"
en aldus vastgesteld heeft dat de administratie zijn raming voldoend gerechtvaardigd had ;

Dat het middel in feite niet opgaat ;
Over het derde en het vierde middel
samen, afgeleid uit de schending van de
artikelen 1, 2, 14, 25, 26, paragrafen 1
en 2, 3°, 27, paragraaf 1, 30, alinea 1,
37, 39, 42, 43, 44, paragraaf 1, en 55 der
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen (besluit van 31 juli
1943), 1, 2, paragraaf 1, b, 3 en 4, 3, paragraaf 2, 3, paragraaf 1, 10, paragraaf 1,
en 19 van de wet van 16 october 1945 tot
invoering van een extra-belasting op de in
oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, 1119, 1'165, 1319
tot 1322,1341,1347 en 2279 van het Burgerlijk Wetboek, 97 en 110 van de Grondwet, doordat, derde middel, het bestreden
arrest slechts op grond van vermoedens
heeft beslist dat de sommen die als eigendom van de kinderen van aanlegger aangegeven werden en degene waarvan deze
laatste staande hield dat hij ze door
erfenis van zijn moeder verkregen had,
in werkelijkheid van aanlegg·er zelf voortkwamen, dan wanneer aanlegger deed
gelden dat hij die zich op een gift van
hand tot hand beroept, eigenaar client
vermoed te worden van de roerende voorwerpen die in zijn bezit zijn en dat dit
vermoeden enkel door een tegenbewijs
kan ontzenuwd worden, tegenbewijs dat
uit een geschrift voortvloeit of op een
begin van bewijs door geschrift steunt, en
zodoende, eerste onderdeel, het bestreden
arrest niet vermeld heeft om welke reden
het het wettelijk vermoeden voorzien
door artikel 2279 van het Burgerlijk Wethoek van de hand gewezen heeft, dan
wanneer de rechter verplicht is zijn beslissing· naar rechte te motiveren ; tweede
onderdeel, dit arrest verwaarloosd heeft
te vermelden om welke reden het het
tegenbewijs aannam, dan wanneer de
rechter gehouden is zijn beslissing aangaande al de delen of onderdelen der
vraag of der exceptie te wettigen; derde
onderdeel, het bestreden arrest niet uitdrukkelijk bepaald heeft of het, wat de
rechtstreekse belastingen betreft, al dan
niet de fiscus als een derde aanzag, die zou
gerechtigd zijn, bij ontstentenis van elk
schriftelijk bewijs, het wettelijk verinoeden van artikel 2279 van het Burgerlijk
Wetboek te bestrijden, dan wanneer de
rechter zijn beslissing behoort te wettigen aangaande al de punten van het
geschil en aangaande al de excepties ;
en doordat, vierde middel, het bestreden
arrest, nietteg·enstaande het wettelijk
vermoeden van artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek en bij ontstentenis van
elk begin van schriftelijk bewijs, de admi-
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nistratie tot andere bewijsmiddelen dan
schriftelijke toegelaten heeft, dan wanneer deze uitzonderlijke bewijsvoering
aan derden voorbehouden is, en de administratie ten aanzien van de twee hierboven bedoelde helastingen geen derde
is :
Overwegende dat uit de ingeroepen
middelen blijkt dat aanlegger zich v66r
l1et Hof van beroep op artikel 2279 van
het Burgerlijk Wetboek beriep om te
beweren dat noch de eigendom van bepaalde geldsom zowel wat zijn kinderen
als wat hemzelf betreft, noch de oorsprong van het bezit ervan, op grond van
enkele vermoedens door de administratie
kan hetwist worden;
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat het geschil tussen partijen de herkomst van bedoelde geldsommen betrof
en dat het geen betwisting opwierp aangaande de ingeroepen eigendom ; dat het
bij een sonvereine beoordeling nit feitelijke elementen afleidt dat dit vermogen
herkomstig is van aanlegger en eindelijk
beslist dat : " nit hovengemelde beweegredenen voldoende hlijkt dat artikel 2279
van het Bnrgerlijk Wetboek in zake
g·eenszins van toepassing is )) ;
Overwegende derhalve dat het arrest
niet is te kort gekomen aan zijn- verplichtillg zijn beslissing te motiveren;
Overwegende, ten aanzien van de
tweede en derde onderdelen van het
middel, dat, vermits het bestreden arrest
beslist had dat artikel 2279 van het Bnrgerlijk Wetboek niet van toepassing was,
het niet meer gehouden was vragen of
excepties die op die wetsbepalingen gesteund waren te beantwoorden ;
Overwegende, eindelijk, dat het vierde
middel, dat afgeleid wordt nit de schending van een wettelijke hepaling waarvan er geen toepassing gemaakt werd en
die niet op de zaak toepasselijk is, niet
kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
28 september 1954. - 2e kamer.
Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. van Beirs. - Gelijkluidende conclusie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. Pl. H. Van Leynseele.

2e KAMER. -

'1 ° Schendt artikel 97 van de Grondwet het

anest van het Hof van beroep, dat zich
er van onthoudt te antwoorden op een in
conclusies regelmatig voorgebrachte eis,
die er toe strekt de belastbare grondslag te
doen verminderen met een bepaalde som,
welke een beweerde meerwaarde ve?·tegenwoordigt, die te1· gelegenheid van een
v~~·koop van mobilair zou verwezenlijkt
Zt} n geweest.
2° De rechter over de grand ?'echtvaardigt
wettelijk de verwerping van het aanbod
door alle middelen van recht, getuigenissen inbegrepen, een reeks feiten te bewijzen tot bewijs van het bezit van een geldsam op 1 januari 1940, wanneer hij,
op grand van omstandigheden die hij
opsomt, die feiten ais van nu af tegengesproken of als ter zake niet dienend
beschouwt (1).
go W anneer de belastbare g1·ondslag bij
toepassing van artikel 55 van de samengeschakelde wetten bet1·e ffende de belastingen op de inkomsten, bij verbetering
van een onjuist bevonden aangifte bepaald we1·d, beslist de rechter ove?' de
grand soeverein, bij beoordeling van de
feitelijlce omstandigheden, tot welk bedrag
er reden bestaat om de ve1·moede inkom-
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN

FJN

DIRECTE BELASTINGEN. CONCLUSIES VAN DE BELASTINGSCHULDIGE DIE
EEN EIS VOORBRENGEN. - GEEN ANTWOORD.- ARREST NIET GE!VIOTIVEERD.
2° BEWIJS. - ZAKEN'VAN DIRECTE BELASTINGEN.- AANBOD VAN BEWIJS.VASTSTELLING DAT DE FElTEN TER
ZAKE NIET DIENEND ZIJN OF VAN
NU AF TEGENGESPROKEN WORDEN. VERWERPING WETTELIJK GERECH'l'VAARDIGD.
go SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE RECHTER OVER DE
GROND.- ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. BEWIJSKRACHT VAN
DE FEITELIJKE ELEMENTEN. - SOEVEREINE BEOORDELING.
4° BELASTINGEN OP DE INKOMSTEN.- ScHATTING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. - SCHATTING VAN
DE GELDSOM VOORTGEBRACHT DOOR
HET TE GELDE MAKEN VAN V66R HET
BELASTBAAR TIJDPERK VERWORVEN
GOEDEREN. - AFTREKKING VAN DE
BELASTBARE GRONDSLAG. SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE RECHTER
OVER DE GROND.

ARRESTEN.

-

ZAKEN

VAN

(1) Yerbr., 17 januari HJ52 (A1'1'. Verbr.,
1952, biz. 2'15).

I
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sten te venninderen, wegens vedwop van
zekere v6o1' het belastbaa!' tijdperk verworven goede!'ML
t,o Wanneer de belastingschuldige bewijst,
dat een deel van de door de administmtie
vermoede inkomsten voortkornt van de
verwezenlijking van goederen, die verworven we1·den v661· het tijdperk dat het
vom·we1·p van de aanslctg uitrnaakt,
beool·deelt de rechter over de g1·ond soevel'ein, op grand van feitelijke omstandigheden, welk het bedrag is van de geldsom,
die deze verwezenlijking opbracht en die
van de aan de belasting ondenvorpen
inkornsten rnoet afget!·okken worden.
(GROVEN-THEUNISSEN, T. DE BELGISCHE
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 juli 1952 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 135t. tot 1356 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het arrest,
eerste onderdeel, de conclusies niet in
acht genomen en beantwoord heeft, en
tweede onderdeel, geen rekening gehouden heeft met de rechterlijke bekentenis
en toegeving van de verwerende partij,
de Belgische Staat, bepaaldelijk waar
aanlegger opgeworpen heeft, dat, wat de
tegeldemaking· van de inboedel betreft,
het beheer ten onrechte heeft aangenomen dat hij in 1941 een belastbare winst
van 47.000 frank daarop zou verwezenlijkt hebben zonder zelfs door vermoedens
het bewijs van zulke meerwaarde bij te
brengen hoewel het een gedwongen tegeldemaking geldt, en waar de Belgische
Staat in zijn conclusies uitdrukkelijk toegegeven en erkend heeft dat het ten
onrechte is dat op deze verkoop een
belastbare meerwaarde van t. 7. 000 frank
werd weerhouden en deze meerwaarde.
dan ook diende vrijgesteld te worden :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegger bij conclusies aangevraagd had dat de aanslagbasis in de belastingen over het dienstjaar 19t.2 zou verminderd ~worden met
een som van 4,7.000 frank welke een
beweerde meerwaarde vertegenwoordigde
die ter geleg·enheid van een verkoop van
mobilair en linnengoed zou verwezenlijkt
geweest zijn en welke de beslissing van
de directeur bij bedoelde basis gevoegd
had;

Overwegende dat het bestreden arrest,
door op dit verzoek geen antwoord te
verstrekken, artikel 97 van de Grondwet
geschonden heeft;
Overwegende dat het onderzoek van
het tweede onderdeel van het middel,
dienvolgens, geen voorwerp meer heeft ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de arUkelen 1354 tot
1356 en 1341 tot 1348 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het arrest aan aanlegger niet toegelaten heeft het bewijs door
alle rechtsmiddelen, getuigenverhoor inbegrepen, van een reeks feiten te verstrekken waaruit het bezit aan geldmiddelen ten belope van 65.000 frank
op 1 januari 1940 blijkt, en zulks enkel
en aileen onder voorwendsel dat de aanlcoop van 1942 bij middel van bedrijfswinsten van de jaren 1%0 en 194'1 kan
geschied zijn en dat aanlegger zich in 1939
en 1940 in zware financiele moeilijkheden zou bevonden hebben, wat ten
stelligste betwist werd en waarvan niet
het minste bewijs werd bijgebracht :
Overwegende clat aanlegger, namelijk,
om een op 1 januari 1940 bezit aan
65.000 frank g·elclmidclelen te rechtvaardigen, aanvoerde en door alle rechtsmiclclelen, getuigenverhoor inbegrepen, vroeg
te mogen bewijzen: 1° clat ten tijde van
de oorlogsverklaring· aan Polen hij in het
bezit van een belangrijk beclrag Frans
geld was ; 2° dat hij in het begin 1940
ten gevolge van de omzetting van dit
Frans geld een bedrag van 65.000 Belgiselle franken met het oog· op de aankoop van onroerende goederen aan de
zaakwaarnemer Thijs toevertrouwde ;
3° dat uit oorzaak van de oorlog en·
andere omstandigheden " het verlijden
van de akte van de aankoop der huizen
op naam van aanlegger met grote vertraging· gebeurde en dat de betaling
met het aan Thijs toevertrouwd geld
geschiedde " ;
Overwegende dat het bestreden arresL
er op wijst dat de omstandigheid dat aanIegger in februari 1942 tot de aankoop
van onroerende eigendommen overging
niet van aard is om te bewijzen dat hij
de tot deze verrichting bestemde geldsam reeds v66r 1940 in liggend geld
bezat; dat, indien aanlegger op de dag
van de aankoop, over het nodige g·eld bee
schikte, niets er op wijst dat het niet zou
voortkomen van de bedrijfswinsten over
de jaren 1940 en 1941, van giften of van
enige andere bron van inkomsten ; dat
deze veronderstelling des te waarschijnlijker voorkoint clat aanlegger in 1939
en 19t.O in zware financiele ·toestand ver-
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het niet kan aangenomen worden dat hij
gedurende meerdere jaren geld aan een
derde zou toevertrouwd hebben zonder
noch waarborgen, itoch baten, noch
in tresten te eisen ;
Overwegende dat uit deze beschouwingen volgt dat de rechter over de grond
de aangevoerde feiten als van nu af,
wegens omstandigheden die hij opsomt,
tegengesproken of niet afdoende aangezien heeft;
Dat het arrest aldus het afwijzen van
aanleggers aanbod van bewijs wettelijk
gerechtvaardigd lweft ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
:,;ehending van de artikelen 25, 26, 2?,
55, 56 der door de koninklijke besluiten
van 12 september 1936, 3 juni 1941 en
31 juli 1943 en voor zoverre nodig door
Regentsbesluit van 15 januari 1948
samengeschakelde wetten over de inkomstbelastingen en 1 en 2 van de wet
van 1? juni 1938, welke de artikelen 1
en 2 van de samengeschakelde wetten
geworden zijn, doordat het hof van beroep in zijn arrest vermoedens toeg·elaten
door de wetten van 15 en 16 october 1945
in zake uitzonderlijke en speciale belas-·
tingen op de buitengewone oorlogswinsten en op de winsten voortkomende van
leveringen aan de vijand tot de gewone
belastingen uitgebreid heeft zonder vast
te stellen dat daaruit tekenen of indiciiin
zouden blijken van een hogere graad van
welstand dan uit de aangifte blijkt, namelijk door aan te nemen dat aanlegger
slechts op 1 januari 1%0 een bezit aan
geld van 25.000 frank zou gehad hebben
door een verkoop van mobilier en linnengoed als winst te beschouwen, en door
de winst van het vierde kwartaal 1944
willekeurig in verhouding· met de andere
gevestigde aanslagen te hebben vas tgesteld zonder verder rekening· te houden
met de toegestane verminderingen van
4 7.000 frank en 20.000 frank;
Overweg·ende dat het middel, voor
zoveel het het arrest verwijt een geldsom
van 47.000 frank niet afgetrokken te
hebben, tengevolge van het aannemen
van het eerste onderdeel van het eerste
middel zonder voorwerp wordt;
Overwegende voor het overige, dat
het middel ten onrechte het bestreden
arrest verwijt de bij de wetten van
15 en 16 october 1945 gestelde bijzondere
vermoedens te hebben toegepast ;
Dat inderdaad, noch de beslissingen
van de directeur der belastingen van

25 november 1947 en 1? januari 1951,
noch het bestreden arrest, dat op het
tegen deze beslissingen ingesteld beroep
uitspraak heeft gedaan, deze bijzondere
vermoedens inroepen of toepassen ;
Dat de beslissingen van de directeur,
na er aan herinnerd te hebben dat aanlegger van ambtswege over de dienstjaren 1942 en 1943 en bij toepassing van
de bij artikel 55 der samengeschakelde
wetten voorziene procedure over andere dienstjaren aangeslagen werd, op
feitelijke vermoedens en op tekenen en
indiciiin van een hogere graad van gegoedheid steunen en de aanslagen op het
vermoed bedrag der tijdens de belastbare
tij dperken verkregen inkomsten gevestigd werden ;
Dat de beslissingen van de directeur,
na op die wijze, de tussen 1 januari 1940
en 9 october 194!• verkregen inkomsten
wettelijk vermoed te hebben, de tussen
deze laatste datum en de 31 december
1944 verkregen inkomsten naar het gemiddelde der tijdens de eerste dezer twee
tijdperken verwezenlijkte baten bepaald
hebben;
Overwegende dat het bestreden arrest
er zich toe beperkt de door aanlegger
tegen zekere ramingen der feitelijke vermoedens en der tekenen en indiciiin
geopperde kritieken te beantwoorden en
geen toepassing maakt van de bij de
wet ten van 15 en 16 october 1945 gestelde bijzondere vermoedens;
Overwegende dat het arre:>t, bij een
soevereine beoordeling van de feitelijke
omstandigheden, beslist dat er geen aanleiding bestaat een vermindering van
20.000 frank op de aanslagbasis toe te
staan door de schatting van de waarde
van het verkochte mobilair en linnengoed
met dat cijfer te vermeerderen;
Waaruit volgt dat het middel, in
zover het ontvankelijk is, feitelijke grandslag mist;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel voor zoveel : 1° het
de beslissingen van de directeur .bevestigt waarbij een som van 47.000 frank,
als door de verkoop van mobilair en
linnengoed verwezenlijkte meerwaarde,
als belastbare winst over het dienstjaar
1942 in aanmerking genomen werd ;
2° het met deze som rekening houdt tot
bepaling van de belastbare inkomsten van
het vierde kwartaal 1944 ; 3° het over de
kosten beslist ; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt aanlegger tot de
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een derde dier kosten ; verwijst de alzo
beperlde zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
28 september 1954. - 2• kamer. Voorzitte1· en Verslaggever, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijlcluidende conclusie, H. Dumon,
advocaat-generaal. - Pl. H. Van Leynseele.

1e KAMER. -

30 september 1954

OORLOG.- LED EN VAN HET PERSONEEL
VAN DE STAAT. - BESLUIT VAN DE
REGENT VAN 27 APRIL 1945 WAARBIJ
DE TOESTAND GEREGELD WORDT VAN
DE LEDEN VAN HET PERSONEEL VAN
DE STAAT DIE WEGENS WETTIGE MET
DE OORLOG VERBAND HOUDENDE REDENEN HUN FUNCTIES ONDERBROKEN
HEBBEN. - 0NDERBREKING VAN DE
FUNCTIES.- BEGRIP.
B~j

toepassing van het besluit van de Regent van 27 april 1945 waarbij de toestand geregeld wm·dt van de leden van
het pe1·soneel van de Staat, die wegens
wettige redenen, houdende met de om·log
verband, hun functies onde1·brolcen hebben, stelt wettel~jk de1·gelijke onderbreking
vast het an·est dat vaststelt, dat gedurende
de bezetting, opzettelijlc en om hem het
vm·ichten van zijn bedrijvigheid in het
v~_rzet vol!ed~g toe te laten, geen burgerh]ke bedwmng aan een lid van het personeel van de Staat aangeboden werd.

(DE BELGISCHE STAAT,
T. DE ROSSIUS D'HUl'IIAIN.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 12 november 1952 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1315 van het Burgerlijk Wethoek, 1, 2, 3, 5, 18 van de wet van 15 september 1924 betreffende de stand en de
bevordering der officieren, en 1 en 2 van
het koninklijk besluit van 25 j anuari 1931
houdende het reglement betreffende de
wedden, de soldij en verscheidene vergoedingen alsmede de rechten van heL personeel van het leger en van de rijkswacht,
de toeslagen en prestatien in geld en in

natura (hoofdst. I, Algemene bepalingen,
nr. 1 - nr. 46), van de artikelen 1 en 2 van
het besluit van de secretaris-generaal van
het Ministerie van financien van 23 juli
1940 betreffende de voorschriften aangaande de wedden en lonen aan de beroepsmilitairen en ermede gelijkgestelden, alsmede aan hun gezinnen, 1, 2 en 3
van het besluit van 29 maart 1941 van de
secretaris-generaal van het Ministerie van
financien over de rechten der officieren,
bezoldigde beroepsmilitairen, loontrekkende werklieden eh hun rechthebbenden,
1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 van het besluit van de
Regent van 15 februari '1946 houdende
toekenning van voorschotten op wedden
en lonen aan de rechthebbenden van de
militairen en de loontrekkende werklieden der militaire inrichtingen, die krijgsgevang·en en nog niet gerepatrieerd zijn,
van artikel 1 van het koninklijk besluit
van 26 juni 1951, van de artikelen 1 en 5
van het besluit van de Regent van
2 7 april1945 tot regeling van de toestand
van de leden van het personeel van de
Staat die, wegens wettige met de oorlog
verband houdende redenen, hun functies
onderbroken hebben, doordat het bestreden arrest, bij bevestiging van het beroe~
pen vonnis, aanlegger in verbreking bij
een beweerde toepassing van het besluit
van de Regent van 27 april 1945 veroordeeld heeft om aan verweerder in verbreking voor het tijdsverloop van 1 juli 1940
tot 14 october 1944, de volledige wedde
te betalen waarop hij gedurende dat tijdsverloop als kapitein-kommandant in het
Belgisch leger recht zou hebben gehad,
en zulks enkel met aftrek van de in de
loop van voormeld tijdperk als wedde
uitbetaalde bedragen, dan wanneer verweerder van 1 juli 1940 tot 1 september
1941 en van 16 april1942 tot 31 mei 1942
zonder betrekking is geweest en dus enkel
de weddevoorschotten diende te ontvangen welke hij inderdaad ontvangen heeft,
en dan wanneer, krachtens het besluit van
de Regent van 27 april 1945, enkel de
militairen die functies hebben moeten
opgeven waarin zij waren te werk gesteld
geweest of. opnieuw waren te werk gesteld geweest, zich op de bepalingen van
dat besluit vermogen te beroepen, en
niet de andere militairen die hun functies
niet onderbroken hebben, wat verweerders geval is, ten opzichte van wie het
arrest niet vaststelt dat hij enig·edei betrekking zou verlaten hebben om tot het
geheim leger of het verzet toe te treden :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat verweerder, kapitein-kommandant in het
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Belgisch leger, voortdurend in het verzet
bedrijvig is geweest vanaf het begin van
de bezetting tot met de datum waarop
hij terug in het kader werd opgenomen;
Overwegende dat, volgens artikelen 1
en 6 van het besluit van de Regent van
'2 7 april 1%5, de leden van het person eel
van de Staat, daarinbegrepen de weddeof loontrekkende leden van het Ieger, die
wegens wettige met de oorlog verband
houdende redenen hun functies onderbroken hebben, bij hun weder in dienst treden recht hebben op de normale activiteitsbezoldiging·en voor het tijdperk van
afwezigheid, en dat deze bepaling· in het
bijzonder de ambtenaren en beamten
bedoelt die bij de administratieve overheid waarvan zij afhang·en het bewijs
leveren dat het tijdperk van afwezigheid gewettigd was, onder meer, omdat
zij door de bezetter als gijzelaars werden
aangehouden of omdat zij deel hebben
uitgemaakt van een erkende verzetsgroepering ;
Overwegende dat het bestreden arrest
niet aileen vaststelt dat verweerder,
kapitein-kommandant in het Belgisch
leger, voortdurend in het verzet bedrijvig
is geweest en deel uitgemaakt heeft van
het geheim Ieger, erkende groepering,
doch ook dat hem gedurende de bezetting opzettelijk geen burgerlijke bediening werd aangeboden om hem volledig
vrij te laten zijn bedrijvigheid in het
verzet en onder meer in de inlichtingsdienst voor het Engels Ieger te verrichten ·
Over~egende dat de rechter over de
grond aldus vaststelt dat verweerder
naar de zin van artikel 1 van het besluit
van de Regent van 27 april1945 weg·ens
wettige met de oorlog verband houdende
redenen zijn functies onder broken heeft;
Dat het middel in feite niet opgaat;
En overwegende dat de voorziening
v66r de 15 september 1953 is betekend
geweest;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
Bn tot een vergoeding van 150 frank
jegens verweerder.
30 september '1954.

~

1e learner.

~

Voorzitter, H. Louveaux, eerste voorzitter. ~ Verslaggever, H. Fettweis. ~
Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. -· Pleiter, H. Van
Leynseele.

2e KAMER. -

4 october 1954

1° VERKEER. BESTUUR VAN EEN
VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG. VERVALLENVERKLARING ALS STRAF UITGESPROKEN.- 0GENBLIK WAAROP ZIJ
AANVANG NEEMT. - VONNIS DAT EEN
ANDERE DATUM BEPAALT DAN DEGENE
DIE DOOR DE WET VOORZIEN IS.- VONNIS DAT ONHERROEPELIJK IS GEWORDEN. - VERVALLENVERKLARING AANVANG NEMEND OP DE DOOR HET VONNIS BEPAALDE DATUM.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN.
DE BEKLAAGDE.- MID DEL VAN AMBTSWEGE DAT EEN VERBREKING MET VERWIJZING MEDEBRENGT. HE'l' HOF
ERVAN NIET ONTSLAANDE VOORAF EEN
MIDDEL TE ONDERZOEKEN DAT TO'l'
STAVING VAN DE VOORZIENING WERD
VOORGESTELD EN VAN AARD IS OM EEN
VOORZIENING ZONDER VERWIJZING MEDE TE BRENGEN.
3o VERKEER. ~ VERVALLENVERKLARING VAN RET RECHT EEN VOERTUIG
OP DE OPENBARE WEG TE BESTUREN. ~
MISDRIJF. - VERPLICHTING VOOR DE
REc'HTER DE DUUR VAN DE LOPENDE
VERVALLENVERKLARING TE VERDUBBELEN. - ZIN VAN DEZE BEPALING.
4o VERKEER. - BESTUREN VAN EEN
VOER'l'UIG OP DE OPENBARE WEG. ~
VONNIS DAT 'l'WEE S'l'RAFFEN VAN VERVALLENVERKLARING UI'l'SPREEK'l'. VERVALLENVERKLARING DIE OP DEZELFDE DAG AANVANG HEBBEN GENOMEN. - GELIJKTIJDIG LOPENDE VERVALLENVERKLARINGEN.
5o VERBREKING. UITGESTREKTHEID. - STRAFZAKEN. - VEROORDELING WEGENS SCHENDING VAN DEVERVALLENVERKLARING VAN HE'l' RECHT
EEN VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG
TE BESTUREN. VOORZIENING VAN
DE BEKLAAGDE. DUUR VAN DE
NIEUW UITGESPROKEN VERVALLENVERKLARING NIE'l' WE'l'TELIJK GERECHTVAARDIGD. VERBREKING VAN DE
GEHELE VEROORDELING.
1° Hoewel de straf van vervallenverklaring

van het recht een voertuig op de openbare
weg te besturen, krachtens de wet, aanvang neemt van het ogenblik af waarop
de besl·issing, die ze uitspree/ct, in kracht
van gewijsde is getreden, neemt z~i uitzonderlijk aanvang op de doo·r de beslissing bepaalde datmn wanneer deze der-
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HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 februari 1954 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Aarlen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 2 van de wet van
1 augustus '1924, tot aanvulling van artikel 2 van de wet van 1 augustus '1899,
doordat het bestreden vonnis aanleg·ger

veroordeelt wegens het niet naleven, op
5 april 1953, van de vervallenverklaring
van het recht een rijtuig te besturen, dan
wanneer die vervallenverklaring sedert
10 december '1952 einde genomen had :
Overwegende dat uit de aan het hof
voorgelegde rechtspleg·ing blijkt dat aanlegger bij door de politierechter te
Brussel op 30 november 1951 gewezen
en in kracht van gewijsde gegane beslissing vervallen verklaard is geweest van
het recht een voertuig of een luchtschip
te besturen of een rijdier te geleiden; dat
luidens die beslissing, de wegens de eerste
inbreuk uitgesproken vervallenverklaring
zes maanden en die uitgesproken wegens
de tweede inbreuk, twaalf maanden beloopt, en de vervallenverklaringen aanvang zullen nemen ten dag·e waarop de
voorgeschreven vermeldingen op de identiteitskaart van de beklaagde zullen aangebracht zijn geweest ;
Overwegende dat, volgens het bestreden vonnis, die vermeldingen op 1 juli
'1952 aangebracht geweest zijn; dat het
ten laste van Dewilde door het bestreden vonnis als bewezen aangezien feit,
begaan g·eweest zijnde op 5 april 1953,
dit is in de loop van een der vervaltermijnen welke door het vonnis van 30 november 1951 onherroepelijk werd bepaald, het middel naar recht faalt;
Over het middel van ambtswege afgeleid uit de schending van artikel 2 van
de wet van '1 augustus 1924, tot aanvulling van artikel 2 van d'e wet van 1 augustus '1899, doordat het vonnis aanlegger
vervallen verklaart van het recht een
voertuig of een luchtschip te besturen of
een rijdier te geleiden voor een termijn
van zes en dertig· maanden, ingaande op
1 juli 1952 :
Overwegende dal, wanneer een persoon in weerwil van een tegen hem door
een in kracht van gewijsde gegane beslissing uitgesproken vervallenverklaring op
de openbare weg een rijtuig· voert, de duur
van de lopende vervallenverklaring naar
luid van artikel 2 van de wet van 1 augustus 1924 moet verdubbeld worden;
Overweg·ende dat het bestreden vonnis,
gelet op het feit dat de op 5 april 1953
lopende vervallenverklaring een vervallenverklaring voor een tijdruimte van

(1) Verbr., 30 maart 1953 (A1·r. Vm·br.,
1953, biz. 526; Bull. en PAsrc., 1953, I, 592).
(2) Verbr., 18 mei 1953 (A1'1'. Verb1·., 1953,
biz. 641; Bull. en PAsiO., 1953, I, 724).
(3) Verbr., 12 juii 1954 (Bttll. en PAsiO.,
1954, I, 995).

(4) Verbr., 19 september 1939 (A1·r. Verb1·.,
1939, biz. 208) ; 4 mei 1953 (Bull. en PAsiO.,
1953, I, 675). Zie, in gevai van verbreking op
de voorziening van het openbaar ministerie,
verbr., 21 december 1953 (Arr. Verbr., 1954,
biz. 282; Bull. en PASIC., 1954, I, 34I).

gelijke bepaling bevat en bij gebrek aan
ve1·hual onhen·oepelijk is gewm·den ('1).
2° De omstandigheid dat, op voorziening
van de veroo1·deelde, een middel, dat een
verbrelcing met verwijzing medeb1·engt,
van ambtswege kan opgeworpen worden,
ontsluat het hof er niet van vooraf een
middel te onde1·zoelcen dat door de aanlegger tot stuving van zijn vooTZiening
is opgeworpen en van aard is, indien
het gegrond is, om een ve1·breking zonder
verwijzing mede te brengen (2), (Stil. zwijgende beslissing·.)
3° In gevul vun inbreuk op de vervallenverklaring van het recht een voertuig op
de openbare weg te besturen, moet de
rechte1· een vervallenverklaring uitspreken die gelijk is aan de op de dag van
het misdnjf lopende vervullenverklaring (3).
t.~ TVunneer een vonnis ten laste vun een
beklaagde twee vervallenverklm·ingen uitspreekt van het recht een voe1·tuig op de
openbare weg te besturen, die dezelfde
dag een uunvang hebben genornen, lopen
deze vervallenverklaringen gelijlctijdig
en niet achtereenvolgens.
5° Wanneer, op de voorziening vun de beklaagde, een vonnis, dut hem vero01·deelt
we gens inbreuk, door een vm·ige beslissing
uitgesproken, op de vervallenve1·klm·ing
van het 1'echt een voertuig op de openbm·e
weg te besturen, verbroken wordt omdat de duur vun de niemv uitgesrll'oken
ve1·vullenve1'klal'ing niet wettelijlc gerechtvaardigd_ is, st1·ekt de ve1'b1·eking
zich uit tot de gehele ve1·oordeling (4).

(DE WILDE.)

ARREST.
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achttien maanden was, de duur ervan op
zes en dertig maanden heeft gebracht;
Doch overwegende dat, zo door het
door de Rechtbank van politie te Brussel
op 30 november 1951 gewezen vonnis,
ten laste van aanlegger twee vervallenverklaringen werden uitgesproken, de ene
van zes maanden, de andere van twaalf
maanden, zij allebeide uit kracht van
een bepaling van dat vonnis op dezelfde
dag, te we ten op 1 juli 1952, aan vang
genomen hebben ;
Dat derhalve op 5 april 1953, dag
waarop het strafbaar feit volgens het
bestreden vonnis gepleegd werd, de vervallenverklaring gedurende zes maanden
van het recht een voertuig of een luchtschip te besturen, of een rijdier te geleiden, einde had genomen en dat aileen
de voor een tijdsruimte van twaalf maanden uitgesproken vervallenverklaring· nog
liep;
Dat het bestreden vonnis, door de duur
der vervallenverklaring· op zes en dertig·
maanden te stellen, de in het middel aangeduide wetsbepaling· geschonden heeft ;
Overwegende dat, naardien de straf van
vervallenverklaring van het recht een
voertuig of een luchtschip te besturen
of een rijdier te geleiden een hestanddee! van de hoofdstraf is, de verbreking
op gans de beslissing moet slaan en het
tweede middel tot staving van de voorziening zonder belang wordt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te N eufchateau, zetelende in
hoger beroep.
4 october 1954. ~ 2e kamer. - Voo!'zitter, H. Wouters, voorzitter. Verslaggever, H. C. Louveaux. ~ 'Gelijlduidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicour.t, procureur-generaal.
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KAMER. ~

4 october 1954

1° VERJARING (IN STRAFZAKEN).
~

PUBLIEKE VORDERING. GECONTRAVENTIONALISEERD WANBEDRIJF
VAN ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN.
TERMIJN VAN DE VERJARING.

FENDE DE EXPLOITATIE VAN DE BUURTSPOORWEGEN. ~ POLITIESTRAF.
TERMIJN VAN DE VERJARING.

1° De publielce votde1·ing, wegens een gecontmventionaliseerd wanbedrijf van onvrijwillige venvondingen, verjaart, b~i
gebrelc aan schorsingsgrond van de verjaring, na verloop van zes maanden sedert de laatste binnen de zes maanden van
de dag van het misdrijf' gestelde daad
van onderzoelc of van vervolging (1).

(Wet van 17 april1878, art. 23 en 26.)
2° Wanneer de rechter oordeelt dat een inbreulc op lwninlclijlc besluit van 24 rnei
1913 houdende politiereglement bet1·er
fende de exploitatie van de buurtspoorwegen, wegens verzachtende omstandigheden slechts met een politiestmf rnoet
bestraft worden, zijn de regelen op de
verjaring van de publielce vordering
inzalce ove1·tred,ingen toepasselijlc. ( Ko-

ninklijk besluit van 24 mei 1913,
art. 22; koninklijk besluit van 6 juli
1936, art. 1.)
(HALLOY, T. LALOUX.)
ARREST.

HE'l' HOF; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 februari 1954 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Namen;
I. Ten aanzien van de vordering van
Halloy :
A. In zover zij tegen de beslissing
gewezen over de publieke vordering ten
laste van verweerder Laloux gericht is :
Overwegende dat aanlegg·er geen hoedanigheid heeft om zicht te voorzien
tegen de ten laste van een medebeklaagde
uitgesproken beslissing van veroordeling ;
B. In zover zij gericht is tegen de beslissing gewezen over de publieke vordering ten laste van aanlegger :
Over het middel, afgeleid uit de omstandigheid dat de publieke vordering
ten dage van het bestreden vonnis verjaard was :
Overwegende dat aanlegger tot een
enkele geldboete van 20 frank veroordeeld is geweest om, op 1 januari 1953,
onvrijwillig lichamelijke letselen aan
een ander te hebben toegebracht, wanbedrijf dat bij beschikking van de raad-

2° VERJARING (IN STRAFZAKEN).
PUBLIEKE VORDERING. INBHEUK
OP HET POLITIEREGLEMENT BETREF-

(1) Verbr., 21 september 1953 (Bull. en
PASIC.,

1954, I, 28).

-46kamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Namen van 18 maart 1953 gecontraventionaliseerd werd, alsmede wegens
inbreuk op artikel 10 van het koninklijk
besluit van 24 mei 1913 (koninklijk besluit van 22 november 1932, art. 1);
Overwegende dat, aangezien de feiten
op 1 januari 1953 gepleegd werden en de
uitgesproken straf, volgens artikel 38
van het Strafwetboek, een geldboete
wegens overtreding is, de publieke vordering die uit zodanig misdrijf voortvloeit, bij onstentenis van enige schorsingsgrond en van een door een bijzondere wet voorziene bijzondere verjaringstermijn, op 12 februari 1954, datum van
het bestreden vonnis, verjaard was ;
Overweg·ende dat het bestreden vonnis
artikelen 2'1, 23 en 26 van de wet van
17 april 1878, bevattende de voorafgaande titel van het Wetboek van rechtspleging in strafzaken, geschonden heeft ;
C. In zover zij gericht is tegen de heslissing gewezen over de door verweerder,
burgerlijke partij, tegen aanlegger ingestelde burgerlijke vordering ;
Overwegende dat deze vordering, welke
tegelijk met de publieke vordering en
v66r dezelfde rechters gevoerd werd,
regelmatig te bekwamer tijd, op 17 juni
1953, ingesteld werd;
Overwegende dat aanlegger ten aanzien van de beslissing gewezen over de
burgerlijke vordering geen middel inroept;
II. Ten aanzien van de voorziening·
van de Nationale Maatschappij van
Buurtspoorwegen :
Overwegende dat uit de aan het hof
voorgelegde stukken niet blijkt dat aanlegster, burgerlijk verantwoordelijke partij, haar voorziening overeenkomstig
artikel 418 van het Wetboek van strafvordering betekend heeft aan de partijen
waartegen zij gericht is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch enkel voor zoveel het
de veroordeling tot een geldboete, een
vervangende g·evangenisstraf en een deel
der op de publieke vordering gevallen
kosten welke door de eerste rechter ten
laste van aanleg·ger Halloy werd uitgesproken, bevestigd heeft en voor zoveel
het aanlegger tot een deel der kosten
van de publieke vordering· in hoger beroep
veroordeeld heeft ; verwerpt de voorziening van eerste aanlegger voor het overige; verklaart dienvolgens zonder voorwerp de hoofdelijke veroordeling van de
Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, burgerlijk verantwoordelijke par-

tij, tot voormelde boete en kosten; verwerpt de voorziening van aanlegster, de
N ationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, en veroordeelt haar tot de op
haar voorziening gevallen kosten ; beveelt
dat melding van onderhavig· arrest zal
gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt aanlegger tot de helft der kosten
van zijn voorziening·; laat de wederhelft
ten laste van de Staat ; zegt dat er geen
aanleiding is tot verwijzing.
4 october 1954.- 2e kamer.- VoorVerz·itter, H. Wouters, voorzitter. slaggever, H. Belpaire. · - Gel~jlcluidende
concl'!fsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.

2e

KAMER. -

4 october 1954

SOUVEREINE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. S'l'RAFZAKEN. VERSCHILLENDE VAS'l'S'l'ELLINGEN DOOR '1'\NEE DESKUNDIGEN GEDAAN. S'l'Rr.JDIG E:ARAK'l'ER. SOUVEREINE BEOORDELING DOOR DE RECHTER OVER DE GROND.

Het behom·t aan de 1·echtm· ove1· de groncl
te beoonlelen oj' ve1·sohillende door twee
deslc~mdigen gedane vastst'ellingen al
clan niet st.rij clirt zijn.
(RIGO, 'l'. ~fELON.)
ARREST.

Hlil'l' HOF; - Gclet op het bestreden
arrest, op 5 maart 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing gewezen :
A. Over de publieke vordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de rechten der verdediging,
doordat het bestreden arrest aanlegger bij
toepassing van artikel 538 van het Strafwetboek veroorcleeld heeft, dan wanneer
beklaagde niet uit dien hoofde vervolgcl
werd :
Overwegende dat het arrest beklaagde
veroordeelt om zich schuldig gemaakt te
hebben aan daden van wreedheid of aan
buitensporige mishandelingen jegens een
dier, feit mnschreven in en strafbaar gesteld bij artikel 1 van de wet van
22 maart 1929; dat het die wetsbepaling
aanduiclt en op aanlegger de daarbij bepaalde straf toepast ;
Overwegende dat, hoewel het arrest bo-
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'vendien artikel 538 van )let Strafwetboek
aanduidt, wnder trouwens de bij dat artikel bepaalde straf toe te passen, die verkeerde aanduiding evenwel niet tot verbreking leiden kan (Wetb. van strafv.,
art. 411 en 414) ;
Dat llet middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van het aan de akten verschuldigd geloof, doordat het bestreden arrest
een << volkomen tegenspraak ll tussen een
raadpleging van een veearts wiens advies
door beklaagde werd ingeroepen en het
advies van veearts Mercier vooropzet, dan
wanneer beide schriftelijke adviezen welke onder de stukken van het dossier voorkomen, niet in tegenspraak zijn :
Overwegende dat nit de tekst van de
twee in het middel becloelde geschriften
blijkt dat de cloor elke der twee veeartsen
gedane vaststellingen verschillend zijn;
Overwegende dat het beoordelen van het
al dan niet tegenstrijclig karakter dier
vaststellingen het onderzoek van de feiten
der zaak onderstelt en dienvolgens buiten
de bevoegdheid van het hof ligt;
En overwegende dat de .substanWHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
B. Over de burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger geen middel
inroept tot staving van zijn voorziening ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot cle kosten.
4 october 1954. - 26 kamer. - Vom·zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ve·rslaggevet·, H. Louveanx. - Gelijlcl·uidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procnreur-generaal.

2 6 KAMEH. ~ 4

october 1954

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST ONTS'.rAAN).
Si'RAFZAKEN. BURGERLIJE:E VORDER.ING.
ARREST VASTS'l'ELLENDE DAT EEN VERKEEHSONGEVAL AAN DE SCHULD VAN DE BURGERLIJKE P~RTI.T EN AAN DEZE VAN DE BEKLAAGDE TE WI.J'l'EN IS. - AHREST DAARilOOR
BESLISSEND DAT DE SCHULD VAN DE BEKLAAGDE
DEZE VAN DE BURHERLIJKE PAR'I'IJ NIE1' UITSLUIT.

lVanneer een a•rrest vnststeU dc~t cen verkecrsonge·val, eensdeels, ann de schuld
·van de bttrger·lijlce pnrt-ij en, andenleels,
a-an de sohnld van de belclaagde te wijten is, besl-ist het danrdoor da.t de
sch·uld van de belclaagde deze va·n de
bm·gerlijlce pnrUj niet ·u-itsluit.

(HERMAN, T. DE COOMAN.)
ARRES'l'.

HET HOlP; - Gelet op !let bestreden
arrest, op 2 maart 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brnssel;
Over !let enig micldel, afgeleid nit de
scllending van artikel 97 van de Grondwet, cloordat het bestreden arrest niet als
wettelijk met redenen omkleed kan aangezien worden, daar !let geen antwoord
lleeft verstrekt op het door aanlegger subsidiair bij conclusies genomen middel
hiernit afgeleid dat, zelfs aangenomen dat
llij artikel 36 en zelfs artikel '35 van de
Wegcode zou overtreden hebben - q·uod
non - die overtredingen evenwel als zonder oorzakelijk verband met 'de verantwoordelijkheid voor het ongeval zoudt~n
moeten worden aangezien; dat De Wilde
zonder meer vertraagd had om het voorsteken te vergemakkelijken en dat een
louter vertragen geen onvoorziene hindernis is; dat beklaagde verzuimd had de
snelheid van zijn voertuig derwijze te regelen dat het op een normale afstand van
het voertuig van De Wilde verwijderd
bleef en dat hij in elk geval verzuimd had
de linkerhelft van de rijweg vrij te laten :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat << de eerste rechter te recht
van oorcleel is geweest dat de bnrgerlijke
partij Herman voorgestoken had toen er
gevaar voor een ongeval bestond )) en dat
hij <<met recht en reden beslist heeft dat
de verantwoordelijkheid voor het ongeval
voor de helft op de burgerlijke partij
Herman ruste ll;
Overwegende dat het arrest aldus zonder dubbelzinnigheid het verband van oor,
zaak tot gevolg tussen de door aanlegger
begane fout en het ongeval vaststelt;
Overwegende dat, om dat verband te lletwisten, aanlegger zich er too heperkte in
zijn conclusies te verklaren dat de getnige
De Wilde, door de snelheid van zijn voertuig te verminderen, niet een niet te voorziene llinclernis voor beklaagde De Cooman opgeleverd had ;
.Dat waar, door bij verwijzing naar de
red en en van de eerste rech ter -vast te s tellen dat het ongeval te wijten is, enerzijcls,
aan de fout van Herman, en anderzijds,
aan de font van de beklaague die zijn
snelheid niet overeenkomstig artikel· 42
van de vV egcode geregeld heeft, het arrest beslist clat de schuld van de beklaagde die van aanlegger niet uitsluit;
Dat mitsdien een passend antwoord ov
de cone:lusies wenl gegeven en dat het
middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
c! october 1954. -

26 Immer. -

Voorzit-
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te·r, H. Wouters, voorzitter. - Verslnggever, H.· Belpaire. - Gelijlclttidende concl·usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. l'leiter, H. Simont.

2e

KAI'IIER. -

4 october 1954

1°

HOGER BEIWEP. S'l'RAFZAKEN.
0N'l"VANKELIJKE HOilERE BEROEPEN VAN DE
BURGERLIJK
VERAN'l'WOORDELIJKE
PAR'l'IJ
EN VAN DE BURGERLIJKE PAR'l'IJ.- REOH'l"ER
IN HOGER BEROEP ZONDER MAOH'l' Ol\1 DE BEKLAAGDE VAN DE YEROOllDELING JEGENS DE
BURGERUJRE PAR'l'IJ 'l'E ON'l'SLAAN.

2°

HOGER BEROEP. S'i'RAFZAKEN.
BURGEBLIJKE VOBDERING. VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE. HOllER BEROEP
VAN DE BURGERLIJK YERAN'i'WOORDELI.JKE
PAR1I'I.T ON'l'VANKELIJK DOOR NIE'l' DI'l' YAN DE
BElKLAAGDE. GEYOLGEN.

ao

VEHKEER. ONGE\•AL. SLAOHTOE'FEB
DA'l" YOOR DE BEKLAAGDE EEN HINDERNIS
HEEFT UITGEI\IAAK'l' DIE NIE'l' KON YOORZIEN
FEI'l'ELIJKE BEOOBDELING. WORDEN. SOU\'EREINE BEOORDELING DOOR DE HEOH'l'ER
OVER DE GROND.

4°

VEHWIJZING N.11 VERBHEKING. S'l'RAFZAKEN. BURGERLI.TKE \'ORDERING.
HOGER BER.OEP VAN DE llEKLAAGDE 1.'EN
ONREOH'l'E ONTVANKELIJK VERKLAARD. - · .ARREST DIENVOLGENS DE DOOR. DE EERSTE RIEOHTER 'l'EN VOORDELE VAN DE BURGERLIJKE PA'Rf·
'l'IJ UITGESPROKEN VEROORDELING TE NIE'l'
DOENDE EN DEZE LAATSTE TOT DE KOSTEN VAN
HE!_r HOH:IDRI BEROEP VEROOllDELENDF~. ~. VERHREKING OP DE VOOHZIENING VAN llE BUHGERLIJKE PAR'l'IJ. VERWI,JZING.

1 o Op cle ont·vanlceli.i Tee hoget·e beroepen

belclaagcle n·iet ontslaan van de tegen
hent floor de eerste r·echtet· ten voorflele van de btwget·lijlce pat·Uj uitgesprolce,n vemordeli.ng (1). (Wet b. van
strafv., art. 202 en 203.)
2° lVanneer cle btwgerUjk ve·rantwoordeUj Tee 1J(trtij regelm.ctt-ig hogm· beroep
heeft ingestel(l tegen een beslissing die
h(t<a'/' voor de veroot'cleUng V(l!}t de belcla.a,qfle jegens de btwger·lijlce partij
bm·ge?'li.ilc verantwoorclelijlc vet·Tclawrt,
i.s zij ontvattlcelijlc, zelfs in(lien de beTclaa.gde geen hoget· beroep heeft ingestelcl of niet regelm(tt-ig hager beroep
heett ingestelfl, om. te betwisten niet
enlcel dat zij /!'lwge?'lijlc vemntwoor·delijlc is, dooh oolc flat de belclaaqde het
sch(tclelij Tc feit wanr·aa·n hij floor cle
eerste ·rechtet· sch·nlflig wercl vet·Tclaanl
uepleeycl heeft (2).
3o I 8 80'ltVC?'ein, ae feitez.ijke beoorclclin(l
door de t·echtet· ovet· de groncl, clat het
slachtojJet· vnn eon vet·lceet·songevnl vom·
cle (lftcle·r vnn hot ongeva·l eon hinde·rnis
heett ·n'ituem(u~kt rUe niet kon voo•mien
wmYlen (3).
4° Wanneer, op rle voot·zieninrf van de
b1wgerlijlce pa.r·t-ij, een aPrest verb,rolcen
wot·(lt om.clat het ten om·echte eon te
laM ingestelcl hager beroep van de beklaa[f(le ont·vangen heeft en dienvol_qens eon doo·r fle ee'l'ste t·echter ten
voonlele 'IJWn cle b1Wf!Crlijke pa·rtij u.ityespmlcen vet·oo·rdeling te niet gedaan
heett en doze laatste tot (le lcosten van
hot hoge'l' bM·oep 1Je,roo·rcleeld heeft,
wo·rclt lle verb·reking met verwijzing
·ni.tyespt·olcen (4).

(N. V. (( L'ABEILLE ll, 'l'. DE RIDDER.)

·van

de btwgerlijlc verantwoonlelijlce
parti,i en va;n cle btwgeTU.j ke JJa?'tij alleen, rn.ag cle reohter in. hoge·r bet·oep de

ARRES'l'.
HE'l' HOF; -

(1) Verbr., 4 mei 1953 (A?'?'. Verbr., 1953,
biz. 598; B"tll. en PAsrc., 1953, I, 674).
(2) Verbr., 10 januari 1949 (An·. Verbr.,
1949, biz. 10) en de nota onder dit arrest;
30 mei 1949 (ibid., 1949, biz. 351).
·
lndien het hog'er beroep of de voorzieuing
van cle burgerlijk verantwoordelijke pa1·tij
niet ten voordeie strekt van de bekiaagde
(verbr, 1 mei 1899, Bnll. en PAsrc., 1899,
I, 203), is de burgerlijk verantwoordeiijke
partij, die een verhaai uitoefent, ontvankelijk
om voor de verdediging van zijn beiangen, de
wettelijkheicl en de gegrondheid van cle tegen
de bekiaagde uitgesproken veroordeling te
betwisten (verbr., 22 december 1952, Arr.
Verbr., 1953, biz. 243; Bnll. en PAsrc., 1953,
I, 271).
(3) Verbr., 5 januari 1953 (Arr. Verb?·.,
1953, biz. 264; B"tll. en PAsrc., 1953, I, 297).

Gelet · op

het

bestreden

E,et hof oefent claarentegen zijn toezicht
uit over het begrlp van hindernis die niet kan
voorzien worden hetweik gebeurlijk, op uitdrukkelijke of stilzwijge11de wijze door de
rechter over de grand bepaald wordt (verbr.,
30 maart Hl53, Bull. en PASIC., 1953, I, 585).
(4) Men zou ten onrechte beweren clat de
verbreking zonder verwijzing moet uitgesproken worden, om dat zij niets te vonni~sen
overiaat. Een verbreking zonder verwijzing
zou de kosten van de akte van hoger beroep
niet ten Iaste Ieggen van de bekiaagde, die ze
n.iet heeft gemaakt en e1• wettelijk de last
van 1noet clragen ( zie P1•opos sU?' l' article 9 5
de la Consiitttiion, rede uitgesproken ter .openingszitting van het hof, de 15 september
1954, biz. 9, nota 8, en de aangehaaicle referenties).

-49arrest, op 1G maart 1954 gewezen door bet
Hof van beroep te Brussel ;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
scbending van de artikelen 202 (wet van
1 mei 1849, art. 7), 203 van bet Wetboek
van strafvordering, van het advies van de
Itaad van State van 25 october 1806, goedgekeurd op 12 november daaropvolgend, en
van de artikelen 3 en 4 van de wet van
17 april 1878, de voorafgaande titel bevat-·
tende van !let 1Yetboek van rechtspleging
in strafzaken, doorclat, waar bet beroepen
vonnis op 30 december 1953 was gewezen
geweest. en beklaagde claarvan op 11 januari HJ54, na verstrijking van de bij
voormeld artikel 203 gestelde termijn van
tien dagen, in boger beroep was gekomen,
het bestreden arrest, op het hoger beroep
aileen binnen de wettelijke termijn ingesteld door de burgerlijk verantwoordelijke
parti.i en de burgerlijke partijen, de ver·dachte van de rechtsvervolgingen ontslagen en de burgerli.ik verantwoordelijke
partij buiten de zaak gestelcl heeft en zich
onbevoegd verklnard heeft om over de
vorderingen der lmrgerlijke pnrtijen uitspraak te doen, clan wanneer de rechtbank beklangde tot schaclevergoeding jegens de bnrgerlijke partijen veroordeeld
had, beklnngde vervnllen was van het
recbt hoger beroep in te stellen omdat hij
{]C verklaring van beroep niet binnen de
wettelijke termijn had afgelegd, en bet
beroepen vonnis c1ienvolgens te zijnen opzichte in kracht van gewijsde was gegaan, l'n clan wanneer het hoger beroep
van de lmrgerlijke partij evenals dat van
de burgerlijk vernntwoorclelijke partij in
strafzaken cle veroorcleelde niet ten goede
komen:
Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Nijvel bij op tegensvraak gewezen
vonnis van 30 december 1953, vcrweerder
De Ridder, nit hoofcle van onvrijwillige
-cloding van Denis en van een snmenhangencle inbreuk op het verkeersreglement,
tot scbadeloosstellingen jegens aanlegster
alsmecle tot de kosten van de door deze
ingestelcle burgerlijke vorderingen veroorcleeld heeft. en verweerster, l1e N a tionale
maatschappij van Belgische spoorwegen,
voor die veroorclelingen burgerlijk aansprakelijk verklaard heeft;
Overwegende dat, wi.il verweerder De
Ridder slechts op 11 januari 1954 hoger
beroep tegen dat vonnis had ingesteld, het
be.streden arrest clat beroep te laat inge~teld had dienen te verklaren;
Ovenvegende dat mitsclien het beroepen
vonnis ten opzichte van verweerder De
Ridder kracht ·van gewijsde Yerkregen
heeft;
Overwegenc1e dat de rechter in hoger beroep, door, op het regelmatig hoger beroep van de burgerlijk verantwoordelijke
]Jartij en van de burgerlij~e pnrtijeu alVERllR., 1955. 4

leen, de· tegen verweerder De Iticlder ten
behoeve van aanlegsters uitgesproken veroordelingen te niet te cloen, en door zich
onbevoegd te verklaren om uitspraak te
doen over de door voormelcle aanlegsters
tegen verweerder ingestelde burgerlijke
vorderingen, de in het middel aangeduide
wetsbepalingen gescbonden heeft;
Dat het middel voor zoveel het tegen
cUe ·verweercler opkomt, gegrond is;
Overwegencle clat, vermits verweerster,
de Nationale maatschappij van Belgische
::;poorwegen, burgerlijk verantwoordelijke
partij regelmatig hoger beroep inge.steld
!weft en het beroepen vonnis clerhalve te
haren opzichte niet in kracht van gewijsde is gegaan, de rechter in hoger beroep, na vastgesteld te hebben dat beklaagde de hem ten laste gelegde feiten
niet begaan had, wettelijk de veroordelingen, welke ten behoeve van aanlegsters
tegen verweerster uitgesproken werden,
kon te niet doen en zich onbevoegcl verklaren om te beslissen over de burgerlijke
vorderingen door die aanlegsters tegen
Yoormelde verweerster ingestelcl ;
Dat bet miclclel, voor zoveel het tegen
verweerster gericht is, naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Gronc1wet, 418 en 419 van het Strafwetboek, 22 en inzonderheid 22, 2° en 3°' 41,
42 en inzonclerheid 42, lid 1, van het koninklijk besluit van 1 februari 1934 houdende algerneen reglement op de politie
van het vervoer en het verkeer (voormeld
artikel 42 gewijzigcl bij :ntikel 3 van het
koninklijk besluit van 17 januari 1936 en
bij artikel1 van het besluit van de H.egent
van 18 october 1946, en voormekl artikel 42
gewijzigcl bij artikel 2 van het koninklijk
besluit van 2.5 mei 1936), 3 en 4 van de wet
van 17 april 1878, de voorafga:incle titel
bevattencle yan het vYetboek van rechtspleging in strafzaken, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, doorclat het bestreclen arrest, om de beklaagde van vervolging te ontslaan, de burgerlijk verantwoordelijke partij buiten de zaak te stellen en het hof onbevoegd te verklaren om
over de vorderingen cler burgerlijke partijen uitspraak te doen, verklaart clat «beklaagcle, ziende clat de eerste voetganger
zich op het voetpacl in veiligheicl bracht,
met recht mocht verwachten dat ook de
tweecle nidus zou handel en; dat het
sla.chtoffer, door het verkeersreglement te
overtreden, voor hem een niet te voorziene hindernis heeft opgelevercl ll, dan
wanneer, opdat een hinclernis het karakter llebbe van een niet te voorziene llindernis welke ieclere krachtens voormelde
bepalingen van het Strafwetboek of van
het Algemeen Iteglement op de politie van
het vervoer en het Yerkeer strafbare inbrenk uitsluit, het Yereist wordt clat de
aanwezigheid van die hinclernis een geval
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van overmacht zou uitmaken; dan wanneer· het miskennen d<Jor een weggebruiker van een bepaling van V<Jormeld reglement niet no<Jdzakelijk een gebeurtenis is
die niet kan voorzien W<Jrden, en in elk
geval het bestreden arrest niet wettelijk
met redenen omkleed is, daar de verklaring van de rechters over de grond het
niet m<Jgelijk maakt in te zien of zij al
dan niet van oorcleel waren dat het miskennen van een verplichting clie op de
voetganger rust, voor de gebrnikers van
de openbare weg principieel een niet te
voorziene hindernis nitmaakt :
Overwegencle dat het bestreclen arrest
zich niet beperkt bij de verklaring dat
d<Jor het reglement op het verkeer te overtreden het slachtoffer voor de aangestelde
van verweester een niet te voorziene hin<lernis opgeleverd heeft, maar dat het de
reclen opgeeft waarom znlks het geval is,
namelijk dat cUe aangestelde slechts de
uiterste rechterzijde van de rijweg kon
berijclen en terecht mocht verwachten dat
het slachtoffer, zodoende het voorbeeld
van zijn gezel volgend, het voetpad zou
opstappen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
waar het op grond van een beoordeling
welke van feitelijke aard en dienvolgens
souverein is, laat gelden dat, gelet op de
b<Jvenaangehaalcle <Jmstandigheclen, het
slachtoffer een niet te voorziene hinclernis
heeft uitgemaakt, zonder dubbelzinnigheid
beslist heeft dat de nit het miskennen
door het slacht<Jffer van een bepaling van
het verkeersreglement ontstane hindernis
ter zake voor de nangestelde van verweerster een geval van overmacht uitgemaakt heeft ;
Dat het micldel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het de d<Jor de eerste
rechter tegen verweerder De Ridder ten
gunste van aanlegsters uitgesproken veroordelingen te niet geclaan heeft, het het
strafgerecht onbevoegd verklaard heeft
om over de door aanlegsters tegen verweerder ingestelde bnrgerlijke vorderingen uitspraak te doen en het aanlegsters
tot alle in hoger beroep op die V<Jrderingen gevallen kosten vero<Jrdeelcl heeft;
verwerpt de voorzieningen voor het overige; veroorcleelt verweerder De Ridder
t<Jt de helft der k<Jsten en aanlegsters tot
de wederhelft; verwijst de aldns beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
4 october 1954. - 2e kamer. - Voo1·zitter, H. Wouters, voorzitter. - Ve·rslarmever, H. Belpaire. - Gelijlclnidende conclu.sie, H. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt,
procnreur-generaal. - Ple-ite·rs, HH. Simont en Ansinux.
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to VEJRKEER.- SPLI'fSING, AANSLUI'l'ING OF
KRUISING.- WEGGEBRUIKER DIE LINKS WIL
AFSLAAN. - VERPLICH'f!NG LINKS UI'f · 'fE
WIJKEN. - VOORWAARDEN VAN DEZE VERPLICH'f!NG.
2° VFJRBREKING. - UITGESTREKTHEID.
- S•rRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE . .,.--- VERBREKING VAN DE BESLISSING
VAN VIDROORDELING OVER- DE PUBLIEKE VORDERING. - BRENG'f DE VERBREKING MEDE VAN
DE NIE'f DEFINITIEVE BESLISSING OVER DE VORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTI,J, NIETTEGENS'fAANDE DE AFSTAND VAN EEN VOORBARif!E
VOORZIENING 'rEGEN DIE BESLISSING.
1° Opdat de we,qgebntiker die linlcs ·wi"{;
afslaan zan gehonden zijn zoveel mogelij 7.; links 1tit te wij ken, zoals !Joorgesch·reven wonlt floor flii'Ulcel 31, 2°, vnn
de Wegcocle van 1 feb·l"ltcWi 1931, moet
deze weggebn~ik·er een splitsing, aansl·uiting of kntising cum het nade1·en
zijn en cle we.qgebntilwrs clie hem vo·lgen va-n zijn in-z·icht vet·wittigd hebben;
cloch deze ver·pUehUng is niet ondergeschilct ann de voo1·waa1·de da-t de weggebntilcel· de door hem << cuvnge7condi.qcle
zwenk·ing reeds wnngevcmgen heett >>.
2° De verbq·eking met verwijz·ing, op cle·
voorziening vnn cle belclnna cle, van de
beslissing vctn veroonlelina over de 1J1tblielce vonle1'ing brengt cle verbrelcinq
mecle va;n cle niet clejin·iUeve beslissinq
ovm· cle vot·der·in-g van cle bnrgerlijlce
pnrtij, hoewel cle beklnagde atstand geclna.n heeft vnn rle tlooq· liem voorba;rig
tegen deze lnfotste besli8si.ntJ ingestelcle·
voo·rziewing (1).

(ROLLUS,

'1'.

MUNOT.)

ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op het bestreden:
arrest, op 12 maart 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brnssel;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over de pnblieke vordering:
Over het enig middel, afgeleid nit cl0
schemling van de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek, 31 en inzonclerheid 31,
2°, van het koninklijk besluit van 1 febrnari 1934 houdende Algemeen Reglement
op de politie van het verv<Jer en het ver(1) Verbr., 5 mei 1952
blz. 477) en de nota's 3 en
tember 1953 (Arr. Verbr.,
en PAsiC., 191]4, I, 7) en

(L!rr. Verbr., 1952,

4, blz. 549; 21 sep1954, blz. 7; Bull.
de nota 2.

-51keer, gewijzigd bij artikel 3 van !let besluit van de Regent van 18 october 1946,
1382, 1319, 1320 en1322 van !let Bnrgerlijk
Wetboek, en schending van urtikel 97 van
de Grondwet, doordat, eerste onderdeel,
het bestreden arrest aunleggers conclnsies
verworpen heeft welke ertoe strekten voor
recht te doen zeggen en in feite te doen
vaststellen dat de bnrgerlijke partij de
enige font, oorzaak van het ongeval, begaan had, door niet zoveel mogelijk links
nit te wijken vooraleer naar links af te
slaan, gezien die partij op het ogenblik
van het. ongeval in rechte lijn reed met
uitgestrekte arm en cle aangekonc1igde
zwenking nog niet nangevangen had, clan
wanneer !let niet nitvoeren van een aangekondigde manamvre de andere weggebruikers, die verschillende rijbewegingen
moeten nitvoeren naar gelang de manamvre nitgevoerd wordt of niet, nooclzakelijk
moet misleWen, en dan wanneer de Wegcode aan de weggebruiker, die links wil
afslaan, de verplichting oplegt zoveel mogelijk links nit te wijken bij het naderen
van een splitsing, aansluiting of kruising
en dns, vooraleer de zwenking aan te vangen ; tweede onderdeel, het bestreden arrest cle uitgesproken veroordelingen gerechtvaardigd heeft op grond van de vast;.;telling dat het ongeval aileen van aanleggers fouten zou te wijten zijn, zonder die
fouten nuder te omschrijven, clan wanneer
aanlegger nochtans bij conclusies stellig
1Jetwistte met een overdreven snelheid te
hebben gereden, zoals de bnrgerlijke partij het hem verweet, zodat het arrest,
door te beslissen zoals het gedaan heeft,
in het onzekere heeft gelaten of het al dan
niet van oordeel is clat aanlegger met een
overdreven snelheid reed, het de nedergelegde conclusies niet beantwoord heeft, en
het Hof van verbreking niet in staat heeft
gesteld zijn toezicht nit te oefenen :
Overwegende dat het bestreden arrest
va.ststelt dat, toen verweerder, de motorrijder Munot, op enkele meters van het
kruispunt van de Be1·gensesteenweg met
de Vanderstenenstraat gekomen was, en
derhalve een splitsing, aanslniting of
krnising aan het naderen was, hij vooraleer zijn linker arm nit te strekken tnssen de eerste en de tweede witte streep
reed, maar ziclt nog in rechte li.in voortbewoog op het ogenblik dat zijn rijtuig
achteraan door aanleggers wagen aangereden werd;
Dat bet arrest nit die gegeven13 afleidt
dat « vermits het slachtoffer de aangekondigcle zwenking niet nitgevoerd had, de
beschouwingen van beklaagde nopens de
verplichting van het slachtoffer zoveel
mogelijk naar links nit te wijken, ter
zake niet dienend zijn >> ;
Overwegende dat nit de tekst van !let
in het mid del aangeclnide artikel 31, 2°,
blijkt dat de weggebruiker, welke de weg-

gebruikers die hem volgen van ZIJn inzicht links af te slaan verwittigd heeft,
zoveel mogelijk naar links moet uitwijken, zohaast hij een splitsing, aansluiting of kruising nadert, zonder evenwel
bet verkeer dat uit de tegenovergestelde
ricltting komt te hinderen;
Dat het arrest, door te be~lissen dat de
weggebrniker bovendien « de aangekoncligde zwenking reeds moet aangevangen
hebben ll, bij artikel 31, 2°, een vereiste
voegt dat dit artikel niet behelst;
Dat het middel gegrond is;
Aangaancle de kosten :
Overwegende dat aanlegger de veroordeling van verweerder « tot de op dit geding
en op het vernietigde gec1ing gevallen kosten vordert >> ;
Dat op deze eis niet kan worden ingegaan in zover hij de kosten bedoelt die
v66r bet hof van beroep dat het bestreden
arrest gewezen heeft gevallen zijn;
Dat de beslissing aangaande de kosten
ilnmers behoort aan het rechtscollege dat,
bij verwijzing, in de plaats van bovengemeld hof zal worden gesteld ;
II. In zover de voorziening tegen de beslissing over de vordering der burgerlijke
partij gericht is :
Overwegencle dat aanlegger op 31 maart
HJ54 afstand gedaan heeft van zijn voorziening voor zoveel deze gericht was tegen de beschikkingen betreffencle de vordering der bnrgerlijke partij, ingevolge
dewelke enkel een provisionele vergoeding
aan die partij werd toegekencl, een ,onderzoeksmaatregel bevolen wercl en de nitspraak over de kosten uitgesteld werd;
Overwegende dat, naardien deze beslissing geen eindbeslissing is naar de zin
van artikel 416 van het vVetboek van
strafvordering, cle door aanlegger gedane
afstand niet als een afstand van zijn
vordering mag aangezien worden;
Overwegende dat de verbreking, op de
voorziening van aanlegger, van de over
de publieke vordering gewezen beslissirig,
de verbreking met zich brengt van de
over de vordering der burgerlijke partij
gewezen beslissing ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening tegen de beslissing
over de vordering der bnrgerlijke partij ;
verbreekt het bestreden arrest in al zijn
beschikkingen; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerder tot de kosten gevallen in verbreking, met uitzondering
van de kosten van aanleggers afstand,
welke te zijnen laste blijven; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Lnik.
4 october 1954. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Yerslagge-

-52ver·, H.· Belpaire. - ·GeUjkl·u·idencle concl·us·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. - Ple-iter, H. Dela-

croix.
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DOUANEN EN ACCIJNZEN. HANDELAAR VERAN'l'WOORDELIJK VOOR DE DAAD VAN
ZIJN AANGESTELDE. DAAD DIE IN VERBAND
IS ME'l' HET BEROEP VAN DE HANDELAAR.
0VERMACHT DIE DE VERAN'l'WOORDELIJKHEID UI'l'SLUI'l'.

IncUen nrt-lkel 231 vn-n de ·wet ·vnn 26 n-ug·ust·us 1822 de hnndelncw strnjrechtelijk ·vemntwoo;·delijlc stelt voor de dnnd
vctn zijn na:ngestelcle, cUe in verbnnd is
met het be;·oep vnn de hnnllelnwr,
·wonlt dez:e ve;·nntwoordelijkhe-lcl niet
opuelopen wnnnee;· het misd'!'ijf niet nlleen dom· cle nnngestelde b-niten weten
vnn de ((,ctnstelle·r uepleegcl werd, doch
ook nog ·in omstwncl-igheclen die te z·i.:inen opz-i.chte ove·rmncht ·n-itmaken (1).
(IJELGISOHE S'l'AA'r, T. Ri\DERMACHER.)
ARRES'l'.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 31 maart 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
I. In zover de tegen Marquet en Lehnen
gerichte voorziening de beslissing bedoelt
gewezen :
.t.l. Over de publieke vordering :
Overwegende clat de snbstantiele of op
straf van nietighied voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. Over cle burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen middel inroept;
II. In zover de voorziening tegen Radermacher gericht i,s :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
(1) De door artikel 231 van de wet van
26 augustus 1822 ingevoerde vera.ntwoordelijkheid is een strafrechtelijke verantwoordelijkheid (verbr., 1 october 1928, Bt<ll. en PASIC.,
1928, I, 237; 26 mei 1930, ibid., 1930, I, 236;
31 mei 1954, ibid., 1954, I, 839). Doch, evenals
de clader van het misdrijf niet kan veroordeeld
worden in geval van overn1acht (verbr.,
25 april 1949, A1·;·. Vm·b1·., 1949, blz. 265;
23 jnni 1952, ibid., 1952, blz. 601), slnit overmacht de toepassing van voormeld artikel 231

schemling van artikel 231 van de wet van
26 augustus 1822, do01·t1at het bestreden
arrest beslist heeft dat deze wetsbeimling niet toepasselijk was om reden dat
het ten laste van de aangestelden van
Ratlermacher gelegd feit van invoer geen_
verband houclt met diens bedrijf, dan
wanneer bedoelde aangestelden gesmokkeld llebben tijdens de arbeicl clie zij voor
hun werkgever verrichten :
Overwegende da t het bestreden arrest
er niet aileen op wij,st dat het feit van invoer geen verband houclt met het bedrijf
van Radermacher, maar ook dat de door
diens aangestelden gesmokkelde koflie ill
kruiken met dubbele bodem stak die niet
aan Radermacher toebehoorden en wederrechtelijk en buiten zijn kennis in zijn
vrachtwagen geplaatst werden; clat Radermacher van meet af ann schikkingen
getroffen had om het smokkelen te vermij den, en da t de smokkel tegen zijn wil
plaats gehad heeft; clat hij het slachtoffer is van de handelingen van zijn aangestelden;
Overwegende dat het bestretlen arrest
alclus vaststelt dat de smokkel ondanks
het verbocl van de werkgever plaats gehad heeft en dat de aangestelclen misbruik gemaakt hebben van de vraehtwagen van hun werkgever; dat het arrest
aldus de omstancligheicl aancluidt welke
voor Radermacher overmacht uitmaakte
en de in artikel 231 van cle wet van 26 augustus 1822 omschreven verantwoordelij~
heid uitsluiten;
Overwegende clat, naardien de bestreden beslissing wettelijk door andere redenen dan die waartegen het micldel opkomt gerechtvaarcligd worclt, zij bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid nit de·
schencling van de artikelen 19 tot 28 van
cle wet van 6 april 1843, 97 van de Gronrlwet en van het aan de processen-verbaaT
te hechten geloof, doordat het arrest beslist dat er geen gronden zijn om de
vrachtwagen die tot de smokkel gediencl
heeft verbeurcl te verklaren, om de reden
dat clat voertuig niet van geheime verbergplaatsen voorzien is, clan wanneer
artikel 23 van de wet van 6 april 1.843
cle verbeurdverklaring van het vervoernit. Dit laatste heeft tot grondslag een vermoeclen va-n door de aangestelcle gepleegde
medewerking tot de smokkel ( conclusie van het
openbaar ministerie v66r verbr., 11 december
lOll, Bull. en PAsiC., 1912, I, 35, 8°); welnu
de overmacht is strijclig met dcrgelijke medewerking en sluit ze zel£~ nit (vergel. de nota-'s
1 en 2 onder verbr., 6 october 1952, .An.
Verbr., 1953, blz. 35; Bull. en PASIC., 1953,
I, 37).
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middel gelast zohaast de gesmokkelde
waar ·verborgen geweest is, zonder dat de
verbergplaats in bet voertuig zelf hoeft
ingericht te zijn :
Overwegende dat bet middel niet bepaalt waarin het bestreclen arrest het aan
de akten verschulcligcl geloof of artikel 97
van de Grondwet zou geschonden hebben ; dat het in cUt opzicht niet ontvankelijk is;
Overwegende dat nit het op het eerste
middel verstrekt antwoord blijkt dat in
zodanige omstandigheden van het voertuig van Radermacher gebrnik gemaakt
werd dat het voor hem onmogelijk is geweest het gebrnik dat ervan gemaakt
werd om te smokkelen te voorkomen of
te beletten ;
Overwegende dat deze redenen het dispositief van het bestreden arrest rechtvaardigen; clat bet middel dienvolgens
niet kan aangenomen worden ;
En overwegende dat de snbstanW,lle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
4 october 1954. - 2° kamer. - TTo01·zittm·, H. Wouters, voorzitter. - TTet·slaggever, H. 0. Louveaux. - Geli.ilcl·ztidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termiconrt, procnreur-generaal.
PleiJters,
HR. Depressenx (va·n de Balie van beroep
te Lnik) en Ansiaux.
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VERKEER. - WEGCODE VAN 1 FEBRUARI
1934. - VERBOD OP MINDER DAN VIJF :h-IETER
v66R DE ROOILIJN DER GE!lOUWEN VAN DE
DWARSWEG 'l'E S'l'A'l'IONNEREN OF 'l'E PARKEREN. - BEURIP.
A1·tikel 64, 9°, van de Wegco(le van 1 februari 1934 dat het stationeren en het
parkeren 1'an de voe·rtttigen op minde1·
dan vijf mete·r v66r cle moiUjn de1· gebouwen vcm cle dwars·weg verbieclt, vel·b·ieclt het stationeren en het pa1·1cm·en
niet langs cle kant die tegenove1·gestelcl
·is aan clegene, waant-it cle dwat·sweg
lcomt en cl·ie zon(le·r onllerbl'elcing vel·der loopt.

Over het enig milldel, afgeleicl uit deschencling van artikel 64, 9°, van het koninklijk besluit van 1 februari 19-34, hondende Algemeen Reglement betreffende
de verkeerspolitie, cloordat het bestreden
vonnis aanlegger wegens inbreuk op gezegde reglementaire bepaling veroordeelt,.
dan wanneer uanleggers voertuig stationneerde langs de zijde van de opPnbare weg waar geen enkele clwarsweg bPstoncl :
Overwegende llat aanlegger wegens inbrenk op artikel 64, 9°, van het koninklijk beslnit del. 1 febrnari 1934 vervolgd
en veroordeeld werd, om zijn motorvoertuig op minder dan vijf meter v66r de
rooilijn der gebonwen van de dwarswegop de openbare weg te hebben laten stationeren of geparkeerd te hebben;
Overwegende dat nit bet vonnis der politierechtbank, welks reden het be,~treden
vonnis overneemt, blijkt dat aanleggers
voertnig stationneerde of geparkeerd was.
in de nabijheid van een weg, waar de
openbare weg een '1.' vornlige aanslniting
vertoont, 1liet langsheen het voetpad dat
met de dwarsweg een hoek vormt, docll
rechtover clit, langsheen het voetpad dat
in rechte lijn verder loopt (kleine stree[)
van de T) ;
Overwegende dat indien artikel 64, 9°,
van het koninklijk beslnit van 1 febrnari
1934 het stationeren en het parkeren van.
voertnigen op minder dan vijf meter v66r
de rooilijn der gebonwen van de dwarsweg verbiedt, het nochtans geen enkelP
bepaling bevat die het stationeren of het
parkeren zou verbieden langs de kant die
tegenovergesteld is aau degene waarnit
de dwarsweg komt, en die zoncler onderbreking verder loopt;
Overwegende dat bet door de rechter
va,ststaand verklaard feit, aldns geen inbrenk uitmaakt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de·
kant van de vernietigde beslissing; laat
de kosten ten laste van de Staat; zegt dat
er geen aanleiding tot verwijzing bestaat.
4 october 1954. - 2" kamer. - TToorz-ittel·, H. Wouters, voorzitter. - TTerslaygevm·, H. Bm·eel. - GeUjlclttidende conclnsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.

{PREVOST.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 januari 1954 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen ;
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INKOMSTENBIDLAS'.riNGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - SCHA'l'l'ING VAN DE
BELASTBARE GRONDSLAG. - SAMENS'l'ELLING
EN WAARDE VAN EEN \'ERWEZENLIJK'fE STOCK

I

i

-54XOOPWAitEN. __'.' ELEMEN'l' DA1' MAG BEPAALD
WORUEN DOOR DE FEITELIJKE VERIIIOEDENS
DIE DOOR DE VERGELIJKING ME'J' DE 'J'OESTAND
VAN SOOR'J'GELI.TKE BELASTINGPLICHTIGEN UITGEMAAXT WOllDT.

lVanneer de culrn·ini.stTatle, ove·rgaan<le
tot <le ctanslag vcm nmbts~vege van een
belastingplichtiue over <le clienstjnren
1942, 1943 en 1944, ten e·inde cle belastbare g·ronclslag te bepalen, <le sarnensteUing en cle waanle bepctnlt van een
.~toclc lcoopuxwen clie <le belastin.gplichtige ·in 1939 voorhcmclen en seclet·tdien
·vet·wezenlijlct lwcl, mau zi:i het doen
doot· z·ich te beToepen op de jeitelijlce
vet·moedens clie <lom· cle vet·rJelijlcing
met cle toestnncl vnn soortuelijlce belctsUngplichtiuen ttityenwalct wonlt (1).

{EVRARD, '1'. DE BELGISCHE STAA'J',
MINISTER VAN FmANCI'EN.)

ARREST.

llE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 februari 1952 gewezen door
bet Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid nit de
,;chending van de artikelen 28, 5H, 54, 55,
56 en 57 van de wetten betreffencle de
iukomstenbelastingen,
samengeschakeld
bij besluit van de Regent van 15 januari
1948, cloorclat het bestreclen arrest beslist
dat de administratie niet willekeurig llandelt waar zij de waarde van de inventaris
betreffende de beclrijfswinsten van llet
behandelcle clienstjaar « bij vergelijking
met gelijksoortige belastingplichtigen ll,
onder meer in verhoucling met de omzet
bepaalt; clan wanneer de vergelijking met
~oortgelijke belastingpliclltigen, welke e.en
(1) Om de wettelijkheid van de aanslag van
a.mbtswege aan te nemen, had het bestreden
arrest niet gesteu11cl op artikel 28 van de
samengeordencle wetten betreffende de belastingen op de inkomsten, dat de vergelijking
met gelijksoortige belastingplichtigen enkel
nit oogpunt van r1e belastbare winsten
voorziet, doch op het feitelijk vermoeden
welk de vergelijking uitmaakt van de bela,ngrijkheid van de stock koopwaren, c1ie de beJastingplichtige beweerde verwezenlijkt te
hebben, met de bij soortgelijke belastingplichtigen bestaande toestand. De administratie,
die, om van ambtswege een aanslag te vestigen, op vermoedens moet steunen (verbr.,
5 en 19 j'lmi 1951, .Arr. V m·br., 1951, blz. 581
en 624; 27 januari en 16 juni 1953, Bull.
en PAsrc., 1953, I, 401 e)l821) is niet gehouden
czicb er toe te beperken de bij de artikelen 28

uitzonderlijke maatregel uitmuakt, eli in
nauwkeurige en beperkende bewoordingen, bij artikel 28 van bovengemelde wetten uitgevaardigcl wordt, uitsluitend op
«de normale winsten of baten >> betrekking heeft; dan wanneer de uitbreicling
van die vergelijking tot cle inventarissen
niet enkel cle formele termen van die
wetsbepaling te bniten gaat maar onontkoombaar leiclt tot vergissingen in de
aanslageu welke anders clan op gronclslag
van de belastingenaangifte worden gevestigd, naarclien de omvang cler inventarissen buiten verlloucling met de omvang
der verwezenlijkte winsten kan staan,
lletgeen llet uitsluiten door de wetgev'er,
van elke vergelijking tussen inventarissen
tot bepaling van de belastbare winsten,
als wijze van vestiging van de aanslag,
rechtvaarcligt :
Overwegencle dut het bestreden arrest
vaststelt, zoncler in cUt opzicht bestreclen
te worden, clat aanlegster voor de dienstjaren 1942, 1043 en 1944 ambtsllalve is aangeslagen geweest en clat de verwezenlijkte
netto-winst bepaalcl is geweest «met inaclltneming, in lloofdzaak, van een ver·
scllil van 595.754 frank tussen het beclrag
van de in october 1!l44 nedergelegcle biljetten en het beclrag van de op hetzelfcle
tijclstip in de boeken opgetekende kasmidclelen ll;
Overwegende dat aanlegster, pogencle
clit verschil te verklaren, staande llield
dat het ontstaan was door de tegelclemaking van haar stock in 1939 waarvan zij
een inventaris overlegcle;
Overwegencle clat in dit opzicllt, na erop
gewezen te hebben clat de oprechtheid van
de inventaris twijfelachtig is, het bestreden arrest beslist dat de administratie,
bij het ambtsbalve vestigen van een aanslag, niet willekeurig gehandelcl heeft
door de samenstelling en de waarde van
de stock bij vergelijking met de toestand
en 55, § 1, lid 3, van de sa1nengeschakelde
wetten becloelde vermoeclens in te roepen
(zie verbr., 10 juli 1951, .At·r. Verbr., 1951,
blz. 680; nota 5 onder verbr., 9 october 1951,
.A1-r. V et·bt·., 1952, blz. 52 ; Bull. en PASIC.,
1952, I, 57 en 58; verbr., 6 mei 1952, A1·r.
Verb1·., 1952, biz. 493; conc1usie van het
openbaar ministerie v66r verbr., 23 januari
1953, Bull. en PAsrc., 1953, I, 365; nota's 1
en 2 onder verbr., 24maart 1953, Arr. Verbt·.,
1953, biz. 504; Bull. en PABIC., 1953, I, 570;
verbr., 29 september 1953, Art•. Verhr., 1954,
blz. 50; Bttll. en PAsrc., 1954, I, 61; nota 2
onder verbr., 22 juni 1954, ibid., 1954, I, 920).
Zij is er toe verplicht « de belasting van de
belastingplichtige op grond van het vermoede
bedrag van de belastbare inkomsten » te
vestigen.
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van soortgelijke belastingplichtigen te bepalen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door de wettelijkheid van die vergelijking
aan te nemen, geen toepassing vnn het in
het middel aangeduide artikel 28 der samengeschakelde
wetten
verwezenlijkt
heeft, doch zich erbij bepaald heeft te
erkennen dat de administratie het recht
heeft de belastbare grondslag door feitelijke vermoedens te bepalen;
Dat het middel, op een verkeerde interpretatie van de redenen van het bestreden arrest rust, en derhalve in feite niet
opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

ze

5 october l954. kamer. - Voor:zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. -:- Verslaggevm·, H. Bayot. Gelijlcluidende conclltsie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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1° VERGOEDINGSPENSIOENEN.- BIJ
BESLUI'l' VAN DE REGEN'!' VAN 5 OCTOBER 1948,
ARTIKEL l, SAMENGESCHAKELDE WETTEN. FORFAITAIRE
VERGOEDING ELKE ANDERE
SCHADELOOSSTELLING UI'l'SLUITEND. BESCHIKKING DIE DE BURGERLI,JKE VERANTWOORDELIJKHEID NIET DEKT VAN DE YERENIGDE STATEN VAN NOORD-Al>IERIKA EN HE'J'
YERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN VAN NoORD-lERLAND, VOOR WIE DE
DIENST VOOR ONDERLINGE HULPVERLENING
WETTELIJK DE LAS'l' OP ZICH NEEM'l' DE VERGOEDINGEN 'l'E REGELEN.

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
DIENST VOOR ONDERLINGE HULPVERLENING. - SCHADELIJKE DADEN GEPLEEGD DOOR
LEDEN VAN DE LEGERS DER VERENIGDE STA'l'EN VAN NOORD-AMERIRA EN VAN RET VERENIGD KoNINKRIJK VAN GROOT-BRI'l'TANNIE
EN VAN NOORD-lERLAND DIE ZICH OP BELGISCH GRONDHEBIED BEVINDEN. 0VERNEliiTNG DOOR DE DIENST VOOR ONDERLINGE
HULPVERLENINH VAN DE IN HOOFDE VAN DIE
STATEN ONTSTANE VERBIN'J'ENISSEN.

3° OORLOG. -

GEALLIEERDE LEGERS. ERKENNINH DOOR DE VERENIGDE STATEN VAN
NOORD-AMERIKA EN DOOR RET YERENIGD
KONIN'KRIJK VAN GROOT-BRI'l'TANNIE EN VAN
NOORD-lERLAND, VAN HUN VERPLICHTING DE
SLACHTOFFERS VAN DE DOOR DE OVEREENKOMSTEN yAN 9 MEl EN 26 JUNI 1945 BEDOELDE
SCHADELIJKE DADEN VOLKOMEN SCHADELOOS
TE STELLEN. - LAS'l' DEZE VERGOEDINGEN TE
HEGELEN DOOR. DE BELGISCHE WET AAN DE

DIENST VOOR
OPGELEGD.

ONDERLINGE HULPVERLENING

1° Hoewel a1·tUwl1 van de bi.i beslwit van
de Regent van 5 october 1948 samengeschakelde wetten op de 1Jergoedingspensioenen bepactlt dat al de tm· nitvom·in[r
de:zer wetten toegekenrle pensioenen en
toelagen een jo1·ja.it1ti1·e schadeloosstelUng 1titmaken en de toelcennin.rr
van elke andm·e 1Jer,qoed·ing voor hetzelfde schadelij k feit n'itsln-iten, vtoeit
nochtans noah 1tit de telcst noah uit de
vooTbe·re·iclende
we1·kzanmheden
van
de:ze wetten voort, dat de Bel,qische
wetgeve!' Z'ijn onderdnnen, al wa.ren zij
leden van het Belgisch le,qer·, heeft willen be1'0ven van de volledige schadeloosstelling wna1'op zij ten laste van de
A.merUcnanse en B1·itse Staten recht
haddon, en wanrvnn de Dienst voor ondet'linge h~tlpve!·lening, lcmchtens de beschilclcingen van de besl!titwetten van
31 decembe1· 1945 en 11 jnnuwri 1947, 'in
plaats va.n de Staten die sclmldenaa,rg
er van zijn de betaUng vemelMiTt.
2° De Dienst vom· onderlinge h1tlpverle-·
ning, hoe1oel dom· de Belgische Sta.at ingericht, heeft verplichtingen overgenomen, clie niet in zijn hoofde, doch weT
in hoofde van de Arne1·ilcetanse en Britse:
Staten :zijn ontstaan.
·
3° De Yerenigde Staten van Noord-A.me1"ilca en het Ve1·enigd Koninlc!'ijlc va.n
G1'oot-B·rittannie en va·n No01'd-Ie1'lancl
hebben, narnelijlc in de op 9 mei en
:00 jnni 1945 met de Belg·ische Staat onllm·telcende
cc overeenlcomsten >>,
hu.n
-ve!'pl-ichting e!'lcend de pe1·sonen vollcornen schadeloos te stollen, die slachtotfe1· wnren van schadeUj lee daden gesteld door h·nn auenten en in 't bij:zonder door leden van hun le.qe1·s die zich
op Belgisch grondgebie£1. bevonden; de
last de door deze Stetten verschuldigde
veTgoedingen te 1·egelen wonlt door de
beslltitwetten van 31 decernbe·r 1945 en
11 janna!'i 19-~7 aan de Dienst ·voor onlle1'linge hnlpvei'len·ing toevert-rouwd..
(HIENS'l' VOOR ONDERLINGE HULP\'ERLENING
,cc 0. JIL A. », 'r. VAN ANTWERPEN.)

De volgende concl1tsie we1·d genome·n
door hee·r Dwmon, advocaat-generaal :
Aanlegger in cassatie oordeelt dat de
bepalingen die in zijn cc middel » ingeroepen worden, cloor het arrest dd. 30 april
1953 van het Hof van beroep te Brussel
geschonden werden, doordat het bestreden arrest ontvankelijk en gegrond verklaard heeft, de eis van verweerster in
verbreking ertoe strekkende voor haar
zelf en voor haar minderjarige zoon,
krachtens de besluitwetten van 31 december l945 en 11 januari 1947, vergoeding te
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het accidenteel overlijclen van haar eclltgenoot, overgekomen op 19 januari Hl4G,
naar beweerd wordt, door het feit van
een lid van de Amerikaanse strijdkrachten, en flU, niett;egenstaancle lle veTwee1·ster. tot vergoe(Un_q van hetzelfcle nacleel
rcecls pens·iocnen of toelagen voonzien
<loor cle samengeonlende wetten op de
ve1·goei'liingspensioenen genoot en die fo1·jaitai:re vergoeclin[l cle toel.;enning ~t-it
slu-i.t, ·va.n elkc (tnlle·re •t;e·rgoe(Ung voor
hetzelf(le schndeli:ilc feU.

•ren einde aan het Hof toe te laten
voorgelegd rechtsvraagstnk op volledige
wijze te beoordelen komt het mij gepast
en tevens noodzal;:elijk voor de rechtstoestand van de geallieerde Staten te onderzoeken ten overstaan van de schade
welke aan de leclen van onze bevolldng
veroorzaakt wercl door de leclen van hun
Iegers die op !let ogenblik van en na de
bevrijding van ons grondgebied, in Belgie
vertoefden.
Reeds in !let memorandum del. 16 mei
1944 betreffende !let burgerlijk bestnur
en de uitoefening van de rechtsmacht op
Belgisch gromlgebied bevrijd door de geallieerde expeditie-macht, werd nitdrukkelijk in paragraaf 11 door de bevoegde
gealli0erde overheid llellongen dat << on<lersclleic1ene geallieerden vorderingscommissies (claims commissions) zullen wor•len ingesteld tot onderzoek en regeling
van de vorderingen tot vergoecling wegens
schacle en letsel, ingediend door Belgische
burgers tegen de geallieerde strijdkrachten, met uitsluiting van vorderingen wegens schade of letsels voortvloeiende uit
vijamlelijke actie of krijgsverrichtingen
tegen de vijand ll.
Van de eerste maanden af van de bevrij ding werden dan ook die commissies
(claims commissions) door de geallieerde
legcrs opgericht welke de verzoekschriften ingecliend ten einde van wege de geal1ieerc1e Staten een vergoeding te bekomen,
wegens de schade veroorzaakt door de
leclen van hun legers, onderzochten en
gebeurli:ik tot de vereiste betaling overgingen.
N a enkele maanden werd door de bevoegde geallieercle overhcden vastgesteld
<lat een te talrijk militair personeel voor
die commissies (claims commissions) nodig was en derhalve voor de werkelijke
militaire opdrachten van de geallieerde
legers onbeschikbaar bleef (zie verslag·
aan de Regent clat aan de besluitwet del.
:n december 1945 voorafgaat).
Ook heeft « de Belgische regering zich
op 9 mei 1945 tegenover de Amerikaanse
reg-ering en op 26 juni 1945 tegenover de
Britse regering er toe verbonden, onder
bepaalde voorwaarden, de verplichtingen
van deze reg-eringen waar te nemen tel-

kens als haar burgerlijke verantwoordeli.ikheid wegens door leden van de strijdkrachten van die landen bedreven daden
op het spel staat ll. (Dit zijn de llewoordingen van het reeds bedoeld verslag aan
de Regent).
De verplichtingen van de geallieerde
legers worden dus door de Belgische
Staat overgenomcn.
Welke zijn die verplichtingen?
Zij werdcn duidelijk omschreven door
de « agreements ll lld. 9 mei 1945 en
26 juni 1945 en door het reeds vermeld
verslag aan de Regent :
n) Het « akkoord ll of <<memorandum of
agreement ll del. 9 mei 1945 llepaalt dat
de Belgische regering « op grond van wellerzijdse bijstand ll de volgende sehade,
veroorzaakt door leclen van het Amerilmans leger, vergoeden zal : ~Schade wegens bezetting van onroerende goecleren,
veroorzaakt door verkeersongevallen, of
door ongevallen met betrekking tot luchtvaart, de arbeiclsongevallen en alle nnde·re
na:n·vm{!en mn vc1·goefl.ing rJetormuleerd
flam· fl.c i:nwone·rs Vftn Belg-ie we.qen$
schade (lie lHwger·reohteU,ike aanspra.lcel-i:ikheid met zich brengt.
b) Het verslag aan de Regent preciseert « . . . de Amerikaanse en de BritsE•
regeringen verlangen de buTge1'lij7ce ve1·antwoorclel-i:i7che·icl van de door leden van
hun strijdkrachten beclreven handelingen
te dragen en de slachtoffers vollcomen

sohndeloos te steUen

ll.

De akkoorden met de gcallieerde Staten werden dan ten uitvoer ·gelegcl door
de besluitwet del. 31 december 1945 welke
op gronclwettelijke wi,ize de verplichtingen der geallieerde Staten aan de Belgiselle Staat overgedragen hebben.
Bedoeld besluit had beslist dat de
rechtsvorderingen tegen de 1\'IinistC!; voor
oorlogsschade zouden clienen ingesteld te
worden.
De besluitwet del. 4 september 1946
heeft bepaald dat die rechtsvorderingen
voortaan tegen de Dienst voor onderlinge
lmlpverlening znll0n ingeleid worden.
Op 24 september 194G werd een nieuw
akkoord tussen Belgie en de Verenigde
Staten van Amerika ondertekend ten
einde de « afrekening ll van de wederzijdse bijstand op t<' maken (Lend-Lease
and reverse Lend-Lease). Bedoeld ali'koord bepaalt onclermeer << De Belgische
regering- zal kennis nemen van de hierna
vermeltle en tegen cle regering der Verenigde Staten ... gerichte aanvragen tot vergoeding en zal deze van alle ve1·nntwoo1·cleli:i /c,heicl onder cUt opzicht bevrijden, te
weten : (b) ... b) ... c) ... de aanvragen
van particulieren of verenigingen ..• tegen
de regering der Verenigde Staten gericht
en voortvloeiend~ nit claden of verzuimen
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tot 1 juli 1!}46 ... >>.
Dit akkoord werd ten uitvoer gelegd
door de besluitwet del. 11 januari 1!l47
welke ook de verplichtingen tot schadevergoeding van de geallieerde legers aan
de Belgische Staat overgedragen heeft.
Welke is de aard en de draagwijdte
van die verplichtingen welke wettelijk
ten laste van de Belgische Staat gelegd
werden?
Het antwoord dringt zich mijns inziens
duidelijk op.
De geallieerde Staten hadden de verplichting de opgelopen schade, te wijten
aan hun strijdkrachten, volgens de principes van het gemeen n~cht, te vergoeden.
Zij hebben het ook uitdrukkelijk verklaard en hebben zelfs de nadruk gelegd
op llun wens volleclige schadeloosstelling
te verstrekken.
De besluitwetten dd. 31 december 1945
en 11 januari 1947 hebben die wel bepaalde en duidelijke verplichtingen ten
laste van de Belgische Staat gelegd. Het
akkoord del. 24 september 1946 llad uitclrukkelijk bepaald : « de Belgische regering zal de Verenigde Staten van alle
verantwoord.elijlcheid ... bevrijden >>-.
De besluitwet del. 11 januari 1!l47 heeft
die verbintenis ten opzichte van de Amerikaanse Staat ten uitvoer gelegd.
Eiser roept tevergeefs artikel V van
het akkoord dd. 9 mei 1945 en het 3° van
de bijgevoegde brief van 16 augustus 1!l45
in, om te beweren dat << aan de Belgiselle Staat de vrijheid niet ontnomen
werd, om, naar eigen goeddunken, door
zijn nationale wet, de regeling te voorzien van de modaliteiten van de op zich
genomen verplichting van vergoeding ... >>
hierdoor bedoelende dat de Belgische
Staat het recht zou behouden hebben, zijn
verplichting van vergoeding te beperken,
namelijk, beneden hetgeen door het gemeen recht bepaald wordt.
·
Allloewel het, hier ter zake, zonder
practisch belang is die opwerping te onderzoeken vermits het hof niets anders
te onderzoeken heeft dan of een wet, al
dan niet de door de besluitwetten del.
31 december 1945 en 11 januari 1!l47 aan
de Belgische Staat opgelegde verplichting,
beperkt heeft (en wij zullen straks moeten vaststellen dat een dergelijke wettelijke beschikking niet bestaat), meen ik,
volledigheidshalve, ze te moeten beantwoorden.
a) Waar het memorandum van akkoord
del. 9 mei 1!l45 bepaalt dat << alle aanvragen om vergoeding ... het voorwerp van
een betaling ot van enige1·lei ande1·e besl-issing van de Belgische regering zul-

len zijn », wordt er klaarblijkelijk bedoeld clat de schadevergoeding - bepaald
op voet van het gemeen recht - otwel
in geldsommen ofwel op een andere wijze
zal toegekend worden. Met andere woorden, er wordt aan de zorg van de Belgiselle Staat overgelaten te beslissen door
welke micldelen de schade zal vergoed
worden; maar het akkoord laat hem,
door die bepaling, lle gelegenheid niet
te beslissen dat slechts een g,ecleelte van
de schade zal vergoed worden.
De brief dd. 16 augustus HJ45 van Colonel Fell bepaalt weliswaar : << wanneer
vastgesteld wordt dat de Verenigde Staten, in welke mate ook, aansprakelijk
zijn, heeft de Belgische regering, aileen
het recht de omvang en de graad van dezE'
aansprakelijkheid te bepalen >>; maar c1it
beduidt, mijns inziens, niet clat de Belgische Staat zijn verplichting, de schatlt"
overeenkomstig de bepalingen van het gp.
meen recht te vergoe(}en, in abstnwto of
door algemene beslissing gewoonweg zou
mogen beperken of verminderen, zodat in
al de voorgelegde gevallen de bevoegde
Belgische overheclen (rechterlijke in ltet
bijzoncler), vn concreto zullen oordelen,
of, gelet op de feiten, de volleclige aansprakelijkheid wel op een lid van de Amerikaanse strijclkrachten rust.
Er client einclelijk aangestipt dat de
aarcl en de omvang van de verplichtingen
overgedragen ann de Belgische Staat niet
alleen aan de hand van het akkoorcl dd.
!J mei 1945 en van de erbijgevoeg(}e brief
van 16 augustus 1!l45 clienen getoetst maar
ook aan de hand van het akkoord cl(}.
24 september 1946 clat uitclrukkelijk bepaalt clat : << de Belgische regering de
Verenigcle Staten van alle ve1·antwoordeU.j lcheid zal bevrij den ... >>.
Aanlegger is van mening clat artikel 1
alinea 4 van het koninklijk besluit, waarbij cle wetten del. 26 augustus 1947 en
10 augustus 1948 samengeorc1enc1 werden,
de zoals hierboven omschreven en aan de
Belgische Staat opgelegde verplichtingen
vermindercl of beperkt heeft; clat bij toepassing van clie wetsbepaling, zodra een
pensioen of toelage overeenkomstig die
wetten ann het slachtoffer toegekentl
wercl, de burgerlijke aansprakelijkheicl
van de Belgische Staat, zoals zij nit cle
besluitwetten del. 31 december 1!l45 en
·n januari 1947 voortvloeit, zal vervallen.
Ik meen die zienswijze niet te kunnen
del en.
Voorzeker had de wetgever, wellicht,
zelfs in strijcl met internationale overeenkomsten, ten aanzien van de inwendige politieke ortle, de verplichtingen van
de Belgische Staat tot vergoecling van de
hier becloelcle schade, kunnen lleperken.
Maar een dergelijke beperking, die tegelijk tegen internationaJe verbintenisseu
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tegen wezenlijke principes van bet
burgerlijk recht zou indruise~, kon slec~ts
uit een duidelijke en onbetwiStbare Wilsuiting van cle wetgever blijken.
Een dergelijke wilsuiting bestaat niet.
De wetten del. 26 augustus 1947 en
10 augustus 1948 hebben een recht op vergoeding verleend aan degenen cUe namelijk in oorlogstijcl in de vervulling van
hun militaire plicht een physische schacle
"eleden haclclen, of ook aan hun wecluwen
~n andere rechthebbenden.
Artikel 1 van cle eerste clier wetten bepaalt weliswaar clat de pensioenen
en toelagen welke zij verlenen, een fOJ;fait uitmaken « waarcloor cle toekenning
van om bet even welke andere vergoecling
voor het zelfcle scbaclelijk feit uitgesloten wordt. De verantwoorclelijkbeicl van
het Staatsorgaan, materiele verwekker
van het ongeval, worclt hiercloor geclekt >>.
Maar, het blijkt mij cluiclelijk clat bedoelcl artikel niets anclers beoogcl heeft
clan de gebeurlijke rechtsvorcleringen gesteund op een feit, nalatigheicl of omstan,rligheicl waarcloor cle rechtstreekse aanR]Jrakelijkheicl van de Belgische Staat of
van een zijner organen of aangestelclen
in het getlrang kon gebracht worden en
geenszins de burgerlijke aansprakelijklwid van clie geallieercle Staten, waarvan
de volleclige last door bijzondere besluitwetten aan cle Belgische Staat overgedragen wercl.
Zoals Uw hof bet reells door zijn arrest
dd. 21 maart 1949 beslist heeft, is cle
wet del. 26 augustus 1947 een uitzonderingswet clie clerhalve, uiteraarcl, op be)Jerkencle wijze client geinterpreteercl te
worden.
Artikel 1 van die wet mag· clerhalve,
:wnder cluiclelijke en onbetwistbare beslissing van cle wetgevm', niet op clie wijze
geinterpreteercl worclen clat zij tezelfclertijd en een burgerlijk recht en internationale verbintenissen die door een wet
lJekrachtigcl werclen, zou krenken.
€11

Jk besluit tot verwerping.
ARREST.

IIEJ'.r IIOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 30 april 1.953 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende clat uit de aan het hof
voorgelegcle stukken blijkt clat Van Antwerpen, echtgenoot van eerste verweerster en vader van tweecle verweerder, in
het geding vertegenwoorcligcl door eerste
verweerster, zijn voogcles, bij een door
een soldaat van het Amerikaans leg·er op
19 januari 1946 veroorzaakt verkeersongeval gecloocl wercl;

Dat Van Antwerpen onclerofficier in het
Belgisch leger was;
Dat verweerster, voor haar en haar
zoon, de vergoeclingspensioenen bekomen
heeft clie voorzien worden bij het besluit
van de Regent del. 5 october 1948, houclencle samenschakeling cler wetten van
26 augustus 1947 en 10 augustus 1.948;
Dat verweerster, clie tevergeefs de ver·
goeding gevorclerd had van de schade,
welke zij zelf en haar zoon opgelopen
haclclen, volgens de buitengerechtelijke
procedure voorzien ten laste van de
Dienst voor onclerlinge hulpverlening, die
met cle zending belast is de verplichtingen cler Amerikaanse, Britse of onder
Brits bevel staancle geallieerde legers te
vereffenen, op 8 juni 1.951, de Dienst voor
onderlinge lmlpverlening tot betaling van
belangrijke
vergoedingen
geclagvaarcl
heeft;
Dat het hof van beroep haar eis ontvangen heeft, het midclel van cle hand wijzencl
dat door de Dienst voor onderlinge bulpverlening afgeleicl werd uit bet forfaitaire karakter cler krachtens het voormeld samenschakelend besluit van de Regent dd. 5 october 1.948 toegekende pensioenen en toelagen ;
Over het enig miclclel, afgeleicl uit de
schencling van de artikelen 1., in 't bijzoncler alinea 3, en 52 van de wetten
op de vergoedingspensioenen, samengeorclend door het besluit van cle Regent van
5 october 1948, gezegcl artikel l gewijzigd
door artikel 3 van cle wet van 26 juli 1.952,
van artikel 1 van het besluit van de Regent van 5 october 1948, houdende goedkeuring van de tekst van de samengeordende wetten op cle vergoedingspensioenen van de artikelen 1, 3, 10 en 11 van
de besluitwet clcl. 19 januari 1.945, houclende oprichting van een Dienst voor
onderlinge hulpverlening, gewijzigcl door
artikel l van de besluitwet del. 27 november 1.946, tot wijziging van de standregelen van de Dienst voor onclerlinge
hullwerlening, van de artikelen 1, 10, 1.3
en 24 van de besluitwet del. 31 december
·1.945 tot inrichting van de rechtspleging
inzake aanvragen om vergoeding nit
hoofde van bepaalcle schade veroorzaakt
door {le Amerikaanse, Britse of onder
Brits bevel geplaatste geallieercle strijclkrachten cUe artikelen gewijzigcl door
artikelei{ 2 en 3 van de besluitwet del.
4 september 1946 en door het enig artikel
van cle besluitwet clcl. 5 september 1946,
van cle artikelen 1, 2 en 3 van de besluitwet del. 4 september 1946, waarbij
de bij het Ministerie van wecleropbouw
werkencle « Verzoeningsdienst >> bij de
Dienst voor onderlinge hulpverlening ingecleelcl wercl en waarbij de hierboven•
aangehaalcle besluitwet van 31. december
1.945 gewijzigd worclt, van artikel 1 van
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inrichting van de rechtspleging inzake
aanvragen om vergoeding nit hoofde van
bepaalde schade veroorzaakt door de Amerikaanse, Britse of onder Brits bevel geplaatste geallieerde strijdkrachten, na het
tijdperk van onclerlinge hulp, van artikelen II, ·IV en VII van het akkoord cld.
1G juni 1942 tussen de Belgische Regering
en de Regering der Verenigcle Staten van
Amerika betreffencle de beginselen der
wederzijclse hulp in de oorlogvoering tegen de a anval; van het wederzijcls Belgisch-Amerikaans leen- en pachtakkoord,
gesloten bij uitwisBeling van nota's te
Washington getekend op 30 januari 1943,
van artikel 5 van bet «Memorandum of
Agreement » van 31 december 1945 met het
oog op de practische toepassing van sommige bepalingen van het akkoord voor
wederzijclse hulp del. 30 januari 1943, en
van het memorandum van 16 mei 1944 betreffende de burgerlijke en gerechtelijke
aclministratie op het door de geallieercle
expeclitielegers bevrijd Belgisch gronclgebied, van artikel B (1) c van het akkoord
cler afrekening <<Lend-Lease ll van 24 september 1946, tussen de regering van de
Verenigde Staten van Noorcl-Amerika en
de Belgische regering, van de artikelen 1134, 1135 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk w'etboek, en van het geloof
dat aan de akten client gehecht ; en van
de artikelen 68 en 97 van de Belgische
Grondwet; cloordat het bestreclen arrest
de eis van de verweerster ontvankelijk
en gegroncl verklaart heeft, clie ertoe
strekte, krachtens tle hierboven aangednide besluitwetten van 31 december 1945
en 11 januari 1947, voor haar zelf en voor
haar minderjarige zoon vergoecling te bekomen van het nacleel voortvloeiende nit
het accidenteel overlijden van haar man,
overgekomen op 19 januari 1946, naar beweerd wordt door de daad van een lid
van de Amerikaanse strijclkrachten, en
dit, niettegenstaancle de verweerster, tot
vergoeding van hetzelfcle nacleel reeds
door de samengeordencle wetten op de
vergoedingspensioenen voorziene pensioenen of toelagen genoot en die forfaitaire
vergoecling de toel{enning van alle andere
vergoedingen voor hetzelfcle schadelijk
feit uitsluit, en om de toepassing van de
hand te wijzen van artikel 1, alinea 3,
van gezegcle samengeschakelde wetten,
waarbij die uitsluiting worclt voorgeschreven, verkeerd heeft geoorcleelcl, enerzijcls,
dat de thans door de verweerster gevorclercle vergdecling niet ten laste zou vallen
van de Belgische Staat die slechts een
verbintenis van de Amerikaanse regering
zou uitvoeren door middel van gelden
welke deze laatste te zijner beschikking
had .gesteld met de precieze bestemming
de slachtoffers van zekere foutieve han-

delingen van de leclen van de strijdkrachten cler Verenigde Staten schacleloos te
stellen, en anclerzijds, clat de toepassing
in de zaal~ van het hierboven aangeduid
artikel 1, alinea 3, de verbintenissen zou
ontzenuwen welke de Belgische Staat jegens de Amerikaanse regering op. zich
had genomen namelijk sub B (1) c van
het akkoor'd der afrekening «Lend-Lease ll
van 24 september 194G, hetgeen, ware het
zelfs juist, de beslissing niet · wettelijk
kan rechtvaardigen :
Overwegende dat de Verenigde Staten
van Noorcl-Amerilm en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en van
N oorcl-Ierland, namelijk bij overeenkomsten getekencl met cle Belgische regering
op 9 mei 1945 en 26 juni 1945 hun verplichting erkencl hebben de personen volkomen schacleloos te stellen die slachtoffer waren geweest van schadeberokkende handelingen gesteld door hun agenten en bijzonderlijk door de leden hnnner
strijclkrachten die zich op Belgisch
grondgebiecl bevonden, en de zorg om
cleze nit de handelingen van clie !eden
ontstane schulclvorderingen te vereffenen,
eerst aan door deze Staten ingerichte militaire eommissies overgelaten hadden;
Dat cle last om de door de Verenigde
Staten van Noord-Amerika en het Verenigde Koninkrijk van Groot-Brittannie en
van Noord-Ierlancl verschulcligde vergoedingen te regelen, vervolgens, door de besluitwetten van 31 december 1945 (gewijzigcl bij de besluitwetten van 4 en 5 sevtember Hl46) en 17 januari 1947, aan de
Dienst voor onclerlinge lmlpverlening
werd toevertrouwd ;
Dat deze laatste instelling, hoewel door
de Belgische Staat ingericht, desniettemin
verpliehtingen heeft overgenomen die,
niet in zijn hoofde, doch wel in hoofcle
van de geallieerde Staten ontstaan waren;
Dat noch uit de tek.st, noch uit de voorbereiclende werkzaamheden cler bij koninklijk besluit van 5 october 1H48 samengeordencle wetten van 26 augustus 1947
en 10 augustus 1948 blijkt dat de Belgiselle wetgever aan zijn onclerdanen, al
waren zij leden van het Belgisch leger,
de volleuige schadeloosstelling heeft willen ontnemen waarop zij ten laste van de
Amerikaanse en Britse Staten aanspraak
konden maken, en waarvan de Dienst
vom- onclerlinge hulpverlening, krachtens
voormelde beschikkingen, als schuldenaar
in plaats van deze Staten de betaling
verzekerde ;
Dat het micldel naar recht fault;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
7 october 1954. -

16 kamer. -

Voor-

zi,tter, H. Yanclermersch, raaclsheer waar-
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nemend voorzittel.·.
Verslaggever,
H. Piret. Gelijklnidende conolusie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Delacroix en Demeur.

ctrtUcel 54, 2, vnn zelffle Oorle nitgevaar•
digcl Ve?'bOd OVC?'treeflt.

(NA'l'IONAAL VERBOND DER SOCIALISTISCHE
MUTUALITEI'l'EN, '1'. MALAISE.)

1e

KAMER. ~

ARREST.

7 october 1954

I-IllJT HOF; -

SAMENLOOP VAN EEN
VERKEER.
HOOFDWEG EN EEN SECUNDAIRE WEG.
VOORRANG VAN DOORTOCH'J' ONAFHANKELIJK
VAN DE WIJZE WAAROP DE GEBRUIKER VAN
DE HOOFDWEG ER OVER RIJDT EN ZICH OVER
GANS DE BREEDTE VAN DEZE WEG UITSTREKKEND.
2° VERKEER. SAMENLOOP VAN EEN
HOOFDWEG EN EEN SECUNDAIRE WEG.- VEEBOD DOOR ARTIKEL 54, 2, VAN DE "\VEGCODE
VAN 1 FEBRUAlU 1934 OPGELEGD AAN DE GE·
l

0

BRUIKER VAN DE SECUNDAIRE 'VElL -

BE-

GRIP.
.3° VERKEER. - ARTIKEL 57, 2°, VAN DE
WEGCODE VAN 1 FEBRUARI 1934. - Is NIET
'l'OEPAS8ELIJK

OP

DE

GEBRUIKER

VAN

DE

SECUNDAIRE WEG DIE HE'l'. DOOR AR'J'J.KEL 54,
2, VAN DEZELFDE CODE UITGEVAARDIGIJ VERBOD OVER'l'REEDT.
De door at·tUwl 54 vnn de 1Vegcocle van
1 febnwd .1934 nnn tle gebrnil.;et· vnn
tle hoofll-weg toegelcende vootTnng va1'i
rloo·rtocht is onn/hnnkelijlc vwn de -wijze
wnnrop hi:i m·ove·r d,j flt en st·relct zich
wit ove1· gnns lle bree1lte vnn cleze
WO!J (1).
2° ArUlcel 54, 2, vnn fle 1Vevcocle vnn
1 febnHt·Pi 1934 vet·bleflt aan cle gebru.ilwt· van cle semtnrla-it·e weg de hoofrlweg
op te ?'·ijden, inrlien een anrle·re weggebntUcer m· op ftanlvomt otwel indien
relcening gehottclen met dozes snelheifl
en met fle atstancl wanrop Mj zich be·vinclt, er gevn1w ·voo1· ctnnrijcling bestaat (2).
-3° H et ve·rborl opgelegrl cloot· a·rtilcel 57,
2°, van cle Wegcofle vnn 1 febnta-ri 1934
aan 1Ze weggebnt.ilcer 1Ue naa·r l·inlcs wil
n/flraaien, de rloorgang at te snij rlen
vnn lle weggebntilcet· clio z·ijn weu vervolgt, is niet toepasselijlc ~vwnneer deze
bij het vervolgen Vftn z·ijn weg het rloot·
l

o

(1) Zie verbr., 30 april 1951 (Arr. Verbr.,
1951, blz. 509); 8 october 1951 (ibid., 1952,
blz. 43); 2 februari 1953 (A1·r. Vm·b1·., 1953,
blz. 381; Bull. en PAsrc., 1953, I, 427) en nota;
11 mei 1953 (Arr. Verb1·., 1953, blz. 627;
Bull. en PAsrc., 1953, I, 709).
(2) Zie verbr., 30 april 1951 (A1'1', Verbt·.,
1951, blz. 509); 14 januari 1952 (Arr. Verbt·.,
1952, blz. 238; Bull. en PASIC., 1952, I, 265);
5 mei 1952 (At•t•. Verbr., 1952, blz. 481).

Gelet op het bestreden
vom1is, op 4 mei 1IJ'53 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen;
Over het enig middel, afgeleid U:it de
schell{ling van de artikelen 54 en 57, bijzonder 57, 2°, van het koninklijk beslnit
van 1 februari 1934, bevattende het Algemeen Reglement op de politle van het
verkeer, alsook 1382 en 1383 van het Bnrgerlijk vVetboek, doordat het bestreden
vonnis beslist dat eiser zich niet DP voDrnoeiml artikel 57, 2°, kan beroepen, om
reden dat cleze wetsbeschikking slechts
van toepassing zou zijn op de weggebruiker die zijn weg « regelmatig ll vervolgt en omdat zulks niet het geval van
het medelid van eiser zou zijn naardien
deze een inbrenk op voormelcl 'artikel 54
zan gepleegd hebben, dan wanneer artikel 57, 2°, een algemeen karakter heeft
en op elke weggebruiker van toepassing
is, afgezien van de cloor artikel 54 ingestelde voorzieningsregels, en uns ook van
toepassing is zelfs wanneer de wegg'ebruiker, die zijn weg vervolgt, een inbrenk op clit artikel 54 gepleegcl heeft :
Overwegende dat nit de vaststellingen
van het bestreden vonnis, alsmede nit de
weclerzijdse conclnsies der pnrtijen, blijkt
clat de betwiste aunrijcling zich heeft
voorgedaan << op het weggedeelte dat
op de kruising ·van onderscheiden wege.n
aan deze wegen gemeen is )), hetzij op een
kruispunt, tnssen het motorrijtnig van
verweerder, weggebrniker van een hoofdweg, op het ogenblijk waarop hij « naar
links de Lenvensesteenweg 'von indraaien ll en de motorfiets van aanlegsters medelid Peeters die, uit een secundaire weg komend, het kruispunt in dezelfde richting bereed;
Overwegende, enerzijds, dat de door artikel 54 van de W egcode a an de weggebrniker van de hoofdweg toegekende voorrang van doortocllt, niet afhankelijk is
van de wijze waarop hij er over rijdt en
dat hij zicll over gans de breedte van de
weg nitstrekt; dat het artikel 54, paragraaf 2, aan de weggebrniker van de secundaire weg verbiedt de hoofdweg op te
rijden, wanneer een andere weggebrniker er op aankomt, ofwel wnnneer, gelet
op dezes snelheid en op de afstand waarop hij zich bevinclt, er gevaar voor aanrijcling bestaat;
Overwegende, anderzijds, dat door het
artikel 57 varagraaf 2 van de Wegcode
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net ten laste van de weggebruiker die
naar links wil afdraaien uitgevaardigd
verbod de dom·gang af te snijden van de
weggebruiker die zijn weg .vervolgt niet
toepasselijk is wanneer deze bij het vervolgen van zijn weg het door artikel 54
paragraaf 2 bepaald verbod overtreedt;
Overwegende inderdaad, dat, op het
ogenblik der aanrijding, aanlegsters me~elid hct kruispunt bereed in "ieerwil
van het door voormeld artikel uitgevaarcligd verbod de hoofdweg op te rijden en
derhalve bij het uitrijden van een secundaire weg, terwijl verweercler die de
hoofdweg bereed het kruispnnt nadercle,
er zijn weg te vervolgen;
Overwegencle clat het micldel naar recht
faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
7 october 1954. - 1° kamer. - TToon:iitter, H. Vanclermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
V erslaggevm·,
H. Bayot. Gelijklu·idende conclu.sie,
H. F. Duman, advocaat-gencraal. - Ple·ite1·, H. Van Ryn.
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HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN.
- VERZOEK OM HERNIEUWING. - 0J\'ENIGHEID TUSSEN VERRUURDER EN RUURDER OM'!'RENT DE VOOR''N AARDEN VAN DE HERNIEU¥VING.

- EXPLOOT VAN RECRTSINGANG VOOR DE VREDEU.EORTER BINNEN DE TERMI.TN BEPAALD BIJ
ARTIKEL 18 VAN DE WET VAN 30 APRIL 1951.
- EXPLOOT HET AANBOD VAN DE RUURDER AAN
DE VERRUURDER EN RET 'l'EGENVOORS'l'EL VAN
DEZE LAATSTE VERMELDEND.- 0N1'VANKELIJKE
VORDERING. - EXPLOOT DAARENBOVEN HET
VERZOEK Oil[ RERNIEUWING AAN LAGERE
VOORWAARDEN DAN RET AANBOD VAN DE RUURDER BEVATTEND. - VERZOEK DA'l' DE VORDEIUNG NIET NIET-ON1'YANKELIJK llfAAKT.
Maakt de zanlv r·egelrnatig aanhangig bij
tle vrederechter de hrMwder van een aan
de wet van 30 apr·il 1951 op de handelshu·urovereenlcomsten onderworpen onroerend goed, die, ten gevol,qe van een
onenigheid tussen hern en de ver·hw.u.r·der ornt·rent de voorwaar·den van her-nieu1.ving van de h·um·over·eenk01nst en
binnen de door· ar·tUcel 18 van gezegde
wet voor·ziene tennijn in zijn emploot
van rechtsingang de tussen partijen ontstane onenigheicl inroept en rneld·ing
maal•t van z·ijn aanbod aan cle ver-hutwder en van het tegenvoor-stel van deze
laatste; cle ornstancUgheicl dM cle hmt.r·cler da.arenboven aan de r·eohter· de her-niettw-ing vctn cle hrt.·wrover·eenlcomst aan

Ta.gere voor·waanlen aanm·aagt, rnaalvt
zijn vor·clm·ing niet niet-ontvli!hlcelijlc ..

(N. Y. (( SOCif;TJ'i] IMMOBILIERE »,
T. PARMENTIER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 mei 1953 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen ;
OYer het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, van de artikelen 14 en 18 van de wet
van 30 april 1951, op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds, doordat het
bestreden vonnis, bij bevestiging van het
vonnis waartegen hoger beroep, ten onrechte de binnen het kader van artikel18
van de ·wet del. 30 april 1951 ingestelde
vordering van de huurders - verweerders - ontvankelijk verklaanl heeft, dan
wanneer llet vaststelde, enerzijds, dat
verweerders de hernieuwing van de litigieuze hurovereenkomst mits een huurprijs van 120.000 frank hadden aangevraagd en dat zij (( door hun aanbod gebonden zijn JJ, en anderzijds, dat de geintimeerden (( in de inleidencle dagvaarding de hernieuwing vroegen mits
72.000 frank per jaar JJ, en dat aldus
de vordering er toe strekte, in overtreding van artikel 18 de voorwaarden van
de hernieuwing van de huurovereenkomst rechtelijk te doen bepalen, voorwaarclen die verschillend waren van deze
welke in hun aanvraag tot llernieuwing
waren aangeboden geweest, en, in aile geval, het in het inlei!lend exploot yau aanc
leg dd. 4 december 1951 voorkomend nanbod, welk niet met het in de aanyraag tot
hernieuwing del. 10 augustus 1951 voorkomend aanbod overeenstemt, niet als een
aanvraag tot hernieuwing kon aangezien
worden omdat het niet gedaan werd binnen de termijn van drie maand door artikel 14 van de wet del. 30 april 1951 voorgeschreven aan de huurder die het recht
op hernieuwing van de huurovereenkomst
wenst nit te oefenen :
Over het eerste onderdeel van het middel :
Overwegende dat krachtenfl artikel 18
van de wet van 30 april 1951, zo, na vervulling der bij artikel 14 derzelfde wet
voorziene rechtsvormen, de onenigheid
omtrent de voorwaarden betreffende de
huurprijs, de bijdrage in de lasten, de
wijze van genot of andere modaliteiten
der huurovereenkomst blijft bestaan, de
huurcler, op straffe van verval zich binnen clertig dagen na het antwoord van
de verhuurder v66r de rechter moet voor-
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Overwegende dat de wet van 30 april
1951 geenszins beschikt dat de door de
huurder ingestelde vordering slechts ontvankelijk zou zijn, · indien• het exploot van
rechtsingang een aanvraag tot hernieuwing van cle huurovereenkomst stelt tegen dezelfde voorwaarden als- die welke
in het bij artikel 14 van de wet voorziene
aanbod voorgesteld werden; ([at artikel 18
zich ertoe beperkt voor te schrijven dat :
« zo de onenigheid omtrent deze voorwaarden blijft bestaan, de huurder zich
v66r de rechter zal voorzien )) ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
Llerhalve terecht beslist dat : « gezien artikel 18 enkel bepaalt dat de lmurder zich
v66r de rechter moet voorzien, geen sacramentele vormen vereist worden; dat
door de voorwaarden van htm voorstel en
van hun tegenvoorstel nan te halen ll, beroepenen de zaak regelmatig bij de rechter aanhangig hebben gemaakt;
Overwegende, anderzijds, clat, hoewel
de rechter over de grond verklaard heeft
<lat verweerders door hun eerste aanbod
en aanleggers door hun tegenvoorstel gebonden waren, hij niettemin zijn beslissing omtrent de ontvankelijkheid van de
vordering met redenen heeft omkleed;
Dat het eerste ondercleel van het middel
naar recht faalt;
Over het tweede onderdeel van het middel :
Overwegencle dat nit het antwoord op
het eerste ondercleel van het middel blijkt
clat het bestreden vonnis het in het exploot van rechtsingang voorkomend annbod niet als een aanvraag tot hernieuwing van de huurovereenkomst heeft beschouwcl, doch dat het eenvoudig beslist
heeft dat de eerste rechter regelmatig, bij
de toepassing van artikel 18 van de wet,
door het exploot van rechtsingang V[tll de
zaak kennis verkregen heeft;
Dat het tweede onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending· van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1319, 1320, 1322, 1341 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek, doorclat het
bestreden vonnis, om het vonnis waartegen hoger beroep te bevestigen waarbij de
vordering welke de verweerders bij het
inleiderid exploot van aanleg hadden ingesteld ontvankelijk werd verklaard, in
zijn redenen vaststelt cc dat door de voorwaarden van hun voorstel en van het tegenvoorstel aan te halen, beroepenen regelmatig de rechter in kennis van de zaak
gesteld hebben, hoewel hun vraag tot bekrachtiging van hun tweede aanbod, dat
minder bedraagt dan hun eerste, onbevredigend was ll, dan wanneer, deze aldus
aangehaalcle vaststelling terzelfclertijcl

een schending behelst van het geloof dnt
verschulcligd is aan het inleiclend exploot
van aanleg del. 4 december 1951 en aan
het door de verweerders bij hun brief dd.
10 augustus 1951 ingediend verzoek tot
hernieuwing, claar het inleidend exploot
van aanleg du. 4 december 1951, noch in
zijn redenen noch in zijn beschikkend gedeelte, in strijcl met wat het llestit'eden
vonnis beweert, herhaling van de voorwaarden van het eerste aanllod tot hernieuwing dd. 10 augustus 1951, doch, in
werkelijkheid een nieuw aanbod en verschillend van datgene llevat, terwijl de
hierboven aangehaalde brief van 10 augustus 1951 anderzijds geen voorbehoud
of modaliteiten llehelsde die gelijkten op
deze waarvan de verweerders, in hun inleidencl exploot van aanleg del. 4 december
1951, de betaling van een lmurprijs van
120.000 frank per jaar afllankelijk stelden :
Overwegende, enerzijds, dat het bestreden vonnis geenszins vaststelt dat het inleidend exploot van 4 december 1951 herhaling· der in het aanbod tot hernieuwing
van de huurovereerikomst van 10 augustus 1951 vermelde voorwaarden irihoudt.
clat het erikel verklaart dat llet exploot
melding van dit aanbod maakt;
Overwegende dat het vonnis immers
vaststelt cc dat beroepenen melding makencl van hun vroeger aanbod van
120.000 frank al de voorwaarden van beroepster betwistten )) en verder dat cc door
de voorwnarden van hun voorstel en van
het tegenvoorstel aan te halen ll, beroepenen de zaak regelmatig bij de rechter
aanhangig hellben gemaakt;
Overwegende dat, zoals in het antwoorcl
op het eerste ondercleel van het eerste
midclel gezegd werd, deze enkele elementen, naar de mening van de rechter, volstonden om de ontvankelijkheid van de
bij hem aanhangig gemaakte vordering
te rechtvaardigen;
Overwegende, anderzijds, dat het bestreclen vonnis het geloof niet heeft knnnen schenclen dat verschuldigd is aan de
brief, welke het aanbod tot llernieuwing
van 10 augustus 1951 inhield, vermits, in
strijd met wat het middel beweert, het
niet verklaart dat verweerders- in dat aanbod voorbehoud zouden gemaakt hebben of
dezelfde moclaliteiten als: die vermeld in
het exploot van rechtsingang zouden bepaalcl hebben;
Dat llet middel feitelijke grondslag
mi,st;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
7 october 1954. - 1" kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever, H.
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.Bayot. - Gelijlcluidende conclusie, H. F.
Dumon, advocaat-generaal. - Pleite·rs,
HH. Ansiaux en Van Leynseele.

(MANGE, '1'. LIECKENS EN RUYS.)
ARREST.

HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 27 november 1953 en 29 januari 1954 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel ;
Overwegende dat de voorzieningen samenhangencl zijn ;
I. Wat de voorziening betreft die tegen het Ol) 27 november 1933 gewezen arrest gericht is :
Overwegende clat aanlegger het verzoekschrift houdende zijn midclelen tot
verbreking slechts op 21 december 1953
ingediend heeft op de griffie van het hof
die het bestreclen arrest gewezen heeft,
't is te zeg·gen, meer clan 10 clagen na de
7e december 1953, dug waarop hij de verldaring tot verbreking had geclaan;
Dat hieruit volgt clat clit verzoekschrift,
naar lnicl van artikel 422 van 'het Wetlloek van strafvordering, te laat ingediend
en, clerhalve, niet ontvankelijk is;
Overwegencle dat aanlegger, burgerlijke partij, in zijn voorziening geen middel tot staving· ervan inroe1)t;
II. "\Vat de voorziening betreft die tegen
het op 29 januari 1954 gewezen arrest
gericht is :
n) In zover de voorziening tegen de
over de publieke vorclering gewezen beslissing gericht is :
Over het middel van ambtswege, afgeleid nit de schencling van artikel 2 van
de wet van 4 september 1891, tot aanvulling van het artikel 140 van de wet van
18 juni 1869 op de rechterlijke inrichting,
doordat het bestreden arrest, alhoewel
het de door de eerste rechter toegepaste
straf hanclhaaft, het aan de veroorcleelde
toegekend voordeel van de schorsing intrekt zoncler vast te stellen dat de lleslissing clienaangaande bij eenparigheid van
stemmen uitgesproken werd :
Overwegencle dat het llestreden arrest
het verzet tegen het bij verstek uitgesproken arrest van 27 november 1953 ontvangen heeft;
Dat, dientengevolge, de beslissingen
waarbij dit laatste arrest over de jegens
aanlegger uitgeoefencle publieke en burgerlijke vorcleringen uitspraak had geclaan, te niet werden geclaan;
Overwegende dat opnieuw uitspraak
doende binnen de grenzen van het verzet,
het hof van beroep dit verzet ongegrond
heeft verklaarcl en beslist heeft clat << het
arrest waartegen verzet, zijn volledige
uitwerking zal hebllen ll;
Dat zodoende dit rechtscollege d.e door
de eerste rechter ten laste van aanlegger
uitgesproken straf verzwaarcl heeft; clat
inderdaad het bij verstek uitgesproken
arrest, alhoewel het de door de eerste
RET
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VOORZIENING IN VERBREKING.
STHAFZAKEN, J\!IEMOBIE VAN DE RURGEHLIJKE PAR'l'IJ_. AANLEGS'l'Ell. NEEBGELEGD 'l'ER GR.IFFIE VAN HE'l1 GEHECHT DA'l' DE
BESTREDEN RESLISSING GEWEZEN HEEI!'T. NEERLEGGING }.lEER DAN 'l'IEN DAGEN NA DE
VOORZIENING GEDAAN.
NIET-ON'l'VANKELIJKHEID.

2°

VERZET. S•rnAFZAKEN. VAN HET VERZET. GEVOLGEN.

3°

HOGER BEROEP. SmA~"ZAKEN. EENPAIUGHEID VAN STEMMEN.- 1\Il.HEST VAN
EEN HOF VAN REROEP WAARRIJ DE S'l'RAF
WORDT GEHANDHAAFD DOOR DE SCHOBSING
INGE'l'ROKICEN WOHDT. EENPABIUHEID VAN
STEMMEN YEREIST.

ONTVANGST

1 o Is niet ont·uankeli.i lc ae ·memorie van
de burgerlijlce pa1·tij, aanlegster in verbrelciny die te1· gq··iffie van het yerecht
dat de best·reclen beslissiny gewezen
heett 1We1'f!elegcl wenl na het ver·str-ijJ;;en van ae tennijn vnn t'ien clagen volgend op ae dag vnn de verlcln1·ing van
voorziening, tePmijn gebem·lijk verlengd
overeenlcomsUg nrtilcel 7 van de wet
van 22 ju.li 1927 (1). (Wetb. van strafv.,

artikel 422.)
2° Wnnneer, in st·rafznlcen, het verzet tegen een besliss·ing bij verstelc ontvangen
·worat, vernietigt het deze beslissing en
verplicht het de rechte1· opnieu.w, binnen de pe1'1cen vnn clit verhnnl, 7titspraMc te doen oveT hetgeen het vom··werp vcm de ee1·ste beslissing 7titmaalcte (2). (Wetb. van strafv., artikel 187; wet van 9 maart 1908, art. 1.)
3° Het hot vnn be1·oep mag ae cloor ae
eerste 1'echt(N' toegestnne schm·s·ing niet
intrelclcen, zoncler met eenpctTigheid van
stemmen 7titspraalc te doen, wanneer
het de cloor ae eerste rechter 7titgesprolcen straf nict ve·rminde1·t (3). (Wet van

4 september· 1891, art. 2.)

(1) Verbr., 11 juni 1951 (Arr. Verbr., 1951,
blz. 599); zie verbr., 5 mei 1952 (ibid., 1952,
blz. 484).
(2) Verbr., 27 october 1941 (Bull. en PAsrc.,
1941, I, 398).
(3) Verbr., 17 december 1951 (Arr. Verbr·.,
1952, blz. 184) en nota.

64rechter opgelegde straf had gehandhaafd,
het voordeel van de schorsing gedurencle
clrie jaar, wat de uitvoering der straf
aangaat, had ingetrokken;
Overwegende dat het bestreclen arrest
niet vaststelt dat het hof van beroep, in
zover het de straf op die wijze verzwaard
heeft, met eenparige stemmen uitspraak
heeft geclaan;
Dat het, bijgevolg, in het midclel aangecluitl artikel 2 van de wet van 4 september 1891 geschonclen heeft;
b) In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen gewezen over cle burgerlijke vorderingen tegen aanlegger :
Overwegencle dat aanlegger in zijn voorziening geen micldel tot staving· ervan
aanvoert;
Maar overwegende dat de verbreking
van de over de pulllieke vordering gewezen beslissing cle verbreking medebrengt
van de beslissingen gewezen over de burgerlijke vorcleringen, tot herstel van de
cloor het misdrijf veroorzaakte schade;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de te laat ingecliende memorie tot staving van de voorziening gericht tegen het
op 29 januari 1954 gewezen arrest, de voorziening·en samenvoegende, verwerpt de
voorziening gericht tegen het op 27 november 1953 gewezen arrest, veroordeelt
aanlegg·er tot de kosten die het gevolg
zijn van deze voorziening; verbreekt het
bestreden arrest gewezen op 29, januari
1954; beveelt dat melding· van onderhavig·
arrest zal gemaakt worclen op de kant van
de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerclers, ieder tot een achtste van de
kosten die het gevolg zijn van de voorziening tegen het arrest van 29 jannari
1954; laat de Staat cle overige drie vier·de
dezer kosten ten laste; verwijst de zaak,
alzo beperkt, naar het Hof van beroep te
Gent.
11 october 1954. - 2° kamer. - Voo·rzUter, H. Wouters, voorzitter. - l'e1·slagGelijlclu'iclende
17ever, H. van Beil's. oonolu,sie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
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VERKEER. - INBREUK OP ARTIKEL 42 VAN
HET KONINKLIJK BESLUI'r VAN 1 FEBRUARI
1934. - HINDERNIS DIE NIE'l' KAN VOORZIEN
WORDEN. - BEGR.IP.
Uit het teit flat een gebrwilce1· van de
openbare we,q, na een voo·rbijstelcingsbeweging te hebben witgevoenl, plots en
onvenvaohts heett stilgehomlen, heeft
de t·eohter over de groncl wettelijlc 1c1m-

non afleiden dat het voet·htig ·van deze
tver!llebr·ui7cm· vom· de weggebntiker di(f
hem volgde een hindernis hnd uitgemnltlct d'ie niet 7von voo1·zien tvm·den (1) .

(BODDEZ,

'l'.

VANNES'l'E.)

ARREST.
HET HOF; _:_ Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 febrnari 1954 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brugge;
Overwegende dat aanlegger zich tegen
al de beschikkingen van het vonnis voorzien heeft;
I. Aangaamle de beslissing over de publieke vorclering :
.tl. Tcg·en verweerder :

Overwegende dat aanlegger zoncler hoeclanigheid is om zich tegen het vonnis te
voorzien in zover het een meclebeklangdp
vrijspreekt;
B. Tegen aanlegger :
Overwegende dat de substanttele of op
straf van nietigheid voorgescllreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig· de wet is ;
II. Aangaande de beslissing over de burg·erlijke eis van aanlegger :
.tl. In zover de voorziening tegen het
openbaar ministerie gericht is :
Overwegencle clat cleze voorziening niet
ontvankelijk is claar aanlegger, burgerlijke partij, de bel augen van de publieke
vordering niet vertegenwoordigt en, in
cleze hoedanigheid, niet tot het geheel of
tot een deel van de kosten van deze vordering veroordeeld werd;
B. In zover de voordening gericht isteg·en verweerder Vanneste :
Over het enig middel, afgeleicl nit de
schending van cle artikelen 33 en 42 van
de Wegcocle, 97 van de Grondwet, doorflat het bestreclen vonnis eiser hoofdens
inbreuk op artikel 41 van de Wegcode
veroordeelcl heeft, tweecle verweerder
vrijgesproken heeft, de ganse verantwoordelijkheill van de gevolgen van de kwestieuze aanrijding· op eiser heeft laten wegen, en de rechtbank onbevoegd verklanrd
heeft om over de eis van eiser, als burgerlijke partij, uitspraak te doen, om reden
enerzijds, dat eiser tamelijk plots en onverwachts, korte tijd na een rijbeweging
van voorbijsteking te hebben uitgevoerd,
zijn voertuig tot stilstancl had gebracht
en alzo op een hinclerlijke en gevaarlijke
(1) Raadpl. verbr., 22 maart en 10 mei 1954
(Bull. en PAsiC., 1954, I, 643 en 768).
I
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WIJze had gereden, en anderzijds, llat
verweerder, die voorbijgestoken werd,
niet gehouden was zijn snelheid te verminderen, om een voldoende afstand tussen zijn '.vagen en deze van eiser te behouden, en enkel verplicht was bij toepassing van artikel 33, 1 o, van de Wegcode, zich van alle versnelling te onthouden, dan wanneer gezegd artikel 33 aan
tweede verweerder ook de verplichting
oplegde « zoveel mogelijk rechts te houden » en artikel 42 hem daarenboven
de verplichting oplegde voortdurend van
zijn snelheid meester te blijven, derwijze
dat hij voor een l!indernis zijn voertuig
tot stilstand zou kunnen brengen, dan
wanneer het bestreden vonnis de conchJsies van eiser niet beantwoord heeft, in
zoverre zij staande hielden dat indien
tweede verweerder aandacht aan de stoplichten geschonken had en meester gebleven was van zijn snelheid, hij het ongeval had kunnen en moeten vermijden,
dan wanneer, minstens, het bestreden
vonnis de vraag onzeker gelaten heeft
of het in feit heeft willen beslissen dat,
zelfs met inachtneming van de voorsclll'iften van artikel 42, en met aandacht aan
de stoplichten te schenken, verweerder
het ongeval niet had kunnen vermijden,
dan wel of het in rechte heeft willen beslissen dat hij niet verplicht was aandacht aan de stoplichten te schenken
noch meester te blijven van zijn snelheid
om zijn voertuig v66r de kwestieuze hindernis tot stilstand te kunnen brengen,
en dat het feit dat hij het ongeval had
kunnen vermijden niet van aard. was om
minstens zijn gedeeltelijke verantwoordelijkheid te lJewijzen :

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de eis van aanlegger
op een beweerde overtreding door verweerder van artikel 42 van het koninklijk besluit van 1 februari 1934 gesteund
was;
Overwegende derhalve dat, naardien
verweerder niet wegens overtreding van
artikel 33 van clit koninlrlijk besluit vervolgd werd, de rechter niet behoefde
vast te stellen dat verweerder clie voorbij gestoken werd zoveel mogelijk zijn
rechterkant gehouden had;
Overwegende dat, door vast te stellen
dat de auto van aanlegger onverwachts
en plots stopte, korte tijd na zijn rljbeweging van voorbijsteking te hebben uitgevoerd, het vonnis zonder dubbelzinnigheid erop wijst dat deze tot stilstand
gebrachte auto voor verweerder een onvoorzienbare hindernis was;
Waaruit volgt dat het vonnis noch artikel 33, noch artikel 42 van het koninklijk besluit van 1 febr'nari 1934 geschonden heeft;
VERBR., 1955. - 5

Dat het eerste onderdeel van het middel niet kan aangenomen worden;
Over llet tweede onderdeel :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat aanlegger bekent « tamelijk plots en
onverwachts, korte tijd na zijn rijbeweging van voorbijsteking, zijn voertuig tot
stilstand te hebben gebracht >> en dat de
aanrijding uitsluitend aan de «hinderlijke en gevaarlijke wijze van rijden >>
vanwege aanlegger te wijten is;
Overwegende dat deze vaststellingen
van het vonnis een passend antwoord verstrekken op de conclusies waarin aanlegger aanvoerde dat de aanrijding door verweerder kon vermeden worden door op
de stoplichten van de auto van aanlegger
acht te nemen en door meester te blijven van zijn snelheid;
Over het clerde onderdeel :
Overwegende dat, door de vermelde
vaststellingen ter antwoord op de twee
vorige onderdelen, het bestreden vonnis
zonder dubbelzinnigheid erop wij,st dat in
feite de aanrijding uitsluitend aan de onvoorzichtigheid van aanlegger te wijten
is vermits verweerder, die voor een onvoorzlenbare hindernis was gekomen, de
voorschriften van artikel 42 van de Wegcode niet overtreden heeft;
Dat het tweede en derde onderdeel van
het mid del feitelijke grondslag missen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
11 october 1954. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - VerslaggeV01", H. de Clippele. - .Gelijkln·iclende oonoltts-ie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
- Ple-iter, H. Struye.
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ONVRIJWILLIGE
VERWONDINGEN
EN DODING. - BuRGERLIJKE ,-oRDERING. - BLIJVENDE GEDEELTELI.JKE WERKONBEKWAAMHEID. - TERUGSLAG OP DE BEROEPSINKOMSTEN. - SOUVEREINE llEOORDELING DOOR DE RECH1'ER OVER DE GTIOND.
W anneer· het slnohtotte1· vcm eon wanbeclrijf van ver,wonaingen bij ge1J1·elb aan
'Voo1·zo·rg eon bUjvende gedeeltelijke
tverkonbekwaamheia onaergann heejt,
beoorcleelt de reohte'l' ove1· flo g1·ond sou.verein de teruaslag vctn fleze onbekwaamheid
op
Z'ijn
beroepsin.lcomsten (1).
(1) In geval van werkongeval, is de beoordeling van dergelijke terugslag zonder belang

66(HEINZ, T. RACQUET.)
ARREST.

HE'L' HOI!'; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 maart Hl54 gewezen door llet
Hof :van beroep te Brussel;
Over llet middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grandwet, doordat llet bestreden arrest, na
vastgesteld te hebben dat eiser vanaf 1 januari 1951 door een gedeeltelijke blijvende werkonbekwaamheid van 30 t. 11.
getroffen werd, ten gevolge van llet autoongeval, waarvoor verweerder de gause
aansprakelijklleid moest dragen; beslist
heeft dat eiser nit c1ien hoofcle geen recht
had 011 een schadevergoecling wegens nmterii~le schacle, om reden dat << hij als
vennoot werd opgenomen in de vennootschap clie cle vroeger door zijn vader
alleen gedreven zaken overnam en voortzette )), en dat « het niet blijkt dat zijn
beroepsinkomsten, door de gedeeltelijlre
werkonbekwaamheicl, in ongunstige zin
zouden beinvloed zijn geworden ll, en
dienvolg·ens hem, wegens zijn blijvende
werkonbekwaamheid, alleen een schadevergoeding voor morele schade toegekend
heeft, eerste onderdeel, dan wanneer de
blijvemle werkonbekwaamheid van 30 t. 11.,
in zich zelf, een werkkrachtvermindering medesleept, die de winstmogelijkheden ·van het belanghebbende slachtoffer
beperkt en bijgevolg eiser nit dien hoofcle
recht had op een schadevergoeding voor
materiele schade, tweecle onderdeel, dan
wanneer in ·ane geval het bestreden ar·rest de bijkomencle conclusies van eiser
niet beantwoord heeft, waarbij hij
staande hield dat « zo zijn samenwerIdng )) met zijn broeder in het scheepsagentschap, hetwelk cle zaak van hun
vader voortzette, « in de toekomst moest
ophomlen, hij door zi.in blijvende werkongeschiktheid benadeeld zou ztjn in het
vinden van een deelneming in een andere zaak of het stichten van een eigen
bedrijf l>, << dat ook normaal, zelfs in een
familiezaak, de verdeling der winsten in
de loop der jaren de Imrven zal volgen
van de bedrijvigheid der twee vennoten )),
« dat hij dus wel een aanzienlijke materiele schade wegens zijn 30 t. h. blijvende
invaliditeit ondergaat )), derde onderdeel,
dan wanneer, minstens, het bestreden arrest onzeker gelaten heeft of het in feite
heeft willen beslissen dat, zelfs in de toe-

voor de berekening van de door het bedrijfshoofd aan zijn arbeider of bediende verschuldigde fm·faitaire vergoedingen (bij koninklijk
besluit van 28 septemba· 1931 samengeschaJmlde wettm1).

komst, eiser geen nadelig gevolg van zijn
werkonbekwaamheid zal ondergaan wat
het bedrag van zijn bedrijfsinkomsten
betreft, dan wel of het in rechte heeft
willen beslissen dat een toekomstige vermindering van zijn bedrijfsinkomsten
nlet in overweging kon genomen worden
tot bepaling van een materHHe scllade
die hem recht zou geven op schadever:
goec1ing, dan wanneer deze onduidelijkheicl in de motivering van het arrest llet
hof niet toelaat zijn controlerecht over cle
wettelijkheid ervan uit te oefenen, en
met het gebrek aan de door artikel 97
van de Grondwet vereiste motivering gelijkstaat :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
op souvereine wijze vaststelt dat alhoewel de g-edeeltelijke blijvende werkonbekwaamheid van 30 t. h., een nadelige tcrugslag heeft op de werkbekwaamheid
van de burgerlijke partij, llet nochtans
niet blijkt dat hare beroepsinkomsten wegens die werkonbekwaamheicl in ongunstige zin zonden beinvloed zijn geworclen;
dat llet derhalve beslist (lat, in zover ei·
een nadelige terugslag op de werkbekwaamheid van de burgerlijke partij bestaat, het passend voorkomt de vergoecling hiervoor met het zedelijk leed te
vermengen;
Overwegende dat het middel aldus tegen een souvereine vaststelling van de
rechter over de grond stuit en in feite
niet opgaat;
Over het tweede en derde onderdeel':
Overwegende dat de rechter over de
grond, door aan te stip11en dat het ntet
mogelijk voorkomt de inwerking juist te
becijferen, die de door de burgerlijke partij opgelopen gedeeltelijke blijvende werkonbekwaamheid van 30 t. h. op zijn beroepsinkomsten vanaf 1 januari 1951 zou
gehad hebben of nog- zou kunnen hebben,
hij de conclusies van eiser op ondubbelzinnige en passende wijze beantwoordt
waar zij met de toekomstmogelijkheden
betrekking had den;
Om die redenen, verwen1t de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
11 october 1954. - 2° kamer. - Voo·rzitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslaggeve1·, H. C. Louveaux. Gelijkl~tide:nde
conclu,sie, H. Depelchin, aclvocaat-generaal. - Pleite1·, H. Struye.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
-- STRAFZAKEN. -- 1\'IEMORIE VAN DE AAN-

-67'LEGGER. - MEER DAN 'l'WEE MAANDEN NA DE
INSCHRIJVING VAN DE ZAAK OP DE ALGEMENE
ROL OF MIN DAN ACH'l' DAGEN VOOR DE 'l'EREQ!I'l'ZI'l'TING 'l'ER GRIFFIE VAN HE'J' HOF
NEIDRGELEtiri. - MEMORIE NIET ON'l'YANKE-

LIJk

.

.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - DATUM
VAN HE'J' MISDR.I.JF NIE'l' AANGEDUID. - VEROORDELING. - BESLISSING NIE'l' ME'l' REDENEN OMKLEED.
1° Is niet ontvnnlceUjk de memode tot
staving vnn een ·voontiening in strntzaken die ter gr·ijJie van het hof we·rd
neergelegd, hetzij rneer· dnn ttvee mannden na de dng tvnarop de znalc op ae
algemene t'ol wet·d ingesolweven en nn
15 septembm· 1958, hetzij min clan aoht
dagen v66t· ae tijtlens gezegtle terrn·ijn
van twee maanaen gestelde tereohtzitUng (1). (Wet van 20 juni 1953, art. 6,

par 1, en 10, par. 2.)
2° Is niet wettelijlc gernotiveera, in strafzaken, het wrrest vnn veroot·deling dnt
de datum vnn het m·isarijf niet aanrlui(lt (2) .

(VAN PERCK EN DE P. V. B. A. (( PERCKA CIGAREN ll, T. DE BELGISCHE STAAT, MINISTEH VAN
FINANCIEN.)
AR.REST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 april 1954 g·ewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. Over de voorziening van betichte
Van Perck:
Nopens het middel ambtshalve opgeworpen en afg-eleid nit de schending van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat aanlegger voor de
correctionele rechtbank als dader of medeplichtige vervolgd werd, wegens, in
hoofdorde, het verkopen van sigaren en
sigarillo's en het verkopen van tabak,
die Diet voorzien van fiscale bandjes waren, alsmede wegens een tekort aan fiscale bandjes;
Overweg~nde dat noch de dagvaarding,
noch het vonnis van de correctionele
rechtbank, noch het op hoger beroep tegen dit vonnis geveld bestreden arrest,
hetwelk aanlegger wegens de drie hierbovengemelde misdrijven veroordeelt, de
datum aanduiden waarop deze misdrijven gepleegd zouden geweest zijn, derwijze dat het Hof in de onmogelijkheid
(1) Verbr., 1 maart 1954, twee arresten
(Bull. en PAsiC., 1954, I, 562).
(2) Zie verbr., · 15 october 1917 (Bttll. en
PAsiC., 1918, I, 102).

verkeert ZIJn toezicht over de ontvankelijkheid van de openbare vordering uit
te oefenen; en na te gaan of deze vordering niet verjaard was op 15 april 1954,
en zelfs toen zij ingesteld werd; dat het
niet wettelijk gemotiveerd is en derhalve
de in llet ml(ldel ingeroepen wetsbepaling
schendt;
II. Over de voorziening van de burgerlijk verantwoordelijke partij personenvennootschap met beperkte aansprakelijkIwitl Percka Cigaren :
Overwegende dat het niet blijkt dat de
voorziening betekend werd aan de partijen waartegen zij gericht is; dat zij derllalve niet ontvankelijk is;
Maar overwegende dat de verbreking
van de jegeus aanlegger gewezen beslissing, de beslissing waarbij aanlegster
burgerlijk verantwoordelijk verklaard
werd, zonder voorwerp maakt;
Om die redenen, zonder acht te slaan
op de memorie die door aanlegger ter
griffie van het hof op 27 augustus 1954
werd neergelegd, hetzij meer dan twee
maanden na de 7• mei 1954, datum waarop de zaak op de algemene rol gebracht
werd, verbreekt het bestreden arrest voor
zoveel llet lastens aanlegger veroordelingen uitspreekt, de beslissing waarbij aanlegster burgerlijk verantwoordelijk verklaard werd, aldus zonder voorwerp wordend; verwerpt de voorziening van aanlegster; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de Belgische Staat
tot de kosten, met uitzondering van degene die op de voorziening van aanlegster betrekking· hebben, welke ten laste
van deze laatste zullen blijven; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te
Gent.
11 october 1954. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Vm·slaggever, H. Delahaye.- Gelijlcluiaende
oonol1tsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
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GERECHTSKOSTEN. - S'l'RAFZAKEN.
BEKLAAGDEN DIE RESPEC'l'IEVELIJR EEN INBREUK OP AH'l'IKEL 350 EN EEN INBREUR OP
ARTIKEL 351 VAN HET STRAFWETBOEK GEPLEEGD HEBBEN. - HOOJi'DELIJKE VEROORDELING 'l'OT DE KOSTEN. - ONWETTELIJKHEID.
Hoewe~

betrekk'ing hebbena op deze~fde
aaae·n, z·ijn de respeotievelijlc tloor rle
M"tikelen 350 en 351 van het Stmf~vet
boelc voorz·iene misdrijven wetteU.j k

-681JCrschillend en laton de hoofdel'ijlce
'IJeroordeling van de belvlaagden tot cle
lcosten vcm cle p·nblielce vorflm··ing niet
toe (1). (Wetb. van strafrecht, art. 50.)
(COLLIER.)
ARREST.

HE'l' HOF; ~ Gelet op het bestreden
nrrest, op 28 juli 1954 gewezen door llet
Hof van beroep te Brussel;
Over het midclel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 50 van het
Strafwetboek, doordat het bestreden arrest, bij bevestiging van het beroepen vonnis, aanlegster hoofdelijk met de andere
betichten tot betaling der kosten heeft
veroordeelcl, dan wanneer alle verdachten
niet wegens hetzelfde misdrijf werclen
veroordeeld :
Overwegende <'lat aanlegster vervolgcl
werd uit hoofde van cc door spijzen, drunken. artsenijen of door enig ander middel
!le vruchtafdrijving te llebben veroorzaakt >> van de mecleverdachten clie beticht
waren van cc vrouwen zijnde, vrijwillig de
afdrijving van hun vrucht veroorzaakt te
hebben >>;
Overwegende tlat al de betichten, bij
vonnis van de COl'rectionele Rechtbank
te Antwerpen del. 23 juni 1954, veroonleeld
werden, en aanlegster daarenboven verwezen werd cc solidairlijk met tweede,
!lerde, vierde, vijfde, ze,sde en zevende
])etichten telkenmale afzonderlijk tot een
zesde van de kosten >>; dat het bestreden
arrest deze beschikking· heeft bevestigd;
Overwegende dat, alhoewel zi.i dezelfde
feiten betreffen, deze misdrijven, respectievelijk voorzien bi.i de artikelen 350 en
351 van het Strafwetboek, niettemin wettelijk verschillend zijn, zoclat artikel 50
van het Strafwetboek ter zake niet toepasselijk is ;
Dat het arrest dus de in het middel aangeduitle wetsbepaling geschonden heeft;
En overwegencle, voor het overige, dat
de substantH~le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in zover het aanlegster hoofdelijk met de medebetichten
tot de kosten van eerste aanleg heeft veroordeeld; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gedeelteli.ik vernietigde
beslisssing; veroordeelt aanlegger tot drie
0

0

(1) Verbr., 23 februari 1931 (Bull. en PAsiC.,
1931, I, 92, 4°; Rev. d1·. pen. et m·im., 1931,
blz. 375).

vierde van de kosten, het overige vierde
blijvende ten 1aste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Gent.
11 october Hm±. - 2° kamer. - Voo1·zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - l'erslaggeve1·, H. De Bersaques. - Gelijkluoiclencle
conclusie, H. Depelchin, aclvocaat-gene-

raal.

2"

KAMER. ~

11 october 1954

ONVRIJWILLIGE
VERvVONDINGEN
EN DODING. VERKEil:B. VERWONDINUEN BIJ GEBREK AAN YOORZORG. BEGRIP. BEKLAAGDE DIE ZI.JN 1NAGEN AAN
EEN ONERVAREN BESTUUR.DER HEEF'£ TOEV~R
TROUWD. GEBREK AAN YOOHUl'l'ZICHr OF
VOORZORG.

H et feU het besttwen ·van een a.utovoerhtig aan een one1·varen best1f,nnle1· toe
te ve1't1'0tHven mag cloo1· de rechte1' als
een geb,relc aan voont'it:zoicht of voo'r·
zorg be8chou,~vcl wonlen (2) .
(DEBLAERE, T. GILLAER'l'.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op llet bestreden
arrest, op 14 juni 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
I. Voor zoveel de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vorcleringo gewezen beslissing :
Over het enig micldel, afgeleid uit cle
schending van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 1, GG, 67, 418 en 420 van het
Strafwetboek, doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt op grond van onvri.iwillige verwonclingen aan genaamde
Gilliaert toegebracht te hebben en er
zich toe bepaalt de onvoorzichtigheid in
te roe11en die hij zon begaan hebben met
zijn antovoertuig aan genaamcle Andrea
Lampo toe te vertrouwen, clan wanneer
de bestreden besliss~ng geen: enkel feit
inroept waaruit blijken zon dat eiser onvrijwillig letsels aan Gilliaert zon hebben veroorzaakt of als mededader of medeplichtige deel zou hebben genomen aan
het misdrijf, waaraan Andrea Lampo zich
schulclig gemaakt heeft, zodat de weerhouclen onvoorzichtigheid slechts gebenrlijk tot een burgerlijke vorclering van
wege het slachtoffer aanleiding hadde
kunnen geven;
{2) Zie verbr., 13 juni 1938 (Arr. Verb!'.,
1938, biz. 132).

~

69

Overwegende clat het bestreclen arrest
vaststelt dat het slachtoffer aangereden
werd door een autovoertuig, toebehorende
aan aanlegger en bestuurd door Andrea
Lampo;
Dat het uit bepaalae omstancligheclen
van het ongeval afleiclt dat cleze laatste
door haar gellraging· bewezen heeft niet
voldoende in het besturen van een motorvoertuig ervaren te zijn;
Dat het verder beslist dat aanlegger
eveneens blijk heeft gegeven van gebrek
aan vooruitzicht of voorzorg door zijn
wagen aan een onervaren bestuurste~· toe
te vertronwen en llat die font des te
zwaarder is << dat hij haar liet rijden
zonder haar te vergezellen of zonder )laar
een bekwame begeleider te geven, meer
in het bijzonder in acht nemend dat hij
haar een zwaar en machtig voertuig van
18 HP. liet besturen ll ;
Overwegende dat die beweegredenen,
waarbij de rechter over de grond sonverein geoordeelcl lweft dat het feit van
onvrijwillige verwondingen ten laste van
aanJeggc•r bewezen is gebleven, de toeimsBing van artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek voldoende rechtvaardigen;
dat het bestreden arrest alclus wettelijk
gemotiveerd is;
Overwegende dat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
H. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de over de vordering van de burgerlijke partij gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger afstand
heeft gedaan van de voorziening, voor zoveel zij tegen de over de vordering van
de bnrgerlijke partij gewezen beslissing
gericht is;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening, voor zoveel zij tegen
de over de vordering van de burgerlijke
partij gewezen beslissing gericht is; verwerpt de voorziening voor het overige;
veroordeelt aanlegger tot de kosten.
11 october 1954. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter Ve1·slaggever, H. Huybrechts. Gelijkl7Liaende conclusie, H. Depelchin, advocaatgeneraal. - Pleite·r, Mer Van Leynseele.
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YAN

VAN DE SAMENGESCHAKELDE WET-

TEN llEDOELDE YOOll,:VAARDEN VEHVULLEN,
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INKOMSTENBELASTING~N.
GRONDBELAS'l'ING. -

BELASTING DE NIE;r ON-

VRUOHTBARE PERCELEN VAN liE'L' DO~fEIN. YAN

DE STAAT TREFD'END.

.

4°

INKOMSTENBELAS'J'INGEN. _:;__
NA'l'IONALE llfAA'l'SCHAPPIJ YAN SPOOR.WEGEN.
~ GELIJKGES'l'ELD ME'l' .DE STAAT VOOR DE
'l'OEPASSING VAN DE DIRECTE BELASTINGEN.

5°

STAAT. ONTYANGS'l'EN EN UITGAVEN VAN
DE STAA'l'. 0N'l'VANGSTEN EN UI'l'tUYEN ONDERWORPEN AAN DE REGELEN VAN PUllLIEK
RECHT DIE DOOR DE WETGEYING OP 'S RIJKS
COMPTABILI'l'EIT VOORZIEN WORDEN.

6°

INKOMSTENBELASTINGEN. NA'l'IONALE MAATSCHAPPIJ YAN BELGISCHE
SPOORWEGEN. SCHULDVEHMENGING VAN
RECH'l'SWEGE, VOORZIEN Bl,J AHTIKEL 1300
VAN HET BURGERLIJK WE'l'BOEK, NIE'l' TOEPASSELIJK OP DE DOOR DEZE l\IAATSCHAPPI,J
AAN DE STAA'l' YERSCHULDIGDE BELASTINGEN.

1 o • De belasti:nrl maakt een hejfing uit
we lice op rtroncl van httn ge.zarJ, cloo1· cle
Staat, de pmvincWn of cle fJCmeenten
ven"icht wonlt op cle {!Clilmiclclelen vct·n
cle zowez p·nblieMechtelijlw n/.s twivna.t•rechtelijke tJersonen va1t vennootschappen zontler ·rechtspersoonU.jl.;hci(l en van
feUeU;ilce ·verenigi.ngen of gemeenschnppen a·ie op hun gronclgebieil bestaan of
nldML1" bela.ngen bezitten, om ze voo1·
de (z.iensten vnn openbaa:r n1f.t te gebr·wilven (1). (Samengeschakelcle wtetten, ar-

tikel 4, par. 1.)
2° De gronilbelnsting W01'dt gevest'igd op
het kailastraal inlcornen t!an al cli:J
rtron(lei.genaommen, met uit.'l!onilerin.a,
l·ni.dens lid 2 vwn a1·tUcel 4 van ae samengeschalcelde wetten, vnn clegene
die, ae aa1·d van nationa.le e·igendommen hebbencl, op z·ich zelf niets opb·rengen en meteen voo-r een open1uwe a1:enst
of een dienst ·ua.n algemeen nut besternrl zijn (2).
3° De aansl(Lg vnn cle Stant zelve in ae
m·onilbelnsting ·voo1· een niet vruchtopbrengena perceel van zi.jn dome-i.n, ve-r1·e
van een rnet het beg1·ip de1· belasting
onverenigbnre
ve.Pricht-in,q
te
zijn,
st·roolct met het da.(wvnn in ae wet vastgelegde begrip. (Samengeschakelde wet-

ten, art. 4, par. 2, 1°.)
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(1) Zie verbr., 30 november 1950 (AI'!',

Vm·b1·., 1951, biz. 149) en de nota in Bull. en

lP
:2°

BELASTING. -

BEGRIP.

INKOMSTENBELASTINGEN.
GRONDBELASTING. BELAS'l'ING GEVESTIGD
OP HET KADASTRAAL INKOMEN VAN AL DE
GltONDEIGENDOMMEN, MET UITZONDERING VAN

PASIC,, 1951, I, 191.
(2) Zie verbr., 9 december 1946 (A1'1', Ve1'b1'.,
1946, blz. 431) en de nota 1 in Bull. en PAsiC,,
1946, I, 467; 19 december 1950 (A1-r. Vm·b1'.,
1951, biz. 218),

-704° De Nationale Macttschappij ·van Belgische spoortvegen, met de Staat geUjlcrJesteld zijnde voor de toepassing van de
wetten op de directe bela.stingen, is de
grondbela.sting verschttld·igd wa.a.r de
Sta.a.t dezelve vet·schttldigcl is. (Wet van

23 juli 1926, art. 14.)
5° De ontva.ngsten en tlrit_qa.ven v(in de
Bta.a-t zijn aa.n de door de wet_qeving op
's Rijlcs compta.bllite-it vom·ziene t·egeleth va.n pttblielc t·echt ondet·worpen.
6° De schttldvet·menging van t·echtswege,
voorzien. bij a.rtilcel 1300 ·van het BurgerUjlc lVetboelc, k'·ltnnen n·iet toer1epa.st
tvm·den op cle doo·r de N((,tiona.le Ma.ntscha.ppij vnn spoorwegen a.wn cle Stnctt
vet·schttldigde belnst-ingen, daa.t· de nutterie der bela.st'ingen tot het p'ltblielc
t·echt behoort en het vooTwet·p u:itmna.lct
va.n de bijzondere retJelen betreffencle
's Rijlcs compta.biliteit.
(NATIONALE
lL\A1'SOHAPPIJ
VAN
BELGISCHE
SPOORWEGEN, T. BELGISCHE STAAT, liiNISTER
VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 april 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 110, 111, 112
en 113 van de Grondwet, 14 van de wet
van 23 juli 1926 instellend de Nationale
maatschappij van Belgische spoorwegen,
1300 van het Burgerlijk Wetboek op de
schuldvermenging, 4, paragraaf 2, van de
wet van 29 october 1919 (thans geworden
artikel 4, paragraaf 2, van de wetten en
besluiten betreffende de belastingen op
het inkomen, samengeschakeld bij koninklijk besluit van 15 januari 1948j,
doordat het bestreden arrest, terwijl het
erkent dat overeenkomstig voornoemd artikel 14 van de wet van 23 juli 1926, eiseres in verbreking op dezelfde voet als cle
Belgische Staat client gesteld ten opzichte
der rechtstreekse belastingen, nochtans
verklaart dat zij een grondbelasting ten
behoeve van de Staat verschuldigd is,
onder voorwendsel dat in zekere gevallen
de Staat << wel belastingen aan zich zelf
kan schuldig zijn >>, dan wanneer de handeling die er alzo in bestaan zou vanwege
de Staat een gedeelte van zijn persoonlijk bezit ten titel van belasting af te
nemen, om het aan zich zelf te betalen :
1 o onverenigbaar is met het begrip zelf
van belasting dat een voorafneming veronderstelt welke eigenmachtig door de
Staat te zijnen behoeve verricht wordt,
op de individuele inkomsten der burgers,
genoemd belastingplichtigen; 2° juridisch
ondenkbaar is, vermits zij er op zou neer-

komen het bestaan te huldigen van een
verbintenis die door schuldvermenging
uitgedoofd is van het ogenblik zelf waarop zij ontstaan is, daar de hoedanigheden van schuldeiser en schuldenaar in
dergelijke veronderstelling, en dit vanaf
het begin, in hoofde van een en dezelfde
· jurldische persoon verenigd zjjn :
Overwegende dat nit het bestreden arrest en nit de regelmatig bij de rechtspleging gevoegde stukken blijkt dat aanlegster over clienstjaar 1941 in de grondbelasting is aangeslagen geweest voor percelen welke kracntens een overeenkpmst
in de vorm van een huurcontract tegen
betaling van een door haar uit te keren
vergelcling ter beschikking van de naamloze vennootschap « Papeteries de Genval » gesteld werden;
Overwegende dat het eerste onderdeel
van het middel het arrest verwijt de ten
laste van aanlegster gevestigde aanslag
in de grondbelnsting als wettelijk te hebben beschouwcl, dan wanneer de heffing
volgende uit de aanslag met het begrip
zelve der belasting onverenigbaar is, vermits aanlegger voor de toepassing van
de wetten op de belastingen met de Staat
gelijkgesteld wordt;
Overwegende dat de belasting bestaat
in een, op g'l'ond van hun gezag door de
Staat, de provincien of de gemeenten verrichte heffing. op de geldmiddelen van zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke personen, van vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheicl en van feitelijke verenigingen of gemeenschapperi die
op hun grondgebied bestaan of aldaar belangen bezitten, om voor de .diensten van
openbaar nut te worden aangewend;
Overwegende dat artikel 4 der samenge.schakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, na de algemene regel uitgedrukt te hebben dat de grondbelasting op het kadastraal inlwmen van << al »
de grondeigenclonunen gevestigd wordt,
bepaalt dat van die belasting <<aileen»
zijn vrijgesteld cle eigendommen welke,
de aard van nationale domeingoederen
hebbencl, op zich zelf niets opbrengeii. en
meteen voor een openbare dienst of voor
een dienst van algemeen nut gebruikt
worden;
Overwegencle clat de grondeigendommen
van de Staat welke die twee voorwaarden
niet verenigen - en dus die welke niet
voor een openbare clienst of een dienst
van openbaar nut worden gebruikt evenals al de andere grondeigendommen
onder de gronclbelasting vall en;
Overwegende clat nit het stelsel van de
wet mitsdien blijkt dat de ten lash~ van
de Staat zelf gevestigde aanslag in de
grondbelasting voor een niet onproductief perceel van zijn domein, verre. van
, een met het begrip der belasting niet te
verenigen verrichting te zijn, met h~t
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daarvan in de wet vastgelegde begrip
strookt;
Overwegende dat krachtens artikel 14
van de wet van 23 juli 1926, de Nationale
maatschappij Yan Belgische spoorwegen
ten aanzien van de toepassing van de wetten op de directe belastingen met de
Staat is gelijkg·esteld;
Overwegende derhalve dat, waar de
Staat de grondbelasting is verschuldigd,
ook de Nationale maatschappij van Belgiselle spoorwegen ze verschuldigd is;
Overwegende dat aanlegster in het
tweede onderdeel van het middel staande
houdt dat zij niet in de grondbelasting
mag worden aangeslagen voor het perceel
dat zij, tegen betali.ng van een vergelding,
ter beschikking van de naamloze vennootschap « Papeteries de Genval )) stelt omdat, daar zij met de Staat gelijkgesteld
wordt, de belastingschuldvordering welke
deze op haar zou hebben van rechtswege
door schuldvermenging te niet is gegaan,
vermits de Staat als heffer van de belasting en als belastingplichtige een enkele
juridische persoon uitmaakt en slechts
een enig patrimonium bezit;
Overwegende dat, hoewel op grond van
de in artikel 14 van de wet van 23 juli
1926 omschreven gelijkstelling zou kunnen
geacht worden dat ten deze de Staat be1astingplichtige is, zoals aanlegster het
in haar voorziening aanvoert, de in artikel 1300 van het Burgerlijk Wetboek
vastgelegde regel van de schuldvermenging van rechtswege dan nog geen toevassing zou vinden, naardien de stof der
belastingen tot het publiek recht behoort
en het voorwerp uitmaakt van bijzonde.re regelen betreffende 's Rijks comptabiliteit;
Overwegende echter dat die gelijkstelling tot de toepassing van de belastingwetten beperkt is;
· Dat zij niet als draagwijdte kan hebben de Staat in de plaats van de Nationale maatschappij van Belgische spoorwegen te stellen;
Dat het middel naar recht faalt;
Overwegende dat aanlegster in haar
voorziening geen schending van artikel 11,
rmragraaf 1, van de samengeschakelde
wetten op de inkomstenbelastingen inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
12 october 1954. -

2e kamer. - VoonAtde Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - GelijJclq~i
dende conclusie, H. Ganshof van der
Meersch, advocaat-generaal. - Pleite1·s,
HH. Van Ryn en Van Leynseele. ·

tm· en Verslagge·ver, H.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - ZAKEN VAN DIREC'J'E BELASTINGEN. - ARRES'J' HIEHOP GES'J'EUNIJ
DA'l' EEN DOOR AANLEGGEU. TO'l' RECH'J'VAARiHGING VAN ZIJN ACTIVA OP 1 .TAi'WARI 1940
OVEHGELEGD ATl'ES'l' YAN BEWIJSKHACH'l' ON'l'BLOOT IS. - AANLEGGER DIE OOK ANDEHE
BE\VIJS~IIDDELEN

VOOBGELEOU

HEEF'l'.

ARHEST DA'r AH'l'IKEL 97 VAN DE GRONDWE'l'
SCHENDT.

Schendt ftrtikel 97 vwn de G"!"Onclwet het
an·est dat de annsp1·nken vnn cle annle.qge1· verwerpt, doo1· zich eT toe te bepe1"7cen te beslissen dat een doo·r hem
tot rechtvan1·dig·ing van zijn ncUvn op
1 jnnu.n'l"i 1940 ove1·gelegd nttest van bewijslcracht ontbloot is, clan tvanne(W
aanlegger in concl~~sies oolc ftnde1·e bewijsm·iddelcn had doen gel(len.

(HAYEN, T. BELGISCHE S'l'AA'r,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 september 1953 gewezen
door het Hof van beroep te Luik ;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 1316, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 8, 9 en 10 van de wet van
6 september 1895, 63 en 64 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van 31 juli
1943, 2 en inzonderheid 2, paragraaf 3,
16 en 19 van de wet van 16 october 1945
tot invoering van een extrabelasting op
de in oorlogstijcl behaalde exceptionele
inkomsten, winsten en baten; a) doordat
het bestreden arrest in tegenstrijd is met
een arrest van 12 december 1952, hetwelk
tussen dezelfde partijen wercl gewezen,
waar het eerste door de bewijskracht
van een door een dame l'\ieynen afgelevercl getuigschrift te erkennen aanneemt,
dat eiser het bewijs ervan had geleverd
dat hij op 10 mei 1940 een som van
685.000 frank in bankbiljetten bezat, · terwijl het tweede aan hetzelfde getuigschrift iedere bewijskracht ontzegt, en
deze ommekeer rechtvaardigt op grond
van de enkele overweging van het bestaan
van .een band van aanverwantschap tussen voornoemde Meynen en eiser, welke
tronwens eerst tot stand kwam na het
feit waarover het getuigschrift loopt, en
op grond van een bezoek dat Meynen v66r
haar verhoor, op 11 april 1950, door inspecteur BoJlen aan eisers :fiscaal raadsman bracht, welke feiten, .naar luid van
het bestreden arrest, slechts ter kennis
van het hof werden gebracht door overlegging, als bijlagen bij de conclusies van

-72de administratie, van verslagen van een
inspecteur, gedagtekend 24 januari en
18 maart 1953, dan wanneer bewuste verslagen uieuwe stnkken uitmaakten, en
dan wanneer de wet termijnen bepaalt
voor het neerleggen van nteuwe stukken,
zower door de aclministratie als door de
belastingplichtige, en dan wanneer het
arrest vaststelt Llat die stukken na het
verstrijken van de termijnen werden
overgelegd; b) doordat het arrest boven
een getuigschrift en een dezelve bevestigende verklaring van een getuige, de
voorkeur heeft gegeven aan gegevens
welke werden geput nit twee persoonlijke verslagen van een inspecteur en
nit een ontwerp van verklaring hetwelk
die getuige geweigerd heeft te ondertekenen datu• zij gehoord werd zonder dat
eiser werd opgeroepen en bniten diens
aanwezigheid, dan wanneer de wet het
inachtnemen van deze formaliteiten van
openbare orde vergt, en dan wanneer de
schending van die regelen in eisers conclusies was ingeroepen geweest; c) doordat het bestreden arrest ten onrechte als
beginsel heeft aaugemerkt dat het bestaan, na de ingeroepen feiten, van een
band van aanverwantschap tussen een
persoon die een getuitschrift had afgeleverd en een belastingplichtige, evenals
een bezoek gebracht aan de fiscale raadsman van de belastingplichtige door die
persoon welke het getuigschrift ervan had
afgeleverd, na de aflevering echter, van
aard waren om elke bewijskracht aan
het afgeleverde getuigschrift en aan een
naderhand verstrekte bevestiging daarvan
te ontnemen, van welk feit in dat getuig·schrift bleek, dan wanneer, behoudens
te&'enbewijs, geloof aan het getuigschrift
en aan de .bevestiging ervan diende gehecht te worden; ll) doordat het bestreden arrest beslist heeft dat eiser geen gegevens bijbracht welke van aard waren
om aan te tonen dat zijn vrije middelen
in 1940 meer beliepen dan 100.000 frank,
dan wanneer het hof geen cler gegevens
welke door eiser in zijn conclusies werden aangevoerd, onderzocht heeft, namelijk zekere feitelijke gegevens die eiser,
afgezien van de verklaring van mevrouw
:Meynen, had doen gelden om het bezit
van 685.000 frank aan vrije middelen in
1940 te rechtvaardigen en, onder meer,
zijn voornemen tot het aankopen van onroerende goederen, de opening van een
nieuwe bankrekening in 1940, de lange
duur der exploitatie, de verrichtingen in
de jaren 1935 tot 1937, de aankoop van
een brandkast :
Overwegende dat, tot het afwijzen van
de door aanlegger aangevoerde bewijselementeu ter rechtvaardiging· van zijn
activa in landsmunt op 1 januari 1940,
het bestreden arrest zich erbij beperkt te
verklaren dat het door de genaamde

Meynen afgeleverd attest en de daarvait
v66r de inspccteur gegeven bevestiging
van alle bewijskracht zijn ontbloot;
Overwegende dat, ben!lvens gemeld attest, aanlegger echter ook andere, 't is tee
zeggen de in het middel bedoelde bewijselementen voorgelegtl lweft;
Dat het bestreden arrest in gebreke gebleven is clie gegevens te bespreken en het
aldus de conclusies onl.Jeant"'oord gelaten
heeft; dat het dienvolgens het in het middel aangeduid artikel 97 van de Grondwet geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt llet bestreden
arrest doch enkel voor zoveel het aanleggers beroep betreffende het « Liggend
geld JJ ongegrond verklaard heeft en hem
in de kosten verwezen heeft; beveelt dat
melding van onderllavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gecdeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
12 october 1954. - 2• kamer. - Voorzitte·r, H. de Clippel!l, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H .. Belpaire.
GeUjlclniflende
conclu.sie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleitm·, M•r Van Leynseele-
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1° VOORZIENING IN VERBREJKINGZAKEN VAN DIREOTE BELAS'.riNGEN. AFGIFTE VAN HET VERZOEKSOHRIF1' TEn
GRIFFIE VAN HET HOF VAN BEROEP. AuTHENTIEKE UITING VAN HET INZIOII'.r OM ZIOn:
TE YOORZIEN.

2° VOORZIEJNING IN VEJRBREJKINGZAKEN VAN DIREOTE BELASTINGEN. AFGIF'l'E VAN HET YERZOEKSOHRIF'l' TER GRIF-·
FIE. AFGIFTE DIE DOOR DE PARTIJ ZELF
OF DOOR HAAR Bl.TZONDER GEI'OLMAOHTIGDF..
MOETGEDAAN WORDEN.

1 o H et is slechts floor lle nee'J'legging vrw.
het vm·zoelcsclwift tot verb1·elci·ng dat
fle aanleggm· op fmthent-ielce wijze zijn
·inzicht te lcennen r1eett om zich in verbt'elcing te voo·rzien tegen een door het
hot van beroep gmvezen a·rrest in zalcen
van diTecte belastingen (1).
2o De neerlegging ter g1·ijfie van het hof
van beroep van het verzoelcschrift tot
ve'l'b'l'elcing tegen een in zalcen van di'/'ecte belastinuen gewezen at··rest mol;!t
doo·r de 11artij zelf of dom· haa1· bijzonflC!' gevolmachtigde gedaan wonlen (2).
(1) en (2) Verbr., 18 mei 1954 (Bull. en.
1954, I, 808).

PASIO.,

73(PEXTERS, T., BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINL\NCIEN.)
ARRES'l'.

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 october 1953 gewezen cloor
het Hof van beroep te Lnik;
Over de door verweerder voorgestelde
grond ·van onontv::mkelijkheid :
Overwegencle dat, slechts door het neerleggen van het verzoekschrift tot verbreking, aanlegger op anthentieke wijze van
zijn voornemen doet blijken zich in verbreking te voorzien tegen een door het
hof van beroep inzake directe belastingen
gewezen arrest;
Overwegende, dienvolgens, dat die neerlegging ter griffie van het hof van beroep
door de partij zelf of door haar bijzondere gemachtigde dtent te worden gedaan;
Overwegende dat, in onderhavig geval,
het vel'Zoekschrift tot verbreking ter griffie van het Hof van beroep te Jjuik werd
neergelegd cloor denrwaarder Foss.ion,
zonder dat uit enig van de overgelegde
stukken blijkt dat deze daartoe door aanlegger gemachtigd werd ;
Dat de voorziening, derhalve, niet ontvankelijk i.s ;
·
Om die redenen, verwerpt de voorziening; v<'roorcleelt aanlegger tot de kosten.

12 october 1!.l54. - 2° kamer. - TToorz'iitte·r, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - TTerSlcb!JUeve·r, H. Belpaire. Gez.ijlclu:idende conclu.sie, H.
Ganshof van der M:eersch, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.

1e KAMER.-

14 october 1954

HANDELSHUUROVEREENKOJVISTEN. - VERZOEK OM HERNIEUWING VAN
DE HUUROVEREENKO:!.IS'l' AAN DE VERHUURDER BETEKEND. - DUBBELZINNIGHEID i\IET
BETR.EKKING 1'01' DE AANGEBODEN HUURPRIJS.
- NIE'l'IGHEID.
2° HANDELSHUUROVEREENKOJVISTEN. - VERZOEK OJ\1 HER.NIEUWING VAN
DE HUUHOVEREENKOMS'l' AAN DE VERHUUR.DER BE1'EKEND. - lN'l'ERPRETATIE VAN DE
RECH'l'ER. OVElt DE GROND VERENIGBAAR J\IET
DE BEWOORiliNGEN VAN DE BE'l'EKENING.
SOUVEREINE INTERPRE1'A'l'IE.

1°

1 o H et ann de ve1·htb·twder betelcenrl verzoelc om he·rnietbtving vnn een hanrlelshuurove1·eenlcomst is nieUg, indien het
dubbelzi.nnig is met bet1·eTcld.ng tot cle
aangeborlen
hmwpr·ijs.
(Wet
van

30 april 1951, art. 14.)

2° De ·interpretatie rloor cle 1·echte·r over
cle g1·ond van een verzoelc om hernieu.wing vcm een hanclelshwtwo·vereenlcom.st
·is sotwe·re·in, 1vannee·1· Z'ij met rle bewoordingen van cleze la.atste niet onverenigbawr ·is (1).
(N.

V. <<BRASSERIE CAVENAILLE >>, 1'. DE ECH'f-

GENOTEN HAINE-HOlJTAIN EN PEHLON, 'VEDUWE

FORSON.)
ATIRES'l'.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 februari 1953 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Bergen ;
Over het enig· middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 14 van de
wet van 30 a11ril 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds, 1319,
1320 en 1322 van het Bnrgerlijk Wetboek,
doordat, waar het vaststaat clat de brief
warabij aanlegster aan verweerders Houtain-Haine haar voornemen had bekend
gemaakt het recht op hernieuwing van de
litigieuze lnmr nit te oefenen, ten aanzien van de voorwaarden van de nieuwe
hunr luidde als volgt : « De clansnles en
voorwaarden van de afgelopen huur zullen van kracht blijven. Wij zouden erin
toestemmen de door de heer vrederechter
bepaalcle hunrprijs te betalen >>, het bestreden vonnis aan aanlegster haar vordering ontzegd heeft op de gronden dat
zulke opstelling met betrekking tot een
1ler noodzakelijke elementen van de verhuring van zaken : de prijs, dubbelzinnig
was, en het de verhnurster niet mogelijk maakte met volle kennis van zaken
ten opzichte van het haar alclns gedane
voorstel een honding aan te nemen; dat
die opstelling haar inzonderheid niet in
staat stelde, wat de hunrprijs betreft, de
voorgestelde nienwe voorwaarden met de
gebeurlijke aanbiedingen van andere liefhebbers te vergelijken en gebeurlijk het
voordeel van artikel 16, § 1, 5°, van voormelde wet te genieten in geval van een
door een derde gedaan aanbod van een
hogere hunrprijs, clan wanneer : 1° naar
luill van bovengemeld artikel 14, de hunrder die het recht op hernienwing verlangt uit te oefenen, op straffe van nietigheid aan de verhnnrder de voorwaarden moet betekenen waaronder hij bereid
is om de nienwe lnmrovereenkomst te
slniten, en dan wanneer de vermeldingen ·
van bovenaangehaalde brief aan het bij
die bepaling voorgeschrevene beantwoordclen, vermits zij insluiten dat, in elke
onderstelling, aanlegster aanbood cle
(1) Zie verbr., 17 mei en 3 juni 1954 (B1tll.
en PAsiC., 1954, I, 795 en 842).
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volgt dat de rechters over de grond niet
alleen voormeld artikel 14, doch bovendien het geloof dat dient gehecht aan het
verzoek om hernieuwing waarvan bovengemelde brief vaststelling inlloudt, en gevolglijk de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het llurgerlijk Wetboek gescllonden
hebben; 2° in elk geval, de rechters over
de grond, door niet te bepalen of, in hun
geest, het niet afdoend karakter van
het verwijzen, in de aanvraag om hernieuwing, naar de door de vrederecllter te
bepalen huurprijs, insgelijks de ondoelmatiglleid met zicll bracht van het aanbod
de nieuwe huurovereenkomst tegen de
voorwaarden van de afgelopene te sluiten,
hun beslissing met dubbelzinnige redenen
omkleed hebben en, derllalve artikel 97
van de Grondwet geschonden llebben
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat artikel14 van de wet
van 30 april 1951 op de hanclelshuurovereenkomsten onder meer bepaalt dat de
betekening te doen door de huurder die
verlangt het recht op lmurhernieuwing
uit te oefenen << op straffe van nietigheid,
de voorwaarclen (111oet) opgeven waaronder de lluurder zelf bereid is 0111 de
nieuwe huurovereenkomst te sluiten )) ;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van de rechter over de grond blijkt dat
llet verzoek 0111 hernieuwing hetwelk door
aanlegster, handelende als huurster, aan
verweerders, de echtgenoten Haine-Houtain, als verhuurclers betekend werd,
luidde : << de clausules en voorwaarden
van de afgelopen huur zullen van kracht
blijven, wij zouden erin toestemmen de
door de heer vrederechter bepaalde huurprijs te betalen )) ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
beslist dat zodanige betekening niet aan
llet bij de bovengemelde wetsbepaling
voorgeschrevene beantwoordt en dienvolgens nietig is, om de reden « dat zulke
opstelling dubbelzinnig is met betrekking
tot een uer noodzakelijke elementen van
de verhuring van zaken, de prijs >>;
Overwegende dat deze uitlegging niet
onverenigbaar is met de bewoordingen
van bewuste betekening, wesllalve zij souverein is;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de rechter over de
grond, om te beslissen dat de opstelling
van het verzoek om hernieuwing wat betreft het bedrag van de huurprijs dubbelzinnig is, die opstelling in haar geheel in
beschouwing genomen heeft en de bestanddelen ervan aangezien heeft als een
enige en een zelfde wilsuiting uitmakend;
Overwegende dat hij in deze omstancligheden niet behoefde over elk dier bestand-

delen afzonderlijk uitspraak te doen; dat
aanlegster uit het feit dat hij !l.ulks niet
gedaan heeft, ten onrecllte wil afleiden
dat de gronden zelf van de bestreden be-slissing een dubbelzinnig karakter zouden
llebben;
Waarnit volgt dat het middel in elk van
zijn onderdelen in feite niet opgaat ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en, aangezien de voorziening ¥66r 15 ·september 1953 werd betekend, tot een v'ergoeding van 150 frank jegens verweerders
de echtgenoten Haine-Houtain.
14 october 1954. - 1e kamer. - Voorzitte1·, H. Fettweis, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vm·sT.aggever, H. Daubresse.
- GeUjlcl·nidende conclns·ie, H. Delange,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Si-

mont en Van Ryn.
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HUUR. UrrsTEL DOOR DE RECH'rER
AAN DE HUURDER VERLEEND OM 1.'E ONTRUIMEN. .AANBOUWSELS DOOR DE HUURDER
OPGE1.'ROKKEN. 0PTIERECHT VAN DE VERHUURDER 1.'0T HUN VERNIELING OF HUN BEHOUD. GEBEURLIJK RECHT VAN DE HUURDER OP VERGOEDING. 0N'l'S'l'AAN OP HET
OGENBLIK VAN DE OPEISBAARHEID VAN DE
VERPLICHTING TO'r TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE.

2°

HUUR. VAS'l'STELLING DAT EEN HUUR
OP EEN GEGEVEN DA'l'Ull{ VERBROKEN WERD. UITS'l'EL DOOR DE RECHTER AAN DE HUURDER VERr~EEND. EIS TO'f VERGOEDING VAN
DE HUURDER VOOR DE DOOR HEM OPGETROKKEN AANBOUWSELS. AAN DE ONTRUIMINH
. VOORAFGAANDE. EIS VOORBARIG VERKLAARD. GEEN 'l'EGENSTR-IJDIGHEID.

1° Wanneer, bi:i het geld·ig ve-rlclaren van
de aan cle h·zw.nler tegen 31 decembe·r
.1951 ue.qeven opzeurting, cle ·reohter over
de g·ron£l he-m, tot ontnti·m.ing van het
gehtt'ttrde, v.Ustel. ve·rleent tot een maanfl
·na de betekening vnn de beslissing_, ontstaan het optie1·echt van de verhttm·cler tot ve·rnieling of behou.d van £le
11om· de h·zwnler opget·rolclcen aanbonwsels en het gebenrli,ilc -reoht van deze
laatste op ve1·goeding wegens die aanbo-wwsels slechts op het ogenblilc, waarop de verplichting het uehttnrde terttU
te ueven opeisbrta1' wo·rdt (1).
(1) Men beslist doorgaans dat het"bij het
verstrijken van de huur is dat het optierecht
van de verhuurder ontstaat (zie DE PAGE,
T1·aite e!ementaire cle d1·oit civil belge, bd. IV,

-752o 1 s niet met stl'ij dig he·id behept het
· vonnis dat vaststelt, enerz·ijds dat e13n
hwur op 81 rlecember 1951 verbt·oken
werd en anderzijds, clat, wegens het
door rle ;-echter a(£n cle hmwder tot een
maand na de lJeteken·inrl van de beslisRin[J vet·leenrl uitstel 01n het gehwzwde
te ontntimen, het gelJew·lijk t·echt van
de huunler op ve·rrfoefl'ing •vftn de door
/Him opget-rolcken ftanbonwsels niet op
de day van cle verlJrel<'iny va.n de hmw
ontstaan Wfts (1).
(N, V,

MOERENHOUT, 'l'. EOH'l'GENO'l'EN
DIGNEFFE-:I.IOERENHOU'f.)
ARRES'r.

Hl!,"'l' HOJP ; - Gelet op het bestreden
vonnis; op 5 maart 1953 in hoger beroep
gewezeit door de Rechtbank van eerste
rtanleg te Brussel;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 36 van de wet
van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds, 546 en 551
van het Eurgerlijk Wetboek, betreffende
de natrekking, 1739 betreffende het huurcontract, 1749, 1845, 1850 en 2082, lid 2,
betreffende het recht van terughoucling,
doordat het bestreden vonnis, ofschoon cle
door verweerclers aan aanleggers tegen
31 december 1951 geclane opzegging gelclig
verklarend, desniett.emin de tegeneis van
aanlegster voorbang verklaard lweft,
welke ertoe strekte haar op het gelnmrde
goed een recht van terughonding toe te
lwnnen tot met de betaling van de vergoeding welke haar voor de aanbouwsels
verschuldigd was, om de retlen clat « verweerders derhalve slechts ten clage van
de verstrijking van de huur het recht znllen hebben het slopen van de aanbouwsels te eisen of ze tegen betaling van de
meerwaarcle van hun goed te behouden
op de enkele voorwaarde clat aanlegster,
die vrijelijk over die goederen bescllikt,
n" 688 en volg.). Ret is inderdaad normaal op
het ogenblik zelf, waarop de hum· een einde
neemt, dat, de huurder het gehuurde moet
teruggeven. Ret is nooit v66r het verstrijken
van de huur dat de verhuurder zijn optierecht moet uitoefenen, vom• de vernieling of
het behoud van de door de huurder opgetrokken aanbouwsels; doch het kan bij wijze
van uitzoridering later zijn, indien de opeisbaarheid van de verplichting het gehuurde
terug te geven door het verle;nen door de
rechter aan de hum·der van een uitstel om te
ontruimen vertraagd werd.
(1) Vergel. verbr., 12 apri11951 (A1·r. Yerb1·.,
H)51, blz. 470).

ze laat be.staan; dat haar vordering niet
gegrond is op een ontstaan en dadelijk
recht en dienvolgens thans niet gegrond
is; dat de tegeneis van aanlegster, strekkende tot betaling van een som van
600.000 frank als vergoeding evenmin gegrond is, vermits zodanige gegrondheid
enkel kan voortvloeien en nit de kenze
van aanlegster en nit de kenze welke verweerders gebenrlijk bij het verstrijken
van de hnnr zullen knnnen doen », dan
wanneer : 1° aangezien het bestreden vonnis de door verweerders aan anlegster
gedane opzegging geldig verklaard had,
de litigienze hnur op de in de opzegging
aangegeven datum, dit is op 31 december
1951 een einde genomen had; 2° aanlegster bijgevolg, ten dage van de daging
door verweerders, namelijk op 20 mei 1952,
niet meer vrijelijk over de litigieuze aanbouwsels beschikte, vermits natrekking
bij het verstrijken van de hnur zich voordoet; 3° verweerders derhalve vanaf het
verstrijken van de huur - op 31 december 1951 - het ontstaan en dadelijk recht
hadden het slopen of het behonden van
die aanbouwsels te eisen; 4° in elk geval
het recht van ternghonding waarop aanlegster zich in haar regelmatig v66r de
rechter over de grond genomen conclusies
uitdrukkelijk beriep, ntet afhangt van
het niet doen van die kenze door verweerders, doordat het bestreden vonnis mitsclien de in het middel aangednide wetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat de vordering ingesteld
door verweerders, verhnurders van het
onroerend goed waarin de aanleggende
vennootschap haar handel dreef, er onder
meer toe strekt de aan deze vennootschap
tegen 31 december 1951 gegeven opzegging
geldig te horen verklaren, dezelve te
doen veroordelen om onmiddellijk het
verhnnrde te ontrnimen en te horen zeggen dat verweerder~ gerechtigd zijn om
te kiezen tnssen het slopen van de door
aanlegster in de loop van de hnnr opgetrokken aanbonwsels of het behonden ervan tegen terugbetaling van de waarde
cler bonwstoffen en de prijs van het handwerk;
Overwegemle dat de aanleggende vennootschap bij tegeneis vorderde dat verweerders zouden veroordeeld worden tot
betaling van de som van 600.000 frank als
vergoeding voor bovengemelde aanbouwsels en clat zij zou gemachtigd worden tot
na betaling van de vergoeding in het gehuunle te blijven;
Overwegende dat het bestreclen vonnis
de opzegging gelclig verklaart welke door
verweerders tegen 31 december 1951 gegeven werd en aan de aanleggende vennootschap beveelt een maand na cle betekening van de beslissing het gehunrde te
ontruimen;
Overwegende dat het aan de aanleg-

~

76-

genue vennootschap verleende uitstel de
juridische toestand tussen partijen niet
verandert; dat de ver11licllting het gehuurcle te ontruimen blijft bestaan, maar
dat verweerders in de onmogelijkheid verkeren de gedwongen nakoming daarvan te
vorderen vo6r het verstrijken van de termijn welke ze opeisbaar maakt;
Overwegende dat de aanleggende vennootschap tot met het verstrijken van die
termijn het recht heeft in het gehuurde
te blijven en het naar eigen goedvinclen te gebruiken door wat zij gebouwcl
heeft af te breken en iets anders te bonwen; dat slecllts wanneer zi.i gehouclen is
het gelluurde bij het verstrijken van de
termijn aan de eigenaar terng te geven,
zij de zaken in. de staat moet laten waarin zij zich bevinden; dat natrekking zich
niet voordoet wanneer verweerders het
afbreken van de aanbouwsels eisen en
dat het in elk geval om geen recht van
terughoucling v66r die verstrijking gaan
kan;
Overwegende dat het middel lletwelk
staande houdt dat verweerders vanaf
31 december 1951, datum waarop de opzegging geldig is verklaard geweest, het
recllt gehad hebben llet slopen van de in
de loop van de lluur door de huurder opgerichte aanbouwsels of het behouden ervan tegen een vergoeding te eisen, en
dat het door de aanleggende vennootschap
ingeroepen recllt van terugllouding niet
van de keuze der verhuurders afhangt,
naar recht faalt;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van arUkel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis, aan de
ene zijde, zowel de eis waardoor verweerders zich een recht van keuze tussen
het behouden of het afbreken van de litigieuze aanbouwsels wilden doen verlenen,
als de tegeneis van aanlegster, waardoor
deze zich een recht van terughouding tot
met de betaling van de voor evengemelde
aanbouwsels verschuldigde vergoeding
wilde doen toekennen, voorbarig verklaard heeft, om de reden dat verweerders << dus geen recht zullen llebben het
slopen van de aanbouwsels of het behouden ervan tegen betaling van de aan hun
goed gegeven meerwaarde, tot met de dag
van het verstrijken van de huur te eisen
op de voorwaarde aileen dat aanlegster,
die vrijelijk over cUe goederen beschikt,
ze laat bestaan; dat haar vordering niet
gegrond is op een ontstaan en daclelijk
recht en det·halve thans niet gegrond is;
dat de tegeneis van aanlegster, strekkende tot betaling van een som van
600.000 frank, evenmin gegrond is, vermits zodanige gegrondheicl enkel kan
voortvloeien nit de keuze van aanlegster
en uit de kenze welke verweerders gebeurlijk bij het verstrijken van de hunr
zullen doen JJ, wat noodzakelijk insluit

dat bij het amibrengen van de daging,
op 20 mei 1952, en bij het uitspreken
van het bestreden vonnis, op 5 maart
1!J53, de tussen partijen verlengde huur
nog liep, en, aan de andere zijde, de
« tegen 31 december 1951 door geintimeerden (verweerders) aan appellante (huidige aanlegster) gegeven opzegging ll, geldig verklaard heeft, hetgeen noodzakelijk
insluit dat de tussen partijen verlengde
huur op die datum, geruime tijd vo6r het
aanbrengen van de daging of het uitspreken van het vonnis, een einde had genomen, en zulks· niettegenstaande het bij het
llestreclen vonnis verleende uitstel; door<lat het bestreden vonnis, hetwelk op tegenstrijdige of duistere redenen rust, de
in het middel aangeduide wetsbepalingen
geBchonden heeft :
Overwegende dat de litigieuze lmur definitief verbroken is geweest door het feit
dat het vonnis van 5 maart 1!J53 de opzegging geldig verklaard heeft welke tegen 31 december 1!J51 door verweerders
was gegeven geweest, en aan de aanleggende vennootschap bevolen heeft een
maand na de betekening van de heslissing het gehuurde te ontruimen;
Overwegende dat het aan de aanleggende vennootschap toegekend uitstel de
juridische toestand tussen partijen niet
wijzigt; dat dit uitstel echter belet dat
verweerders vo6r het verstrijken van df)
termijn waardoor de gedwongen nakoming van de verplichting het gehuurde te
ontruimen opeisbaar wordt, bewuste gedwongen nakoming lnumen vorderen;
Overwegende dat eruit volgt dat het bestreclen vonnis zonder tegenstrijdigheid
heeft kunnen vaststellen dat de lmur sedert 31 december 1!J51 verbroken was, en
beslissen dat, krachtens het aan aanlegster tot het ontruimen van het gehuurde
verleend uitstel, het gebeurlijk recht van
dezelve op een vergoeding· vo01· de opgerichte bouwsels uiet ontstaan was;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegster tot de kosten
en, aangezien de voorziening v·66r 15 .september 1953 werd betekend, tot de vergoecling van 150 frank jegens verweerders.
14 october 1!J54. ~ 1° kamer. - Voorzi,tte·r en Ve1·slaggeve1·, H. Fettweis, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijklu.iclenae conolusie, H. Delange, advocaatgeneraal. ~ Pleiters, HH. VanRyn en Simont.
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HUUR VAN WERK. BEDIENDEI'I.
HULPMERKER. GEEN WETTELIJKE HOEDANIGHEID. ~ HOOFDZAKELIJK KARAKTim.

-77VAN' HANDENARBEID VAN DE UI'l'GEVOERDE ARBEID. SOUVEBEINE BEOORDELING DOOR DE
RECHTER OYER DE GROND.

De wet kent niet 1.t-itd·r·n7clcelijk de hoedanigheid van wrbeider of bed·iende toe
aan de h·ulpme·rke·r; de reohter ove1· de
grond moet cz.ien-volgens het element opzoe/!;en dctt in rle door de hnlpmerlce·r
ltitgevoe1'Cle a1·1Je·icl op de ·voorg·ronrl
t1·eellt en beoordeelt so·nve·rein, in feite,
of. lleie a·rbe·ill al clan n·iet hoofdzalwlijli het l•;ant/,;ter Vlm hanclenarbeill
heefi (1) 2). (Wet Yan 9 juli 1926, arti-

kelen 3 en 4.)
{LEDOUX, '1'. N. V. CHARBONNAGES
DE MONCEAU-FONTAINE.)
ABHEST.

Hlll'l' HOJJ'; - Gelet op tle bestreden
beslissingen, op 2 febrnari 1952 en op
14 febrnari 1953 gewezen, de eerste door
de bijzonclere gemengde kamer, de tweede
door de kamer voor werklieden van de
werkrechtersraacl van beroep te Berg·en;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending v:m de artikelen 3 en 4 van
de wet van 9 juli 1926 tot imich ting· van
de werkrechtersraden, gewijzigd bij de
wet van 18 maart 1950 en 97 van de
Grondwet, doordat de bestreden beslissingen, .ofschoon vaststellend flat aanlegger in verhreking (( behalve het ronddelen
van de clienstplaten aan het personeel,
het nummer ervan in een register optekende, de identiteit van de zieken of de
gekwetsten, de gemeente waar zi,i woonachtig waren, de aanvangsdatum van hun
arbeidsonbekwaamheid op daartoe bestemde biljetten vermeldde, aan de in
(lienst genomen werklieden het boekje
overhamligde of hd aan de afgedankte
werklieden weder afnam, na daarin de
datum van hun in- of uitdiensttrecUng te
hebben opgetekend, de documenten betreffende de kindertoeslagen uitcleelde,
enig afschrijvings- en collationneerwerk
verrichte », hem desniettemin als een arbeider besclwuwen; om de redenen dat :
1 o (( aangezien de wetgever de mijnopzichter met Pen arlwider gelijkgesteld
heeft, er n fortiori client aangenomen dat
zijn helper in tlezelfde bedrijfscategorie
moet gerangschikt worden, welke helper
taken te verrichten heeft en feitelijk verricht die soms gelijk zijn aan die van
11ijn hierarchisch~ meerdere, en in elk
geval Yan clezelfde aard als diens ta(1) Zie verbr., 17 october 1020 (B·nll. en
PABIC., 1029, I, 330).
(2) Ret openbaar ministerie had het bestre'
den arrest anders ge!nterpreteerd : het achtte
dat dit laatste op de verkeerde beschouwing

ken zijn ll; 2° aanlegger in verbrektng
(( hulpmerker, een arbeider is, dit wil
zegg'e:ri een in dienst van verweerster
staande persoon die gewoonlijk voor haar
rekening een handwerk verricht ni~tte
genstaancle het gebruiken van een pen of
een potlood, wat geen afcloend element is
om een arbeicl hetzij als handenarbeitl,
hetzij als geestesarbeid aan te merken ll;
3° « sedert het aangaan van zijn arbeidscontract tot met het instellen van zijn
vordering voor de werkrechtersraacl te
Fontaine-l'Eveque, aanlegger in verbreking zich voortdurend als mijnarbeider
beschouwd heeft ll ; 4° aanleggers bewering een kantoorbediende te zijn << strijdig
zou wezen met de regelen van de maatschappelijke zed<"nleer en dienvolgens met
die van het recht ll, en (( dat, in onderhavig geval, cle werkrechtersraad van beroep te Bergen, bijzondere gemengde kamer, aan zijn opdracht te kort zou cloen
en de wet zon schenden, moest hij de
maatschappelijk onzedelijke aansprakPu
van verweerder inwilligen ll; clan wnnneer : 1 o aan cle ene zijde, naar lnill van
artikel 4 van de wet van 9 juli 1926, (( tlegenen die gewoonlijk voor rekening van
een werkgever geestesarbeifl verrichten
als bedienden worden aangezien ll, en,
aan de andet·e zijde, naar luit1 van artikel 3, 1°, van deze wPt, alleen de (( plo<•gllazen, porions en opzichters ll met de arheiders moeten worden gelijkgesteltl en
niet de mijnopzichter; dan wanneer bi.igevolg het enig en uitsluitend wetteli;ik
criterium om in onderhavig geval tf)
bepalen of aanlegger, die als lmlpmerkPr
wordt aangeduitl, de hoedanigb:eiCL van bediencle ofwel clie van arbeider had, enkel
in de aart1 van zijn arbeid, hetzij geestes-, hetzij hanclenarbeid, gelegen is,
welke arbeid, zoals de bestreden beslissingen het zelf bepaald hebben, klaarblijkPlijk van intellectuele aard is; 2° gezic>n
het intellectueel karakter van zijn wPrk
zoals het door de bestreden beslissiugeu
bepaald wercl, het oi1verschillig is of het
gebruiken van een Dotlood al dan niPt
een aftloend gegeven is om het werk te
qualificeren; 3°- het feit tlat aanlegger
zich als mijnarbeider zou aaugezien hellben niet wettelijk het toeschrijven van
die hoeclanigheicl ann de belanghebbemle
kan rechtvaarcligen in weerwil van de intellectnele aard van het <loor hem Vl'rricht werk; 4° de stelling volgens welke
het toeschrijven aan nanlegg-er van tlP
hoedanigheid van bediende tegen de mantschappelijke zedenleer zou indruisen, nic>t
steunt dat, de mijnopzichter gelijk gestolLl
zijnde met de arb eiders door artikel3, lid 2, 1°,
van de wet van !J juli 1025, de hulpmerkcr
a forti01·i in dezelfcle categorie moest gerangschikt worden.

-78wettelijk het ontzeggen van die hoedanigheid kan rechtvaardigen en de rechter
over de grond er niet van kan ontslaan
de bij de wet voorgeschreven criteria toe
te pas sen, cloorcla t de bestreden beslissingen, door aanlegger om de bovenaangehaalde redenen als arbeider te bestempelen, de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden hebben :
Overwegende dat de bestreden beslissingen, zoncler deswege bestreden te worden,
erop wijzen clat aanlegger bij zijn afdanking het beroep van lmlpmerker uitoefende; clat de hulpmerker niet voorkomt
onder de personen waaraan de wet uitdrukkelijk de lweclanigheid van arbeider
of van becliende toekent;
Overwegende clat de rechter over de
groncl, bijgevolg, zoals hem bij cle wet
is opgelegcl, het element opzoekend dat
in de aard van cle door aanlegger verrichte arbeicl overl1eerst, souverein in
feite vastgesteld heeft dat het een arbeid
gold welke hoodzakelijk het lmrakter van
een handenarbeid vertoonde; dat deze
vaststelling het clispositief der bestreden
beslissingen rechtvaarcligt;
Overwegende dat, aangezien de andere
redenen der be13lissingen ten overvloede
worden opgegeven, het middel inzover het
daartegen opkomt niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten
en, aangezien de voorziening v66r 15 september 1953 betekencl wercl, tot de vergoecling van 150 frank jegens verweerster.

14 october 1954. - 1° lmmer. - Voorz'itter, H. Fettweis, raaclsheer waarnemenc1
voorzitter.
Ve·rslaqqever,
H. Bayot. - Sti'i.:idige oonol·ltsie, H. Delange, aclvocaat-generaal.
Pleitet·s,
HH. Van Ryn en Ansiaux.

2e KAMER. -

18 october 1954

1° SAMENLOOP VAN l\HSDRIJVEN.
ALGEMEEN INZIOHT OM ZICH TEN NADELE VAN
EEN ANDER 'l'E VEHHIJ'l(EN. - BUENG'f NIE'I'
NOODZAKELIJK DE EENHEID VAN :lofiSDRI.TF
MEDE.
2° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.
- STRAFZAKEN. - NEERLEGGING, DOOR HE'l'
OPENRAAR :l.fiNISTERIE, VAN PROOESSEN-VERRAAL WELKE HET VERHOOR VAN GE'l'UIGEN
VAS'l'STELLEN. NEERLEGGING OP l'EGENSPRAAK. - BEKLAAGDE DIE HET VERHOOR
DER GETUIGEN DOOR BET REOHTSOOLLEGE,
WAARBIJ DE ZAAK AANHANGIG WERD GEMAAK'l',
NIET AANVRAAG'l'. - VOEGING VAN DE PHOOESSEN-VERRAAI, BIJ RET DOSSIER. ~ GEEN
SOHENDING VAN DE REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.

30 BEWIJS. S'l'HAFFEN. OPEENVOLGENDE YERKI.ARINGEN VAN EEN REKLAAGDE OF
VAN EEN GETUIGE. _:__ En AAN TOE'' l'E lrENNEN REWIJSKRAOH'l'. - BEOOHDELING DOOR
DE REOH'l'ER OVER DE GROND.
4° VERDEDIGING VAN DE MAATSOHAPPIJ. - S'rELI~EN TER RESOHIKKING
DER REGERING. GEWOON'l'EMISDADIQERS.
BEKLAAGDE DIE SEDER'f YIJF'l'IEN JAAR
IJRIE MISDRIJVEN GEPLEEGIJ HEEFT DIE ELK EEN
OORREOTIONELE GEVANGENISSTRAF VAN MINSTENS ZES MAANDEN HERREN MEDEGERRAOH'l'.
- S'fELLEN 'fER RESOHIKKING DER REGERING
REVOI,EN DOOR IIET YONNIS OYER HET MISIlRIJF DAT RET LAA'l'ST RE'l'EUGELD DOOR VOOI:
EEN VAN DE ANDERE MISDHI.TVEN GEPLEEGil
WERIJ. - "\VE'l'l'ELUKHEID.

1° De 1·echte1· ove·r de grand schendt noah
artilcel 65 van het' Strafwetboelc noah
enige anfle1"e wetsbepaUng door te beslissen dat, IW vc1·scheiflene strajba1·e
fciten dam· de belclctagde yepleegd we1·den met h et algemeen inzicht om zioh
ten nadele va.n een ande1· te VC1Ti.ilcen,
zij noahtans niet een enlcel misd1·ijf ui.tmalcen, omdat e1· tu.ssen de verschillericle teiten eon werlcelij lee onderbl'elc·ing is geweest in de Uj cl alsoolc in de
handelwijzen wellce tot het beheren va.n
versohillende vennootschappe·n worden
aangewend (1).
2° Schenclt de 1'eahten dc1· vm·dediging
niet de voeging, bij het dossim·, van
proaessen-ve1·baal fl'ie het verhoor van
rJetwigen op verzoelc van hot openbaa1·
1win·iste1"le vaststellen, clan wanneer die
1Jt"Ocessen-vet·ba.al ter tereahtzitting i·n
na.nweziyheid van belclaagde werden
voo1·gelezen en dan wnnneer doze laatste het verhoo-r van de getuigen dom·
het rechtscolle,qe, waa1"bi.i de zaa.lc aanhung·ig was, n·iet; heett uangevmagd (2).
3° De ~·eohte1· ovm· de [proncl beoo-rdeelt
smtverein, in feite, de bewijslcracht die
aan de opeenvolr1encle verlclaTingen van
cle belclaagde of van een gehtiu,e moet
toegelcend wm·den (3).
4° H et stellen tm· besohilclcing van de mgering van eon belcluugde die, seclert
vijftien jaa1·, dt·ie misd1·ijven heett gepleegcl, llie ellc een geva.ngen·isstraf van
(1) Zie verbr., 18 october 1954 (Bull. en
PAsro., 1955, I, 122).
(2) Verbr., 26 mei 1952 (.Arr. Verbr., 1952,
biz. 533) en nota 1, blz. 534. Zie ook verbr.,
30 november 1953 {Arr. Vm·br., 1954, blz. 216;
Bull. en PAsiO., 1954, I, 253) en de nota's
blz. 254.
{3) Verbr., 5 maart 1951 (A1'1'. Verbr.,1951,
blz. 374) en nota. Zie ook verbr., 15 maart
1954 (Bull. en PAsro,, 1954, I, 618) en de
nota's.
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laatst beteugeld misdt·ijf bevolen wm·den, zelfs ind·ien dU laatste 'V661' beide
ande·re of een en!an gepleerJ(l wenl (1).

(Wet van 9 april 1930, art. 25.)
( DEME'l'S.)
ARRESl'.

HE'l' HOlP; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 juli 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. In zover de voorziening tegen de beslissing over de publieke vordering gericht is :
Over het eerste micldel, afgeleid nit de
schending van artikel 65 van het Strafwetboek, doordat het hof van beroep,
door vast te stellen dat de feiten welke
het op 4 april1953 berecht heeft en de feiten waarvan het · thans kennis te nemen
heeft in beide gevallen tot bedrieglijke
verrijking van de schuldige leiden, maar
evenwel door mitldel van verschillencle
handelwijzen gepleegcl geweest zijn, verwarring sticht tussen het oogmerk (intellectueel element), clat ter zake enig is en
er juist in bestaat het nagestreefde cloel
te bereiken, en de practische uitvoering
(materieel element), clan wanneer de eenheid van doel volstaat opdat verscheidene
misdrijven een enkel strafbaar feit uitmaken, om het even welke de aangewende
handelwijzen, de verschillende tijdstippen of de andere bijkomende omstandigheden bij het plegen van de misdrijven
ook mogen wezen, voor zoveel er geen
eindvonnis werd gewezen dat de eenheid
verbreekt - wat ten cleze het geval niet
is -, en, doordat het hof wegens die feiten een nieuwe straf toegepast heeft, dan
wanneer een enkele straf al de misdrijven
moest dekken die gedurende een niet door
een eindvonni& onderbroken tijdruimte
met hetzelfde oogmerk gepleegd werden :
Overwegende clat het arrest, aan de ene
zijde, erop wijst clat de omstandigheid clat
de betichte zowel bij het plegen van de
feiten der eerste vervolging als bij het
verrichten van de feiten der tweede vervolging het algemeen inzicht gehad heeft
zich ten nadele van een under te verrijken, niet noodzakelijk de eenheid van
misdrijf met zich brengt;
Dat het anderzijds vaststelt dat er tussen de feiten van beicle vervolging·en er
werkelijk een onderbreking in de tijd is
geweest alsook in de handelwijzen welke
(1) Raadpl. LEON CORNIL, La loi de defense
sociale a l'egard des anormaux et des delinquants
d'habitude du 9 av1·il 1930, nrs 73 en 74.

tot het beheren van verschillende vennootschappen aangewencl werden;
Dat het arrest, cloor uit die beschouwingen en vaststellingen af te leiden dat
cle feiten, ofschoon zij tot verrijking van
de beklaagde aanleiding· g·even, geen enig
inisdrijf uitmaken, artikel 65 van het
Strafwetboek niet geschonden heeft;
Dat het middel naar recht fault;
Over het tweede mid del, afgeleid ui t de
schencling van de artikelen 190 en 211
van het Wetboek van strafvordering en
van de rechten der verdediging, doordut
het openbaar ministerie daags v66r de
debatten de getuigen Rachelle Fran(;ois
-en Firmin Favier door de gerechtelijke
politie laten verhoren heeft zonder dat
deze zeer belangrijke getuigen ter zitting
onder eed getuigenis afgelegd hebben, en
zonder dat de verdediging haar toezicht
over dit geheim verhoor heeft kunnen
uitoefenen en zonder dat zij zelfs vooraf
van de aldus opgemaakte processen-verbaal kennis heeft kunnen nemen, en dan
wanneer het hof van beroep ze aanvaar1l
en bij het dossier gevoegdlweft (stuk 97) :
Overwegende dat uit de processen-verbaal van de terechtzitting van het hof van
beroep blijkt dat de processen-verbanl
houdende verhoor, door de gerechtelijke
politie van Rache1le Fran(;ois en Firmin
Favier, ter zitting van 3 juni 1954 bij het
dossier zijn gevoegd geweest nadat het
openbaar ministerie ze in aanwezigheicl
van aanlegger en van zijn verdedigers
voorgelezen had; dat aanleg-gers verweer
vervolgens zowel op evengemelde zittingals op de ziting van 4 juni 1954 is voorgedragen geweest;
Overwegende dat uit geen enkel stnk
cler rechtspleging blijkt dat aanlegger
v66r het hof van beroep zou verzocht hebben voormelde getuig-en te laten verhoren,
dat mitsdien noch de in het middel aangecluide wetsbepalingen, noch de rechten der
verclediging- geschonden geweest zijn;
Over het derde middel, afg-eleid uit dt'
schending van het aan de akten vcrschuldigd geloof, doordat het bestreden
arrest de overwegingen van de eerste
rechter overneemt om de telastlegging-en B (8, 9, 10, 11) ten laste van de beklaagde bewezen te verklaren, dan wanneer dat vonnis steunde op de verklaring
van Rachelle Fran(;ois, die v66r de correctionele rechtbank aangevoerd hacl
<< dat de gegevens nodig om de valse
boekhouding op te maken haar op llet
tijclstip van het afreizen van beklaag-tlp
naar het buitenland door deze overhandigd werden ll, dan wanneer nit een latere
brief van Rachelle Fran(;ois alsmede nit
een nieuw proces-verbaal van verhoor
(stuk 97), welke stukken door het openbaar ministerie v66r het hof overgelegd
werden, blijkt dat zij haar vorige verklrt-
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noch de rechtbank, noch het l10f van beroep, enig ander element hebben lnmnen
aanstippen op grond waarvan die telastleggingen bewezen: lnmnen verklaard worden :
Overwegende dat de rechter over de
grontl souverein in feite de bewijskracht
beoordeelt clie aan de opeenvolgende verldaringen van een beklaagde of van een
getuige client gehecht;
Dat het middel niet Iran aangenomen
wor_den;
Over het vierde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 509bis van het
Strafwetboek en schencling van het aan
de akten versclmldigcl geloof, doordat het
bestreden arrest, ofschoon het de overwegingen van het eerste vonnis in verband met de telastlegging 1!' overneemt,
evenals de correctionele rechtbank, de
vraag of de beklaagde met voorweten
checks zonder dekking uitgegeven heeft,
wel wetencl clat zij zonder dekking waren,
in het onzeker laat, aangezien op geen
enkel element gewezen wordt van nard
om te bewijzen dat aanlegger in verbreking kennis had van de juiste dekking
van de rekening van Francois, waarvan
hij de houder niet was en die hij niet
mocht tekenen, en clan wanneer Francois
zelf, de enige getuige desbetreffende, stellig verklaart dat de beklaagde niet wist
dat er voorafgaande en beschikbare dekking ontbrak (stuk 97); dat de wettelijke
vereisten voor het wanbedrijf derhalve
niet verenigd zijn :
Overwegende dat, het middel, al ware
het gegroncl, niet tot vernietiging van het
bestreden arrest kan leiden, vermits de
enige straf van twee jaar gevangenis en
100 frank geldboete wettelijk gerechtvaarfligd is wegens de feiten van valsheid
in geschriften en gebrulk van valse Rtukken cUe ten laste van aanlegger onder
littera B van de telastlegging als bewezen beschouwd werden;
"Vaaruit volgt dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het vijfde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 25, lid 2, van
de wet van 9 april 1930, doordat het bestreclen arrest, uitspraak doende over
feiten welke zich tussen februari 1950
en mei 1951 voorgedaan hebben, bij toepassing van artikel 25, lid 2, van de wet
van 9 april 1930, aanlegger, na het verstrijl,en van zijn straf voor een termijn
van tien j aar ter lJeschikking van de regering stelt op groncl van het arrest van
het hof van beroep te Brussel van 4 april
1953, van het vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Lnik van 6 juli 1953, en
van het bestreden arrest, dan wanneer
de door de Correctionele Rechtbank te
Lnik als bewezen beschouwde feiten, zich

voorgedaan hebben na clie waarover bij
het bestreden arrest uitspraak gedaan
wordt :
Overwegende dat uit de vermeldingen
van het bestreden arrest en uit de aan
het hof voorgelegde stukken van het dossier l)lijkt dat aanlegger bij in kracht
van gewijsde gegane beslissingen, namelijk op 6 juli 1953 door de Correctionele
Rechtbank te Luik tot twee jaar gevangenisstraf en 50 frank geldboete veroordeelcl wercl, uit hoofcle van valsheid in geschriften, gebruik van valse stukken en
Yerduistering, gcpleegd tussen 1 juni en
21 september HJ52, en, op 4 april 1953, bij
arrest van l1et Hof van beroep te Brussel,
tot clrie jaar gevangenisstraf, nit hoofde
van valsheicl in geschriften, gebruik van
valse stnkken, oplichtingen en vercluisteringen, gepleegcl tnssen 28 februari 1945
en 13 juli 1947 ;
Overwegende clat llet bestreden arrest
cle enige straf nm 2 jaar gevangenisstraf
bevestigt welke door de eerste rechter ten
laste van aanlegger uitgesproken werd uit
hoofde van valsheicl in geschriften, gebruik van valse stukken en uitgifte van
checks zoncler dekking, gepleegd tussen
1 februari 1950 en 17 mei 1951, en er sonverein op wijst dat aanlegger een aanhoudende neiging tot wetsovertreden
blijkt te behouden ;
Overwegencle dat llet bestreclen arrest
vaststelt dat de stukken en beslissingen
met betrekking tot de misclrijven waarover op 5 juli 1953 en 4 april 1953 uitspraak gedaan werd, regelmatig bij het
dossier van de huiclige rechtspleging werclen gevoegcl;
Overwegende dat het arrest zijn beslissing waarbij uanlegger, na het verstrijken van zijn straf, gedurende tien jaar
ter beschikking van de regering gesteld
wordt, bovendien rechtvaarcligt door de
beschouwing dat de hem opgelegde straffen geen verbetering teweeggebracht hebben ·en clat, zo ten zijnen opzichte geen
veiligheidsmaatregel wordt getroffen, die
een bijzondere voogdij door de Staat beheist, zijn invrijheidsstelling niet zonder
gevaar voor hem en zijn medeburgers,
in overweging kan genomen worden;
Overwegende dat het arrest door die
vaststellingen en redenen, verre van boyengemeld artikel 25, lid 2, te schenden,
er een juiste toepassing van gemaakt
heeft;
Overwegende, inderdaad, dat de ornstandigheid dat de feiten, die bij de beslissing waarbij de terbeschikkingstelling
van de regering uitgesproken wordt, bestraft werden, zich voorgedaan hebben
v66r de bij andere beslissingen bestrafte
feiten zonder l.Jelang is, aangezien, alle
feiten, welke" ter rechtvaardig·ing van de
maatregel tot bescherming van de maat-

-81
:;chappij ingeroepen werden ter zake, sedert vijftien jaar gepleegd werden;
Dat llet middel naar recllt faalt ;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgescllreven
rechtsvormen werden nageleefd en cle beslissing overeenkomstig de wet is;
IJ, In zover de voorziening tegen tle
beslissing over de vordering der burgerlijke partij gericllt is :
Overwegende dat aanlegger geen bijzoniler middel inroept ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
18 october 1954. - 2" lmmer, - TT001'Zitter, H. Fettweis, raadsheer waarnementl
voorzitter. - TTerslauuever, H. Bareel. Oelijkltt'idende oonol·usie, H. Paul l\lahaux, advocaat-generaal.

·woo·rdel-ijlc verklcuwcle persoon cum de
dacler van de ·scllrHlc uev1·aagfl heett
zijn wctgen ncutr een uarnue te voeTen,
m· een pmefrit ·mecle te doen en hem teruu te 1J1·enuen en cla.a.ndt a.f te le,iden
flat, bij het 11-i.tvoeren van de onde1·richUngen van cle eigcnanr va.n. de
wagon, de clafler va;n de scharle als a.a.nuestelde uehandela heett (1).
3° De 'Ve1'b1'eldnu, op cle voorzieninu va.n
de 1Ju;rge?'lij7c ·venmtwoo?·dez.ijlce 1Ja.1·tij,
van cle over de vonlerinu van het openbaa?· rn·in·iste'l'ie uewe.'l:en besUssing,
1J1'enut de ve1·1Jrelc·ing rnecle vnn {le niet
definitieve over de vo1·de·rin(J van rlc
bnruerl'ijlc6 pwl'ti.i uewezcn beslissi:nu
cUe het ,qevol,q e1· t:cm is (2) ,

(KHEISCHER EN CONSOR'i'EN,
'l'. GROSS EN CONSOR'l'EN.)
ARHES'l',

2e KAMER.- 18 october 1954

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
S'l'RAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.
- MIDDicL DA'l' DE RECH'l'ER VERWIJ'l' ZI,JN
BJ<JSLHlSINH OP EEN NIE'l' OP 'l'EGENSPRAAK GESCHIED DESI(UNDlG VERSLAG GES'l'EUND 'l1E
HEBBEN. GEEN BE'l'\VISTING DESBETREFFEND

VOOR DE RECH'l'ER. OVElt DE GROND. - MIDDEL NUJ'l' ON'l'VAli'KELIJK.
2° VERANTWOORDELIJKHEID . (BUITEN OVEHEENKOl\iST ONTSTAAN).
- VERAN'l'WOOHDELIJKHEID VAN DE AANS'l'ELLER., - NOODZAKELIJKHEID VAN EEN VER.BAND VAN ONDERGESCHIK'l'HEID. - VAS'l'S'l'ELLING.
3° VERBREKING. UrroES'l'HEK'l'HEID.
- STRAFZAKEN.- VOOHZIENINH VAN DE BUHGERLIJK VEllAN'l'WOOHDELl.JI(E l'AH'l'IJ. VERRREKING VAN DE OVER DE VORDERING VAN

HE'l' OPENBAAR MINIS'l'ElliE GEWEZEN BESLISSING. -

BBENG'l' DE YlGRBREKING ~IEDE YAN

DE NJE'l' DEFINI'l'lEVE OVER DE VOHDEHING VAN
DE mmOERI.IJKE l'AR'l'I.J GlcWEZEN BESLISSJNG,
1° 18 ni.et ont·vankeli.jlc het m•iddel r.la.t de
stra!'rechte1· venv·ijt zijn beslissinu betreffende de btwuerlijke vonlerinu te
hebben uestewul op een des/,:umd,iu onrlerzoek, clat niet op teuenspraa.lc uesohiedrZe, clan wanneer flit verslau niet
het voorwe1·p vnn eniue bettoistinu v66r
rle ·reohter over rle rtronrl heeft witgemaa.kt.
2° Stelt het bestawn niet •wst vnn het
1Jerband van oncle1·geschiktheifl, ve1·eist
vom· ile toepctssinu van artikel 1384,
lid 11, -van het E'l!'l'[ferlijlc Wetboek, rle
besUssing die z'ioh e1· toe beperkt e1· op
te UJi.jzen, dat de btwueTUjlc vem.nt-

VERBR., 1955. -

6

HE'l' HOJ.P; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 november 1953 gewezen door
llet Hof van beroep te Luik ;
Overwegende dat de tegen hetzelfde arrest gerichte voorzieningen samenhaugend
zijn;
I. Over de voorzieningen van Joseph
Vilvorder, beklaagde en burgerlijke partij
en. van Marie Heukemes·, echtgenote Vilvorder, burgerlijke partij :
Overwegende clat cleze voorzieningen
uitsluitend llierop gesteund zijn dat het
bestreclen arrest bij bevestiging van het
beroepen vonnis de tegen Gross weerllouden telastleggingen niet bewezen vPrklaart;
A. In zover de voorzieningen opkomen
tegen de beslissing gewezen over de tegen Gross ingestelcle 1mblieke vordering :
Overwegende, enerzijcls, dflt Vilvorder,
beklaagcle, zonder hoeclanigheicl is om
zich te voorzien tegen de beslissing waarlJij een vrijspraak ten gunste van een
meclebeklaagde bevestigll wordt; dat, anclerzijcls, vermits Vilvorcler en Heukemes,
burgerlijke part.ijen, niet tot de kosten jegens de publieke partij veroordeeld geweest zijn, hun voorziening, wat die partij betreft, zonder voorwerp is ;
B. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen cle beslissing gewezen over de
(1) Raadpl. verbr., 3 juli 1950 (An·, Vm·ln·.,
1950, biz. 696).
(2) Raadpl. verbr., 30 januari 1950 (Arr.
TT erb1·., 1950, blz. 343 ; Bttll. en PASIC., 1950,
I, 367) en nota;· 5 rnei 1952 (Arr. Yerb1·.,
1952, blz. 477) en cle nota's 3 en 4 in Bull.
en PASIC., 1952, I, 549.
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door aanleggers tegen verweenler Gross
ingestelcle burgerlijke vorderingen
Over bet mid<lel, door beide aanleggers
afgeleid uit de scbending van de artikelen 418 en 420 van het strafwetboek, 57
van het Algemeen Reglement op de politie
van het vervoer en bet verkeer en !17 van
de Grondwet, eerste onderdeel : doonlat
het bestreden arrest niet weerhoudt flat
aanlegger niet kon gezien worden door
Gross, die de verkeersvoorrang verschuldigd was, toen deze de hoofdweg opreed,
doordat het bestreden arrest vaststelt dat
Gross 7 of 8 seconden voordat aanlegger
de bocht kwam nitgereden aangezet heeft
<"n dat in deze omstancligheclen zijn verIdaring als zon niets in het zicht geweest
zijn toen zijn voertuig aan de gang gebracht wercl, met de werkelijkheid
strookt, dan wanneer het feit clat aanlegge;r al clan niet in het zicht was niet
moet beoorcleeld worden op het ogenblik
waarop Gross aanzette op een plaats die
verscheidene meters van de hoofdweg afgelegen was, doch op het ogenblik waarop
Gross de rijweg opreed; tweede onclercleel : doorclat, waar vastgestehl worclt
clat aanlegger « doet gelden clat zijn medebeklaagcle (Gross) bij het oprijclen van de
hoofweg niet uiterst rechts gereclen heeft;
dat rekening houdencl met de schets en
met het feit dat de achterwielen van een
voertuig bij het zwenken een kortere
bocht clan de voorwielen beschrijven, die
rijwijze geenszins een fout uitmaakte ll,
het bestreden arrest een tegenstrijcligheicl
tussen zijn gronclen en zijn gevolgtrekkingen vertoont :
Over het eerste ondercleel :
Overwegende clat het beroepen vonnis,
naar welks niet tegenstrijdige gronclen
het bestreden arrest verwijst, aanstipt
dat Gross, de rijweg « op een lengte van
s lechts 15 meter ll afgereclen is na eerst
vastgesteld te hebben dat de weg in beide
richtingen vrij was;
Dat het arrest door het overnemen van
die grond vaststelt clat de hoofclweg vrij
was toen Gross hem met zijn voertuig inreed;
Overwegencle derhalve dat clit onderdee! van het micldel gronden !Jestrijclt
die enkel ten overvloede in het arrest opgegeven worden ;
Ovter het tweede onderdeel :
Overwegencle dat het arrest, antwoordend op het door aanlegger aan Gross gedaan verwijt, bij !let oprijden van de
hoofdweg zijn uiterste rechterkant niet
gehouden te hebben, beslist dat « rekening houdend met de schets en met het
feit dat de achterwielen van een voertuig
bij het zwenken een kortere bocht clan de
voorwielen !Jeschrijven, die rijwijze
geenszins een font uitmaakt;

Overwegencle clat die beschouwingen generlei tegenstrijcligheid insll1iten;
Dat geen onclerdeel van bet middel kan
aangenomen worden;
Over bet micltlel, door aanlegster afgeleid nit schending van de artikelen 57 van
het algemeen verkeersreglement, 1165 van
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de
Grondwet, en uit de schending van het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging,.
eerste onderdeel : doordat het bestreden
arrest zijn beslissing steunt op de gevolgtrekkingen van het ten verzoeke van de
verzekeringsmaatschappijen tloor de' deskunclige Halleux opgemaakt verslag·, welk
verslag niet op tegenspraak is, en ann
aanlegster niet kan tegengesteld worden
(schencling van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van
burg·erlijke rechtspleging) ; tweede onderdee!, doorclat het bestreden arrest de conclnsies niet beantwoorclt waarbij aanlegster op het zicllt van de aanduldingen
cler schets vo6r het hof van beroep deed
gelclen : 1° clat beklaagfle Gross vergeefs
zou beweren dat hij zijn normale plaa ts
op de rijweg ingenomen had en dat zijn
rijbeweging beeindigd was toen Vilvorder
zich genooclzaakt zag zijn ontwijkingsmanreuvre nit te voeren; 2° dat de stand
van het voertuig van Gross na het ongeval bewijst dat, na eerst llet midden van
de rijweg te zijn opgereden, hij de rechterkant weder innam; 3° clat verrast door
de aanweziglleicl van Gross die weder
aanzette zonder de verkeersvoorrang in
acllt te nemen waarop hij aanspraak kon
maken, aanleggei· zich er toe verplicht
zag, bij wijze van ontwijkingsmanreuvre
en, rekening houdencl met de staat van
het wegclek, de snelheicl van zijn voertuig te vermeercleren . en tevens naar
links uit te wijken;
Overwegende dat clit micldel voor zoveel
llet de schencling van het W etboek. van
lmrgerlijke rechtspleging 'inroept, wegens
zijn oncluiclelijkheicl niet ontvankelijk is ;
aangaancle het overige van het micldel :
Over het eerste onclercleel :
Overwegencle dat noch uit de vermeldingen van het arrest, noch uit enig stuk
waarop het hof acht vermag te slaan,.
blijkt dat het middel, hetwelk vreemd is
aan de openbare orde, vo6r de recliter
over de groll(l opgeworpen geweest is·
dat clit onderdeel van het midclel !lien~
volgens nieuw en niet ontvankelijk is;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende (lat het arrest, oordelencle
dat de kwestie der vernntwoorclelijkheden
ter zake in verbancl met cle door' aanlegger Vilvorcler ontwikkelde snellleid, moet
opgelost worden, erop wijst clat de door
cleze bestuurde wagen op de verharcle
sneeuw 20 en 2S meter lange remsporen
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goed a.ls vernield werd; dat het arrest
insgelijks aan de ene zijde vaststelt, flat
aanlegger op een moeilijk berijdbaar geworden weg te snel gereclen heeft, van
zijn snelheid niet meester gebleven is en
niet koelbloedig· geweest is, aan de andere
zijde, dat Gross geen font l1egaan heeft;
Overwegende dat die besclwuwingen
van het arrest insluiten dat bovenbedoelde
verweermiddelen van aanlegger niet afdoende waren, en die micldelen clienvolgens beantwoorden;
Dat het tweede onclerdeel van het middel in feite niet opgaat ;
II. Over de voorziening van Florence
Kreischer, weduwe Marcotte, burgerlijk
verantwoordelijke partij :
.A. In :.~over <lee voorziening tegen de
11eslissing over de vonlering van het open1mar ministerie en over cle vordering van
de burgerlijke partij Klever, qualitnte
q11n; gericht is :
Over het mitldel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet 1384 van het Burgerlijk Wetboek, en
fi v~n de wet van 1 augustus 1899 houtlende herziening van de wetgeving en
van de reglementen op de politic van het
vervoer en het verkeer, doordat l!et beRtreden arrest, om te beslissen dat aanlegster burgerlijk en hoofclelijk voor de
daad van de beklaagde verantwoordelijk
was, zich ertoe beperkt erop te wijzen
dat deze, door de bevelen val1 aanlegster
nit te voeren, als aangestelde gehandeld
heeft, dan wanneer aanlegster in ham·
conclusies in hoger heroep stellig betwistte
dat haar de lwerlanigheid van lastgever
kon erkencl worden door te doen gelden
tlat «men ter zake vergeefs het minst verhand van aflmnkelijkileid of ondergeschiktheid bij de beklaagde zou zoeken JJ,
naardien hij, buiten de hem gegeven opdracht, vrijelijk over de wagen van aanlegster had mogen besehikken, en dan
wanneer het feit dat een persoon erin
toestemt, op verzoek van een ander, een
opdracht uit te voeren waarvan deze
vooraf de niodaliteiten bepaalt, niet volstaat om !let bestaan te bewijzen van een
zodanig verband van aanstelling tussen
llie personen, dat bij het vervullen van
de hem toevertrouwde opdracht de ene,
aan het gezag en het toezicht van <le andere onderworpen, generlei onafhankelijkheid geniet, waaruit volgt dat het bestrellen vonnis niet wettelijk met redenen omkleecl is :
Overwegende dat het arrest, om te beslissen dat aanlegster burgerlijk verantwoordelijk voor de hanclelingen van Vilvorller is, zich er toe beperkt erop te wijl!'.Cn dat aanleg,ster Vilvorder gevraagd

had lwar wagen naar een garage te voeren, er een proefrit mede te cloen en hem
terug te brengen, om daaruit af te leiden
dat Vilvorder, bij het uitvoeren van de
onderrichtingen van de eigenares van de
wagen, als aangestelde gehandeld heeft ;
Overwegende dat door deze beschouwingen het middel niet beantwoord wordt hetwelk aanlegster bij haar conclusies afleidde uit het gemis van elk verband van
afhankelijkheid of ondergesehiktheid in
hoofde van de beklaagde Vilvorder ; dat
het arrest mitsdien het in het middel ingeroepen artikel 97 van de Grondwet geschonclen !weft;
B. In zover de voorziening tegen de
over de vordering van de burgerlijke partij Heukemes gewezen beslissing gericllt
is :
Overwegende dat llezc beslissing geen
einclbeslissing zijnde en over geen betwisting nopens de hevoegclheicl uitspraak
doende, de v66r de ein<lbeslissing ingestelde voorziening, bij toepassing van artikel 416 van het vVetboek van strafvordering, niet ontvankelijk is;
Overwegende echter dat de verbreking
van de bes'lissing over de vordering van
het openbaar ministerie de vernietiging
met zich brengt van de niet definitieve
besli,ssing over de vorclering der burgerlijke partij ;
0. In zover de voorziening tegen Gross
gericht is :
Overwegende clat naardien aanlegster
zich niet als burgerlijke partij voorziPn
!weft, haar tegen Gross ingestelde voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, voegt de voorzieningen
samen; verbreekt het bestreden· arrest,
voor zoveel het aanlegster Kreischer met
Vilvorcler burgerlijk en hoofdelijk verantwoordelijk verklaarcl heeft voor de
geldboeten en kosten van. het geding, en
ze lloofclelijk met Vilvorcler veroordeeld
!weft tot betaling van de vergoedingen
welke aan lle burgerlijke partij Kreischer
q'llnlitate qu.a toekomen of moeten toekomen, gebeurlijk met inbegrip van de
kosten, welke verbreking tie vernietiging
met zich brengt van de over de vordering
van de burgerlijke pa rtij Heukemes gewezen beslissing; verwerpt de voorzieningen van Vilvorder en Heukemes; verwerpt de voorziening van Kreischer tegen
Heukemes en Gross; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal worden gemaakt op de kant van cle gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt Vilvorcler
en Heukemes elk tot een dercle van de
kosten; veroordeelt Kreischer tot de kosten van het in de zaak roepen van Heukemes en Gross; laat het overige der kosten ten laste van de Staat; verwijst de
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18 october 1954. - 2" kamer. - Vom·zitter, H. Fettweis, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vet·slaggever, H. Bm·eel. GeUjlcl!uidenrZe oonol1tsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Ple-iters,
HH. Delacroix en VanRyn.

3° lVwnneer tle bet·ichting t·wee -niisdr-ij'Ven ter lce·uze becloelt, is b·ij geb·rek ann
conclus·ies clesau-ngawncle cle rechter niet
gehottclen, b·ij het bewezen veddaren
van de betichtin{l, c/.egene vwn rle bet·icht-ingen te bepctlen, wncwop hij de ve1·oordelin,q stewnt, dcm 1.vannee1' de 1titgespro7cen strat cloo1· be·icle misdri.iven
gereohtvcta-rcligcl is (3).

(KOPP, '1'. PEE'l'ERS.)
2e KAMER. -

18 october 1954

1° ONVRI.JWILLIGE VERWONDINGEN
EN DODING. - VERKEERSONGEVAL. J\!IIDDELLIJKE FOU'l'. - 00llZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE FOUl' EN DE GEVOLGEN VAN
RET ONGEVAL. - NOODZAKELIJKE OORZAAK.
-

VAS1'S'l'ELLINU DIE DE TOEPASSING VAN DE
ARTIKELEN 418 TOT 420 VAN HE'l' STRAFWETBOEK RECH'l'VAARDIGEN.

2° VERKEER. TECHNISCHE CONTROLE
VAN DE AUTOVOERTUIGEN. - J\!IINISTERIEEL
BESLUI'l' VAN 10 AUGUSTUS 1947. - NIE'l'NAKO~IEN

VAN DE VOORSCHRIF'l'EN VAN DE AR-

'l'IKELEN 18 EN 19. - SANC'l'IE.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - S'l'llAFZAKEN. - AI!'WISSELENDE BE'l'ICHTING. - GEEN CONCLUSIES
VAN DE BEKLAAGDE. - VEROORDELING WAARBIJ DE WEERHOUDEN TAK VAN DE AFWISSELING NIET BEPAALD WOllD'l'. - VEROORDELING WE'L'TELIJK GEMO'l'IVEERD.
1 o Stelt het bestaan v-ast van een midrZelU'ilce !'o·ut alsoolc het verbancl van
oorziutl;; 'tot gevolg tussen die jo1tt en
de gevolgen ·van een verlceersongeval,
tlat een docUng en venvondingen heeft
·veroo1·znalct, en reohtvcuu-cligt dienvol_qens cle toepassin,q vnn cle CM't-ilcelen 418,
1,19 en 420 vn·n het Strnf'wetboelc, de beslissing cUe vaststelt dnt een eigencwt·
betv·u.st een ,qeb1·elclcig voer·tu.-i,q heejt lnten 1titrijden en clat het on,qeval hoofdzMceUjlc te w·ijten is aan de stcutt vwn
het voe-rt·ni.y, clie e-r de noodzalceliflce
oorznalc vwn geweest is (1).
2° Het niet-nnlcornen van de voorsohrij'ten vcm de wrtilcelen 18 en 19 van het
min·iste1'ieel besl~tit vcm 10 august·us
19/P, bet-reffencle de inr·ichUng vwn de
teohnische cont-role van cle n·utovoertnigen, maakt het rnisclrijf 1t-it voomien
en betettgelcl cloot· de ar·tilcelen 32 en 37
van het besluit van de Regent van
10 jttni 1947, wanneer dit voert1tig op
de openba1·e ·weg !Jeb·ntilct wo·nlt (2).
(1) Verbr., 10 november 1952 (Au. Verbr·.,
1!!53, blz. 128) en nota.
(2) Raadpl. verbr., 13 december 1950 (Bttll.
ea PAsrc., 1951, I, 152).

ARREST.
I-IET I-I OF; - Gelet op het best.reden
arrest, op 29 januari 1954 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
1. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij over de publielwvordering ten laste van aanlegger uitspraak geclaan wordt :
Over Let eerste micldel, afgeleicl uit de
schencling van de artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek, cloonlat het bestreden arrest, bij overneming van de redenen van de eerste recllter, aanlegger uit
lloofde van inbreuken op evengemelde
wetsbepalingen veroorcleeltl heeft « om
zijn aangestelcle Stultjens van een klaarblijkelijk gevaarlijk voertuig ll, voorzien
te hebben gelet de slechte staat van de
luchtbanden ervan, en << alclus bewust tot
het tot stand brengen van een gevaarlijke·
toestancl te hebben bijgeclragen die rechtstreeks verlmncl van oorzaak tot gevolg
« met de clood van Peeters en de verwonclingen van Geisen ll homlt, clan wanneer
het feit een gevanrlijke toestand teweeg
te brengen op zich .zelve geen font is en
geen gebrek ann vooruitzicht of aan
voorzorg uitmankt in de zin van de artikelen 418 en volgemle van het Stl·afwet!Joek :
Overwegemle clat het bestreden arrest,
!Jij verwijzing naar de beweegredenen
van het LJeroepen vonnis, niet enkel een
gebrek van cle zaak, bepaalclelijk cle
slechte toestancl van de luchtbanden van
het voertuig, vaststelt, cloch er tevens up
wijst dat aanlegger, llit gebrek kmmend,
bewust v-oertnig bij regenwecler heeft laten uitrijclen;
Dat nit de vaststellingen van de rechter bovendien blijkt clat het ongeval
Jwofclzakelijk aan de slechte staat van
de luchtbanclen van het voertuig te wijten
is en dat deze toestand aldus t]e noodzakelijk oorznak van het ongevn l g·eweest
is;
Dat het arrest, cloor clie vaststellingen,
(3) Zie verbr., 22 december 1952 (Arr·.
Verbr·., 1953, biz. 243) en de nota 2, blz. 245.

het l.Jestaari van ecn midclellijke font ten
laste van aanlegger vastgestelcl heeft
alsmede een nooclzakelijk verband van
oorzuak tot gevolg tussen die font en de
gevolgen van het ongeval, namelijk de
clood van Peeters en de verwonclingen van
Geisen;
Waaruit volgt clat het bestreden arrest
het l.Jestaan van het in de artikelen 418,
419 en 420 van het Strafwetboek omschreven misclrijf wettelijk gerechtvaar<ligcl
heeft;
Dat het miclclel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede micldel, nfgeleitl uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, van het besluit van de Regent van
10 juni 1947 en van het ministerieel besluit van 10 augustus 1947, cloortlat het
bestreclen arrest, bij bevestiging van het
l.Jeroepen vonnis, aanlegger veroorcleelcl
heeft wegens de telastlegging van « nagelaten te hebben, hetzij scllrifteli.ik de
goedkeuring van voormelcl voertuig door
de voor .zijn arrondissement schouwencle
inrichting aan te vragen, hetzij dat voertuig voor het schouwingstijdperk op clat
fltation aan te bieclen ll, bewezen te verklaren clan wanneer in die telastlegging
twee verschillende inbreuken zijn aangewezen : ofwel nagelaten te hebben de
goedkeuring van het voertuig bij de
schouwende inrichting aan te vragen, ofwei, na het bekomen van (lie goeclkeuring,
nagelaten te hebben het voertuig voor
de perioclieke schouwing aan te bieden,
en dan wanneer het arrest niet vermeldt
welke van die twee inbreuken, die elkaar
uitsluiten, ten laste van aanlegger bewezen is :
Overwegende dat artikel 32 van het besluit van de Regent van 10 juni 1947, hetwelk ten deze toepasselijk is, een technische controle voorschrijft van de voertuigen welke tot het lJezoldigd personenvervoer dienen, en een schouwing· van die
voertuigen v·66r alle inclienststelling en
periodiek om de zes maanden oplegt, tlat
artikel 37 van clat besluit op het niet nakomen van tlie voorschriften straffen
stelt, door onder meer voor te schrijven
dat het gebruik van het voertuig op de
openlJare weg door een bewijs van schouwing moet gedekt worden;
Overwegende dat het ministerieel besluit van 10 augustus 1947, genomen ter
nitvoering, onder meer van voormeld artikel 32, de teclmische controle van de bovenbecloelde voertuigen inricht, door in
zijn artikelen 16 en 17 de omvang van de
opgelegde technische schouwingen voor te
schrijven en in zijn artikelen 18 en 19 de
nitvoeringsmodaliteiten van de schouwingen te bepalen door aancluiding van het
organisme aan hetwelk de aanvraag tot
goedkeuring van llet voertuig met het oog

op de schouwing ervan, client te worden
gericht, en het voertuig voor de perioclieke schouwingen client te worden aangeboclen;
Dat eruit volgt dat de omstandiglleden
nagelaten te hebben, hetzij schriftelijk de·
goeclkeuring van het voertuig bi:i <le
schouwencle inrichting aan te vragen, hetzij het voertuig voor de perioclieke schouwing aan te lJieclen, er op neerkomen hct
voorschrift van a1·tikel H2 van het besluit
van de Regent van 10 juni 1947 en de uitvoeringsmodaliteiten ervan, zoals zij in
llet ministeriecl !Jesluit van 10 augustus
1947 bepaald worden niet na te leven; dat
ieder der feiten, lleurtelings in de telastlegging· aangewezen, afzonclerlijk genomen,
cle bij de artikelen 32 en 37 van het besluit van de Regent van 10 juni 1947 omschreven en straflmar gestclde inbreuk
uitmaakt wanneer, het yoertuig, zoals
ter zake, op de ovenbare weg gebrnikt
wordt;
Dat, waar aanlegger desbetreffende geen
conclusies genomen had, de rechter, om
zijn beslissing wettelijk te motiveren, niet
behoefde aan te duiden welke van de
twee mogelijkheclen hij als bewezen lJeschouwde;
Dat het middel niet kan aangenomen
worclen;
·
Overwegende, voor het overige, dat de
substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen nageleefcl
werden en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover tle voorziening tegen de
lJeslissing ten opzichte van aanlegger als.
lmrgerlijk verantwoorclelijke voor de beklaagcle Stultjens gericht is :
Overwegende dnt aanlegger geen middel
inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroonleelt aanlegger tot de kosten.
18 october 1954. - 26 kamer.- Tlom·zitte·r, H. Fettweis, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Tlerslaggeve·r, H. De Bersaques. - Gel'ijkluidende conclnsie, H. Paul

Mahaux, advocaat-generanl,
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1° LANDWEJTBOEK. -

-

ARTlKEL 89, go_
VERROD YUHEN IN DE VELDEN OP MINDETt

DAN HONDERD :ME'l'ER VAN "\'VONINGEN, BOSSEN,

ENZ. AAN 'l'E S'l'EKEN. - EETEKENIS VAN
HET WOOHD « VUREN ll.
2° LANDWETBOEJK. - ARTIKEL 89, 8°.
- VERROD YUHEN IN DE YELDEN OP l\IIN DAN
HONDEHD l\fETEH YAN DE >VONINGEN AAN 'L'E
S'l'EKEN. - VERROD TOEPASSELIJK OP DE VU~
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REN AANGES'J'OKEN IN 'EEN IN EEN S'l'ADSCEN'I'R.Ul\I OELEGEN TUIN.
Artike~ S9, so, vnn het Lanilwetboek,
ilat verb·ieclt in de velclen op rnin dan
hondenl rneter vnn tooningen, bos.~en, enz., vuren ann te stelcen, ·is toepnsseU.ilc op ellc open m·ijwill'if! en ti:irlelij7.; v·1uw, en n·iet enkel op rle -uuren
rUe een b·rana 7m·nnen veroo1·za.ken (1).
2° fl et bij cwtikel S9, so, vnn het Lantlwetboelc ttit{feva.cwrli{fcl ·verbocl mwen in
rle tJeltlen op tnin awn homlenl rnetet·
·va.n de huizen ann te steken ·is toepns8el'ij7c op de mwen nangestoken in een
hot, in een stMlscentrmn {fele{fen (2).

1°

(Stilzwijgende oplossing.)
(PROCUREUR DES KONINOS TE VERVIERS,
'1'. FRANCK.)
AR.R.EST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 maart 1954 in hoger beroep
gewezen door d~ Correctionele Rechtbank
te Verviers ;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schencling van artikel 89, so, van het
IJanclelijk wetboek, doordat het bestreden
vonnis, om het beroepen vonnis te bevestigen waarbij verweersters, beschulcligcl
van overtrecling van bovengemelcle wetsllepaling, vrijgesproken werd, hierop
steunt clat het woorcl « vuur ll in een bijzomlere zin moet verstaan worden en aileen die vuurhaarden becloelt welke een
lJrand kunnen veroorzaken, clan wanneer
cle tekst van de wet in zich sluit dat het
feit aileen op mincler clan 100 meter van
huizen, bossen enzovoorts een vnur aan
te steken een branclgevaar uitmaakt :
Overwegencle clat het bestreclen vonnis
vaststelt dat verweerster papier en andere
afval in haar in het staclcentrum van
Verviers gelegen tuin verbrand heeft;
Overwegende dat artikel S9, so, van bet
Lanclelijk Wetboek van toepassing is op
{~]];: open, vrijwillig en tijclelijk vum·;
(1) Verbr., 28 februari 1883 en cle conclusie
van de H. procureur generaa1 Faider (Bt~ll. en
PAsiC., 1883, I, 45); CRAHAY, Traite cles contraventions, nr 795 ; ORBAN, Code nwal, nr 532 ;
PIRNAY, T1·aite dt~ Code nwal, nr 309; CLE~IEN'l' en LEPINOIS, Code 1·ural belge inte1·prete,
ur 918; RrGAUX en TnoussE, Cocles cle police,
bel. II, blz. 183 ; Rep. prat. cl1·oit belge, yo Droit
ru1•al, nr 475.
(2) Door het bestreden vonnis te verbreken,
dan wanneer dit laatste vaststelt dat het litigieuze vuur in een in een stadscentrum gelegen
tnin aangestoken werd, neemt het hof stilzwijgend aan, dat een stadstuin een veld

Overwegende dat deze bepaling, welke
tot doel strekt de openbare veiligheid te
verzekeren, gesteund is op het niet te
weerleggen vermoeden dat in de velden
ov mincler dan 100 meter van woningen,
bossen enzovoorts mmgestoken vuren, gevaar opleverei1 ;
Dat daaruit volgt dat het bestreden
vonnis, door verweerster vrij te spreken
om reden het woord « vnur l>, naar de zin
van artikel S9, so, van het Lanclelijk ·wetboek, enkel van toepassing is op de haarclen welke een brand kunnen veroorzaken
en, de brnnclstoffen ter zake wegens hun
aard of bun gering belang geen « vuur l>
naar de zin van evengemeld artikel uitmaakten, cleze bepaling geschonden heeft;
Om die reclenen, verbreekt het bestreclen vonnis; beveelt dat melding. van onclerhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing ;
veroorcleelt verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Luik, zetelencle in hoger
beroep.
1S october 1954. - 2" kamer. - VoorzUte1·, H. Fettweis, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·sln{f{fever, H. Bareel. Gelijlcl1titlenae oonclu.sie, H. Paul Mallaux, aclvocaat-generaal.
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1° HOGER BEROEI'. ·-- S'!'RAFZAKEN.
DOUAli'EN EN ACCIJNZEN. - .AANHANOIG MAKEN BIJ DE REOHTER IN HOGER BEROEP. VERKLAJUNO VAN HOGER BEROEP EN OEEN
DAGV.AAR.DING.

2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - INBREUK SLECHTS MET OELDSTRAFFEN STRAFBAAR OES'J'ELD. - RECH'l'SCOLLEGE VAN WIJZEN REGELMATIG ME'l' DE ZAAK IN KENNIS GES'l'ELD DOOR HE'l' BEIIEER. - DAGVAARDING
VAN HE'l' OPENBAAR MINIS'l'ERIE DE ZAAK 'l'ERUOBRENOEND V66n. HE'J' RECHTSCOLLEOE DA'1'
ER l\IEDE IN KENNIS WERD GES'l'ELD. - WET'l'ELIJKHEID.
kan uitn1aken in de zin van artikel 89, 8°, van
het Landwetboek, bij gebrek waarvan de vrijspraak zou gerechtvaardigd zijn geweest,
hoewe1 op grond van een andere reden, en de
voorziening van belang ontbloot zou geweest
zijn.
Wat de draagwijdte betreft van het woord
" veld » in het Landwetboek, raadpl. verbr.,
13 februari 1899 (Bttll. en PAsro., 1899, I, 122);
4 october 1900 (ibid., 1900, I, 357); RIGAUX
en TnoussE, Codes de police, bd. II, biz. 180
en 184. Vergel. LEs NOVELLES, Cocle 1'Ural,
nr 302.

-873° DOUANEN EN ACCIJNZEN. -

AL-

COHOL. DEWERKING VAN WEKING ZONDEH
AANGIFTE. !NBHEUK S'J'RAFBAAR AFGEZIEN
VAN RET INZICHT VAN DE DADER.

4° DOUANEN EN ACCIJNZEN. coHOL. AANGIFTE.
KING.

AL-

DEWERKING VAN WElUNG ZONDER
TJI1'WERKING DEZER BEWER-

5° RECHTEN VAN DID VERDEDIGING.
1\IIISDRIJF DAT Ul'l' VERSCHEIDENE A~'ZON
DERLIJK GENOAIEN FEI'l'EN KAN WORDEN SAli£ENGESTELD. BETICHTING DIE GEZAJ\IENLIJK OP DIE VEHSCHILLENDE FElTEN WIJS'l'.
BEKLAAGDE DIE ZICH TE VERDEDIGEN
HEEF'l' NOPENS ELKEEN VAN DE FElTEN DIE HE'l'
UISDRIJF KUNNEN UI'l'MAKEN.

1o In stra,jzaken, en in het b-i_jzonder in
zaken van aonanen en aeei.jnzen, is het
de verlclrwin{f van ho{fe·r beroep, en
niet de dag·vaa1·ain{f om voo;· ae 1·echte1·
in hogm· bc'I'Oep te verschijnen, tl·ie ae
zaak
bij
aeze
laatste
aa.nhangig
maakt (1).
2° Wanneer het ;·echtscollerte van wijzen
rloor het beheer van douanen en accijnzen regelmatig in lcennis is gesteld met
een mistlt"i.jf, dnt slechts tot toepassin{l
van geldst·raffen aanleitlin.Q Jean {Ieven,
is het openbaar ministm·ie bevoega 0'/n
de belclaa{ltle te dagvaa1·aen om v66;·
rlit rechtscollege te ve1·schijnen ten
einde ove;· de vortlc;"in{l van het lichee;·
te horen 7titszH·eken (2).
3o Het misd;··ijf dat e·r in bestnat, zonde;·
aangifte, een bewe;·Jcin{l 1Jrtn welcin{l ;{it
te voeren is stmfbnnr rtfgez·ien van het
inzicht van de drtde;· (3). (Wet van
15 april 1896, art. 124, 1 o.)
4° De bewerlcing vnn wekin{l zonder nnngifte knn erin bestnnn f;··uit in vnten te
plaatsen wnarin het znl weken, wanneer deze ve;Tichtingen het ve;·vrtardi{len van alcohol nls rtewild werkelijke
witslag hebbe-n. (Wet van 15 april 1896,

art. 124, 1o.)
5° lVnnnee;· de betichUng {ICZrtmenlijk
wijst op vm·schillende feiten, die Mzonderlijk een misddjf kwnnen u.itmnken,
wordt de belclaagde e·r nld;ts vnn verwittigd dat hi.i zich hoett te verded·igen
nopens elkeen q;nn de feiten, die het
misdrijf lc·zmnen ·uitmrtlccn.
(MAUEN, '1'. BELGISCHE S'J'AA'l'.)
AUREST

RET HOI<'; -

(4).

arrest op 8 april 1954 gewezen ·door het
Hof van beroep te Gent, op verwijzing
van de zaak naar dat hof, bij arrest van
het Hof van verbreking van 20 october
1952;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 1 van de wet van
17 april 1878, de voorafgaande titel bevattende van het Wetboek van rechtspleging in strafzaken en van artikel 247 van
de algemene wet van 26 augustus 1822
over de heffing der rechten van invom"
en van tle accijnzen, doordat het Hof
van beroep te Gent, op verwijzing van
ue zaak bij arrest van 20 october UJ52·
van het Hof van verbreking, bij het bestreden arrest over de vordering van het
llestuur van douanen en accijnzen uitspraak gcdaan heeft ingevolge de dagvaarding om te verschijnen welke ten
verzoeke van het openbaar ministerie
nan de partijen betekend wenl, dan wanneer bedoelde vordering aileen uoor vermeld bestuur of in naam van dat bestuur
kan ingesteld en gevolgd worden, en dan
wanneer aanleggers niet vrijwillig verschenen zijn :
Overwegende dat de vervolging ten laste
van aanleggers nit hoofde van inbreuk op
de accijnswetten door het bestuur van
douanen en accijnzen regelmatig ingesteld
werd v66r de Correctionele Rechtbank te
Charleroi, welke zo over de vordering
van het bestuur als over de er aan gevoegde vordering van het openbaar ministerie uitspraak gedaan heeft;
Overwegencle dat de zaak door het
door aanieggers tegen de beslissing van
de correctionele rechtbank ingesteld hoger beroep, llij de rechtscolleges in hoger
beroep aanhangig gemaakt geweest is;
Overwegende dat, ten gevolge van de
op de voorziening door de Delgische
Staat, llestuur van douanen en accijnzen,
uitgesproken verbreking, het op verwijzing rechtsprekend hof, binnen de grenzen van die verbreking in de plaats is gesteld geweest van het rechtscollege in
hoger beroep dat aanvankelijk van de
zaak kennis had genomen;
Dat het op verwijzing rechtsprekend
hof, regelmatig in kennis gesteld met de
door het bestuur van tlouanen en accijnzen ingestelde en gevolgde vordering, en
v166r hetwelk de Delgische Staat overigens geconcludeerd heeft en de veroordeling van aanleggers tot de geldboeten.
verbeurdverklaringen en kosten gevor-

Gelet op het bestreden

(1) Verbr., 2 october 1950 (A1T, Verbr.,
1951, biz. 32) en de nota 3.
(2) Raadpl. verbr., 14 september 1917
(Bull. en PASIC., 1918, I, 85); 22 mei 1922
(ibid., 1922, I, 317) en nota.

(3) Verbr., 20 october 1952 (A?"1". Verb;·.,
1953, blz. 69).
( 4) Ret hof heeft vroeger twee arresten in
zelfde zaak gewezen op 17 december 1951
(Ar;•. Verbr., 1952, blz. 185) en 20 october 1952
(ibid., 1953, biz. 69).

-88dossier bleek clat een bewerking door weking zou plaats gehad hebben, en te be>veren « clat de bewerking door weking
een aantnl bijzonclere bewerkingen vereist welke trouwens in de wet van 1896
beschreven en bij die wet geregelcl zijn,
wijl het niet bewezen is clat de concluderencle partij (eerste aanlegster) zulke
bewerkingen zon vcrricht hebben J> ;
Overwegencle clat het arrest erop wijst
<< dat de enige in artikel 124, 1 o, van de
wet van 15 april 18116 bedoelcle bewerking
deze is die erin bestnat de vrnchten te
plaatsen in de vaten waarin zij zullen
weken, zo die bewcrking met het oog ov
de vervaanliging vnn alcohol verricllt
wordt J> •
Over>~;egencle clat het bovenclien de gegevens llepaalt waarop de rechter in hoger !Jeroep gesteund heeft om er uit af te
leiden clat aanlegster de bewerking lloor
weking verricht had cUe de ten hare last<'
gelegcle inbreuk uitmankt;
Dat cleze beschouwingen een pasS'end
antwoord op llet verweer vnn aanleggers
verstrekken;
Dat het midclel in feite niet opgaat;
Over bet vierde middel, afgeleid nit de
schemling nm de artikelen 233 en volgende van de wet van 26 a11gustus 1822
en 124, 1 o, van de wet van 15 april 189G,
cloordat enerzijcls, het bestreclen arrest
verklanrt « clat de verbalisanten ten laste
van de beklaagclen al de feiten opgesomd
Over beide omlerdelen :
Overwegencle dat het bestreden arrest, hadden die de inbreuk nitmaken, door
door te zeggen dat het « binnen de bij vast te steilen clat de pruimen die een
de arresten van llet ·Hof van verbreking- maancl tevoren in het vat geplaatst gevan 17 december 1951 en 20 october 1952 weest waren, de vloeistof voortgebracht
bepaalde grenzen >> nitspraak cloet, na die haclden waarvan de monsters afgenomen
grenzen in zijn motieven duidelijk aan- wenlen en door te vermelden dat de begeduicl te llebben, zonder dubbelzinnigheicl klaagde hun verklaard had de pruimen
beslist dat de bevestiging· van het beroe- in het vat geplaatst te hebben ten einde
ven vonnis enkel slaat op de door het er een alcoholisch product nit te halen )),
hestnnr ingestelde en gevolgde vordering·, !lan wanneer de feiten welke de verbamet llet oog op de toepassing van geld- lisanten dienen vast te stellen de inbrenk
hoeten en verbeurclverklaringen en op de moeten uitmaken, afgezien van de inzichten der schuldigen, en doordat ander''eroonleling tot de kosten;
:r.ijcls, het bestreden arrest, om het beDat het middel ov een onjuiste inter- staan van de inbreuk vast te steilen, op
vretatie van het hestreden arrest ge- een opzcttelijk element in hoofcle van de
»tenml is en derhalve in feite niet opgaat;
lleklaagden wijst, clan wanneer de inOver het derde middel, afgeleitl nit de ln·euk alleen in de materiele scllending
><chemling van artikel 97 van cle Grond- van de wetsbepaling bestaat welke schenwet, tloordat het bestreclen arrest niet tling, afgezien van om het even welk ingeantwoorcl l1eeft op het .door aanleggers :r.icht, moet vastgesteld worden :
hij conclusies aangevoercl middel, wanrin
Overwegende dat, zo de bewerking van
rlezen staande hielden tlat het niet be- prnimen door weking, zonder aangifte,
wezen was dat een bewerking door we- een stoffelijk bestanddeel is dat volstaat
king, vereiste voorwaarde tot het plegen om de ten laste van aanleggers vastgevan •le inbreuk door de wet, zon plaats stelde inbrenk nit te maken, afgezien van
gehall llebben :
het strafbare inzicht waarmede dezen
Overwegende dn t aanleggers zich ertoe !Jij het verrichten van het ten laste gebepe.rkt hebben bij conclnsies aan te voe- legd feit gehandeld hadden, cUt feit evenren dat noch uit het proces-verbaal van wei samengesteld is en het beslissend
vnststelling, noch uit de gegevens van het kenmerk van de door aanleggers ver1lcr•l heeft, derhalve geldig uitspraak
heeft kunnen doen -over die vordering
welke ter terechtzitting werd opgeroepen
ingevolge ae ten verzoeke van het ovenhaar ministerie aan de partijen betekende
·llagvaarding;
Dat het midclel clienvolgens naar recht
faalt;
Over llet twcede miclclel, afgeleicl nit de
Bcllemling van artikel 97 van cle Grondwet en van het gewijscle, doordat, eerste
onderdeel, llet b.estreden arrest, door het
1Jeroepen vonnis te bevestigen waarbij
aanleggers niet enkel tot de geldboete,
•le verbeurdverklaring en de kosten werden veroordeeld, maar waarbij aan elk
lmnner eveneens een hoofdgevangenisstraf van een jaar opgelegd werd, in
xijn clispositief zijn motieven tegenspreekt
waar het zegt clnt het op verwijzing lJeslissencl llof aileen nog over de vbrdering van llet bestunr te kennen heeft en
g·een veroorcleling tot hoofdgevangenisstraf meer mag uitspreken, en doordat,
tweede onclerdeel, het arrest een hoofdgevangenisstraf oplegt dan wanneer het
<trest van het Hof van beroep te Brussel,
waal'tegen llet llestunr aileen zich voorzien lleeft, door aanleggers vrij te spreken, een definitieve lleslissing geveld
heeft over de vordering van llet openhaar ministerie tlie tot toe}mssing van <le
strnf strekte :

-89richte daclen client te worden afgeleid
uit de materiele uitslag dat die daclen opgeleverd hebben of tot doel hadden op
te leveren;
Dat mitsdien in deze twee opzichten het
middel op een verwarring berust tussen
het strafbaar opzet, de dolus, die aanlegg·ers tot het aangeklaag·cl feit zou aangezet hebben, bestanclcleel clut ten aanzien
van bet bestaan van de inbreuk onverscbillig is, en door het arrest trouwens
niet vastgestelcl worclt, en het bestanddeel clat de aard van de door hen verrichte daclen kenselletst;
Dat bet micldel, dat op een verwarring
tnssen twee essentieel verschillende geflachtengangen rust, in feite niet opgaat;
Over bet vijfcle middel, afgeleicl nit de
schending van artikel 124, 1 o, van de wet
van 15 april 18!J6, cloordat aanleggers vervolgd en veroorcleelcl zijn geweest ter
zake van schuldige cleelneming nan de
inbreuk van zoncler aang·ifte een hewerking van bevoclltiging, weking en gisting
van pruimen in hun woning verricht te
hebben, dan wanneer deze inbreuk niet
voorzien is door artikel 124, 1 o, van de
wet van 15 april 18!J6 hetwelk het feit
zonder aangifte thuis een bewerking van
bevochtiging, weking of gisting te verrichten als strafbaar aanmerkt, en clan wanneer zij niet uitgenocligcl zijn geweest
ten aanzien van de overeeukomstig de
wet verbeterde telastlegging verweer te
voeren:
Overwegende dat het arrest cle uitgesproken veroortlelingen wettelijk rechtvaardigt door vast te stellen uat de feiten van de tegen verwcerders ingebrachte
telastlegging, waarbij deze vervolgd werden om, op een der door de wet omschreven wijzen van cleelneming, in hun woning een werk van bevochtiging, weking·
en gisting van pruimen zomler aangifte
te hebben ven~icht, bewezen zijn, naardien de wet het feit in de aldus omschreven omstandigheclen een bewerking hetzij van bevochtiging, hetzij van weking,
hetzij van gisting van pruimen te verrichten als inbreuk aanmerkt en strafbaar stelt;
Dat aanleggers vervolgd, en clerlmlve
uitgenodig·d geweest zijn, hun verweer
voor te clragen ten aanzien vm1 elk der
elementen van de feiten welke in de clagvaarding waren opgegeven en het misdrijf .konden uitmaken;
Dat het micldel niet kan aangenomen
worden;
En overwegencle dat d<' substantiiile of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
toegepaste straffen overeenkomstig de
wet zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorzie-

ning; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
18 october 1954. - 2e kamer. - l'oorzUte·r, H. Fettweis, raadsheer waarnemeurl
voorzitter. - l'e1·slftggevm·, H. van Beirs.'
- Gelijkl·uirlende conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiters.

HH. Yan Leynseele en Leonard (dezelnntste van de nalie van Charleroi).
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VONNISSEN EN ARRESTEN. -

STRAir-

ZAKEN. ARRES1' VAN RET HO~' VAN BEROEP WAATI.BI,J HE'£ BEROEPEN VONNIS VERNIETIGD WOHD'l'. ARREST STEUNEND Ol'
RET REGELMA'riG VOOR RET HOF VAN BEROEP'
GEDAAN ONDEHZOEK. WE1"fELIJKHEID.

W anneer het hot van be1·oep het beroepen vonn·is 'Vernietigt, omllat het gewezen werll cloor· een eni.qe r·echte·r !lie aT
de zitUngen in lle zctak n·iet heeft bij,qewooncl, ste·wnt het wetteUjlc zijn IJCsUssing op het 1·egelmatig v66·r het hot
gedaan onde·rzoek (1).
(DE PAEPE.)
ARREST.

I-IET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 september 1954 gewezen uoor
het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig micldel, afgeleid nit de
schending van artikel 7 van cle wet van
20 april 1810, cloordat het beroepen voitnis gewezen wercl cloor de enige rechter
van Ackere die al de zittingen in de
zaak niet bijgewoond had :
Overwegencle dat het bestreclen arrest,
na het beroepen vonnis te niet gedaan te
hebben, vastgesteld heeft dat, ten gevolge
van het voor het hof van beroep gevoerd
onderzoek de zaak in staat was om ten
gronde herecht te worden en de tegen
aanlegger weerhouden telastleggingen,
door clat onderzoek bcwezen verklaart;
Dat het bestreden arrest mitsdien de
in het middel ingeroepen nietigheid van
de beslissing van eerste aanleg niet overgenomen heeft;
Dat de aangeklaagde onregelmatigheden
(1) Zie verbr., 19 april 1948
1948, blz. 220); 25 april 1949
blz. 271); 19 october 1953 (A1'7".
biz. 106; Bull. en PASIC., 1954,
nota's 1 en 2, blz. 123.

(Ar1·. l1erb1·.,
(ibid., 1949,
l1erb1·., 1954,
I, 122) en de

-90~lerbalve

niet tot vernietiging van bet arrest lei den Imn;
W aaruit volgt clat het miclclel niet kan
aangenomen worden ;
En overwegende dat de substantiele of
-op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
·l•eslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
18

1954. - 26 kamer. - Foo!·z-it:te!·, H. Fettweis, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Fe·rslag,qever, H. Bareel. ·Gelijlcl·n'iilenrle concl7tsie, H. Paul Mallaux, advocaat-generaal.

voorzitter. -

Versla,qgever, H. Gironl. GeUj7cluidende concl-ltsie, H Paul Ma-

haux, advocaat-generaal.

2 6 KAMER. -

to INKOMSTENBELASTINGEN. --'BEROEP VAN DE BELAS'l'INGSCHULDIGE TEGEN
DE BESLISSING VAN DE DIHECTEUR. TERMIJN.

oetohc~r

2" KAMER. -

18 october 1954

'VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH KAN
VOORZIEN. S'l'RAFZAKEN. PROCES-VERBAAJJ VAN VERSCHIJNINH VAN DE BESCHULDIGDE V66R DE VOORZITTER VAN HET HOF
VAN ASSISEN. YOORZIENING NIET ON'l'VANKELIJK.

Het O•IJereenh:omstig a·rt'ilcel 293 vwn het
Wetboelc vwn st1·atvo·rrlet"ing opgemnalct
proces-ve'l"lmal van verschijning van de
beschulfl'igcle ·v61k cle voorzitte·r van het
hof ·van assisen, Tcnn, als zoclan·ig, n·iet
het 1JOon.verp van een voo1·ziening in
verbrekin.{f 1tit'lna.lcen (1). (Wetb. ,-an

strnfv., art. 407.)

19 october 1954

2°

INKOlVISTENBELAS'l'INGEN. BEROEP VAN DE BELAS'l'INGSCHULDIGE 'l'EGEN
DE BESLISSING VAN DE DIREC'l'EUR. VERTREKPUNT : DA'l'U:I\<1 DER BE'l'EKENING VAN DE
BESLISSING. DATUM DIE DOOR VERMOEDENS 1\fAG VASTGESTELD 'VOR.DEN.

to H et be·roep vnn rle

belasUngsch~tldige

tegen cle beslissing, waa1'bi:i de directeu1' de1· belastingen ove1· zijn bezwaa.~·
solwift 1t.-itszn·aak cloet, en het origineel
vnn de acmzegg·ing van dit beroep moeten, op stntffe vnn verval, ter g1·ijfie van
het hot van bemep neergelegd wonlen
binnen rle tenn:ijn vwn veerti.g clagen
vcmaf <le betekeniny van cle beslissing
ann de belnnghebbende (2) (3). (Wet
van G september t895, art. 8.)
2° De clat·ztm tVU(t·rop cle besUssing_. waa,!'bij cle cli·reote7t!l' cler belastingen over
het bezwaarsoh1"ift V(tn cle belastingschttldige uitsp1·aalc geclaan heeft, aan
deze laatste betelcencl we·rd, mag floor
·vermoedens 'L'astgestelll worclen.

(GERARD.)
(MEURISSE, 'l'. BELGISCHE S'l'AAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARRES11 •

HET HOF; - Gelet op het proces-verbaal van verschijning v66r de voorzitter
van bet Hof van assisen van Brabant van
t5 september 1954, waartegen de voorziening gericht is ;
Overwegende dat voorziening in verbreking enkel tegen de arresten en vonnissen openstaat;
Dat, wijl het overeenkomstig artikel 293 van het vVetboek van strafvordering opgemaakt proces-verbaal van verscbijning v66r de voorzitter van het bof
van assisen, noch een arrest noch een
vonnis is, de voorziening- niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
t8 october t954. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Fettweis, raadsheer waarnemend
(1) Zie verb1·., 1 maart

1954, biz. 442; B•tll. en

1954 (Ar1·. Ve1·br.,
1954, I, 564).

PASIC.,

AUREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 april 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
scllencling van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 13t7 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 65 der samengescllakelcle wetten betreffende de inkomstenIJelastingen, samengeschakeld bij het besluit van 3t juli t943, en 8 van de wet
van G ::;eptember 1895, doorclat het be~
streclen arrest beslist heeft : « dat vaststaat en niet betwist wordt : to dat de
(2) Zie verbr., 11 mei 1954 (B•tll. en PAsrc.,
1954, I, 774).
(3) Sedert het van kracht worden van de
wet van 23 juli 1953, waarvan het artikel 1,
onder meer, het artikel 8 van de wet van 6 september 1895 wijzigt, is deze termijn van veertig vrije dagen.
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llestreden lleslissin11: op 25 juni 1948 is
genomen geweest; 2° dat zij op dezelflle
dag, ten einde lletekening bij aangetekende brief aan de belanghebbende, ten
postkantore is afgegeven geweest; 3° dat
de betekening door het middel van de
post norJllllal een tijdsruimte van 24 uur
vergt; 4° dat .de betekening de belanghebbende bereikt lweft; 5° dat niet bewezen is, noch zelfs beweerd wordt dat
een abnormale gebeurtenis de afgifte
van de aangetekende brief zou vertraagd
hebben; en dat uit deze beschouwingen
genoegzame vermoedens voortvloeien ten
llewijze ervan dat de bestreden beslissing op 26 juni 1948 aan de belanghebllende is betekend geweest en dat de bekwame.termijn, bepaald bij artikel 8 van
de wet van 6 september 1895, tot het neerleggen van het verzoekschrift ter griffie
dus op 8 augustus 1948 verstreek »; doordat het bestreden arrest, door in dier
voege te beslissen, de in het middel
aangeduide wetsbepalingen geschonden
heeft :
Overwegende dat de rechter over de
grond, door de in het middel aangehaalde
vaststellingen op vermoedens gewezen
heeft, waaruit hij, bij een souvereine
feitelijke beoordeling, wettelijk heeft
kunnen afleiden dat de beslissing waartegen beroep op 26 juni 1948 aan aanlegger is betekend geweest ;
Dat het bestreden arrest, door bij toepassing van artikel 8 van de wet van
6 september 1895 te beslissen dat de bekwame termijn tot het nederleggen ·van
het verzoekschrift op 5 augnstns 1948 verstreek, deze wetsbepaliug niet geschonden
heeft;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 october 1954. - 2" kamer.- Voorzitter en verslaggeve·r, H. Giroul, raadsheer
waarnemend voorzitter. - GeUjlclttidende
conclusie, H. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal, - Pleite1·, Mer Van
Leynseele.

2e
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1° INKOMSTENBELASTINGEN.
EJXTRABELAS'I'ING OP DE IN OORLOGSTIJD BEHAALDE BA'l'EN. VERMOEDENS VOORZIEN
BIJ AR'l'IKEL 2, PARAGRAA~' 3, VAN DE WET
VAN 16 OCTOBER 1945. VERMOEDENS DIE
SLECHTB MOGEN INGEROEPEN WORDEN NADAT
DE HOEDANIGHEID VAN BELASTINGPLICHTIGE
VAS'I'GES'I'ELD WERD.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN. -

EX'I'RABELABTING OP DE IN OORLOGSTIJD llE~
HAALDE WINSTEN. VERMOEDENS WAAROl•
DE ADMINIS'I'RATIE S'l'EUNT OM TE BEWIJZEN
DA'I' EEN BELASTINGSCHULDIGE EXCEP'l'IONELE
BA'l'EN BEHAALD HEEFT DIE BINNEN DE GRENZEN VAN ARTIKEL 21 PARAGRAAF 1, VAN DK
WE'I' VAN 16 OC'I'OBER 1945 VALLEN, SouVEREINE BEOORDELING VAN DE BEWIJSKRACIIT
VAN DEZE VERMOEDENS DOOR DE RECHTER
OVER DE GROND. GEVOLGTREKKING DIE D~;
RECHTER OVER DE GROND AFLEIDT UIT FElTEN DIE MET DIE VERMOEDENS S'l'RIJDIG ZIJN.
TOEZICH'I' VAN HET HOF.
Un'GF:S'l'REKTHEID.

1° De bij artilcel 2, pa·rag1·act! 3, van de
wet vnn 16 october 1945 V001':1iiene vet·moedens mogen slechts tot staving vau
een aa-nslay ·in de extrabelastiny inyeroepen wonlen, nadat vastgeste/.d werd
dat de belastingsclwldige de hoedani_qheid ·van belastinyplichtige heett (1).
2° Indien de 1·echtm· ove1· de grand souvel·ein de bewijslcracht beoo1·deelt van
de ve1·moedens, waarop de administra.tie stetmt om te bewijzen dat een belastingschttld·ige, gedttrende het be/.astbaar
tijclpeTlc, exceptionele oaten lJehanld
heeft, die binnen de yrenzen bepaald
bij a1·tilcel 2, paragraat 1, van de wet
-van 16 october 1945 vallen, mag het hot
van verbreloin{f nayaan of cle gevolgtrelclcing die cle ·rechter afteidt 1tit feiten, die met deze vennoedens strijdir!
zijn, yeen enlcele wetsbepaling schendt.
(BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN FINANCIEN,
T, DE BERLAYMON'I'.)
ARREST.

HIDT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juni 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97 en 112 van
cle Gronclwet, 1319 tot 1322 en 1350 tot
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 55, paragraaf 1, van de wetten betreffencle de
inkomstenbelastingen,
samengeschakeld
bij het koninklijk besluit van 12 september 1936 en, voor zoveel als nodig bij de
besluiten van 3 juni 1941 en 31 juli 1943
en bij het besluit van de Regent van
15 januari 1948, 2, paragrafen 1 en 3, 16
en 19 van de wet van 16 october 1945 tot
invoering van een extrabelasting op cle in
oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, doorclat het bestreclen arrest beslist dat nit de gezamenlijke beschouwingen welke het behelst
blijkt dat de a(lministratie het bewijs niet
(1) Verbr., 4 mei 1054 (Bttll. en
1954, I, 751).

PASIC.,

-92:gelevenl heeft dat de verzoekster niet
« een voor de extrabelasting in aamnerldng komende persoon ll was, dan wanneer die beschouwingen ter znke niet dienend zijn en formeel in tegenspraak met
de wet en de feiten :djn, en er integen-deel nit cle gegevens van het dossier blijkt
dat de administratie, naar de strekking
van de huWige rechtspraak van het Hof
van verbreking, ten genoegen van recht
aangetooncl heeft dat de betrokkene een
voor de extrabelasting in aanmerking komencle persoon is :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na als principe vooropgesteld te hebben
dat de administratie de hoedaniglleid van
voor de extrabelasting in aanmerking komende versoon floor alle rechtsmichlelen
kan bewijzen en tlat het volstaat dat de
door de scbatplichtige bebaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten binnen de bij artikel 2, parngraaf 1, van de
wet van 16 october 1945 gestelfle grenzen vallen, na rle gegevens der zaak onderzocbt te bebben, beslist clat de administratie het bewijs ervan niet beeft bijgebracllt dat verweerster de hoedanigheW
van voor de extrabelasting in annmerking
komende versoon 1weft ;
Overwegencle dat het micldel ter bestrij'fling van deze beslissing doet gelden dat
de in het arrest vervatte beschouwingen
vp grond waarvan bet de door de administratie in aanmerking genomen vermoedeus onvoldoende acbt, ter zake niet dieneml zijn en formeel in tegenspraak met
de wet en de feiten zijn, en clat die vermoedens integendeel bewijzen dat verweerster een voor de extrabelasting in
.aanmerking komende persoon is;
Overwegende dat de vermoeclens welke
de administrntie ten deze inroept gesteund zijn op de abnormnle aanzienlijkheicl van llet bezit aan effecten hetwelk
is gebleken uit cle aangifte welke overeenkomstig de besluitwet van (i october
1944 door de rechtsvoorgauger van verweerster ingedieml werd ;
Overwegende dat de rechter over de
grond in zijn beslissing er op wijst dat
nit de feiten en de stukken van llet dossier blijkt dat de schatplicbtige in 1943
een onroerende erfenis gekregen heeft
waarvan de omvang volstaat om het bedrag Viln llet op 9 october 11144 aangegeven be drag uit te leggen ; da t becloeld
{lomein op 19 november 1943 verkocllt
wercl; dat de eerste effecten welke de
activa uitmaken op 3 februari 1944 gekocht werclen; clat clie feiten door de administratie niet betwist worden;
Overwegende dat de rechter over de
gToncl uit die vaststaancl verklaarde feiten wettelijk heeft kunnen afleiden dat de
activa welke cle administratie in aanmerking beeft genomen om het bestaan van

!Jinnen de bij artikel 2, paragrnaf 1, van
cle wet van 16 october 11t45 bepaalde
grenzen vallende exceptionele inkomsten,
winsten en ba ten te bewijzen, ten cleze
geen genoegzaam bewijskracbtige vermoeclens opleverden; clnt deze beoordeling
souverein is;
Overwegende dat de andere be~Schou
wingen van bet bestreclen arrest, namec
lijk die met betrekking tot llet aanwenden, door de administratie, van de in cle
artikelen 2, paragraaf 3, en 3, paragraaf 1, van de wet van 16 october 1945
omschreven vermoedens, en tot de gevolgen van clat aanwenden ten aanzien
van ·de bewijslast, ten overvloede verstrekt werden; clat llet micldel in clit
zicht zonder belang en dienvolgens niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat de gegevens van bet
dossier welke in bet middel zijn aangeduicl en aan het hof van beroep voorgelegcl werden om, overeenkomstig de · artikelen 16 en 19 van de wet van 16 october 1945, te bewijzen dat verweerster de
lloedanigheid van voor de extrabelasting
in annmerking komende persoon had souverein in· feite door cle recllter over de
grond zijn beoonleelll geweest; dat die
beoordeling nan llet toezicht van het bof
ontsnapt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt· aanlegger tot de kosten.
19 october 1954. - 26 kamer. - TToorzitter, H. Gtroul, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - TTerslaggevm·, H. C. Louveaux.
GeUjlcl1t·idende
conol1tsie,

H. Gnnshof van cler J\!Ieersch, aclvocaatgenernal. ~ Pleiters, 'HH. Paul Coppens
(van de Balie van beroep te Brussel) en
Van Leynseele.

2°

KAMER. -

19 october 1954

1° YOORZIENING IN YERBREKING.
.:_ ZAKEN VAN DIREC'l'E BELASTINGEN. YERPLICHTING EEN UITGIFTE OF EEN AFSCHRIF'l'
VAN HE'l' BES'fREDEN ARREST TER GRIFFIE
VAN HE'l' HOF VAN BEROEP NEEit 'l'E LEGGEN.
BEGRIP.

2° YOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. YERPLICH'l'ING EEN UI'fGIF'l'E OF EEN A,FSCHRIF'l'
VAN HE'l' BES'l'REDEN ARREST TER GRIFFIE VAN.
HET HOF VAN REROEP NEER TE Lli]GGEN. YERPLICHTING OP STRAFFE VAN YERVAL VOORZIEN.

1 o De nitgifte van de best1·eden beslissing, die de aanlegge1· moet voegen bij
zijn voorziening in ve1·1welcing tegen het
arrest van een hof 1mn beroep in zal,,en

-93·van rl·kecte uelnstingen, om zich nnar
(r,rtlkel 14 vnn lle wet van 6 septembe'r
1895 te gedmgen, is lle 1titgifte of het
n[schrift vnn [/CZC[Ifl C£1TCSt, llft Wfl zeggen lle letterlijlce ~veergnve v£tn lle be8lissing, nfrJelevei'll 1loo1· lle grijjier cUe
ze on£/er zijn bewn1'ing heej't (1).
2° De verplichting, voo1· cle cwnlegyer llie
zich In verbrelcino voo1·ziet tegen eon
floo1· een hot van be·roep ·in znlcen van
directe belnstinge·n gewezen nrrest, een
·uitgifte ot een afsclwitt vnn het besti·e(len arrest, binnen lle iloo1· ile wet bcpnallle tennijn teT g!'ij]ie •v£m het hot
van be1·oep neeT te leooen i.s op strafj'e
van verval voo1·zien (2) .
(DE W!Nl\TER_, T. BELGISCHE S'l'AA'r,
11£INISTER VAN FINANCIEN.)

ARRES'l'.
HET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 14 november 1953 gewezen door
bet Hof van beroep te Luik;
Over de ontvankelijkheid der voorziening:
Overwegemle dat, naar luid van artikel 14 van de wet van 6 september 1895,
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van
23 juli 1953, een uitgifte van het bestreflen arrest met het verzoekschrift tot
verbreking binnen een termijn van !JO vrije
dagen op straffe van verval, ter griffie
van bet bof van beroep moet afgegeven
worden;
Overwegende dat de uitgifte van de bestreden beslissing welke de eiser bij zijn
voorziening moet voegen om artikel 14
van de wet van 6 september 1895 na te
komen, de uitgifte of het afschrift is, dit
wil zeggen de letterlijke weergave van de
beslissing, afgeleverd door de griffier die
ze onder zijn bewaring lweft;
Overwegende dat in het onderbavig geval aan die vereisten niet beantwoordt
de tekst welke door de griffier van bet
hof van beroep aan aanlegger ter uitvoering van de wet van 23 juli 1953 werd

!Jetekend, ten eimle de termijn va u
90 dugen te cloen ingaau welke tot llet indienen van een voorziening in verbreking
openstaat; clat immers die tekst onder
meer, noch de smnenstelling van de zetel,
nocll de in de zaak betrokkeu partijcn
vermelclt;
Overwegemle derbalve dat de floor aanlegger als uitgifte van bet bcstreclen arrest overgelegde tekst niet nan !le vereisten van llovengemeld artikel 14 beantwoordt;
Dat de voorziening mitsclien niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; ve1;oordeelt aanlegger tot de kosten.
19 october 1954. - 2° kamer. - Voor_1/littci', H. Gi.roul, raadsbeer waarnemend
voorzitter. - Versll£[1geve1·, I:I. 0. Louveaux.
GeUjlcl·nitlemle
concMtsie,

H. Ganshof van cler Meersch. advocaatgeneraal. - Ple-iters, HH. Gothot (van
de Balie van lleroep te Luik) en Van
Leynseele.

1° KAMER.-

21 october 1954

1°

H.ANDELSHUUROVEREENKOMSTEN. HUURDER DIE REGELM:A'l'IG DE
HERNIEUWING VAN DE HUUROVEREENK011£ST
AANYHAAG'l'. .AN'l'WOOHD VAN DE VERHUURDER DIE ZICH _ER TOE BEPERKT DE HERNIEUWING VAN ANDEUE VOORWAAHDEN DAN DE DOOR
DE HUURDER YOOUGESTELDE AFHANKELIJK 'l'E
S'l'ELLEN. .A~'STAND ERVAN DOOR DE VERHUURDER ZIOH TEGEN DE HERNIEUWING VAN
DE HUUROVEREENKOMS'l' 'l'E VERZETTEN.

2°

H.ANDELSHUUROVEREENKOMSTEN. REGEL11£ATIG VERZOEK TO'l' HERNIEUWING VAN DE HUUROVEREENKOJ\IST DOOR
DE HUURDER. .ANTWOORD VAN DE VERHUURDER ZICH ER TOE BEPERKEND DE HERNIEUWING VAN ANDERE VOORWAARDEN AFHANKELI,JX 'l'E STELLEN: HUURDER DIE

------------------

(1) Aangaancle het begrip uitgifte, zie de
nota 1 onder verbr., 26 juni 1951 (Bull. en
PASIC., 1951, I, 739).
.
(2) Ret Hof oordeelt dat, bij gebrek aan
uitgifte, een af.~chrift van het bestreclen arrest
volstaat, op voorwaarde dat zij letterlijk - en
dus volledig de beslissing weergeve en
voortkome van de griffier, die ze onder zijn
bewaring heeft. Ret Hof herhaalt hier niet dat
net afschrift ook moet getekend worden door
de g;riffier. Dit is nochtans een voorwaarcle
van de ontvankelijkheid van de voorziening
(verbr., 28 april 1953, An·. Verb1·., 1953,
tlz. 586; Bull. en PASIC., 1953, I, 663).

In de zaak, die tot het bestreden arrest aanIeiding heeft gegeven, had aanlegger bij zijn
v'oorziening de tekst gevoegd die hem door de
griffier van het hof van beroep ter uitvoering
van de wet van 23 juli 1953 aangezegd was
geworden, ten einde de termijn van 90 dagen,
toegestaan tot het indienen van een voorziening in verbreking, te doen lopen. Die
tekst, die noch een uitgifte noch een afschrift
was van het bestreclen arrest, vermeldde noch
de samenstelling van de zetel, noch de partijen
in zake, noch het feit dat cle :~;itting openbaar
was geweest. Hij liet aan het hof niet toe
zijn toezicht uit te oefenen.

94ZICH V66R DE VREDERECH'rER VOORZIE~r, GRENZEN VAN HE'r GEDING.

zijn akkoord had te kennen gegeven, dan
wanneer de overeenkomsten voor de partijen als wet gelden en het op de basis
1° Wanneer, in ant'W001'd op een 1'egel- van het gerechtelijk contract gegeven akmatig doo·r de hu.urder ·rngediend ·verkoord aanlegster en venyeerder bond en
zoek tot her:niettwing van een aan de
gevolglijk het geschil slechts zoa:ls het
wet van 80 rtpT'il 1951 ondm··worpen
door de partijen was begrensd geweest
hnurovereenlcomst, rle ve1·h·1Mwde·r zich
v66r de rechter bracht, en het hun ine1· toe beperlcL tle hen~ie·uwin,q vnn nnzonderheid niet mogelijk , maakte een
dere V001'1VCUtrden clan de do01· de h1tu1'vrijelijk gegeven en behoorlijk bewezen
der voorgestelde · afhanlcelij 7c te stellen,
akkoord te herroepen :
doet kij er·van nfstnnd zich tegen de
Overwegende dat ui't het bestreden vonhern-ieuwing vnn de htro~wovereenlcomst
nis en uit de stukken der rechtspleging
te ve1·zetten, en tleze afstand bindt
blijkt : 1° dat aanlegster, handelend als
hem, behottdens n·leUgheitl wegens tlwnlmurster, op 1 augustus 1951 in de voorUng of bedt·og. (Wet van 30 april 1951,
geschreven vormen en binnen de gestelde
art. 14 en 16; Burg. Wetb., art. 1109.)
termijn het recht op hernieuwing uitgezo W anneer, in nntwoo·rd op een tloot· oefend
heeft van het aan de in artikel 1
rle htturde1· overeenlwn~stig nrUlcel 11
van de wet van 30 april 1951 vermelde
·1!n11 tleze wet ingedienrl ve1·zoelc tot he1·voorwaarden beantwoordende buurconnieuw·lng 1Jn11 een hu·lwovet·eenlcomst
tract, hetwelk verweerder haar had toegeonrlerwo·rpen nan cle wet vnn 80 apdl
staan; 2° dat in het antwoord dat hij op
1951., tle verhttm·der zich er toe bepm·lct,
24 october 1951 overeenkomstig de bepaae hernieuw·ing van ae hutwove1·eenlingen van voormelde wet gegeven heeft,
komst vrtn ancle1·e voonoarwclen clnn rle
verweerder de hernieuwing van het huurrlom· de hutwclet· voo·rgesteltle afhanlcecontract afbankelijk heeft gesteld van
lijlc te stellen, en wanneer cleze lnatste
verscbeidene voorwaarclen, onder meer
zich daarna voot· rle 1Jrede·rechter vom·van het betalen van een hogere dan dP
ziet, loopt het geschil niet meer ovm·
door aanlegster aangeboden huurprijs;
het 1'Ccht tot hernieuwing, cloch enkel
3° dat aanlegster zich bij dagvaarding
over cle voorwaat·den of motlaliteiten
van 2 november 1951 llij toepassing van
vnn cle htttt1'0VC1'eenkomst. (Wet van
artikel 18 van dezelfde wet v66r de vre30 april 1951, art. 18.)
derechter voorzien heeft, om haar aanbod
het huurcontract tegen een lmu~:prijs van
(N. V. AIDE ROU~L'IERE AUTOMOBILE,
32.000 frank, verhoogd met de belastinT. <)OOPMANS.)
gen, te hernieuwen, voldoende te laten
verklaren;
ARREST.
Overwegende dat, waar hij het regelmatig verzoek om hernieuwing beantHET HOE'; - Gelet op het bestreden woordt, de verhuurder een daad verricht
vonnis, op 9 december 1952 in hoger be- die beheerst wordt door de bepalingen
roep gewezen door de Rechtbank van eer- van de wet van 30 april 1951, waarin de
ste aanleg te Brussel;
vorm en de gevolgen van clie claad omOver het eerste micldel, afgeleid uit de schreven zijn;
Overwegende, enerzijds, dat nit het in
schending van de artikelen 1101, 1108,
1134, 1708, 1713, 1716 van het Burgerlijk verband brengen van artikel 14 met artiWetboek, 1, 9, 61, 77, 78, 141, 142 van het kell6 van de wet blijkt dat, wanneer, zoWetboek van burgerlijke rechtspleging,
als in onderhavig geval, de verhuurder
1, 11, 13 tot 25 van de wet van 30 april in zijn antwoord aan de huurder, zich
1951 op de handelshuurovereenkomsten erbij bepaalt de hernieuwing van de huur
met het oog op de bescherming van het afhankelijk te stellen van voorwaarden
handelsfonds, 97 van de Grondwet, door- welke van de door de lmurder aangehodat het bestreden vollllis, ofschoon vast- dene verschillen, hij ervan afziet zich
stellende dat verweerder in verbreking, tegen de hernieuwing van llet huurconv66r het gecling en in de loop ervan, het tract te verzetten;
principe van de hernieuwing van het
Overwegende, anderzijds, dat, ingeval
huurcontract van aanlegster aangenomen de huurder, de door de verhuurder gehad en aileen nog nopens de voorwaar- stelcle voorwaarden niet aanvaardend,
den, inzonderheid de lmurprijs welke de zich, overeenkomstig artikel 18, v66r de
rechter verzocht werd te bepalen, niet vrederechter voorziet, het bij deze. recllakkoord ging, evenwel aanneemt dat verter aangebrachte geschil, naar luid van
weei'der voorheen zijn toestemming heeft voormeld artikel, enkel loopt over « de
kunnen herroepen en betwisten dat de voorwaarden betreffeilde de huurprijs, de
wet van 30 april1951 op aanlegster toepasbijdrage in de lasten, de wijze van genot
selijk was, en bijgevolg de hernieuwing of de andere modaliteiten der lmurovergeweigel'Cl heeft waarmede hij principieel eenkomst >>;

-95Overwegende weliswaar dat verweerder· voor de rechter over de grond subsicliair aangevoerd heeft dat zijn uit de
brief van 24 october 1951 blijkende verzaking enkel door het bedrog van aanlegster werd verkregen en dientengevolge
nietig was;
Overwegende echter dat het bestreden
_yonnis zi.in dispositief niet op aanlegsters
l1edrog steunt;
Overwegende dat uj.t de voorgaande beschouwingen volgt dat, waar de rechter
over de gronfl de bij hem door de lmurder
aangebrachte eis afwijst om de reden
!lat, naarclien de huurder niet zelf de in
het onroerend goed geexploiteerde handel
dreef, hi.i geen recht had op hernieuwing
van bet lmurcontract, flie rechter de in
het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
''etwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Nijvel, zetelende in boger
1Jetoep.
21. october 1945. - 1" kamer. - Vo01'zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag,qever, H. Daubres:;;e. GeUjlcllf,idende
conclusi'e, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
PleUers,

HH. della Faille cl'Huysse en Van Leynseele.

1 c KAl\IEH. -

21 october 1954

:MElT HEJT ZEJGEJL GEJLIJKGEJSTEJI,DEJ
TAXEJS. - FACTUURTAXE. - FACTUUR
DOOR DE VERKOPER AAN EEN COMMISSIONNAIR
AFGELEVERD. TAXE VAN 4,50 PER DUIZEND.
VERKOPER DIE GEEN ~'AC'J~UUR AFGELEVERD
HEEFT, ·HOEWEL DEZE VERPLICH'l'END WAS. TAXE VERSCHULDIGD.

Luidens de a1·tikelen 51, 52, 1° en 53 vnn
het Wetboelc der met het zegel gelijlcgestelde tnxes, zijn nnn de tnxe vnn
-1,50 pm· cl~tizend onderw01'1Jen cle tnctnren die aoo1· de ve·rkope1·, commissionnai1' of nnn een door ct1·tilcel 53 met
een commissionnair gelijkgestelcle persoon afgetevenl worden. ·wannee1· geen
factuur do01· lle ve1·1cope1· afgeleverd
wordt, is dezelfde tame ve1·schuldigcl
·indien, lc1·achtens a1·tilcel 57 van gezegcl
Wetboelc, de aflevering va.n cen fa.ctull'l'
·uerplichtencl ·is (1).
(1) Raadpl.
(Bull. en

verbr.,

13

december

PAsrc., 1935, I, 78);

belge, .yo TimMe (Taxes assimilt!es att),

798 en 807.

1934

Rep. prat. dr.
urs

98,

(BELGISCHE STAAT, '1'. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
(( USINE S'I1li;PHENNE ll.)
ARREST.

HEJ'l' HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 juni 1953 gewezen door llet
Hof van beroep te Luik ;
Over het enig mic1del, afgeleid uit de
scllending van de artikelen 51 (zoals gewijzigd bij de artikelen 15 van het koninklijk besluit van 13 januari 1933, 3,
van het koninklijk besluit van 3 juli
1939, nr 10, 1 van het koninklijk besluit
van dezelfde dag, nr 12, 1 van de wet
van 30 december 1939 en 38 van de wet
vau 13 augustus 1947), 52' (zoals gewij~igd bij de artikelen 8 van de wet van
22 juli 1931 en 3 van het koninklijk besluit van 22 juli 1931), 53 (zoals gewijzigd
bij artikel 29 van het koninklijk besluit
van 2-S februari 1935, nr 127, genomen ter
nitvoering van de wet van 31 juli 1934,
verlengd en aangevuld bij de wet van
7 decemller 1934) en 57 (gewijzigd bi.i
artikel 9 van het koninklijk besluit van
28 november 1.939, nr 63, genomen ter uitvoering van de wet van 1 mei 1939) van
het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taxes, ingevoercl bi.i het koninklijk
besluit van 2 maart 1927, ter uitvoering
van artikel 36 van de wet van 8 juni
1926, doordat het bestreden arrest, na
vastgesteld te hebben dat de vennootschap
« Sambre et Meuse ll waarvan verweerster
in verbreking de aansteller is, de factum·
betreffende de door verweernter in verbreking gedane leveringen aan de koper
gezonden heeft, desondanks beslist dat de
factuurtaxe uit kracht van artikel 53 van
het W etboek der met het zegel gelijkgestelde taxes niet verschuldigd is om de
reden dat verweerster in verbreking geen
factum·, delle1:nota of enig· ander daarmede gelijkstaand geschrift van de vennootschap « Sambre et Meuse ll ontvangen
heeft of aan de koper gezonden heeft,
dan wanneer uit de formele, duidelijke
en nauwkeurige tekst van bovengemeld
artikel 53 blijkt dat hij die in eigen naam
of onder een maatschappelijke naam voor
de rekening van de aansteller handelt,
of clie in enigerlei hoedanigheid een factuur aan de koper zendt, als co=issionnair beschouwd wordt, en dan wanneer
krachtens de artikelen 51 en 52' van voormeld wetboek, de i'actuurtaxe in de betrekkingen tussen de aansteller en de
commissionnair opeisbaar is, ofschoon ·. er
tussen hen geen overclracht van koopwaar is geschied :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt : 1 o dat de vennootschap « Samhre et Meuse ll zelf cle factuur betreffende
de in werkelijkheicl door de firma Stephenne (hier verweerster) gedane leve-
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ringen a an haar koper gezon<len heeft;
2° dat verweerster <<de annsteller was >>
van de vennootschap << Sambre et Meuse >> ;
Dat eruit volgt dat deze vennootschap
commissionnair was of door artikel Gel
van voormeld wetboek met een commissionnair gelijkgesteld was ;
Overwegende dat, krachtens de artikelcn 51 en 52' van hetzelfde wetboek, de
taxe van 4,50 per duizend frank op de
<loor de verkopen aan zijn commissionnair afgeleverde facturen geheven won1t ;
Overwegende dat het arrest vergeefs
opwerpt dat verweerster geen factum·
aan de vennootschap << Sambre et Meuse >>
gezonden heeft; dat immers, volgens de
vaststellingen zelf van het arrest, het
afieveren van een factum· door de verkoper aan zijn conunissionnair in onder. ha vig geval, bij toe passing van artikel 57
van voormeld wetboek, verplichtend was;
Waaruit volgt dat het bestreclen arrest
ue in het miclclel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
<le kant van de vernietigcle beslissing;
veroordeelt vcrweerster tot de kosten ·
verwijst de zaak naar het Hof van be:
roep te Brussel.
21 october 1954. - 1° kamer. - Voo1·zitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslnyge·ver, H. Daubresse. - GeUjkltticlen(le conc/.ttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. Ple·ite1·, H. Van

l'OLl'l'JETAAK GEPLEEGD DJE DE VEIUNTIVOORJJELI.JKHEID VAN DE GE~IEEN1'E MEDEBRENGi'.
go TUSSEJNKOMS'1'. - BURGERLUKE ZAKEN. .AANLEG IN VERJJREKING. ~ 0NDEELBAAR GESCHIL.

0PROEPING IN GEDWONGEK

1'USSENKOUS'l'. -

ON'l'VAKKELI.JKHEID.

1° De verplichtin!J van cle rfenwcntelij lee
ove1·he-icl (/c veil-ighe-id, -vacn het ·verlcec1·
·in cle stnttcn te ·ve1·zelce1·en -is tocpasseUjlr., op het ymmlgeb-iecl vnn cle _qcmeente, zowel op cle openbnrc weyen
behorencle tot het rlomein van (le Stant.
of vnn fle tn·ov-ino-ie nls op clegene clie
tot het domei-n vnn ae gemeente zelf
behoren (1). (Decreet van 14 december
1789, art. 50; wet van 16-24 n ugu>1tns

17()0, titel XI, art. g, 1°.)
2° W nnnee,r de bm·gemeestm· een politiemnntregel 'V001' ae veil-ighe'ill vn-rt hct
·verkee,r ·in tle stmten t·reft, hetnllelt hif
ctls o1·gnnn vnn cle ye·m.eente en is een
flo01· hem ·in d·ie poUtietnMc gepleegde
tout van (tetnl (le vernntwoo,rde/.ijlchcid
·van de gemeente mecle te b1'engen (2).

(Decreet van 14 december 1789, art. 50;
wet van 16-24 augustus 1790, titel XI,
art. g, 1°.)

go W nnneer het geschil oncleelbnar is

t·ltS-

sen de (Utnleggm· i.n ve1·Melr.-ing en een
pnrtij v66r de reohter over lle gnmd rZie
zich niet voorzien heeft en tegen w·ie
ueen vom·ziening we1·d in_qestela, is de
oproeping in geclwonyen tnssenlcomst
vnn cleze 1)(trt-ij 1!661· het hof door cle
annleyge1· ontvnnlcel-ijh: (3). ·

Leynseele.
(BELGISCHE S1'AA'l', MINISTER VAN BINNENLt.NDSE
ZAKEN, '!'. VAN HULST.)
18

KAMER.-

21 october 1954

ARREST.

10 WEGEN. -

GEMEEN'l'ELIJKE MACH'!'.
VERPLIOH'l'ING DE VEILIGHEID VAN HE'l' VERKEER IN DE S'l'RA'l'~}N 'fE VERZEKEREN. VERPLIOH'l'ING 'l'OEPASSELI.JK OP DE OPENBAHE
WEGEN DIE DE GEMEEN'l'E DOORLOPEN EN DIE
'l'O'l' DE STAAT OF 'fOT DE PROVINOIE BEHOHEN.
2° BURGEMEESTER.- POLITIE'l'AAK VOOR
DE VEILIGHEID VAN HE'l' VERKEER IN DE S'l'RA'fEN. - BUHGEMEES1'ER HANDELEND ALS ORGAAN VAN DE GE~IEEN'l'E. - FOU'l' IN DEZE

HET HO]'; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 april 195g in lantste aanleg;
gewezen door de Hechtbank van eerste
aanleg te Luik;
Overwegende dat blijkens de aan het
hof voorgelegde stukken, de door verweerder Van Hulst ingestelde voorziening
ten doel heeft herstel te bekomen van de
gevolgen van een ongeval hetwelk zich
op 29 november HJ49 heeft voorgedaan

(1) Verbr., 20 december 1951 (Au. Verb1·.,
1952, biz. 188).
(2) Raadpl., in de zin van het aangetekend
arrest, VAUTHIER, Precis cle cl1·oit aclministmtif,
bd. I, nrs 131 en 153; ERRERA, Traite cle cl1·oit
p·ublic belge, § 330; CAMBIER, nota onder burg.
rechtb. Luik, 20 mei 1946 (Jotwn. t1·ib., 1947,
biz. 329). De procureur- generaal Faider
noemde het decreet van 14 december 1789 en
de titei XI van de wet van 16-24 augustus 1790

« de handvest van de gemeentelijke bevoegdheden » (L'autonomie communale, rede uitgesproken ter piechtige openingszitting· van
15 october 1877, biz. 13).
Zie cont1·a : MARX, Les pouvoi1·s cle police dtt
botwgrnestre, biz. 19 ; VALERIUS, Organisation,
attributions et responsabilites cles communes,
bd. III, blz. 142.
(3) Verbr., 28 apri11950 (Arr. Vm·b·r., 1950,
biz. 542) el} de nota 3, biz. 543.

-97doordat de door hem bestutude wagen
tijdens het rijden op een plaat ijs geslipt
is en omgeslagen werd;
Dat voormelde vordering gericht is tegeu aanlegger, de Belgi·sche Staat, vertegeuwoordigd door de Minister van binnenlandse zaken, t~gen de Belgische
Staat, vertegenwoordigd door de Minister
van . openbare werken, tegen de burgemeester van de stad Vise en tegen de
stad Vise zelf;
Overwegende dat het bestreden vonnis
de Belgische Staat vertegenwoordigd door
de Minister van openbare werken, verantwoordelijk verklaart voor het ongeval
dat veroorzaakt is geweest onder meer
door gellrekkige aanleg en het slecht onderhoud van een gracht langsheen de weg
die van het openbaar llomein van de Staat
deel uitmaakt, van welke gracht het water de weg overgespoeld had;
Dat het insgelijks als oorzaak van het
ongeval (Je font van de burgemeester van
de stad Vise inroept, welke fout zou he, staan hebben in het niet treffen van enige
politiemaatregel om de veiligheid en gemakkelijl;:heid van het verkeer aldaar
te verzekeren, en inzonderheid him·in dat
voormelde burgemeester, ofschoon hij
daartoe over de nodige middelen beschikte, niet onmiddellijk de geboden
dringende maatregelen getroffen l~eeft,
zoals bijvoorbeeld door, nabij de plaat
ijs, een agent van de gemeentelijke
110litie te plaatsen, in afwachting dat aan
<le gebrekkighetlen van de gTacht door degene aan wien het qehoorde zou worden
verholpen;
Dat het vervolgens beslist dat de burgemeester als « orgaan van de centrale
macht (Ministerie van binnenlandse zaken) en niet van de sta!l Vise )) de hem
verweten font heeft begaan; dat het dienvolgens de Belgisehe Staat, vertegenwoordigd tloor de Minister van binnenlandse
zaken, samen met de Jmrgemeester veroordeelt en de stad Vise buiten de za:ak
stelt;
Overweg·ende dat de voorziening het
bestreden vonnis niet hestrijdt in zover
het in hoofde van de Jmrgemeester het
bestaan van een font vastgesteld heeft,
doch in zover het de Staat, vertegenwoordigd door de Minister van binnenlandse
zaken, voor de gevolgen van die font
verantwoordelijk verklaard heeft;
Over het enig middel, afgeleid nit de
sehencling van de artikelen 50 van het
decreet van 14 december 1789, betreffende
de oprichting van de municipaliteiten, 3,
1°, van titel XI van de wet van 16-24 april
1790 op de rechterlijke organisatie, 90,
12°, voorlaatste lid, van de gemeentewet
van 30 maart 1836, gewijzigd bij de wet
van 30 december 1887, 18 en, voor zoveel
VERBR., 1955. - 7

als norlig, 1 en 94 van evengemelde gemeentewet, en 97 van de Grondwet, doorflat het bestreden vonnis beslist heeft dat
« wanneer de JJurgemeesters hun politieplichtigen Vt,rvullen zoals zij bij de verenigde teksten van het decreet van
16-24 augustus 1790 en van artikel 90 van
de gemeentewet, gewijzigd bij artikel 18
van de wet van 30 december 1887 ingericht zijn, zi.i organen van de centrale
macht (het Ministerie van binnenlandse
zaken) en niet van de gemeente zijn ll,
en op cleze overweging de hoofclelijke veroortleling van de bnrgemeester van de
stad Vise en van aanlegger gesteuncl heeft,
clan wanneer de burgemeester, eerste magistraat der gemeente, in de uitoefening
van de politiebevoegdheden waarmede hij
op llet grondgebiecl der gemeente bekleed
i1'l, in de eerste plants een orgaan van
lleze is, en clan wanmeer in elke stand
van zaken, vermits de veiligheid en de
gemakkelijkheid van het gebruik cler straten een der voorwerpen uitmaakt welke
llijzonderlijk aan de waakzaamheid en
het gezag der municipale lichamen zijn
opgedragen, hij bij het vervullen van dr;
in bovengemelde wetten en decreten omschreven politieplicllten als orgaan van
de gemeente en niet van de centrale
macht optreedt :
Overwegende dat het decreet van 14 december 1789 bij artikel 50 bepaalt dat de
eigen functien der municipale overheid
onder meer deze omvat van t< het genot
van een deugtlelijke politie, inzonderheid
met het oog op reinheid, heilzaamheid,
veiligheid en rustigheid in de straten,
openbare plaatsen en gebouwen aan de
inwoners te verschaffen ll;
Dat de wet van 16-24 augustus 1790 in
titel XI, artikel 3, beschikt dat « 1° al
wat verband houdt met de veiligheid en
de gemnkkelijkheid van het gebruiken
van de straten, kaaien, openbare pleinen
en wegen het aan tle waakzaamheid en
het gezag der municipale lichamen opge!lragen voorwerp van poli tie ui tmaakt )) ;
Dat de aangehaalde wetsregelen, welke
door de gemeentewet niet werden opgeheven, generlei onclerscheid maken naar gelang de straten en openbare wegen tot
het domein van de Staat, clat van de provincie of dat van de gemeente behoreu;
Overwegende dat, wanneer de burgemeester een aan de gemeenteoverheid
eig·en functie 'uitoefent, hij enkel als het
orgaan der gemeente en niet als de vertegenwoorcliger van de centrale macht
valt te beschouwen;
Overwegende clat het feit dat de burgemeester door de centrale macht benoemcl wordt niet insluit dat hij in allP
omstandigheclen de hoedanigheid van afgevaardigde of orgaan van die mal'ht
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heeft en haar door zijn fouten verantwoordelijk maakt ;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de door aanlegger tegen de burgemeester van de stad Vise en
de stacl Vise zelf gerichte oproeping tot
tnssenkomst en bimlendverklaring van
het arrest ontvankelijk en gegrond is;
Overwegencle clat, naardien de buitenzaakstelling· van de stad Vise slechts een
gevolg is van de ten opzichte van aanlegger genomen beslissing, ook dat deel van
het dispositief client te worden verbroken
waarbij die buitenzaakstelling uitgesproken wordt;
Om die redenen, ontvangt de tegen de
burgemeester van de stad Vise en de
stacl Vise zelf gerichte oproeping tot tussenkomst en bim1endverklaring van het
arrest; verbreekt l1et bestreden vonnis,
voor zoveel het een veroordeling ten laste
van aanlegger, vertegenwoordig·d door de
Minister van binnenlandse zaken heeft
i:titgesvroken, en de stad Vise buiten de
zaak heeft gesteld ; veroordeelt verweerder Van Hulst tot de kosten der voorziening en de stad Vise tot de kosten van
de oproeping tot tussenkomst en bindendverklaring van het arrest; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing ; verwijst de
alclus beperkte zaak naar de Rechtbank
van eerste aanleg te Hoei.
21 october 1954. - 1" kamer. - Voo·rzitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Venlaggever, H. Piret. - GeUjJcljtidende conclnsie,

H. Haoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Ple1te1·s, HH. Veldekens
en Simont.

LIJIC \VE;TBOEK. 'I'OEI'ASSELIJK OP DE BEWAKEn VAN ALLE LEVENLOZE ZAKEK, DIE MET
EEN GEBBEK BEHEPT ZIJN~ BEHALYE DE GEBOUVVEK DIE 'DUEIGEN IN 'l'l!~ S'l'OHTEN.

2° VEnANTWOORDELI.TKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
-

0NROEREND GOED }.fET EEN GJ~BHI~K BEHEP'l'.

GEllREK DOOR DE TUSSENKOMST VAN EEN
GEEN FOUT, IN DE .
DERDE VEROORZAAKT. ZIN VAN DE AHTIKELEN 1382 EN 1383 VAN HET
BUHGERLI.JK \VETBOEK, TEN LASTE VAN DE
EIGENAAR-BEWAKER BEWEZEN. 0~{STANDIG
HEDEN DIE DE 'fOEPASSING Qp DEZE LAA'l'STlG
VAN AHTIKEL 1384 VAN HET BUHGERLI.JK
WE'l'BOEK NIET UI'l'SLUI'l'EN.

3° VERANTWOORDELI.TKHEID (BUITEN OVEREENKOl\1S'l' ONTSTAAN).
VORDERI!\'G OP ARTIKEL 1384, LID 1, VAN
HET BURGERLIJK WETBOEK GES'l'EUND.
DOOR DE AANLEGGER 'l'E LEVEHEN BEWIJS.

1 o Art·ilcel 1384, lid 1, van het Bu.r.qerlijlc
Wet boelc is toepasselij lc op de bewalcm·
van alle leven laze zalcen cUe met een
gebrelc, behept zijn behalve het bij ar·tikel 1386 bedoelrl geval (1) ; het is dns
toepasseUjlc, onde1· rli.t voo1·1Jehojtd, zowel op cle on1·oerencle goecleren die ui.t
lwn aard onroe1·ena zijn a.ls op de on·roe?·ende goecleren clo01· bestemming of
·inco1·pomtie (2).

2° De dttbbele omsta.ndigheid dat het geIJ?·elc van een onroe·rencl goed door tttssenlcomst ·van een dm·de ve1·oorzaalct
wercl en flat geen enlvele fOjtf, in de
zin va.n cle a.1·tilcelen 1382 en 1383 van
het Bnrge?'lijl;; Wetboelv aan de ei.genaar, 1Jewalce1· van het on1·oe1·end· goed,
•in het gebruilcen van 'zijn eigenclom Jean
verweten worden, sl·wit de ve1·antwoordelij lclwid van de eigena.ar niet ttit als
1Jewa.lve1·, op grond van a1·tilcel 1384,
lid 1, van zelflle wetboelc (3).

3° Deuene cUe op grand vnn aTtUcel 1384,

TEN OVEREENK0l\1ST ONTSTAAN).
ARTIKEL 1384, LID 1, VAN HET BURGER-

lid 1, vcm het Bjt.1·ge'!'lijlc Wetboelc schadeveTgoecUng e'i.st moet bewijzen, doch
moet enlcel bewi.jzen, dnt de verwee1·deT 011 cle vonlerin{! een met een gebre/G
behetJte zaak omle1· zijn , bewalc'i.ng

(1) Ve1;br., 24 mei 1945 (Ar·r. Verb1·., 1945,
biz. 161) en nota in Bull.' en PASIC., 1945,
I, 172 ; 12 juii 1945 (A7'7'. Verbr., 1945,
biz. J R8) ; cass. fr., 28 november 1949 (Dall.
hebd., 1950, biz. 105).
(2) SAVATmR, Traite de la 7'esponsabilite
civile, bd I, nr 341, en de nota's 1 tot 4; JossERAND, Cmw·s cle d1·oit civil 11ositif tran9ais,
hd. II, nrs 536 en 537. Verge!. in DE PAGE,
enerzijds, 'l'raite, bd. II, nr 1004, en, anderzijds, Complement, bd II, biz. 283 en 284.
(3) H.aadpl. verbr., 25 maart 1943 (Arr.

Yerb1·., 1943, biz. 68) en de nota 2 in Bull.
en PASIC., 1943, I, 111; DE PAGE, Complement, bd. II, biz. 289.
Steit de onwetendheid omtrent bet gebrek
van de zaa]f, indieu zij onoverwjnnelijk :is, de
bewaker vrlj van de verantwoordelijkheid die
ingevolge artikel 1384, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek op hem rust? l\'[en heeft hevestigend geantwoord (zie Dor, nota onder verbr.,
25 maart 1943, Rev. crit. iu1·isp1·. belge, 1948,
biz. 184) ; doch deze mening wordt bestreden
door PIRE'l' (Rev. gen. ass. 7'esp., 1946, n" 3880),

1 c KAME.R. -

22 october 1954

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI-

-99heett, dat de aanle,qger een scha(le ondergaan heeft en dat een oorzalceUj!.;
verband t~tssen het gebrelc van de zaa1;;
en de sohade bestaat (1).
(NAAMLOZE VENNOO'rSCHAP
ET CIMEN'rERIES Rllf:UNIES

« BlUQUETERIES
>>,

T. BRUGERS.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 juli 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat nit de aan het hof
voorgelegde stukken blijkt dat verweerders vordering strekte tot herstelling van
de schade welke hun berokkend werd ten
gevolge van de instorting van de top van
een heuvel aan cle voet waarvan hun huis
gelegen was;
Dat, volgens ue vermeldingen van het
bestreden arrest, deze grondafzakking
mogelijk werd gemaakt uoordat de helling van gezegde heuvel voorheen door
een derde bij het graven van een waterweg had doorbroken geweest;
Overwegende dat, alhoewel de rechter
over de grond vaststelt dat geen enkele
font, onvoorzichtigheid of nalatigheid,
naar de zin van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk W etboek, in het gebruiken van haar eigendom aan aanlegster kon verweten worden, hij deze nochtans heeft veroordeeld om de schadelijke
gevolgen van de grondafzakking ten belope van twee vijfde te dragen, daartoe
steunende op de verantwoordelijkheid die
op haar weegt door de schulcl van de
levenloze zaak die zij onder haar bewaking had, in onderhavig geval, door het
instorten van de bovenste grondlaag van
de heuvel;
Over het eerste middel, :ifgeleid nit de
schending van de artikelen 1384, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek e:n 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest eiseres op grond van artikel 1384,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
aansprakelijk verklaart, om reden dat zij
« eigenares is van het gebergte van welks
top de grondafzakking is geschied >> en
dat zij << het gebruik dezer zaak had, ervan genoot en er op toezicht uitoefende
en dat hieruit blijkt dat zij ue bewaking
door VAN RIJN ( « La responsabilite du fait
des chases », J. T., 1946, blz. 165 en 166) en
door de redenen van het arrest van het hof
van 24 mei 1945 CArr. Verbr., 1945, blz. 161).
Het bestreden arrest heeft over deze vraag
geen uitspraak moeten doen, daar de onoverwinnelijke dwalipg niet voor de rechter over
de grond door de aanlegster in verbreldng
had ingeroepen geweest.

van heuoeld gebergte. had>>, dan wanneer
artikel 1384, eerste li.d, op de onroerende
goecleren uit hun aard niet kan toegepast
worden, daar deze goederen niet als een
« zaak die men onder zijn bewaking
heeft » kunnen aangezien worden, en
daar de natuur niet. gebrekkig zijn
kan:
Overwegende enerzijds, dat uit de algemene termen van artikel 1384, lid 1, van
het Burgerlijk Wetboek blijkt dat de door
gezegd artikel bepaalde regel, onder
voorbehoud van het bij artikel 1386 voorzien geval, zowel de verantwoordelijkheid van de bewaker van onroerencle zaken, als die van de bewaker van de roerende zaken bedoelt en dat hij geen onderscheid maakt naar gelang de onroerende zaak een onroerend goed door bestemming of incorporatie of een uiteraard onroerend goed is;
Overwegende anderzijds, dat de onroerende goederen uit hun. aard, zowel als
cle roerende of onroerende goederen door
bestemming of incorporatie, en bijzonder
wanneer hun staat door toedoen van de
mens gewijzigd werd, een gesteldheid
kunnen vertonen welke van die aard is
dat zij schade aan derden kan berokkenen;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede mWdel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383, 1384
van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
eiseres op grond van artikel 1384, lid .1,
van het Burgerlijk vVetboek voor de gevolgen van de kwestieuze grondafzakking
aansprakelijk verklaart, om reden dat zij
eigenares is van het gebergte van de top
waarvan de grondafzakking is geschied,
en door te verklaren dat « indien, zoals appellante (eiseres) het terecht opmerkt, de natuur niet gebrekkig kan
zijn, het echter antlers is gesteld wanneer
de natuurlijke structuur van het landschap door het toedoen van de mens gewijzigd werd en wanneer door deze tussenkomst van de mens een gebrek in betloeld landschap wordt geschapen », dan
wanneer het bestreden arrest, anderzijds,
beslist dat eiseres geenszins op grond van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is, en vaststelt dat de werken die een normale henvel in een steile rotswand g-ewijzigd hebben en alclus het zogezegde gebrek in het
(1) Raadpl. verbt·., 26 mei 1904 (B,tll. en
PAsiC., 1904, I, 246); 19' october 1911 (ibid.,
1911, I, 518); 25 maart 1920 (ibid., 1920,
I, 110); 25 maart 1943 (.Arr. V e:rbr., 1943,
blz. 68) en c1e nota 2 in Bull. en PAsiC., 1943,
I, 111; 24 mei 1945 (An·. Ve1·br., 1945,
blz. 161).

-100landschap geschapen helihen, door een
derde uitgevoercl werclen, waaruit volgt
dat artikel 1884, eerste lid, van het Burger.lijk Wetboek, niet toepasselijk was
op een ongeval dat de zaak, zonder de
tussenkomst van de mens, niet zou hellhen veroorzaakt, wnaruit volgt dat de
aansprakelijkheid voor het ongeval overeenkomstig de artikelen 1382 en 1!388 rustte 011 c1o derde die het ge!Jrek geschapen
hafl:
Overwegencle l1at de dn!Jbele omstandigheic1 dat het gebrek van het onroerend
goed, waarover aanlegster de llewaking
heeft, door de tussenkomst van een dercle
wercl geschapen, en dat geen enkele font,
onvoorzichtigheid of nalatigheicl, in de
7.in vrm de artikelen 1882 en 1888 van· het
Bnrgerlijk 'VVet!Joek, aan aanleg·ster in
!let gellruiken nm haar eigenclom kan
verweten worden, de verantwoorclelijkheid niet nitsluit van aanlegster, als bewa.akHter van het onroerencl goed, op
groncl van artikel 1884, lid 1, van het
Bmgerlijk vVetlloek;
Dat. inderdaad, do enkele voorwaarden, waarvan de eiscr tot schadevergoe<ling het voorlmnden zijn !Jcwijzen moet,
zijn !lat de tegeiipnrtij een met gebrek behepte znak onder zijn llewaking heeft,
om het even of het gebrek al dan niet
ann de handeling van de hewaker te wijten is, tlat de eiser schacle heeft onderg·ttan en dat een oorzakelijk verband bestaat tussen llet gellrek van de zaak en
<leze sclHt de;
Dat het middel naar recllt faalt;
Over llet derde middel, afgeleid nit de
schenc1ing van de artikelen 97 van de
Grondwet, 556, 559, 640, 1382, 1383, 1!384
van het Bnrgerlijk WetfJoek, cloordat het
bestreaen arrest eiseres op grontl van m·tikel 1.884, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek, voor de gevolgen van de kwestienze grondafzakking aansprakelijk verklaart, het door eiseres opgeworpen middel verwerpende waarbij << artikel 640 van
het Burgerlijk 'VVetboek werd ingeroepen,
om cr nit ·mntatis m,.ntanclis af te leiaen
dat het lager liggend erf ertoe gehouden
is de stoffen te ontvangen die natuurlijkerwijze van het hoger gelegen erf neerstorten Jl om reden << da.t cleze wetsbepaling ter zake niet toepasselijk is, vermits
c1e grondafzakking van l augustus 1948,
niet natnurlijkerwijze doch wel ten gevolge van 's mensen toedoen geschiedcle JJ,
dan wanneer, imlien de kwestieuze grondafzakking tengevolge van 's mensen toedoen geschieclde, het niet artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek was
dat het geval belleerste, maar wel de
artikelen l.'l82 en 1!383 van het Bnrgerlijk
W c~tboek <lie, zoals llet bestrec1en arrest
!let besliBt, de aansprakelijkheid van eise-

res, ten deze, niet reclltvaardigPn uaarclien zij geen font begrum heeft :
Ovenw~gende tlat het hof van beroep
niet vaststelt dat de grondafzakking uitsluitend het gevolg .-an een tnssenkomst
van de mens is; dat nit het arrest enkel
client te worden afgeleirt dat dergelijke
tussenkomst tot de grondafzakking lleeft
llijge<lragen;
Overwegende derhalvo dat de in het
midclel bedoelcle beweegredenen de toepassing van artikel 1!384, lid 1, van het
Burgerlijk Wetboek niet uitsluiten;
Dat het midc1Cl feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, .-erwerpt ue voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
22 october 1954. ~ 1 6 kamer. ~ Vom·zitte?·, H. Yandermersch. raadsheer waarnemend voor7.itter.
·
V erslaggeve?·.
H. Piret.
GeUjJc/.uirlencle concl1tsie.

H. Raoul Hayoit de Termiconrt, procurenr-generaal.
Pleitm·s, HH. della
I!'nille d'Hnysse en Simont.
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PENSIOENEN. ~ j\'{r.JNWEHKERS.
lNTREKKING VAN HET l 1ENSIOEN. __:_ REVOEGDHEID VAN DE JmS'l'UURSCOMMISSIE EN VAN RET
HOGER SCHEIDSGEHECHT.

2°

PENSIOENEN. ~ MIJNWERKERs. ~
BESLISSINGEN VAN HET ROGER SCHEIDSGEHECH'l'. ~ J\'fEERDEHHEID WAAlUiEDE ZI.J
WEUDEN UI'l'GESPHOKEN. ~ MELDING NIE'l'
VEREIST.

3°

PENSIOENJDN.

~

MIJNWERKERS.

~

HE'l' HOGJ~R SOHEIDSGEHECHT. BEKNOPTE SAMENVA'l''l'ING VAN Dl•~
BE\VERINGEN EN VER.\\l'EERMIDDELEN DEl{.. PARTIJEN. ~ SAUENVATTING NIET VEREIST.
BESLISSINGEN

VAN

1° De bestmwsconun'isgies vctn fle

VOOT-

zorgslr-asseit en, -in ho.qe1· bc-roep, het
hager scheirlsrterecht, l!efloelfl bi:i a?·tikel 72 vnn cle 1Jeslu.it1Vet vwn 25 feb•ntari
1947, tot samenschal~eUng 1:an rle wetten l!etretfende hct pensioenstelsel van
de m·ijnwerlccrs, nemen lcennis, mulm·
mee?', '/Jan hct intrelcken vwn het in·vnli.diteitspens,ioen van de mijmve?·kers,
voorz,ien l!ij a?·tilcel 36, D, vnn gezegfle
. wet, gew,ijz·i.qfl /J1.j a1·tUcel 2 van cle wet
van 28 me·i 191,9.
2° H et hogm· scheidsgm·echt ·is niet gehottflen ·in zijn beslissing e?· op te wijzen clat doze met volstTelcte meerderhe,id van stemmen der annwezi.ge leden
of IC?·achtens cle beslissencle stern van
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'IJ001'Zi.tte·J·

uenornen werd (1). Be-

sluitwet van 25 februari 1947, art. 75.)
.3° Geen, enlcele wetsbepctling leut ann het
. hoger sche·idsuerecht 011, in de 1'etlenen
vnn z·ijn beslissing een beknopte sa.menvnttinu va.n de be~ve1'inuen en cle reT1Deennidclelen vnn de pa.rti,ien te ve1'rnelclen.
(CORNET, T. NA'l'IONAAL PJGNSlO}~NFONDS
VOOTI MIJNWERKERS.)

ARREST.

BET HOI<'; - Gelet op ue bestreden
beslissing, op 12 januari 1954 gewezen
door het hoger scheidsgerecht in zake
pensioenstelsel voor de mijnwerkers;
Overwegen<le dat nit de aan ltet hof
voorgelegde stukken blijkt dat aanlegger
Cornet, gewezen mijnwerker, zieh ten bezware van het nationaal pensioenfonds
voor mijnwerkers het recht op een invaliditeitspensioen en op een steenkolenbedeling had zien toekennen;
Overwegende dat de bestreden beslis.sing hem het pensioen en de steenkolenbedeling voor een termijn wclke ze lJepaalt onttrekt, om reclen dat annlegger
zieh tijdens gezegd tijdperk een inkomen
heeft verschaft dat het bij artikel 36 D,
van de besluitwet van 25 fellruari 1947
bepaald lJedrag overschrijdt; dat zij hem
ook het voonleel van het bij het besluit
van de Regent dd. 23 april 1949 verleencl
pensioenbijvoegsel onttrekt, en vaststelt
dat hij onverschuldigde voorclelen heeft
gekregen waarvan het bedrag 67.2;)8 fr. 70
beloopt;
Over het eerste micldel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 72 van de besluitwet van 25 felJrnari 1947 tot samenorclening en wijziging van de wetten betreffende het pensioenstelsel cler mijnwerkers en der er mede g-elijkgestelden, '19,
:JG en GO van het in uitvoering van gezegde
besluitwet van 25 februari 1947 genomen
lJesluit van de Regent del. 1:J october 1947,
H2 en 9± van de Gronclwet, doordat de bestreden beslissing, bij bevestiging van de
op 6 juli 1953 door de bestuurscommissie
van de voorzorgskas van Charleroi gewezen beslissing, aan aanlegger zijn invaliditeitspensioen onttrekt. de levering van
steenkolen afschaft en ''aststelt dat aanlegger onverschuldigde voorschotten ten
llelope van 67.258 fr. 70 zou ontvangen hebben, dan ~ranneer, nuar luid
(1) Vorgel., wat betreft de beslissingen gewezen door een tot de rechterlijke orde behorend
J'echtscollege, verbr., 26 september HJ27 (Bull.
en PAsiC., 1927, I, 295) en 30 jlmi 1947
{Arr. Verb1·., 1947, blz. 234).

van gezegde bepalingen van lle beslnitwet
van 25 februari 1947 en van het beslnit
Yan clc Regent del. 1[) october 1947, de lJ•~
stunrscommissies van cle voorzorgskassen en het hoger scheidsgprecht enkel met
een macht \'an jnrisdictie llekleed zijn
om oYer clP annvragen om lJPHHioenen en
andere voordelen nitspraak te <loen; dat
zij de macllt niet llebben om gezegde
pensioenen en voonlelen te ontnemen of
om Yast te stellen tlat voorclelen onverschulcligcl ontvangen werclen, dan wanneer, ten slotte, krachtens cle artikelen 92
et !l4 van de Gromlwet, de ge·schillen DYer
burgerlijke rechten nitsluitencl tot cle
kennisneming van cle rechtbanken belloren:
Overwegende dat artikel 72 van de besluitwet van 25 februari 1947 beschikt
clat cle bij artikel 22 voorzi·~ne hestuurscommissies van de voorzorg:skassen in
eerste aanleg over de aanvragen om hij
toepassing Yan cle beslnitwet verleende
vensioen en andere voonlelen uitspraak
lloen, en dat hun beslissingen in hoger
beroep nan het hoger scheitlsgerecht worclen voorgedrag·en;
Overwegende dat :~o nit cle economic
van de beslnitwet als nit de Yoorbereitlencle werkzanmheden van cle wet van
30 decemlJer 1924, zijnde een van de wetten <lie door de besluitwet samengeordend
wPrclen, lJlijkt clat de wetgever nan de in
artikel 72 van de beslnitwet lJedoelde inrichtingen de macht heeft willen toekennen om alle beslissingen tc" treffen waartoe cle toepas~ing, op de belanghebbenden,
nm cle bepalmgen van gezegtle besluitwet
betreffende het pensioen en andere aan
de mijnwerkers verleende voordelen aanleiding geeft, met uitzondering van de 'twpalingen betreffende strafmisclrijven;
Dat, het middel naar recht fanlt;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van cle artikelen 22 en bijzonder 22, D, 75, en inzonderheid 75, lid 1,
van de beslnitwet van 25 felJruari 1947
tot samenvocging en wijziging van de
wetten betreffende het pensioenstelsel
voor de mijnwerkers en de eJ· mecle gelijkgestelclen, 97 van de Grondwet, doordat de bestreclen beslissing niet vaststelt
dat zij met de bij gezeg·de artikelen 22 en
7:J voorgeschreven meerderheitl van stemmen genomen werd waaruit Yolg;t dat het
Hof van verllreking in de onmogelijkheid
wordt gestelcl zijn toezieht oYer de wettelijkheid yan cleze beslissing uit te oefenen :
Overwegencle dat geen enkele wetsbepaling aan het hoger scheidsgerecht oplegt ann te cluiden, hetzij dat de beslissing met volstrekte meenlerheid van
Rtenunen genomen werd, lletzij dat nit
lwofrle n.m staking van stemmen de
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meerderheid clank zij de beslissende stem
van de voorzitter bekomen werd;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schencling van artikel 97 van de Grande
wet, doorclat de bestreden beslissing niet
als wettelijk met redenen omkleed kan
aangezien worden, naardien zij geen beknopte samenvatting_ van de beweringen
en verdecligingsmic1delen van aanlegger
inhoudt en de miclclelen niet heeft beantwoord welke deze in zijn verklaring van
beroep hieruit had afgeleicl dat de door de
administratie cler belastingen aangecluide
inkomsten die van zijn echtgenote waren
en voorbehouden goederen uitmaakten
waarvan hij noch het beheer, noch het
genot had, dat c1e bijclrage van zijn echtgenote in de lasten van het gezin geen
1.000 frank per maancl had kunnen bereiken en dat, in elk geval, het eerst in
de loop van het jaar 1949 is geweest dat
hi.i zich inkomsten heeft kunnen verschaffen die 1.000 frank per maand te boven gingen;
Overwegencle dat, wat het eerste onderdee! van het micldel betreft, geen enkele
wetsbepaling het hoger scheidsgerecht ertoe verplicht in de redenen van zijn beslissing een beknopte samenvatting der
beweringen en verweermicldelen van partijen te vei·melclen;
Dat de niet aanduiding dezer beweringen en verweermiddelen op zich zelf geen
gebrek aan motivering met zich brengt;
Overwegende dat, wat het tweede ondercleel van het midclel betreft, de bestreclen beslissing gepast op aanleggers verweermicldelen heeft geantwoorcl door, zowel om eigen reclenen als bij verwijzing
naar de motieven van de bestuurscommissie, te cloen gelden dat aanlegger persoonlijk en te zijnen voorclele de beclrijvigheid van vervoerder had voortgezet
en dat bij, gedurende de jaren 19±8, 1949
en 1950 << door zijn persoonlijke arbeid >>
bedrijfswinsten had verwezenlijkt die
voor elk van gezegde jaren hog·er waren
dan het bij artikel 36, D, van de besluitwet van 25 februari 1947 bepaald bedrag;
Dat geen enkel onderdeel van het middel kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 october 1954. - 1• kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Piret. - Gelijlclttidende concltt.s·ie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Simont ell' Demeur.

'1 e RAMER. -

22 october 1954

ECHTSOHEJIDING. - UITKERING T01' ON-·
DERHOUD OP GROND VAN AR1'illEL 301 VAN RET
BURGEHLIJK vVETBOEK. - VEHGOEDING. PASSIEF DA'l' 'fER ZAKE VAN OVEHLIJDEN.
OVERDHAAGBAAR IS. - SCHULD VAN DE NALA1'ENSCHAP VAN DE SCHULDIGE ECH1'(J]~N001'.
De ttitlcej·ing tot onderhou.d wellce, in ye·val van echtscheiding, aan de onschttldige echtgenoot op grand van ctrt-ilcel301
van het Bm·gerlijlc Wetboek wordt toegelcend is een vergoeding ,· zij wordt
passief ter zalce ·van overl-ijden overgedragen en maMct een schtt.ld ttit van de
·nalatenschap van de schuldige echtgenoot (1).

(VERBEKE,

T.

SION.)

De volgende conclnsie wej"d genomerr;
door heej· H a110-it de Termico·ztt·t, tJrocu.t•ettr-gener·aal :

De voorziening onderwerpt aan het oordeel van het hof deze rechtsvraag : Gaat
de last van een krachtens artikel 30:j. van
het Burgerlijk Wetboek toegekende uitkering tot onderhoud 011 de erfgenamen
over van de schuldige echtgenoot die tot
dergelijke uitkering werd veroordeeld ?
Het bestreden arrest heeft die vraag
bevestigend beantwoord, dan wanneer de
voorziening staande houdt dat de uitkering · tot onclerhoud « passief niet overdraagbaar is >>.
Die rechtsvraag heeft tot scherp gehaspel aanleiding gegeven.
Professor DE PAGE, na in zijn TraitrT
elementnire cle droit civil (2) te hebben
gedoceerd : « On admet generalement
qu'en cas de. deces de l'epoux clebiteur la
pension reste clue par ses heritiers )), vergenoegt zich, in het bijvoegsel van dat
rechtswerk (3), met te verklaren :
«La question de sa voir si, en cas de·
deces de l'epoux clebiteur, la pension
reste due par ses heritiers, est controversee >>.
Het Hof van verbreking van Frankrijk
heeft zich seclert meer clan een eeuw bij
de door het. bestreclen arrest gehuldigde
thesis aangesloten. Ik l1aal onder meer·
aan het arrest van 12 december 1848(Dall. per., 1852, 5, 20), het arrest van
2 april 1861 (ibid., 1861, 1, 97), het arrest
van 10 maart 1903 (ibid., 1903, 1, 593), het
(1) Zie de nota, ondertekentl 1~. H., onder·
dit arrest in B•tll. en PAsrc·., 1955, I, 153.
(2) Deel I, nr 980.
(3) Cornplement, vol. I, p. 441. Zie ook Rep._
p1·at. dr. belge, vo Divm·ce et sepa1·ation de cm·ps,.
nr 501.
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1952, blz. 577) en het arrest van 17 januari 1953 (illifl., 1953, blz. 215).
Opvallend is, echter, dat de motivering·
van die arresten niet steeds dezelfde is.
Bij voorl1eeld wijst het arrest van
24 october 1951 hicrop : « Attendu que
si la pension que l'epoux coupable a llil
payer de son vivant, bien q'lf!(t tonne aUmentnLre, lui survit, c'est parce qu'elle
a, ·en soi, le caractere d'une indemnite
pour le prejudice cause par la disparition
du devoir de secours, la rupture du lien
conjugal, · conune lJO·Itr tontes a·u.t1·es reparations,· qu'a ce titre ~lle constitue nne
dette de son 1mtrimoine qui, comme ses
obligations en general, passe telle queUe
a ses ht~ritiers (Dnll. heiHl., 1952, p. 577).
Het arrest van 17 januari 1953 maakt
.geen gewag <<van de anclere vergoedingen dan de vergoeding voor hct verlies
van het recht op onderhoud 11, maar legt
dnarentegen de nadrnk hierop dat de uitkering tot onderhoud met een du.bbel lcnralcteT is bekleecl : << Attendu que la pension prevue par ce texte (art. 301 van het
Bnrgerlijk Wetboek) a un cnractere (t la
fois alimentai·re, tl'ou resulte qu'elle
obeit a toutes les regles prescrites en matiere d'aliments, et que notamment elle
n'est pas susceptible d'une transaction on
.d'une renonciation, et inflemnUaire, constituant lt ce titre une dette du patrimoine qui se transmet aux heritiers du
debitenr 11 (Dnll. heM., 1953, p. 235).
De reclltschrijvers, die de thesis van
de voorziening delen, ofwel betwisten dat
vermPllle uitkering tot onderhoud een
werkelijke vergoeding is (1), ofwel voeren aan << qu'on aboutit ainsi a faire au
conjoint divorce une situation plus favorable qu'au conjoint veuf JJ (2).
Dat de door artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde uitkering tot onderhoud een vergoecling uitmaakt wordt
door meer arresten van het hof bevestigd.
ArreRt van 27 octobe?' 1927 (Bull., 1927,
1Jlz. 316) : « une pension accOl·tlee a titre
cl 'indemni te JJ.
Arrest van 1 clecernbe?· 1932 (Bull., 1933,
blz. 37) : << Attendu que I' action basee sur
l'article 301, tlu Code civil n'est pas, au
sens juridique, nne demande en Dension
alimentaire; qu'elle est nne veritnble action en indemnite accordee a l'epoux innocent \J •.
Arrest van 18 october 1931, (Bull., 1935,
lJlz. 20) : « Attendu que la pension alimentaire prevue a l'article 301 du Code

civil constitue, sons les conditions et
dans les limites fixees par cette disposition, la reparation du prejudice cause it
l'epoux innocent par l'epoux coupable
dont la faute, en provoquant la rupture
du lien conjugal, a entraine !'extinction
du devoir de secours et d'assistance que
le mariage lui imposait envers son conjoint;
Que pour evaluer ce prejudice et le
montant des revenus qui doivent servir a
le compenser, il faut clone se placer au
moment ou se produit le dommage, c'estit-dire au jour ou l'epoux innocent obtient
le divorce JJ. Naar luid van dit arrest zijn
de artikelen 208 en 209 van het Burger. lijk Wetboek vreemd aan die uitkering
tot onderhoud.
En het arrest van 4 mei 1944 (Bull.,
1944, blz. 3i:l7) werd in dezelfrle zin gewezen.
Die rechtspraak is ongetwijfeld ingegeven door de leer gehuldigd .in « Supplement aux principes de droit civil - Laurent JJ (3) : << La pension alimentaire, accorclee par l' article 301, est nne 1nflernnUe
destinee a reparer le prejudice que
l'epoux eprouve en perflant, par l'effet dn
divorce, le flro'it, q·zti lni etait acqnis a ce
moment, de reclamer a son conjoint des
aliments. Mais ce n'est pas l'exemttion
de !'obligation alimentaire imposee par
I' article 212 JJ. En verder : « Ce droit a
certains caracteres communs avec les
creances alimentaires, precisement puree
qu'il est accorde pour dedommager
l'epoux, qui a obtenu le divorce, du prejudice que lui cause la privation clu droit,
ouvert a ce moment a son profit, de reclamer des aliments a son conjoint... De
ce qu'il ne s'agit pas d'une obligation
alimentaire, il resnlte notamment que
I' obligation de payer la pension passe aux
heritiers du debiteur. Il est vrai que si le
mariage n'avait pas ete dissous par le
divorce, le deces de l'epoux debiteur aurait eteint la creance alimentaire de son
conjoint. Cette difference provient precisement de ce que. d'une part, il s'agit
cl'une dette alimeritaire qui doit etre acquittee penflnnt le maringe, tandis que,
d'autre part, il s'agit cl'une indeninite qui
doit etre payee apres la flissolntion dtt
nw·riage

JJ.

AunRY en

--·-----------------

RAu (4) doceren eveneens :
<< Cette pension est allouee 1t titre de reparation du dommage . resultant de la
:fwute de l'epoux coupable, mais seulement du clommage consistant dans la
perte, par cessation du mariage, du droit

(1) DABIN, Rev. c1·it. jt<1'ispr. belge, 1939,
biz. 885 en volg. en onder andere blz. 943;
PASQUIER, Du d·ivorce, n° 1469; LAURENT,
bd. III, n'" 311; BAUDRY-l,ACANTINERIE, Des
pers.onnes, bd. IV, n" 2>10.
(;?.) CL. RENARD, Bev. crit. ju1·ispr. belge,

1953, p. 158; prof. PoNSARD noot onderaan
Fr. verbr., 24 october 1951 (Dall. hebd., 1952,
biz. 577).
(3) Deel I, n" 80,1.
(4) Bd. VII, blz. 288, 202 en nota 4!J.
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decoule... qn'apres le deces de l'epoux
debiteur de la pension, celle-ci subsiste a
charge de ses heritiers Jl. Die rechtschrijvers zijn echter van oordeel dat « l'heritier ne succedant pas aux obligations
clout cette dette est la sanction, a savoir
les obligations entre epoux, qt1i sont
strictement personnelles, il n'en est tenu
que comme sncce,~setH' nnm biens ll en derhalve niet gehouden is op zijn eigen goederen, die n'iet nit de nnlntenschnp voo1·tlcomen. In dezelfde zin FJSJIIEIN, « Le double visage et les singularites de la pension apres divorce (1) : << La S'lUJCess,ion
(de l'epoux debiteur) reste debitrice ll.
BEUDANl' (2} « Si l'obligation de l'artiele 301 revet nne forme alimentaire, son
fondement est indemnitaire... elle se
transmet passivement a cause de mort ll.
In dezelfde zin SCHICKX en VANIS'l'ERJlEEK (3), COLIN, CAPITAN'!' en ,JULLIOT de la
J\iORANDIERE (4). ):>LANIOL en RIPER'l' wijzen
ook hierop dat het gaat om « !'obligation de reparer pecuniairement les consequences cl'un acte illic,ite... mais seulement le prejudice particulier que cause
la disposition du devoir de secours ll (5).
Die rechtschrijvers nemen ook aan dat
die vergoeding « est due par la snccession de l'epoux debiteur ll (6).
FJens aangenomen dat de door artikel 301 van het, Burgerlijk Wetboek bepaalde uitkering tot onderhoud een vel'goeding uitmaakt, clan volgt logischerwi,ize dat zij een last is van de 'iwlntenschnp van de schulclenaar. Gewis is de
Franse rechtsleer van oordeel clat die last
het derde gedeelte van de inkomsten van
rUe nnlntenschnp niet mag te boven gaan.
Die thesis strookt ongetwijfeld met de
billijkheid, inzonderheid wanneer de overledene kinderen achterlaat; maar zij is
onverenigbaar met de interpretatie van
het hof naar luid waarvan de uitkering
tot onderhoud voor geen wi,iziging vatbaar is, tenzij die uitkering geheel en al
niet meer noodzakelijk is.
Het komt mi,i echter voor dat de thesis van de Franse rechtsleer en rechtspraak een wi,iziging van de vigerende
wetgeving zou kunnen rechtvaardigen (7).
Doell ze kan lle lege lntn niet aangenomen worden.

* * *
Tegen de door het besireden arrest gehuldigde rechtsleer heeft men ook aange(I) Dall. hebd., 1953, chron. XIII, blz. 68.
(2) Bel. III, n" 860. Zie ook Hue, bd. II,
n" 421.
(3) Tra1ie·{01'mulai1·e de la pratique notariale, bel. II, biz. 182.
(4) Bd. I, ur 831.

voerd - en de voorziening·. legt er de nadruk op - dat de toestand van de echt-genoot, cUe de eclltscheitling bekomen
heeft, « beter zou zi,in clan deze van de,
overlevende echtgenoot Jl.
Waar is dat de overledende eelltgenoot
van het wettelijk vruclltgebruik {8) kan
beroofd worden. Er client echter niet uit
het oog verloren te worden dat hij van
het bij artikel 205, paragraaf 2, van llet
Burgerlijk Wetboek bepaald rPcht ni,et
kan beroofd worden.
Men moet desondanks toegeven <lat de
toestand van de eclltgenoot, die de echtscheiding heeft bekomen, beter knn zijn.
Stuit dergelijke toestand tegen de
reclltvaardiglleid of tegen de billijkhei<l ?
Ik lleb llierboven aang-etooncl tlat de bij
artikel 301 bepaalde uitkering tot onderhand een vergoeding uitmaakt die op llw
to,ut van de schuldige echtgenoot is gegrond, en clerhalve op een door diP ecbtgenoot gepleegde 01M'ecllt,mat'igc rlanll.
Ik zie niet in waarom de wet niet een
ntzonfleTlijk recht zou kunnen toekennen aan de echtgenoot die het slnchtot/e1· van een o1wechtnuttige llnrul van zi;jn
medeeclltgenoot is geweest, al moest
dit recht, in zekere gevallen, omvangrijker uitwerksels hebben dan het aan de
overlevende echtgenoot toegekend recht.
Ik besluit tot het verwerpen van de,
voorziening.
AHREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 december 1953 gewezen door
het Hof van beroep te. Gent;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel nodig,
van artikel 205 van hetzelfcle ·wetboek,
doorda t , het bestreden arrest aanlegster,
in haar hoedanigheid vnn algemene lega-taris van wijlen de heer August Sche-pens, verwijst in de betaling van het onderhoudsgeld dat aan verweerster toegekend werd door het vonnis dat de echtsclleiding ten nadelP van de rechtsvoorganger van aanlegster heeft toegestaan,
dan wanneer de aan de onschuldige echtgenoot op grond van artikel 301 van het
Burgerlijk Wethoek toegekende uitkering
tot onderhoud niet passief overdraagbaar
is en bijgevolg na llet overlijuen van de
schuldige echtgenoot niet meer versclmldigd is :
Overwegende dat de door artikel 301
van het Burgerlijk Wetboek voorziene
(5) Bd. II, ur 637.
(6} Bel. II, ur 642bi8.
(7) Zie KLUYSKENS, Personcn en fa,nilic-reoht, ur 493.
(8) AJ:t. 767 van het Burgerlijk Wetboek.
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ltitkering· tot onderhoud een aan de onSING NA BESLUIT VAN DE GENEESllEER-DESschuldige echtgenoot verschuldigde verKUNDIGE, MILITIEPLICHTIGE DIE NIE'l'
.goeding uitmaakt; dat, dicnvolgens, onder
~IEER HOEFT UITGENODIGD TE WORDEN OJ.I TE
voorbehoud van cle door gezegde wetsbeVERSCHIJNEN.
paling lledoelde intrekking ingeval zij
niet vercler noodzakelijk mocht zijn, deze 1° De miUtiege1·echten moeten ·in hun bcuitkering passief overdraagbaar is en een
sUssinacn niet vermelden dat z·ij bij
schuld van de nalntenschap van de schulnwenle·rhe·id van stemmen tt.itsp,·aalc ge-.
llige echtgenoot uitmaakt;
ilawn he1J1Jen (l). (Wet van 15 jnni 1951,
Overwegende clat de voorziening ten
artikelen 2!>', par. 1, 38, par. 1, 44, par.l.)
onrechte aanvoert clat de door het be- 2° Waqtneer ae he1'1cettrings1·aad, na. verstreden arrest aangcnomen interpretatie
schijn·ing van de militieplicht'ige, de inniet met llet recllt lwn O''ereenkomen omo1Jse1·vatiestelling van deze laa.tste bedat zij cle eclltgenoot, die de eclltschei·volen heett, ma,q h·ij over de besluiten
cling bekomen heeft, in een gunstigere
1Jan lle yeneeshee·r-lleslcttnllige 1titsp1-aa7c
t.oestaw1 clan <lP oyerleV<'l1<le echtgenoot
lloen .ZOIHler dat ile 1wiUUeplichtige
stelt;
hoctt u'itgcnOlli{Jil te worllcn om te verOv~:rwegen<le, enerzijds, dat de overleschijnen (2). (Wet van 15 juni 1951,
vende echtgenoot, ten laste van de nalaart. 46, par. 3.)
tenschap van de vooroverleden echtgenoot, lwt voordeel van de bepaling·en van
(MYNCKE.)
artikel ~Oii of van artikel 767 van llet
Bur;,erlijk 'Vetboek geniet"
O;erw~gende, anderzijds: dat de echtARREST.
genoot tlie de eclltscheiding bekomen
heeft een op bijzondere wijze door artiBET HOF; - Gelet op de bestreden
kel 301 van lld Burgerlijk vV etboek ge- beslissing, op 26 juni 1954 gewezen door
regelde uitlwring geniet; llat men niet in- de herkeuringsraad van de provill<;ie
ziet hoe de wet tegen reden of billijkheid Oost-Vlaanderen;
indruisen zou door aan de echtgenoot die
Overwegende dat het eerste en het vierhet slachtoffer van de <loor zijn echtge.noot begane font is g·eweest, een recht de micldel niet ontvankelijk zijn, omdat
toe te kennen, dat onclerscheiden is van zij lle wetsbepaling niet vermelden die
<lit van de overlevewle echtgenoot, en zou geschonden geweest zijn (art. 52 van
waarvan de gevolgen, in zekcre gevallen, de wet van 15 juni 111'51) ;
Over het tweede middel, afgeleid nit
meer uitgestrekt kunnen zijn;
Overwegende bi:i gevolg dat de bestre- de schending van artikel 44, paragraaf 1,
den beslissing, verre van de in het mid- van lle wet van 15 juni 1951, doordat de
del vermelde wetsbepalingen te schenden, bestreden beslissing niet vermeldt dat de
ze op juiste wijze heeft toegepast; dat llerkenringsraad bij meerderheid van
stemmen uitspraak gedaan heeft :
het midclel naar recht faalt;
· Overwegende dat gezegde wetsbepaling
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kos- deze melding niet vereist;
ten.
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 44, paragraaf 2,
22 october 1954. - 1c kamer. - Voo1·van de wet van 15 jnni ·1951, doordat de
.zitter, H. Vandermersch, raadsheer waarherkenring·sraad uitspraak heeft gedaan
nemend voorzitter.
TTerslaggever,
zoncler aanlegger nit te nodigen om gPH. Rutsaert. - Gelijlclwidenllc conclusie, lloorcl te worden ;
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procnOverwegencle dat de herkenringsraad,
reur-generaal. - PleUc1·s, HH. Van Ryn lniclens artikel 46, paragraaf 3, van de
E'n Simont.
wet van 15 juni 1951, vermocht te beslissen zoals hij het gedaan heeft, dat, vermits aanlegger reeds v66r de ino bserv atiestelling verschenen was, de herkeuringsraad een nieuwe verschijning nodeze KAMER. - 25 october 1954
laos mocht achten;
Overwegencle dat geen enkel van de
1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
middelen dns kan aangenomen worden;
BESLISSINGEN VAN DE J.IILITillGERECHTEN.
GEEN VERPLICHTING VAST TE S'l'ELLEN DA'l' BI.T
(1) Zie verbr., 26 september 1927 (B·t<ll. en
MIGERDERHEID VAN STEMMEN UITSPRAAK GEPAsiC., 1927, I, 295); 30 juni 1947 (An·. TTe1·b·r.,
DAAN WERD.
1947, blz. 234).
,
:2o MILITIE. - HERKEURINGSRAAD. - lN(2\ Verbr., 11 januari 1954 (A''''· TTerb1·.,
OBSERVATIESTELLING BEVOLEN NA VERSCHIJNING VAN DE MILITIEPLICHTlGE. - BESLIS- 1954, blz. 318; Bttll. en PAsrc., lp54, I, 388).

106Om die redenen, verwerpt de voorzie-.
ning.
25 october 1954. - 2° kamer. - VooTzitte1·, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
VerslaggeveT,
H. de Bersaques. ~ Gelijlclttirlenrle con, olttsie, H. Roger Janssens de Bistlloven,
eerste advocaat-generaal.

2"

KAMER. -

25 october 1954;

1 o VONNISSEN EN .ARRESTEN. - .AANDUIDING VAN DE TOEGEl'ASTE WE'fSBEl'ALINGEN.
- BESLISSINGicN VAN DE MILI'flEGERECHTEN.
- .AANDUIDING NIET VOORGESCHREVEN.
2° VOORZIENING IN VERBREKING. l\IIEMOHIE. - JVIILITIE. - .AANVULLEND VERZOEKSCHRIITT NA RET VERSTRIJKEN VAN DE
'l'ERJ\II.TN VAN VOORZIENING NAAR DE GRIITFIE
GEUICHT. - HE'l' HOF HOUD1' Ell GEEN REKENING · l\,JEDE.
1 o De militieoereohten.. zijn nM3t verplioht
i.n h'ltn· beslissingen rle wetsbepalingen
a an te fltt·iclen die zii toepassen (1).

een feitelijke overweging, welke aan bet
toezicht van het hof ontsnapt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, cloordat de bestreden beslissing de wetsbepalingen niet aancluidt
waarop zij steunt om de vraag van aanlegger te verwerpen;
Overwegende dat de aanlluicling van de
toegepaste wetsbepalingen in strnfzaken
noodzakelijk is omdat de recllter aldus
de reden laat kennen waurom het vaststaande verklaarde feit een misdrijf uitmaakt:
Overwegende dat die reden niet van
toepassing is in militiezaken;
Dat het micldel naar recht faalt;
Om die redenen, zonder acht te slaan.
op de op 19 juli 1!J5c1. buiten de wettelijke termi.in ingediende memorie, verwerpt de voorziening.
.25 october 1954. - 2" kamer. - Foorzitte·r, H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Ve1·slnggevor,
II. De Bersaques. - Gelijlclu.iflenfle oonclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat-generaal.

2° Het hof hO'llflt geen 1'elcen·ing met een
bij een voorz·ien·inu in militiezalcen ge.uoegfl en nn het verst1"'ijken 1xut ae term'ijn vnn voo1·zien·inu naa1· fle griffie get'ioht nanvullend onderz·oek (2). ('Vet

van 15 juni 1951, art. i\2.)
(JANSSENS.)
ARREST.
RET HOJP; - Gelet op de bestreden
beslissing,, op 18 juni 1954 gewezen door
de hoge militieraad;
Over llet eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1.0 en 12, 4°,
van de wet van 15 juni 1951, doordat de
hoge militieraad nit het oog heeft verloren dat, zo llet inkomen van de moecler
van aanlegger voor het lmlenclerjaar
voorafgaande aan de datum waarop de
aanvraag tot definitieve vrijlating werd
ingediencl, het wettelijk maximum overtrof, zulks te wijten was aan de lloor
aanlegger verleende arbeid, zollat zijn oproeping onder de wapens dat inkomen
aan zijn moeder zou ontnemen :
Overwegende dat het middel steunt op
(1) Arg. verbr., 4 december 1930 (B1<ll. en
PAsrc., 1931, I, 3); verbr. fr., 2 augustus 1875
(D.P., 1876, 1, 260).
(2) Verbr., 1 februari 1954 (A1·r. Verbr.,
1954, blz. 382; Bull. en PAsrc., 1954, I, 473).
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KAMER. -

25 october 1954

MILITIFJ. - VRI.JS1'ELLING VAN DIEN8'l' Ol'
UOHELE GROND. - VERWERl'ING VAN EEN ll:IS
INGES1'ELD WEGENS ONli!ISBAHE STEUN YAN RET
GEZIN. - BESLISSING HIEROP GES'l'EUND DA'l'
NOC,H DE AANWEZIGREID VAN DE 111ILIOIEN
NOOH ZIJN BEHOEl'SINKOMSTEN YOOR RET
ONDERHOUD VAN RET GEZIN ON.&IISBAAR Zf,fN.
- ·vVET'l'ELIJKHEID.
De '!>erwerpin{J van een eis tot V?'i,istell-ing
·van flienst ·inoesteld wegens onmisbare
iteun van het uez·in is wettelijlc gereoht·vaarcligfl floor fle •VfbStstelling (lat
noah fle q,wn·wezia heid van de ?nilitieplioht-ige, noah zijn beroepsinlcomsten
IJOor het onllerhoud ·vnn het. uezin onmisbcta?· zijn. (VYet van 1;J juni Hl5l..

art. 10, par. Z, 1°, en 12, 4°.)
(BOURGUIGNON.)
ARHEST.
RET HOF; - Gelet op de bestteden
beslissing, op 7 juli 1954 gewezen door de
hoge militieraad;
Over het eerste middel, afgeleid uiJ de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat de bestreden lleslissing de·
conclusies van aanlegger niet lJeantwoord
heeft :

-107Overweg·ende dat noch uit de bestre'den beslissing noch uit enig stuk van de
rechtspleging, waurop het hof acht vermag te slaan, blijkt dat de door het mid·del bedoelde conclusies v•66r de hoge militieraad genomen werden;
Dat, in zover het middel naar andere
conclusies dan die van zijn akte van beroep verwijst, het dns feitelijke grond.slag mist ;
Overwegende dnt de vruag om vrijlating
van dienst steunde op de omstandigheid
llat aanlegger <le Iwstwinner van zijn
ouders is, onulat <le door zijn vader geexploiteerde nijverheidsonclerneming, wegens de ziekte van deze laatste, enkel
<loor aanlegger llehoorlijk kan beheerd
worden;
Overweg·ende dat door te beslissen dat
« noch de aanwezigheid van appellant hier aanlegger - noch de door hem ingebrachte bedrijfsinkomsten voor het on·clerhoud van het gezin onmisbaar zijn ll
de hoge militieraad de conclusies van aanIegger hehoorlijk heeft benntwoord en cle
motieven van cleze motieven niet hoefde
ann te geven;
Dat 'voor het overige het middel dus
niet knn aangenomen worden;
Over het tweede middel, eerste onderdee!, afgeleid nit de schencling van de artikelen 10, pnragraaf 2, 1 o, en 12, 4°, van
de wet van 15 juni 1951 en \J7 van de
Grondwet, doordat de bestreden beslissing
deze artikelen verkeerd heett toegepast,
·en tweede onderdeel, schending van het
aan een vroeger.e l.Jeslissing versclmldigd
geloof :
Overwegende dat door te beslissen dat
.r< noch de aanwezigheid van appellant hier aunlegger - noch de door hem ingebrachte bedrijfsinkomsten voor het on<lerhoucl van het gezin onmisbaar zijn ll,
<le hog;e militiernad iml)liciet doch ondubbelzinnig geoordeeld heeft dat de afwezigheid van nanlegger niet voor gevolg kon
hebben de exploitatie va:a zijn vader te
belemmeren en dienvolgens het inkomen
van deze laatste te vermincleren, zodat ue
door nrtikel 10, paragraaf 2, 1°, vereiste
voorwaarde niet vervulcl is; dat het eerste
onderdeel van het middel feitelijke grandslag mist;
Overwegende dat bij gebrek nan vermelding der wets bepalingen die zouden
geschonden geweest zijn, het tweede onderdeel van het middel luidens artikel 52
van de wet van 15 juni 1951 niet ontvankelijk is;
·
Om die reclenen, verwerpt de voor.ziening.
25 october 1954. - 26 kamer. - Voo1·zitter, H. de Clippele, raudsheer waarnemend voorzitter.
V erslaggevet-,

H. De Bersaques. - Gelijkhtidende concl·ztsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat-generaal.
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25 october 1954

lVI!LITIE. VHIJSTELLING VAN DIENST OP
MORELE GROND. INKOMSTEN VAN DE VADER
VAN DE MILI'l'IEPLICHTlGE DIE HET WETTELIJK
li!AXIMUJ\I OVERTREE'FEN. ZIEKTE VAN DE
VADER DIE HEM BELE'l' DE MILIT!EPLICHTIGE
IN ZIJN EXPLOl'l'A'l'IE TE VERVANGEN. 0NVOLDOENDE OMS'l'ANDIGHEID OM EEN VRIJSTELLlNG VAN DIENST TE RECHTVAARDIGEN.

De enlr,ele omstancUgheicl aat de vader
'/Ja~L de rnilitieplichUge zielr, is en deze
·in zijn exploitatie niet lean vervan_qen,
is niet voldoende om een m·ijstelling
va.n clienst op morele g1"Dnd lcraohtens
arUkel 12, 4o, van, ae wet van 15 htni
1951 te 1-echtvacwdigen, dan wanneer de
·inlcornsten van ae VCLder van de rnilitiepl-ichtige het cloo·r de· wet bepaala rnaxinntrn overtt'effen.
(VAN ~WERE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 2 juni 1954 gewezen door de
hoge militieraacl;
Over het enig· middel, afgeleid uit de
schending van artikel 12, 4°, van de wet
van 15 juni 1951, cloordat de bestreden beslissing de vrijlating op morele grond
niet heeft toegekend omdat de vader van
aanlegger een pensioen geniet dat het
cloor artikel 10, paragraaf 2, van gezegde
wet toegelaten maximum overtreft, dan
wanneer die vader, die ziekelijk is, aanlegger in de exploitatie van zijn garage
niet kan vervangen :
Overwegende dat deze omstandigheid,
ware zij bewezen, niet volstaat om de
vrijlating van eiser op morele grond,
krachtens artikel 12, 4°, te rechtvaardigen;
Dat het m~dclel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
25 october 195J. - 26 kamer. - Voorzitter, H. de Clippele, raaclsheer waarnememl voorzitter.
Verslaggever,
H. De Bersaques. - Gelijlcluidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat-generaal.
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1° VEHBRITIKING. - BEVOEGDHEID.- 1\'IrLITIE. - ]'EITELIJT.;:E BESCHOt'WIJIC1EN.
0NBEVOEODHEID VAN HET HOF.
2° VEHBREKING. BEVOEGDREID.
1\'IILI'l'IE. STUKKEN WAAROP RET HOF
AOHT YERMAG TE SLAAN.

stukken die aan de hoge militieraad
niet overgelegd werden, verwerpt <le
voorziening.
25 october 1954. - 2• lmmer. - Voo1'zitter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Ve•rsla.ygever·,
H. 0. Louveaux. - GeU,iklu.idende conclnsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat-generaal.

1° Het hoj' mug uee-n kenn·is ne·men. •can
tot stavinu ·DMb een midflel tot ·verurelcing i:n miliUeza.l.;en aa:nuevoenle j'eiteli:ike bescho7tw·ingen (1).
2° Het hoj' rermny geen stnklcen, (lie ann
de.ze nuul niet werden ove·ruelegcl, in
ncht te nemen tot onclerzoelc van · een
mirlrlel tot sta:1;i.ng vnn een voorziening
te,qen een besUssing van de hoge ;nU#iemnd (2).

(SOHIER.)
ARREST.

2e

KAAIEH. -

25 october 1954

MILITIE. - HERKE(JlUNGSGRAAD. - PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID. - TWEE GEID;ENTEN
:i\iET DEZELFDE NAAM IN VERSCHILLENDE PRO-

VINCIES GELEGEN. - BESLISSING VERM~;LDEND
IJA'l' DE ~IILITIEPLICHTIGE ZI,TN WOONPLAA'I'S
IN EEN VAN D!E GEMEENTEN HEEF1_'. GEEN
AANDUIDING VAN DE PROVINCIE -·wAAllTOE DIE
GEMEEN'l'E REHOOR'l'. - 0NMOGELIJT{HEID NA
'J'E GAAN 0~' DE HERKEURIJIGSRAAD PLAA'l'HlcLIJK BEVOEGD WAS. - BESLISfliNG NIET m;MOTIVlcERD.

HET HOF; - Geiet op de bestreden
beslissing, op 23 juni 1954 gewezen door
de hoge militieraad;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van artikel 10 van cle wet van
15 juni 1951, doordat de bestreden lwslissing, de door aanlegger als kostwinner
van zijn vader ingediende vraag om vrijla ting van dienst verworven lleeft omcla t
llet bedrijfsinkomen van deze laatste het
wettelijk maximum overtreft, dan wanneer llet door eiser opgegeven bedrijfsinkomen, door de lloge militieraad als de
vrucht van cle bedri'jviglreicl van zijn vader besclwuwd wercl :
Overwegencle clat de bestreclen beslissing de vraag om vrijlating verworpen
heeft omdat het samengevoegd inkomen
van de vader, voor het kalenclerjaar 1953,
het wettelijk maximum overtreft en omdat « zelfs in de veronclerstelling dat de
vader beroep op een normaal bezoldigde
werkkracllt zou moeten doen om in de
vervanging van appellant (aanlegger) te
voorzien, dan nog zijn bedrijfsinkomen
voor l1et lopende jaar het wettelijk maximum zou overtreffen;
Overwegende dat het middel gegroml is
op overwegingen van feitelijke aard,
waarvan de beoordeling aan het hof ontsnapt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan, op de bij de voorziening gevoegde

HET HOE'; - Gelet ov de llestreden
beslissing, op 23 april 195± gewezen door
de herkeuringsraad der provincie Limburg;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 39, paragraaf 6, 45 en 49 vall
de wet van 15 juni 1951, doonlat de herkeuringsraad der provincie Limburg verweerder, als voor goecl ongeschikt, van de
clienst heeft vrijgesteld, zonder na te
gaan oi' verweerder zijn militiewoon-

(1) Verbr., 27 april 1953 (Bull. en PAsro.,
1953, I, 661).
(2) Verbr., 21 december 1953 (Bull. en
P ASIC., 1954, I, 354).

(3) In het onderhavige geval duicldon de
stukken van de J'echtspleging niet aan in
welke provincie, de gemeente, woonplaats van
de clienstplichtige, gelegcn was.

lV o.nneer 61' twee ·in •verschillencle f!'I'O·vincies gelegen gemeenten dezclj'1Ze
tu£am clragen, lnnt de besliss·ing 1Hrr< (/e
herlce·ur·ingsnwcl van cen van die p?·ov·incies, rUe z·ich e1· toe bepe'l'lct te ver·melrlen. dM de miliUeplichUge zi,in m.ilitiewoonplna.ts i.n een vnn clie ,qem.eenten
heej't, zoncler de provincie aan te wijzen
wnartoe deze lnntste behom·t, aan. het
hoj' niet toe na" te gawn oj' de herlceu.·rin,qsrnad 1Jlaatselij7;; bevoearl 1oas en ·is,
b·i,igevolu, n:let wettelijJ,; gemothJeerd (!3).
(Grondw., art. 97; wet van lfi juui 1951,

art. 39, par. 6, en 49.)
(MINISTER VAN BINNENLAJIDSE
T. DE BRAUWER.)

ZAK~~IIf,

ARTIEST.

-
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plaats had in de gemeente Hensden, gelegen in de provincie Limburg, of in de ge-meente Heusden, g·elegen in de provincie Oost-Vlaamleren, dan wanneer gezegde herk<mringsraacl enkel nttione loci
bevoegd was, inclien voormelde militiewoonplaats in de provincie Limburg gelegen was:
Overwegende dat de bestreden beslissing zich er toe beperkt heeft te vermelclen dat verweer<ler dienstplichtig is der
gemeente Heusden, zonder verder te bepalen of het gaat om de gemeente, welke
in de provincie Limburg of om deze welke in de provincie Oost-Vlaanderen gelegen is;
Dat de beslissing dus niet toelaat na te
gaan of de herkeuringsraad bevoegd was
om van <le zaak kennis te nemen;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing, beveelt <lat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar de herkeuringsraad
van de provincie Oost-Vlaanderen.
25 october 1954. - 2" kamer. - Vom'zitteT, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slagf}ever,
H. De Bersaques. - Gelijlclu,-idende concMtsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,

eerste advocaat-generaal.
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1° MILITIE. -

25 october 1954
Vni.TSTicLLING VAN DIENST

VOORZIEN .TEN VOORDELE VAN DE INGESCHREVENE VAN VVIE ))RIE BROEDERS HUN ACTIEVE
DIENS'r VOLBHACH'l' I·mBBEN. - IN ACRT 'l'E

NEMEN DIENSTEN. - DIENST BIJ DE RI.J.KSWACHT.
2° MILITIE. - VIUJS'l'ELLING VAN DIENST
VOORZIEN TEN VOORDELE VAN Dl~ INGESCHHEVENE VAN Wile DHIE !lROEDERS HUN ACTIEVE

DIENST VOLBRACHT HEBDEN. -

BROEDER IN

':VERKELIJKE DIENST DIE VROEGER EEN ONBEPAALD Ul'l'S'fEL GENOTEN HEE~'l'. - 0MS'l'AN-

DIGHEID DIE RET TOJcSTAAN VAN DE VHIJS1'ELLING NIET BELET.
:Jo Voo·r het toestaan van de ·urijstelli.ng
1;an d·ienst voorz·ien ten voonlele VCLn de
·ingesch-revene van. wie cl1-ie broeclet·s him.
natieve dienst 11olbnwht hebben, moet
cle clienst bij de t·ijlcswacht VCLn een
bToecler van. ae clienstpz.ichUge in nanmerlcing [Jenvmen worden. (Wet van

15 juni 1931, art. 12, 2° ; wet van 28 germinal jaar VI. art. 150; besl. van de
Soevereine V01;st van 30 januari 1815,
art. 35.)
2° De omstCLncl-i_qheicl rlCLt een in ·werJ;elijlce

cl·ienst

<Ji-jncle

b'roecle·r

·vwn

cle

clienstplichtiye 1;roege·r een onbepCLCLltl.
nitstel genoten hnd, belet niet clc!t de
llienst VCLn deze broecler in aCLnme1·Jcin11
zo·n genornen -worclen •voo1' het toestCL(J.n
·wn cle m·ijstelling VCLn d·ienst voo1·.<J·ien
ten voonle/.e vCLn ae in.geschrevene vCLn
·wie clr-ie broe<lers h·u-n acUeve cUenst
volbn£cht hebben. CWet van 15 ;itmi

1951, art. 12, 2°.)

(MINISTER VAN BINNENLANDSE ZA.KEN,
'1'. DECOSTER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 24 juni 1953 gewezen door
de hoge militiernad;
Over het enig micldel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 12, 2°, van
de wet van 15 juni 1951, 150 van de wet
van 28 germinal jaar VI, betreffende de
inrichting van ue rijkswacht en 35 van
het besluit van de Souvereine Vorst van
30 januari 1815, hondencle· reglement Oll
de politie, de tucht en de dienst van de
marechaussee, lloordat de bestreden beslissing geweigerd heeft voor de toepassing van artikel 12, 2°, van de wet van
15 juni 1951 de broecle1c. van verweerder,
rijkswachter, als een militair in werkelijke dienst te aanz.ien, omdat cle clienst
bij de rijkswacht niet voorzien wordt onder de gevnllen welke met een broederdienst worclen gelijkgesteld en omtlat lwllo<~lde broeder een onbepaalde uitstel gL'noten heeft :
Overwegencle dat de bestreden beslissing aanneemt <lat twee broeders van verweercler hun actieve dienst hebben volbracht doch weigert tot staving van de
vrij stelling Y an verweenlf'r een derdP
broeder, Etienne Decoster, in aanmerking
te nemen, omdat zijn hoedanigheid van
rijkswachter niet toelaat Etienne Decoster als (( broeder in werkelijke
llienst )}, naar de zin van artikel 12.. 2°,
van de wet van 15 juni 1951, te beschonwen;
Overwegencle clat ueze uitleg van geze!'de wetsbepaling niet gegroncl is, nanrdien, luidens de artikelen 150 van de wet
van 28 germinal jaar VI en 35 van het
besluit van de Souvereine Vorst van
30 januari 1815 <le rijkswacht deel uitmaakt van het leger;
Overwegende, anderzijcls, dat noch artikel 12, 2°, van de wet van 15 juni 1951,
noch enig andere wetsbepaling voorziet
dat de dienst van een broeder in werkelijke dienst, clie vroeger een onbepaalde
uitstel genoten heeft, niet als broederdienst mag ingeroepen worden;
Dat het middel dus client aangenomen;
Om clie redenen, verbreekt de bestre-

-110uen beslissing; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar de hoge militieraad, anders samengesteld.
25 october 1954. - 2° kamer. - Voorzitter·, · H. ue Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. De Bersaques. - Gelijlclnidende conclus·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven,

eerste advoctlat-generaal.

2° KAMER.- 25 october 1954
HOGER BEROEP.
STRAFZAKEN.
VONNIS VAN DE POLI'l'IEHECHTBANK WAARBI'f
1'\VEE GELDBOETEN UIT HOOFDE VAN TWEE A'US-

DRIJI'EN TOEGEPAS'l' WERDEN. -

HOGER. BE-

ROEP VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN ONTVANKELI.JK

VERKLAARD. - RECH'l'ER IN HOGER BEROEP
ENKELE GELDBOE'l'E Ul'l'SPREKEND WAARVAN HE'!' BEDRAG HOGER IS DAN HET 'l'OTAAL

~;EN

DER DOOR. DE EERS'I'E RECHTER 1'0EGEPASTE

ta<:LDBOE'l'El\. -

0NWE1'TELIJI{HEID.

Op het enlcel hager beroep q;an de beklaagde, het hager beroep van het otienbnctr 1nin:isterie niet ontva·nlcelijlc zijnde
1;erlclactrd gewee.st, mag de Techter in
hager be·roep geen enlcele geldboete_.
wnur·van het bedrag hager· ·is dan het
totactl 1xtn de geldboeten cUe ·u.itgestJrolcen war·en [!e_weest, in de 1Jlltats stollen
vnn twee door de eerste reohter uit
hooffle van t1.vee rnisdr·ijven toertepaste
strajjen va.n geldboeten (1).

(JONOKHERE.)
ARREST.
HE'l' HOF · --- Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 mei 1954 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brugge;
Over het enig midueJ, afgeleid uit de
schending van de artikelen 202 en 203 van
het Wetboek van strafvordering, 7 van
de wet van 1 mei 1849, doordat het bestreden vonnis, op hoger beroep van betichte, de door de politierechtbank uitgesproken geldboeten van 50 frank en
26 frank in een enkele geldbocte van
100 frank omgezet lweft;
Overwegende dat aanlegger bij vonnis
van de" politierechtbank wegens inbreuk
op de artikelen 3 en 10, 3°, 2, 3, van de

besluitwet van 14 november 1939 tot· eeu
gevangenisstraf van vijftien dagen en een
gelclboete van 50 frank veroordeeld werd,
llenevens de ontzetting gedurende een
maand nit het recllt een voertuig te besturen, alsook tot een geldlloete van
26 'frank wegens inbreuk op de artikelen 42 'van het koninklijk llesluit van
1 februari 1934 en 2 van het koninklijk
besluit van 25 mei 1936;
Overwegende dat het bestreden vonnis
het door de heer vrocureur des konings
te Brugge ingesteld hoger beroep wegens
laattijdigheid niet ontvankelijk verklaard heeft, en, beslissende over het hoger beroep van betichte, deze wegens de
twee feiten veroordeeld heeft tot een gevangenisstraf van vijftien clagen en tot
een gelclboete van 100 frank met verval
van het recht gedurende een maand een
voertnig te bestnren;
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep, op het enig hoger !Jeroep van betichte, niet vermocht de twee door de
eerste rechter uitgesproken geldboeten
door een enkele geldboete te vervangen
waarvan het beclrag hoger was dan dit
van de twee samen genomen geldboeten;
Overwegende dat de beslissing derhalve
de in het middel ingeroepen wetteksten
geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
legt de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Veurne, zetelende in
hoger beroep.
25 october 1954. - 2° kamer. ~ Vom·zitter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Versln.11uever,
H. Delahaye. - Geli:ikluidenfle oonclnsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste

advocaat-generaal.

2e KAMER.- 25 october 1954
10 VERKEER. - WEGOODE VAN 1 Ji'EBRUAIU
1934, AR'l'IKEL 22, 2. - BEPALTNG NIET TOE-

PASSELI,JK OP EEN DOOR DE PLAA'l'SELJ,JKE
OVERHEID TOEGELATEN STOET.
2o VERKEER. - vVEGCODE VAN 1 Ji'EBRUAIU
1934, AR'l'IKEL 58, 1°. - FEI'l'ELIJKE OMSTANDIGHEDEN DIE NIE'l' TOEGELATEN HEBBEN
JGEN S1'ILSTAAND VOER'l'UIG DEBWIJZE TE
PLAATSEN DA'l' HET VERKEER MINDER GEHINDERD WERD. - GEEN AUSDRIJF.

:to A1·tilcel 22, 2, vnn fle Wegcode van 1 fe(I) Zie vcrhr., 15 mei 1950 (A1'1', 'Verb1·.,
1950, biz. 577); 13 october 1952 (ibid., 1953,
biz. 55).

7J1''tHt1'i 1931, dnt in 1J1'incipe a.(tn de voetgangers vm·biedt cle rijweg te vol.gen, is
niet toepnsselijlc op een met toelnting

-111en oMle?· toezicht van de plaatsel'ifke
ovct·heid ingcrichte stoet.
2° Ovct·treeclt artikel 58, 1°, ·van de Wegcode van. 1 febnwri 1934 niet, de weggebn~ilcer die door cle feitelijke omstandigheden in de onmor1eUjkheicl gesteld wm·cl
' zijn stilstaand voert~~ig cle·rwijze te
plar~tsen dat het verlwer minde1· geh·inllenl wenl.
(,JONCK, T. V. Z. W. D. (( ASSOCIATION
DE NOTRE-DAME MJEDIATRICE ll.)
A1U1ES'r.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 april 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
In zover de voorziening de beslissing
bedoelt, gewezen :
I. Over de publieke vordering :
Over het middel, afgeleid uit cle schenlling van cle artikelen 22 van het konink!ijk besluit clcl. 1 februari 1934, 418 en
420 van het -strafwetboek, doordat het
bestreden arrest aanlegger 'Veroordeeid
heeft om onvrijwillig verwondingen aan
cle voetgang·ers Henclrickx en Lambert
Smeets te hebben veroorzaakt, clan wanneer, eerste ondercleel, artikel 22 van het
koninklijk besluit van 1 februari 1934
aan een motorrijder een recht van voor-.
rang tegenover een voetganger toekent, en
dan wanneer, tweede onderdeel, de stoet
die de baan had ingenomen, een onvoorzienbare hindernis uitmaakte, naardien
bij noch verlicht noch gesignaleerd was :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de voetgangers << deel uitmaakten van een stoet die met de toelating en onder toezicht der plaatselijke
overheid was ingericht geweest >>; dat het
nrrest uit deze vaststellingen heeft mogen
afleiden dat artikel 22 van de Wegcode
ter zake niet van toepassing was;
Dat het eerste ondertleel van het middel naar recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegencle dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegger « op een hindernis
is gaan rijden welke hij noodzakelijkerwijze tijdig had moeten ontwaren, incli.en
hij op normale wijze aandachtig was geweest >>, en alclus cluiclelijk te kennen
geeft cla t de stoet, ofschoon niet verlicht
zijncle, geen onvoorzienbare hindernis nitmaakte; dat deze feitelijke vaststelling
souverein is;
Dat het tweecle ondercleel van het middel feitelijke gronclslag mist;
En overwegende dat cle substanWHe of
op straf van nietigheid .voorgeschreven

rechtsvormen werclen nageleefcl en clat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Over de burgerlijke vordering van
de vereniging zonder winstgevend doel
<<Notre-Dame :WIE\cliatrice » :
Over het eerste miclclel, afgeleicl uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doorclat de bestreclen beslissing tegenstrijclige motieven inroept waar het
arrest, enerzijcls, verklaart dat, indien
het verkeer op de plaats waar de processie over de weg stapte, in zekere mate,
voor de andere weggebruikers een gevaar
vertooncle, clit te wijten is aan de plaatselijke overlleicl, en anderzijcls, bij overneming van de motieven van de eerste
rechter, bevestigt dat aanlegger alleen
de gause verantwoordelijkheid voor he1
ongeval clraagt :
Overwegende clat aanlegger samen met
vier andere betichten vervolgcl werd; clat
de rechters over de grand, de telastleggingen, tegen de vier meclebetichten onderzoekencle, er op wijzen dat cleze laatsten geen font hebben begaan naardien.
zo de stoet in een zekere mate een gevaar
voor cle weggebruikers vertoonde, rlit
uitsluitend aan de overheid te wijten is;
Dat de rechters vervolgens wijzen op de
fouten clie door aanlegget' bedreven werclen en er uit afleiclen clat laatstgenoemclP
jegens de burgerlijke partij de volledigP
verantwoordelijkheicl voor bet ongevnl
draagt;
Dat deze motieven noch clubbelzinnig
noch tegenstrijdig zijn; dat immers de
rechters over de groncl op burgerlijk gebied enkel over cle aansprakelijkheid van
aanlegger tegenover de burgerlijke vartij
uitspraak te cloen hadclen;
- Dat het midclel feitelijke gronclslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schencling· van artikel 58, 1 o, van het koninklijk besluit del. 1 februari 1934, cloordat het bestreclen arrest aanlegger aansprakelijk verklaart voor de aan het
voertuig van de burgerlijke partij berokkencle schade, clan wanneer het aanneemt
dat hedoeld voertuig op twee meters a1'stancl van de linker boord van de lman
stilstoncl :
Overwegende dat de rechters over ell'
groncl dienaangaancle op souvereine wijze
hebben vastgesteld dat ter zake niet bewezen werd clat « omringd door het volk
zoals becloelcle auto het was cleze auto
anclers had kunnen geplaatst worden derwijze dat het het verkeer mincler had gehinclerd >>; dat zij nit cleze vaststelling
hebben mogen afleiden dat de bestuurcler
van clit voertuig geen font begaan had;
Dat het micldel naar recht j'aalt;
Over het clercle micldel, afgeleic1 uit de
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schending van de artikelen 1382 en 1384
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden arrest aanneemt dat de inrichters van de processie en de bedevaartgangers geen verantwoordelijkheid in het
ongeval hebben, om de enige reden dat
de stoet toegela:ten was, dan wanneer
deze omstandigheid noch de inrichters
noch de bedevaartgang·ers ervan ontslaat
de bepalingen van de '\Vegcode en de
voorzichtiglwidsmaa tn~gelen na te koInen :
Overwegende dat het vonnis, waarvan
de beweegredenen door het arrest worden overgenomen, er op wijst, dat de
stoet onder het toezicht der gemeentelijke politie was en dat de rijkswacht ter
plaats optrad om de orde te handhaven
en het verkeer te regelen, dat de rechters over fle grond de verantwoordelijkheicl van de inrichters en van de bedevaartganger~ dus nict he!Jben afgewezen
omdat cle stoet toegelaten was maar omdat zi.i zich hml<'IPn te schiklwn naar de
bevelen van de politiemachten welke de
stoet vergezelclen;
Dat 11<'1: middpl in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorzi~:
ning; veroonleelt aanlegger tot <1e kosten.

genomen speci-en onder .c!!lch heeft, is
desbet'Tejjenfl niet relcenplichU,q ,iegens
's Lands Ka.~ en is, bi,igevolg, niet aa-n
het relcenhof onderhm·i,q.

zo

Is met n~achtsovm·sclw·ijflin,q behept,
het fMTest van het r-elcenhof flat aan een
ojJic·iet' van gerechtelijlce poUtie last
,qeett om awn het rekenhof r·eJcenschap
te ,qeven. van geldsommen waarVM! hii
niet tegenover· (le Schatl.;ist relcenplich·ti(J (1). (Grondw., art. 116; wet van

15 mei 1846, art. 5, 7 en 11; wet van
29 october 1846, art. iJ en 10.)
3° Op ·voor.zienin,q 1xm de pr·oc·wreur-gener·aal, handelencZ op bevel van de JJ1iniste1' van j~tstitie, vernieti,qt het hot een
wrrest van het relcenhof da.t met
rnachtsover·sclwijdin,q behept i1:1 (2).

(Wet van 27 ventOse jaar VIII, art.

so:)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HE'l' HOF
VAN VERBRF,Kil\'G IN ZAKE RENARD.)
ARHEST.

RET HOF; - Gelet op de vordering
van de heer procureur-generaal bij het
Hof van verbreking, luidende als volgt :
« Aan de tweede kamer van het Hof
van verbreking :
25 october 1954. - 2" kamer. - Voo1'JJ De
ondergetekende procnreur-gem~
zitter, H, de Clippele, raadsheer w:;tarraal heeft de eer uiteen te zetten dat de
nemend voorzitter.
Fe1-sla,q,qe?Je·r,
Minister van justitie, bij dienst!Jrief van
H. C. Louveaux. - GeUjkl?,ticZende .con- 15
maart 195-!, algemene dieusten, compcl·ns·ie .. H. Roger Janssens cle Bistho'ven,
tabiliteit en begroting, litt. A. V. nr 1710,
eerste advocaat-g'eneraal.
1'7e-ite1',_
hem
uitdrukkelijk last gegeven l1eeft bij
H. Struye.
het Hof van verbreking aan te geven, om,
bij toepassing van artikel 80 van de wet
van 27 ventose, jaar VIII, te worden te
niet gedaau een arrest dat ov 7 december
2 8 KAMEH. - 25 october 1954
1949 door het rekenhof gewezen werd, en
waar!Jij de heer Fernand HPmtrd, gerechtelijl~:e
officie.r !Jij het parket te
1° P.EKENHOF. - 0Jo'FICIER VAN GEllECH'l'ECharleroi, thans eerstaanwezendc comLI.JKE POLI'l'IE .HOUDER VAN DOOR HEM BIJ missaris
!Jij de Veiliglleid te IDlisabetllEEN PAR1'ICULIER 'l'IJDENS EEN GERECH'l'E- stad (Belgisch
Congo), verzocht wordt
LIJKE PHOCEDUUR IN BESLAG GENOJ\-IEN GELDbinnen twee maanden ingaande yanaf de
SPEOIEN. NlET .'\.AN HE'J' RKKENHOF ONbetekening yan het arrest ter grifl:ie van
DERHORIG.
dit llof, rekening af te leggen Yan het be2° MACHTSOYERSCHRIJDING. - Anheer der sonunen, van 10.6f10 Belgische
HES'l' VAN HET REKENHOF 'VAA:fiBIJ 1\AN EEN
franken en 700 Franse franken, welke op
OFFICIER. VAN GERECHTELIJKE POJ,ITIE LAST
9 februari 1943 !Jij wijlen Brebier in beUEGEVEN 'VOTID1' 01\£ HEKENSCHAP 1'E GEVli;N
slag genom en werden;
VAN HET BEHEER VAN SOlHl\IEN WAAROM'l'RENl'
)) Het arrest er op wijst dat die samUIJ NIE'l' ,JEllENS 's LANDS KAS HEKENPLICHmen, welke tijdeus een gerechtelijk onderl'IG IS. :i'I'IACH'l'SOVERSCHTII.JDING.
zoek ten huize van Bre!Jier in !Jeslag ge3° VERBREKING. - BEVEL VAN DE 1\'IINISnomen en in het bureau van de gerechte'l'ER VAN JUS'l'I'l'IE. - MEl' J\fACHTSOVER- lijke ofl:icier Renard neergelegd werden,
SCHRI.TDING BEHEPl' ARRER~· VAN HET REKENer ontvreemd werden; dat, het' DeparteHOF. - '\TERNIE'l'IGING.
ment van jnstitie, naclat de rechtspleging
1° De ojji,cip,·r ·t:·nn ,qerechtelijke JJOUUe,
die dam· hem tij flens een ,qeTechtelij ke
pToceduur bij een pnrticu.lieT in beslag

(1) en (2) Yerbr., 2 mei 1949 CArr. Verb,-.,
1949, blz. 280) en uota.
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waarin Brebier betrokken was door een
lleschikking van buitenverYolgingstelling
gesloten werd, oordelencl dat de Staat
gehouden was door de hamlelingen van
inspecteur Renard cUe de gelden onder
zijn bewaking had, tot schadeloosstelling
voor het verlies van bewuste gelden de
som van 10.912 frank nan de erfgenamen
Brebier heeft doen storten ten bezware
van de op de begroting van dat departement over het dienstjaar 1948 voorziene
kredieten;
ll De bevoegdheitl van het rekenhof tot
bepaling van de aarcl en de onwang van
cle verantwoordelijkheill welke de genaamde Renard wegens de diefstal van
cle gehlen waarvan hij de bewaking had
opgelopen zou hebben, wordt door het bestredeiJ arrest afgeleid nit artikel 11 van
de wet van 15 mei 1846 op 's Rijks comptabiliteit;
'' Naar luid van deze bepaling kan
)) geen ontvanger, kashoucler, bewaarder
'' of om het even welk met het beheer van
'' 's Lands penningen belaste aangestelde ...
'' outlasting wegens verlies of diefstal
11 van gelden bekomen, tenzij
l1ewezen
1> wordt dat zulks wegens overmacht gell schied is, en dat de door de verordell ningen opgelegde voorzorgen ge11omcn
Jl werc1 en >1 ;
,
11 Dit bewijs moet voorgelegd worden
aan het rekenhof hetwelk door de wet belast is « met het nazien en het vereffenen
1J der rekeningen van het algemeen be'' stuur en van al wie tegenover 's Lands
>l kas rekenplichtig is 11 (Grondwet, artikel 116, wet van 29 october 1846, artikel 5, lid 1, betreffende de inrichting
van het rekenhof) en hetwelk alleen beYoegd is om outlasting· aan de rekenplichtigen te geven of om ze tot de vereffening
van hun schuld aan 's Lands kas te veroordelpn (wet van 29 october 1846, artikel 10).
" Er blijkt namelijk nit de artikelen 116
van de Gromlwet, 7 en 11 van de wet van
:15 mei 1846, 5 en 10 van de wet van
2!) october 184() dat een Staatsambtenaar
slecht::< jegens 's Lands kas verantwoordelijk is vom· gelden die hij wegens
zijn ambt in zijn bezit heeft en gevolgelijk aan de rechtsmacht van het rekenhof
onderworpen is, zo de gelden die hem
toevertrouwd werden « aan 's Lands kas
" toebehoren " (wet van 15 mei 1846, artikel 7), en << 's Lan<ls penningen JJ zijn
(evengemelde wet, artikel 11).
11 Volg(ms het bestreden arrest, rust de
hoedaniglleid van rekenplichtige over
's 1/ancls venningen niet aileen op de
Staatsaml>tpnaar die zodanige venningen
beheert; << lwt l1elwren van gelden welke
ll enlHel tijtlelijk in 's Lande; kas ter be" waring uernsten l1eeft mede tot gevolg,
>l alcln,.;, het arrest, dat als rekenvlichtige
VERP.R., 1955. 8

"
''
"
''

en als aan de rechtsmacht van het rpkenhof onclerllevig erkend wordt de persoon die ze zelfs toevallig ontvangt, UPwaart en beheert "·
" In werkelijkheid vloeit de bevoegdheicl van het rekenhof in dergelijk geval
hiet·uit voort dat de gelden welke in
's Lands kas ter bewaring berusten zich
met derzelver penningen vermengen en aldus Staatspenningen worden, naardien de
Schatkist ze niet in natura, doch door
middel van gelijkaardige bedragen moet
teruggeven; degene clie ze beheert is dus
met 's Lands 11enningen belast en erover
jegens de Schatkist verantwoordelijk;
als zodanig is hij aan de rechtsmachl
van het rekenhof onderhevig.
" Het arrest zegt tronwens in een van
zijn andere redenen dat tle bevoegdheid
van het hof « zich uitstrekt tot de verll antwoordelijkheid van elke aangestelde
'' die met het zelfs gecleeltelijk of tijdell lijk beheer van 's Lands penningen ue'' last is 11.
'' Het arrest stelt va,;t tlat de geldeu
bij de inbeslagneming ervan, aan de genaamde Brebier toebehoorden; het wijst
er inderdaacl op dat de diefstal aan d<;ze
persoon of aan zijn erfgenamen een •Schade berokkend heeft welke de Staat gemeend heeft te moeten herstellen. N och
de inbeslagneming, noch de uewaarneming van die sveden door de gerechtPlijke officier Renard hebben ervan. aan
het Land toebehorende gelden kunnen rnaken, · naardien die officier niet voor rekening en in naam van 's Lands kas doeh
als ambtenaar van de gerechtelijke overheid gehandeld heeft. De inbeslaggenomen svecien waren niet bestemd om aan
de Schatkist afgegpven te worden; naardien zelfs de latere nederlegging ervan.
ter griffie, welke tle normale bestemming
is van de in de loop van een strafvervolging inbeslaggenomen specien, 's LandH
kas noch tot eigenares noch tot bewat.irster ervan zou gemaakt hebuen; zij zouclen er geinclividualiseerd gebleven: zijn,
onder de bewaking· van dte griffier welke
overeimkomstig de bepalingen van hPt
koninklijk besluit ur 260 van 24 maart
1936 met het bewaren en het ternggeven
ervan belast is. Aileen de verhenrdverklaring ervan bij rechterlijke beslissing
had ze tot eigendom van de Staat kunnen maken.
'' Uit tleze beschouwiugen volgt dat de
specien welke in de woning van de genaamde Brebier door de gerechtelijlw
ofiicier Renard in beslng genomen werrltm
en die onder dezes bew.aldng gesteld waren geen « Staatspenningen 11 waren PH
dat Renard bijgevolg desbetreffende niet
« jegens 's Lands lms rekenplichtig was"·
'' Het rekenhof had tlerhalve geen lwvoegdheitl om de aard en tle onwang van
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de verantwooruelijkheid te bepalen welke
op clie gerechtelijke officier ten gevolge
van de diefstal van bedoelde gelden zou
kunnen rusten.
'' Door aan de gerechtelijke officier Renard last te geven te zijner griffie de rekening van het beheer van die gelden
af te leggen heeft het rekenhof zijn
macht overschreden.
" Om die redenen vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het aan het
hof moge behagen het aangeklaagd arrest
te vernietigen en te gelasten dat melding
van zijn arrest op de kant van l1et vernietigd arrest zal gemaakt worden.
" Brnssel, de 24" maart 1954.
Voor de procureur-generaal,
<le eerste aclvocaat-generaal,
(w.g.) Roger Janssens de BisthovenJJ;
Gelet op <le op 30 maart 1954 aan de
belanghebbende partijen gedane betekening van cleze vordering;
Gelet op de dienstbrief van de heer Minister van justitie van 15 maart 1954, algemene cliensten, comptabiliteit en begroting, litt . .A. V. n'" 17l0 en op de authentieke uitgifte van het op 7 december
194& door het rekenllof gewezen arrest,
die er aan gehecht is;
Gelet op artikel 80 van de wet van
27 ventose jaar VIII en op artikel 14 van
de wet van 25 februari 1925; de gronden
van de vordering overnemend, vernietigt
het bestreden arrest; !Jeveelt dat melding
van omlerllavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing.
25 october 1954. -

2° kamer. - Voorde Clippele,
raadsheer waarnemend voorzitter. - GeUjlcl~ticlentle conclusie, H. Roger Janssens
de Bisthoven, eerste aclvocaat-generaa1.
zitter· en -verslaggever, H.

2"

I<AMER. -

26 october 1954

.UIT~IAKEN. -

'l,ERAU,JN VOOU. BECLAMA'l'lJ~ 'J'J~
GEN DE LAA'£STE STREK'l' ZICH UIT TO'l' A!, mo
ELEMEN'l'EN VAN RET BELAS'l'INGSHEHEEL.

3° lVIIDDELEN TOT VERBREKING. ZAKEN VAN DIREOI'E BELASTINGEN. MIDDE!.
MELDING MAKEND VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945 DOOH HET ARTIKEL VAN DIE WET,
DA'l' ZOU CiESCHONDEN ZI.JN GEVVEEST, NIF~T
AANDUIDEND. l\1IDDEL NIET ON'l'VANKELI,lK.

4°

INKOMSTENBEL.AS'l'INGEN. VAN DE BEL.ASTBARE GllONDRLAU.
GELDSOMMEN OP !l OO'l'OBE.R 1944 DOOB DJ<:
BELAS'l'INGPLIOH'l'IGE EN DOOR DE LEDEN VAN
ZIJN FAMII,IE AANGEGEVEN. BET\VISTING
BE'l'REFFENDE DE HETIKOJ\IST VAN DIE NOA-'t:MEN.
.AR'.rlKEL 2279 VAN IIE'l' BUHl'ERJ,I.TK
WETBOEK NIE'.r 'l'OEPASSEL!.T.K.
SCHA'l'TING

1° TVannee1·, na een eer·st·e a.ansla.g in rle
·inkomstenuelnsti.ngen tlie op het geheel
vnn cle clo01· rle acl1ninistratie op dit
ogenbl'ik uelr.encle inlcomsten geve.st'igll
·wcnl, cle aclrninistrati.e het bestaan -oe·rnecmt vnn hogen.! inlwmsten en een
awnvu-llencle aanslag, li'i:i navorllcring
-uan rechten, op cleze bijlcomenilc inlWn!sten vestlgt, zijn de twee aansla.{ten niet op de.'<Jelfcle elementen ge1Jest-irtfl; rle binnen de bij paragrnnf 8 vnn
nrti.lcel 6.1 van cle scbmen.qeschakelrle
·wetten 1Jetreffencle cle i:nlcomstenl;elnst-ingen vo01·z'iene te·nwijnen, tegen lle
rwnv-unenrle cuvnslau ·in(fecUencle r·eclamatie, oncle1·we·rpt tUenvolgens nan cle
lcennis van de rliTecte-wr rler ilir·ecte belastingen geen /Jetw·isting 1Jet·reffende rte
eerste awnsla-r1, 1lie niet ltet voo·rwm·p
l!fl.'n een r·ec7amatie Mnnen de -wettelijlGe
te·rrn-ijncn heeft -nitgernaaJct (l). (Samengescllakelde wetten betreffende de

inkomstenbelastingen, art. f>l, par. 3;
wet van 30 mei 1949, art. 1; wet van
27 juli 1953, art. 2, 2°.)
2° In lt-itzonclcrli)lce pevallen. kan ee-n ee·r8te awnsl-ng met een lnte,re aanslnrt.
wer1ens rle weerslag van cle ene op rle
wncle·re, een z-ullcclwnig [!eheel ·vo-rrnen
rlat cle te-rrwi:in 01n recl-Ctmwt·ie tepen cte
t-weecle in te llienen zich tot e/,1;; IJestandcleel van clit geheel Mtn ui.tstrelcken (2).
·

3° De vennelcling, in het mirlcl.e.l. ·vwn 1lc
~
INKO:M:STENBEL.ASTINGEN.
BEZWAARSCHRIFT. BEZWAARSOHRIFT GE.RIO.HT TEGEN EEN BELASTING GEVESTIGD OP
mJ'l'WISTE ELEMENTEN DIE VAN AMBTSWEGE
VOOR DE ANDERE OP DEZELFDE ELEMENTEN GEVES'l'IGDE BELASTINGEN GELDEN ZELFS INDIEN
DE NORMALE TERl\'liJNEN YOOR RECLAMATIE
'r!~GEN DEZE LAATS'r'E BELASTINGEN VERSTREKEN
Zl.TN.- DRAAGWIJDTE VAN DIT PRINGIPE.

2°

INKOJ\1:STENBEL.ASTINGEN.

REOLAMATIE. - TERMIJN. 0PEENVOLGIGNDE
AANSLAGEN DIE, 'WEGENS DE 'VEERSLAG VAN DE
ENE OP DE ANDERE, F.EN BELAS'l'INGSGEHEEL

wet van 16 octobe·r .l9lj5 als zi.infle qesahonrlen, z01uler aanclnicling va;n het
nrtikel vnn cleze wet hettoelk zan rteschonclen geweest zijn, voliloet niet aan
rle eis va.n a.rtilcel 14 van rle wet rJa'n
(1) Zie de nota, ondertekencl F. D., onde1•
dit arrest in Bt<ll. en PAsro., 1955, I, 1U4).
(2) Zie verbr., 18 october 1943 (B11.U. en
PAsiC., 1944, I, 14); 27 september 1949 (Arr.
Verbr., 1950, biz. 37); 29 mei 1951 (ib-id., 1951,
blz. 570).

-1156 septembe-r -1895. Dm·gelijk middel is
n·iet ontva-nke.l'i.ik (1).
-i 0 W annee1· de aclminist·rc~tie de ve·rmoede
inlwmsten van een belctstinrJPHchtige ge·vestigd heett, cloor, onder meer, de geldelijke activa, zowel door hem. als cloor
zijn j'amilieleden op 9 octobe-r 1944 aangege·ven, in aanme·rlcing te nemen e-n
1lom· te beweren clat al die cwtiva uit
zijn •inlcomsten voo'i"tkomen, Tuon er
_qeen toepassing genuw.kt wo1·den van
-artilcel 2279 vwn het B·twge1·lijlc Wet-boek op een betwisting, fl-ie niet de eigendom van die rJelrlsmnmen, docll hnn he·rkomst betrej't.
(GOBIJN, T. BELGISOHE STAAT,
Mll\'ISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOW; - Gelet op het bestreqen
arrest, op 20 februari 1953 gewezen door
bet Hof van beroep te Luik;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
-scbending van de artikelen 97, 107 en 11.2
.van de Grondwet, 61 en 74 van de samen:gescbakelcle wetten op de inkomstenbelastingen, 1 en 2 van de wet vim 30 mei
1949; doordat het bestreden arrest bet
bezwaarschrift van 31 augustus 1948 te
laat ingediend verklaanl heeft wat de
waarschuwingen vom· het dienstjaar 1947
betreft : a) in zake gewone belastingen
artikelen 30104 tot 30108 en 7J) in zake
extrabeiasting nr 2027, zonder de conclusies van aanlegger te beantwoorden; dan
wanneer deze liet gelden dat, >vijl hij
zijn bezwaarschrift op tijd had ingediend
tegen de bij een bericht van wijzig·ing van
een voorgaande nanslng gevestigde aan~lag, dit bezwaarscllrift hem toeliet <le
gause belasting te betwi~ten en het zonder
1Jelang is dat, zoals het arrest het verklaart, het bericht van wijziging slechts
Ben bE>stancldeel van fle belasting hetreft,
wijl deze c~en is e-m eenvoudig· door de
wijziging vau () juli 1948 verbeterd wercL
zodat ellm tegen lmar gerichte lJetwisting
ze in haar geheel treft :
OverwegenclE~ dat bet llestreden anest
vaststelt dat de dlrectcur de reclamatie
tegen de aanslagen over het dienstjaar
1947, navordering van rechten over de
dienstjaren 1941 tot en met 1945, verwor]Jen had omdat zij te laat ingediend was;
Overwegende dat aanlegger bij conclusies staande hielcl dat de directeur ten
onreellte deze eerste redamatie als te
lnat ingediPnd verworpen had; llat hij
(1)
1953,
en 6
B·ull.

Zie verbr., 3 maart 1953 (A1-r. Verbr.,
blz. 455; B-LLll. en PAsrc., 1953, I, 512),
juli 1954 (Arr. Verbr., 1954, biz. 742;
en PAsrc., 1954, I, 982).

beweerde dat de tweede tegen de aanslag over het dienstjaar 1948, bij navordering over dezelfde dienstjaren als die
van de aanslag Yan 1947, op tijd ingediende reclamatie van ambtswege gold
als reclamatie tegen de vorige aanslag
van het dienstjaar 1947 om reden dat
heide aanslagen « op dezelfde betwiste bestanddelen gevestigd waren ll (art. 1 van
de wet van 30 mei 1949) ;
Overwegende dat het arrest dit middel
afwijst op grond van de beweegredenen
dat aanlegger hij het bericht van wijziging van 1948 verwittigd werd dat hij
::;amen met de leden van zijn gezin op
9 october 1944 lwuder was van deposito's
<( die niet in de in llet vorig bericht van
wijziging van 1947 bepaalde som begreDeii waren ll; clat het arrest eruit afleidt
llat « enkel de belastbare inkomsten die
het bestanddeel vormen van de nieuwe
aanslag in betwisting mogen g·ebracht
worden ll en beslist dat de tweede reclamatie enkel voor de aanslagen over het
dienstjaar 1H48 gelllt, en niet voor de aanslagen over llet clienstjnar 1947;
Overwegende, gewis, dat het mogelijk
is dat, in uitzonderlijke gevallen, een
eerste aanslag met een la tere aanslag,
weg·ens de weerslag van de ene op
de andere, een zulkdanig geheel zou vormen dat de termijn om reclamatie tegen
de tweede in te dienen zicll tot elk bestanddeel van het geheel kan nitstrekken;
Overwegende nochtans dat de omstandiglleid dat, na een eerste aanslag, een
tweede bij navordering van rechten over
hetzelfde dienstjaar doch op andere belastbare bestan<ldelen g·evestigd werd, niet
van aard is om een buiten de bij artikel 61, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten voorziene termijnen ingeaien!le reclamaties, ontvankelijk te doen
verklaren;
Overwegende dat het arrest aldus een
l)assend antwoord heeft verstrekt op het
nit artikel 1 van de wet van 30 mei 1949
afgeleid verweermiddel door er op te wijzen dat de eerste te laat ingediende reclamatie aanslagen bedoelde die niet op
dezelfde bestancldelen als deze bedoeld
door de tweede reclamatie gevestigd waren, en een juiste toepassing van de wet
gemaakt !weft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97, 107 en
112 van de Grondwet, 61 en 74, 747Jis en
74ter van de sainengeschukelde wetten
op de inkomstenbelastingen, 13, paragraaf .3, van de wet van 16 october 1945
tot invoering van een extrallelasting op
de in oorlogstijd behaalde exceptionele
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uitvoering van becloelde wet, inzomlerheid van zijn artikel 5, doordat het bestreden arrest het middel afwijst door
aanlegger afgeleid nit de dubbele belasting welke hem bij toepassing van het
llegentsbesluit van 26 april 194(i werd
o]Jgeleg<l, om reden dat clit besluit geen
belasting vestigt, doch enkel de toepassingsmodaliteiten bepalen welke artikel 13, varagraaf 3, van de wet van Hi october 1\-145 lle uitvoerende mncht belast
vast te stellen, hetgeen geen antwoord
nitmaakt op de conclusies van de aanlegg;Pr, welke dm; hoegenaamrl niet ]}eant-,
woord werden, dan wanneer aanlegger
uitdrukkelijk staande ha(l gehouclen dat
het Regentsbesluit van 26 april HWl, in
de mate waarin het voornameli.ik in zijn
artikel ii de berekening van het wegens
<lubbelP aanslag terngbetaalbam· of aftrekbaar lledrag voorziet, onwettig iR om(lat het strijdig is met ae wet van Hi october 19±5 in nitvoering waanan hPt geuomen wercl :
Overwegemle llat het arrest, op het
door aanlegg;er nit de beweel'(le onwettelijkheitl van het besluit van de Regent van 26 april 1946 afgeleid middel,
antwoordt dat clit besluit « geen belasting ingevoercl heeft, dat het slechts de
motlalitPiten aancluidt welke artikel 13,
parugraaf 3, van de wet van 16 october
1945 aau de uitvoerende macht opclracht
gegeven had te bepalen ll en << dat dit
JJesluit naar de geest van de wet niet
tegen het principe non b·is in idem indrnist ll;
Overwegende dat het middel niet bepaalt waarom cUt antwoonl niet passend
zon .zijn;
Waaruit volgt dat het niet ontvankelijk
is:
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97, 107 en 112
van de Grondwet, 61, 7'1, 14b·is en 14ter
van de samengeschakelde wetten op de
inkomstenbelastingen, van de wet van
16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde
exceptionele inkomsten, winsten en lmten
en 2279 van het Burgerlijk Wetboek;
doordat het bestreden arrest het midclel,
tegeu tle aanslag aangevoercl tloor aanlegger die beweercle clat, tot bepaling van
r1e aanslagen (( de vermogens van zijn
eehtgenote en kincleren niet bij zijn _eigeu
llezit kunnen gevoegd worden ll afwijst
om reden dat aanlegger ue herkomst van
dit vermogen van zijn vrouw en kinderen
moest aanclniden t>n « clat, bij gebrek aan
(1(~rgelijke inlichting, er een vermocden
lle:-;Laat tlat (]e fmnilieleden, tlie geen gekPncle inkomsten genieten, hun l!Pzit van
het gezinslloofd bekomen lleblwn ll, dan

wanneer het bcwijs vm1 eeu geveinsdlWi(I
van eigendom in hoofde van c1e echtgenote en de kincleren van aanlegger zon
moeteu gelevenl worden door de administratie cUe de geveinsdheid inroept, dat
bij ontstentenis van bewijs, het tegenbewijs van de aanleggpr uiet mocht geeist
worden en dat, wijl het om roen~nck
goederen ging, het hezit alleen als wettelijk bewijs van eigendom volstond, zoclat het hof van beroep de bewijslnst heeft
omgekeercl en in elk geval artikel 2279·
van het Burgerlijk \Vetboek geschonden
heeft :
Overwegende dat het middel lwt arrest
verwijt lle regelen betreffcncle de hewijslast te hell ben miskentl;
Overwegencle echter dat de anngeduide
wetsbepalingen aan ait verwijt vreemcl
zijn;
Overwegende dat de vermelding v:m de
wet van 16 october 1945 als zijnde geschonclen zoncler aanduicling van het artikel van deze wet hetwelk zon geschonden
g:eweest zijn, niet aan het vereiste van
artikel 14 van de wet van G septembPr
1803 vollloet;
'Vnaruit volgt dat het eerste outlerdeel
niet ontvankelijk is;
Dat het midclel ook l1e schending inroept van artikel 227!J van het nur~Prlijk
Wetboek;
Overwegende dat uit de conclnsies en
nit de vermelclingen van het mTPSt hli.ikt
tlat het een be twisting betrof mPt betrekking tot de llPrkomst vttn in het l>e:r.it van_
;tanlegger, Yllll zijn echtgenote en van
zijn kinderen gevonden sommen ; rlat geen
betwisting bestond omtrent de vruag ann
wie cle eigendom van cle~.~e sonnm'n toebehoorcle;
Overwegende derhalve dat lwt a.l'l'est
lwt artikel 2279 van het Hnrgerli:ik Wetboek niet gescllonden heeft dat noeh tllPgepast, noch toepasselijk was;
Waaruit volgt dnt het tweede omlerdeel
niet kan nangenomen .worden;
Om clie redenen, verwerpt dt' voorziPning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
26 october 1954. - 2" kamer. - Yoorz-itte·r en 'Verslnggever, H. ae Clippele,

raadsheer waarnemend voorzitter. - GeUjlclnirZende conclus-i.e, H. F. Dumon, advocaat-generaaL - Pleite·rs, HH. della
Faille d'Huysse, Hermans (deze laatsh~
van de Balie van beroev te nrussel) en
Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
ARTIKEL 30 DER SAMENGESCHAKELDE WETTEN. UITGAYEN EIGEN AAN HET BEDRI.JF.
BF.nHTP NIET VEHSCHILLE~D VAN DIT VAN
DE DOOH AR'l'IKEL 2(i VAN DEZELFDE WETTEN
BEDOELDE AF'l'UEKBARE BEDRIJFSUITGAVEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.

-

A~'TREKBARE

BEDRIJFSUI'l'GAVEN. BETALING AAN DE STAA'r VAN SCHADEVETIGOEDING
WEGENSEEN ECONOMISCHE SAMEN\VEHKING MET
DE VIJAND DIE TOT JCEN STRAFRECHTELIJKE
VEROORDELING AANLEIDING GEGEVEN HEEF1'. UITGAVE DIE GEEN BEDR.IJFSUI'l'GAVE UI'l'MAAKT DIE VAN DE INKOMS'l'EN MAG AFGE'l'lWKKEN WORDEN.

1 o Uit de snmenvattino van cle pM·a.m-afen 1 en 3 ·vnn cwtU"el 26 cler snmenue8Chalcelde 1Vetten bekeffen!l e cle ·inlcomstenbelnstinuen vloeit ·voo·rt clat, om vnn
cle lwuto-inkomsten nftl·eJcbaa!· te zijn,
een becl'l'i,Jj'swituave niet enlccl ueclnrencle het bela.stbaar t'ifclpcrlc moet [!eclnan rleweest zijn met rle 7Jedoelin,q tHe
inlcomsten te verk-r·ij,qen oj' te bchoudcn,
doch ooJ,: floor ae ·uUoefeni:nu 'L'an hct
lwrocp noorlzaJ.-cz.ijl,: moct ucmaalct ueweest z'i.jn (11 .

ae snmengeschakcltle
wetten bet·refjendc de in.lcomsten belnstingen, hebben rle bcwoord'i.ngen « nit[!aven clie aan het bcllri.if eigcn zijn )) rlczelfde betckenis als ae in n!'til,:el 26
van dezelfllc wetten uebru.Ucte term bellrijf81!Uywvcn (lie mouen a.fuctmklwn
worllcn (2).

2° In w·tncel. 80 va.n

3° De aan de Bclu-ischc Staat betaahle
veryocclino tot herstel van de lloor fl.e
Natie yelellen schade ten rJe•t!olue van
een economischc sanwnweddny met de
vijand, wegens dewcllce een belasl'ingplichtiue in de berlriffsbelastin,q stra.ft·echtelijk ve1·oo!·deelrl wenl, lean n·iet
besohmtwcl wo1·llen al.s ee1• u.itgave die
door het ·witocfenen mvn hct beal·ijf
noodzmlcelijk 1.vcnl gemaaM, noch, bijgevol[!, als ecn uitua.vc ef.gen a,an hct
bedrijf; die ve1·goelling m.aalct; d1ts gcen
bedrijfslast 1tit tUe nut[! nfuetrolclcen
worden (3).
(DALZOT'l'O, T. BELGISOHE STAAT.)
ARREST.

HlllT HOF; -

Gelet op .het bestreden

(l) en (2) Zie verbr., 6 decem.ber 1950
(A1·r. Verb1·., 1951, blz. 162) en 22 april 1952
(ibill., 1952, b1z. 460).
(3) Raadpl. verbr., 10 januari 1944 (B~<ll.
en PAsiO., 1944, I, 136); 4 december 1951
(Arr. Vm·b·r., 1952, blz. 160) en 5 october 1054
(Bull. en PAsrc., 1955, I, 85).

arrest, op (i rnei 1953 gewezen door het
Hof van beroep tc Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schentling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, varugraaf 1, 3°, 26, paragrafen 1 en 3, en 30, van de wettm1 lJetreffende de inkornstenbelastingen, samengeschakeld bij de besluiten van 12 scr>tember 1936, 16 juni 1941, 31 juli 1943 en,
voor zoveel uodig, van 15 januari 19-18,
doorda t het hestreden arrest be:-Jlist he eft
dat de cloor aanlegger in 19+7 hetaa ldP·
schatlevergoetling niet ann dP (loor de
wetgever gestelclc voorwaarden beantwoorclt om, ov fisca;tl gebiecl, als lledrijfslast voor het dienstjaar 1948 te worden
aangenomen, en clit naar luid van artikel 30 van de sarnengescllakel<le wettL'Il
en, bo~'em.lien, van artikel ::r., paragraaf :3, van dezelf<le wetten, (lan wanneer llerloeltl artikel 30 betrek kiug lleLeft
op cle betlrijfslasten van vrije llProqwn,
zoals opgesomcl in artikel 25, vnragraaj' 1.
3°, en clat artikel 2(i, l1tUagraaf il, lletrekking heeft op uitgaven ·van versoonlijlw
aarcl, zoals de lluurprijs van de woning,
het onclerhoud van llet gezin, het onderwijs, de opvoeding en alle andere uitgaven die niet nooclzakelijk voor bet be<lrijf .zijn, zoncler vast te stellen dat !let
hier een vrij beroep geldt, quorl non, en
de reclenen aan te geven waarom llewuste
betaling niet noodzakelijk voor llet l)edrijf geclaan wenl, en clan wannFer llet
bier een uitgave betreft welke innig met
llet beclrijf verbouden is, welke in de uitoefening en ter oonmke nm het beclrijf
gedaan werd en "1-Vaarvan cle niet-lletaling
voor gevolg zou gehacl hebben <lat bet
lleclrijfsleven door gedwongen teuuitvoerlegging zou stil gelegd worden en zon
verllinclercl hebl1en de inkomsten voor het
bewust jaar HJ47 en !le volgendP jaren
te verwezenlijken :
Overwegende clat lwt micldel eerst lwt
arrest verwijt niet genoegzaam gemotiveerd en 011 verkeerde grontlen geHteunLl
te zijn;
Overwegencle dat aan het vormvoorschrift van artikel 97 van de Grondwet
volclaan wordt wannecr, zoals in het onclerhavig ?;eval, het arrest de gronclen
vermelclt waarov het stennt, ongeacht de
~Taarlle ervan;
Dat, in zonJr llet !le sclwmling vnn
voormellle bepaling im·oept. hpt midclel
niet kan anngenomen worden;
Overwegemle <lat het arrest vaststelt
dat aanleggcr in 1947 aan llC' Belgisclu~
Staat een yergoecling lletaaltl lleeft tot
herstel Yan de door (](" Natie gelPclen ze"
delijke en materiele schade voortyloeiencle
uit (]e et:onrnni>:clle samenw0rldng mpt
de Yijund wegen>: welke aanlegger strafrechtelijk YProorclPel!l werd, vergoeding
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Overwegende dat, naar luid van artikel 26, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, de bedrijfsbelasting enige belasting waarop de in het middel
aangeduide wetsbepalingen betrekking
heJ)ben - llet zuiver bedrag van de bedrijfsinkomsten treft hetzij op grond
van hun brnto-bedrag verminderd met de
bedrijfsnitgaven aileen, welke gednrende
<le belastbare tijcl werden geclaan om die
inkomsten te verkrijgen of te behouden,
,en dat paragraaf 3 van hetzelfde artikel claaraan toevoegt dat de uitgaven van
versoonlijke aard en aile andere uitgaven welke tot het uitoefenen van het bedrijf niet noodzakelijk zijn niet van de
!Jedrijfsinkomsten worden afgetrokken;
Dat artikel 30 van dezelfde wetten,
hetwelk slechts een toepassing van voormelde regel ten aanzien van zekere inkomsten inhoudt, bepaalt c1at de af te
trekken uitgaven aan het uitoefenen van
het bedrijf eigen moe ten zijn;
Overwegende llat <le uitgave die het gevolg van eeu gerechtelijk vastgestelde
economische samenwerking met de vijand
is, niet kun aangezien worden als een
uitgave welke tot het uitoefenen van het
lJedrijf noodzakelijk is, of met andere
woorden aan het bedrijf eigen is;
Dat, waar aldus een van de voor_waarden ontbreekt opllat de uitgave aftrekbaar zou wezen, het van belang ontbloot
is dat de andere daartoe vereiste voorwaarden vervuld zijn en onder meer clnt
zij geclaan werd om de inkpmsten van het
belastbaar tijdperk te verkrijgen of te
behouclen;
Overwegende derhalve clat, in zover. het
op de schending van cle in het mif1c1el
aangeduide bepalingen van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen gesteund is, het middel
niet gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 1317, 1319,
1320 en 1322 van het Bnrgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet, doorclat het bestreden arrest kwestieuze bedrijfslast
zonder meer een uitgave met eerder persoonlijk karakter noemt, dan wanneer
nit de neergelegde stukken, betreffende
de dueling, wuaraan cle Belgische Staat,
Minister van financien, partij is, blijkt
t!at kwestieuze lJetaling ook een matec
riele schade voorstelt, aldus nan de
draagwijdte van deze stukken, na ze aanvaarcl te hebben, een andere betekenis
gevend, en, in ieder geval, cle termen en
betekenis van deze stukken niet ontmoetend in de motieven van het bestreden
arrest :
Overwegencle dat het dispositief van

het bestreclen arrest wettelijk gerechtvaardigd is, zoals uit het antwoord op
het voorgaande middel blijkt, door de
vasts telling da t de beta ling van de bewuste uitgave niet nodzakelijk was tot,
noch eigen is aan het hedrijf;
Dat, door c1anraan toe te voegen dnt
die uitgave eerder een l)ersoonlijk karakter heeft, het arrest een overbodige reden
opgeeft;
Dat derhalve het tegen dergelijke reden
aangevoerd middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
26 october 1954. - 2" kamer. - Vom·zitte·r, H. de Clippele,. raadsheer waarnememl voorzitter.
Ve1·slaggevm·,
H. Belpaire. - GeUjkl1ticZende concl11-sie,
H. F. Dumon, ac1vocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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INKOlVISTENBEJJ,ASTINGEN.
BEPALING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG BIJ
VEJWELIJKING MET GELIJKSOOR'l'IGE BELASTINGPLICHTIGEN, - BELAS'l'INGSSCHULD VAN
DIE BELAS1.'INGPLICHTIGEN DIE NIEl' DEFINITn;~
MOE'l' GEWORDEN ZIJN.
2°
SOUVEREINE
BEOORDELING
DOOR DE RECHTER OVER DE
GROND. - ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - ARTIKEL 28 VAN DE SAMENGESCHAKELDE WE'l"l.'EN BE'l'REFFENDE DE BELASl'INGEN OP DE INKO~fSTEN. - DOELTREFFENDHEID VAN DE VERGELIJKINGSELEllfENTEN.
3° INKOMSTENBELASTINGEN.' BEPALING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG BI.J
VERGELIJKING MET GELIJKSOORTIGE BELASTINGPLICH'l'IGEN. - BELAS'l'BARE INKOMSTEN
WETTELI.JK VERi\fOED. - TEGENBEWIJS RUS'I'END OP DE BELAS'l'lNGPLICHTIGE.

1°

1° A·rtilcel 28 vnn cle snmengeschnlcelde
wetten betreffende fle belnsUngen op de
inlcornsten bepa(llt rlat cle belastbare
w·insten, in de omstanlligheden en de
gevnllen d·ie het becloelt, ·voor· ellce lJelasfoingpUchUge met het oog op fle norrnnle winsten van gelijlcsoortige belastingpHchtirJen moyen bepaalll worden.
H et vereist geenszins dat de << belnstingsschlilcl ll van fleze {!Bli.ilcsoortige belastingpl-ichtigen llefinitief zou geworden zi.jn (1).
(1) Zie nopens bet begrip van belastingplichtige, verbr., 17 november 1953 (Ar·r.
Verbr., 1954, blz. 185; Bull. en PASIC., 1954,
I, 214) en de conclusie· van het openbaar
ministerie voor verbr., 23 janua.ri' 1953 (Bull.
en PASIC., 1953, I, 365).
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-1192o Wannem· de aclm-in·ist·raf'ie, bij toepassing van artilcel 28 van cle samengeschalcelcle wetten betreffenfle fle belastingen
op de ·inkomsten, de belastbaTe inlcomsten bij vergelijlcing met sooTtgelijlce
belastingplichtigen veTmoed heejt, beoordeelt de ·rechte1· oveT de gTond sou.·verein cle doeltreffendheid van de dam·
de administ1·atie aangenomen vergelijkingselem.enten (1).
3° DooT de belastbare inkornsten, b'i.j toepassing van artikel 28 van de samengeschalcelde wetten, bi:i micldel vnn vergelijking met som·tgelijlce belastin.qpUchtigen te bepnlen, cloet de ndministratie
1u;roe1J op een ·wetteUjk vermoeclen van
(lie inlcomsten. Het behoMt nnn cle belastingplichtiqe het tegenbewijs te leve·ren.
(MAR'l'ENS-MEEUWIS, '.r. BELGISCHE S'£AA'l',
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 14 november 1952 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 74 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest beslist dat de belastingen niet te
laat nagevorderd werden, dan wanne~r
de belastingen drie of vijf jaar na de gewone termijn lnmnen nagevorderd worden, doch op voorwaarde dat de administratie voorafgaandelijk het bewijs levert dat zij de belastlmre inkomsten niet
ten gevolge van een onjuiste of bedrieglijke aangifte van de belastingplichtige
gekend heeft, voorwaarde die door het
arrest niet vastgesteld wordt :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt : 1° dat aanlegger, nijveraar,
een aangifte van zijn bedrijfsinkomsten
voor een bedrag van 145.922 frank ingediend had; 2° dat een aanvullende aanslag door de administratie gevestigd werd
door opvoering van de winst op 217.053 fr.,
maar dat naderhand de administratie,
steunend op nieuwe gegevens, bij verbeteringsbericht van 19 october 1950 het voornemen liet kennen de bedrijfswinst op
628.735 frank te bepalen; 3° dat de administratie, bij gebrek aan bewijskraclltige gegevens en namelijk aan regelmatige boekhouding, wettelijk de bij artikel 28 van de samengescllakelde wetten
voorziene vergelijkingsmetllode toegepast
had; 4° dat aanlegger niet vertoont dat
(1) Zie verbr., 14 juli 1953 (.Lb;r. Verb1·.,
953, blz. 809; Bull. en PASIC., 1953, I, 943).

de vergelijking niet oorcleelkundig is geschied en niet er Yan cloet blijken dat
zijn nijverheid ten gevolge van oOl·logsfeiten in 1945 werd stilgelegd;
Overwegende dat het arrest door cleze
vaststellingen er op wijst dat de administratie bewezen heeft dat aanlegger te
kort gekomen is aan zijn verplichting
aangifte te doen van llet juist bedrag van
zijn belastbare inkomsten en dat die tekortkoming uanleiding gegeven lleeft tot
een ontoereikencle aanslag;
Waaruit volgt dat het micldel feitelijke
grondslag mist;
Over het tweede midclel, afgeleicl nit cl~c•
scllencling van artikel 28 van de samengeschakelde wetten, doordat het bestreden
arrest gemelcle wetsbepaling willekeurig
toegepast lleeft met de door de administratie aang·ewende vergelijking goed te
keuren, eerste onderdeel, clan wanneer de
admin~stratie zich beperkt heeft tot een
vergelijking met een enkele belastingplichtige; tweecle onderdeel, dan wmmerer
de vergelijldng niet geclaan werd met de
winsten van soortgelijke « belastingschuldigen ll dit is van personen wier belastingschuld cle:finitief gewonlen was; clerde onclerdeel, dan wanneer de vergelijking niet
met soortgelijke belastingpliclltigen gedaan wenl en overigens enkel op door andere belastingplichtigen betaalcle lonen
gegroncl is; vierde. onderdeel, dan wanneer llet arrest zijn beslissing steunt op
de beweegreden dat aanlegger niet vertoont clat -de vergelijking niet oorcleelkundig is geweest en niet bewijst dat zijn
nijverlleidsonderneming wegens OOl"logsfeiten werd stilgelegd, zoclat llet arrest
aan aanlegger een bewijslast oplegt welke
Ol) de administratie rust :
Over de eerste twee onclerdelen :
Overwegimde clat het arrest vaststelt
·dat de administratie de raming v;an de
belastbare inkomsten OJl de vergelijking
met rr soortgelijke nijverheden ll en elm;
met versclleidene exploitaties steunt;
Dat het arrest ook vaststelt dat de vergelijking met << soortgelijke schatplichtigen geschieclde ll ;
vVaaruit volgt dat het eerste onclerdeel
van het micldel feitelijke gronclslag mist;
Overwegende dat artikel 28 van de samengescllakclde wetten geenszins vereist
clat de rr belastingschuld ll van die soortgelijke belastingplichtigen de:finitief zou
geworclen zijn;
Overwegende llerhalve clat het tweede
onclercleel van het mlcldel naar recht
faalt; ·
Over het derde ondercleel
Overwegenrle dat het bestreden arrest
er op wijst clat de aclministratie de winsten van soortgelijke belastingpliclltigen
in acht genomen heeft; dat dienaangaan-
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Overwegende dat de rechter bver de
grond souverein oordeelt of de door de
administratie aangewende vergelijkingselementen ter zake dienend zijn;
·
nat, voor het overige, llet derde ondcr~1eel na ar recht faalt;
Over llet vierde onderdecl :
Overwegende dat door vast te stellen
dat aanlegger het he-..vi.is, voortvloeiende
uit de door de aclministratie up de vergeli:iking g:esteun<le vermoeclens, niet is te
keer gegaan, het arrest de bewijslast niet
up cle belastingpliclltige heeft verschoven·
w'aaruit volgt dat het vim·de omlerdeel
niet kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt tle voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
26 october 1954. - 2" kmner. - V oo·r.zittet· en verslngge·ver, H. de Clippele,
raadsheer waarnemend voorzitter. - GeHjlcl-1~-i.rlende conclu.sie. H. IJ'. Dumon, advocaat-generaal. Pleite1·s, lUI. Van
Herck (van de Balie van lwroep te Brussel) en Van Leynseele.
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1°

BERUSTING. S'l'ILZWIJGENDE BERUST!NG TN EE~l\ :nEUH'l'ERLI,JKE BESLISSING.
BEGRIP.

2°

VEHBREKING. BEVOEGDHEID.
BURGERLIJKE ZAKEN. :i\iAOIIT VAN HE'!'
JTOF OM DE BESTREDEN BESLISSING UIT 1'E
LEGGEN.

3°

"1°

HUUR. HUISIIUUR~ - WE'I' VAN 20 DEOEMREH 1950, AR'l'IKEL 11. VERHOGiliU
VAN DE HUURPHIJS OP MEER bAN 100 '1', H.
DOOH BILLIJKHEIDSHEDENEN GEREOH'l'VAA1llliGD. NIE'l' NOODZAKELIJK UI'l'ZONDERLI.TKE BILLIJKHEIDSREDENEN VEREIS'l'.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
AHRESTEN. CoNor.usms DE 'l'OEPASSELIJKHEID VAN EEN WET BETWIS'l'END. BESLISSING NIET OP DIE ViTET GEGROND, DOCH OP
DE OVIGB.ll~ENICOl\fS'.r VVAAHBI.J DE PAR'l'lJEN GEBONIJEN Zl.JN. CONOLUSIES DIE NIE1' ~IOE
TF~N

5°

BEAN'l',VOOTID ,,\TORDEN.

MIDDELEN TOT VEHBHEKING. BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL GES'l'EUND
OP HE'I' AANVULLEND KARAK1'ER VAN DE BEPALINGEN VAN DE WET VAN 30 <\PRIL 1951 OP DE
HANDELSHUUROVEREE~'KOMS'l'EN. VERHOGING \'AN DE HUURPR.J.JS 'l'ER. UI'J'VOERING YAN
DE OVEREENKO~iS'l' DER PARTIJEN 'l'OEC4ES'l'AAN. :i\iiDDEL DA'l' GRONDSLAG }\.IJS'J' IN
FEI'l'E.

6°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. BUHGERLI.JKE ZAKEN. VAS'l'S'l'ELLING DA'J' DE VEHIIUURDER GEEN
HEOH'J' HEEF'l' OP EEN VERHOGING VAN HUURPR.IJS BIJ TOEPASSING VAN DE "'WE'l' VAN
30 APRIL 1951 OP DE HANDELSHUUROVEREENKOMS'l'EN. BESLISSING DIE DEZE VEHHOGING -TEH UI'l'VOERING VAN EEN OVEREEN-

KOJifS'l' 'l'OES'l'AA'l'. -

7°

GEEN S'l'HIJDIGHEID.

GEvVI.JSDE. BUHGERLI.TICE ZAKEN. lN'l'ERPRE'l'A'J'IE VAN EEN VROEGEHE BESLISSING. IN'l'ERPRETA'l'IE VEHENIGBAAR UE1' DE
'l'ERMEN VAN DIE BESLlSSING. GEEN BOHENDING VAN HE'l' GEWIJSDE.

1" Een stUz·wi;igenfle be·rnsUnu ·in een vonnis lccm slechts a.fgeleicl wo·rden uit dnrlen of feUen rl·ie een zelcere en n·iet clubbelzinnige toetrecUn[! tot cle bestreclen
beslissing ve·ropenbctren (1).
2" Het Hot r;wn verbreiC'inrJ heeft, tot beoonleling van een rnidllel tot verb•relcin{J, de mncht om de best·reden beslissUng te interpr·eteren (2).

3° A.r·tUcel11, Ufl 3, vctn de wet vctn 20 clecembe?· 1950 hourlencle nU.zoncler-ingsbepnlingen i.n znke hnishwu.r lnctt een ve?·ho{fin{f IJa.n meer awn 100 t. h. toe, inc/.ien cle bUUjkheirl zu.lks wetUgt; cleze
l!epa.li·nrf legt n·iet op clnt de doo·r cle
•rechter ·in{feroepen bUUjkheiclsreclenen
·witzoncle·rl·i.flv rnoeten z·ijn.

4" De rechte·r ·is e·r n-iet toe r1ehonrlen co·nclusies te bennt-woonlen, cUe betw·isten
clat een wet toepnssel(i].; ·is, wnnneer h·ij
z·ifn l!esl'issin.Q niet OlJ die wet steu.nt,
cloch up cle overeenkomst d·ie cle pa?·tfjen bindt (8).

5° Mist urondsla.g ·in feUe het rniddel gestmtncl up het a.anvullend lca·mkter vwn
de bepnlin,qen vcm de wet vctn 30 a.pTil
1951 ov cle hnnflelshnur·ove·reenkornsten,
rlwn wnnneer de bestreden beslisging
een ve·rhorring vnn hnwrpr·Hs toestnnt
ter ·n'it·!.'Oer·ing vnn een ove·reenkornst,
cl'ie rle pa;rUjen binclt.

6° Is n·iet rnet strijcligheid behept het vonn·is rlat besK~t, enerzijrls, drtt de verhu.1M'i/.e?- geen r·echt heeft OlJ een verho.Qing vwn hnm·p?·ijs bij r·echtstreekse
toepns sing vnn cle wet vwn 30 npr·il
.1951 op cle hctnrlelsh·u.nrovereenkomsten
en, nnde1·z·ijds, ant h·ij e1· r·echt op heeft
(1) Verbr., 12 november 1953 (Arr. Verb1·.,
1954, blz. 156; Bull. en PASIO., 1954, I, 180);
3 juni 1954 (Arr. Verb1·., 1954, blz. 632;
Bull. et PASIC., 1954, I, 842).
(2) Verbr., 10 februari 1949 (An·. Verb1·.,
1953, blz. 105).
(3) Of. rerbr., 8 april1954 (A1'1'. Verb1·., 1954,
blz. 535 ; Bttll. en PAsro., Hl54, I, f:Hl9); 17 jtmi
195<1 (Bull. en PAsiC., 1054, I, 892).
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omdat de met de lm·urder gesloten overeenkornst die verhoging voo1·ziet (1).

7° Sohendt het door een vorige beslissing
_qewijsde niet het vonnis dat, na bepnnld te hebben waa.rom. d-ie 1wsl·issinrf
dltbbelzinnig is, e1· een inte1·pretntie van
geett 1lie met de te1·men ervnn ve·renig·
bna:r is (2) .
(ECHTGENO'l'EN DAN SETTE-HANOTEAU,
'l'. N. V. LIEGE-PALACE.)
AHREST.

HET HOF;
Gelet op de bestreden
vonnissen, op 7 november 1952 en op
28 april 1953 in lloger beroep gewezen
door de Reclltbank van eerste aanleg te
Luik;
Voor zoveel de voorziening tegen llet
vonnis van 7 november 1952 gericllt is :
Over llet eerste middel, afgeleid nit de
scllending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1351 van llet Burgerlijk
Wetboek en van llet geloof dat aan llet
gewijsde door llet op 21 fcbruari 1952
tussen partijen gewezen vonnis van de
heer vrederechter van llet 2° kanton te
IJuik, en voor zoveel als nodig·, door llet
eerste der bestreden vonnissen, client gellecllt, doordat de bestreden vonnissen,
uitspraak doende over llet hoger beroep
tegen een vonnis van de vrederecllter van
het 2e kanton te Luik, lletwelk de eis van
verweerster zonder voorwerp en in elk geval niet gegrond had verklaard, welke eis
strekte, enerzijds, tot betaling van een
huursaldo en, anderzijds, tot vaststelling
van de litigieuze huurprijs op driemaal
de huurprijs die tot maatstaf client
en, dienvolgens aan aanlegster haar
vordering had ontzegd, het hoger beroep
van verweerster niet gegrond hebben verklaard, vervolgens een nieuwe eis bij
conclusies door verweerster ingesteld en
strekkend tot llerziening van de lluur op
grond van de coefficient 4 niet ontv ankelijk llebben verklaard, doch, na aldus hun
rechtsmacht uitgeput en aan llet geschil
een einde gemaakt te hebben, de door
aanleggers verschulcligde mi_nimale huurprijs vanaf 1 januari 1952 op 1.125.000 fr.
hebben bepaald, deze beslissing rechtvaardigend door llet recllt dat zij aan verweerster erkennen een verhoging van
150 t. h. van de tot groll(lslag clienencle
lluurprijs, berekend op een bedrag V!J-n
450.000 frank, te bekomen, dan wanneer
het beroepen vonnis integencleel beslist
(1) Cf. verbr.,

13

december 1951

(AlT.

Verbr., 1952, b1z. 179).
(2) Verbr., 11 februari 1954 (An·. Verb1·.,
1954, bl,, 417; B-ull. en PASIC., 1954, I, 518);
zie ook de nota 2 onder verbr., 4 maart 1954
(Bull. en PAsiC., 1954. I. 574).

had, enerzijcls, dat de lluurprijs die als
grondslag genomen wordt niet 450.000 fr.
maar 350.000 frank beliep, en anderzijds.
dat de tussen partijen aangegane overeenkomsten doordat zij . .de mobiliteit van de·
huurprijs voorzien alle recllt voor verc
weerster uitsloten om een llerziening OJ>
grond van de wettelijke coefficient van
verhoging te vorcleren, clan wanneer dP
beslissing van de bestreden vonnissen et"
alclus op neerkomt het beroepen vonni;.;
te wijzigen alhoewel zij het tegen dezP
beslissing gericht lloger beroep niet gegrond verklaren - en het g·ezag· te miskennen van llet <loor gezegcl beroepen
vonnis erkend gewijsde, clan wanneer erclaarin een strijdigheicl bestaat welke met
het gebrek aan de bij artikel 97 van de·
Grondwet vereiste nedenen gelijk staat,.
clan wanneer deze tegenstrijdighei_cl in elk
geval scllencling insluit van het geloof clat
{lient gellecht aan het gewijsde zo <loorhet vonnis van de vre<lerechtei·, waartegen het beroep van verweerster niet gegronll wercl verklaarcl, als door het eerste cler bestreden vonnissen, in zover het
clit hoger lleroep niet ontvankelijk heeft
verklaard:
Over de grond van niet-ontvankelijklleid door verweerster aangevoerd en afgeleid llieruit clat, waar verweerster aan
de rechtbank vroeg het bestreden vonnis
te interpreteren, aanleggers zich ertoe·
beperkten staande te llouden dat er geen
a:inleiding tot intervretatie bestond en
clam·door in het vonnis hellben berust :
Overwegende dat een stilzwijgende berusting in een vonnis slechts mag afgeleid worden nit daclen of feiten, die een
zekere en niet dubbelzinnige toetreding·
tot de bestreden beslissing veropenbaren;
Overwegende dat een vonnis duidelijk
verklaren niet wil zeggen dat men de gegronclheicl ervan aanneemt en geen verzaking in zich sluit van de verhalen waarvan het Yonnis het voorwerp kan uitmaken ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid:
feitelijke grondslag mist;
Over het middel :
Overwegende dat de verschilleucle vermeldingen van een clispositief naar · het
geheel ervan en naar de moiieven dienen
geinterpreteercl;
Overwegencle dat door « het beroep niet
gegrond Jl te verklaren, na reclenen te
hebben opgegeven die een wijziging aankoncligen en v66r andere onderdelen van
het dispositief dat zekere eisen van appellante, cloch enkel gedeeltelijk, aanneemt, en door andere eisen van de hand
te wijzen, llet vonnis heeft willen !JesUssen dat het beroep niet in zijn gelleel gegrond was;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
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Over het tweedc mi<ldel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 35 van de
wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het llam1elsfonc1s, ll. van
de wet van 20 aecember 1950 houdende
uitzonderingsbepalingen in zake huishuur,
97 van de Grondwet, doordat de bestreden vonnissen beslist hebben dat verweerster, verhuurster van een tot de handel )Jestemd onroerencl goed aan aanlegger verhuurd, recht bad op een verhoging
.van de huurprijs van 1939 ten belope van
150 t. h., enkel steunend op <<de rechtspraak van de rechtbank ll en zonder aanleggers conclusies te beantwoorden welke
staande hielden dat het vonnis op uitzonderlijke redenen moet stcunen om een
verhoging van meer dan 100 t. h. te
rechtvaanligen, en dat ten deze geen enkele bijzondere reden tot staving van de
aanvraag tot verhoging werd aangevoerd,
dan wanneer artikel l l van de wet van
20 december 1950 dergelijke verhoging enkel toelaat inclien de billi.ikheid ze wettigt
en de bestreden vonnissen hun beslissingen door geen enkele reden van billijkheid. rechtvaardigen, dan wanneer de enkele verwijzing ~ tloor de rechter naar zijn eigen rechtspraak gelijkstaat
met het gebrek aan de bij artikel 97 van
.cle Grondwet vereiste redenen :
In zover het middel aan het vonnis verwijt enkel op de rechtspraak. te steunen,
·zonder beschouwingen van billijkheid in
te roepen:
Overwegende dat het vonnis de beschouwingen van billijkheid aanduidt
waarop het de verhoging van huurprijs
steunt : winst door aanleggers uit de
·exploitatie gchaald, cloch bekwaam be~
heer door dezen, modernisering van de
·exploitatie, toestaan aan· verweerster van
een percent der ontvangsten;
Dat dit ondercleel van het miclclel feitelijke gronclslag mist;
In zover het midc1el het vonnis verwijt
ue conclusies niet beantwoord te hebben
voor zoveel zij staande hielden dat, om
een verhoging van meer dan 100 t. h. te
rechtvaardigen, de rechter uitzonderlijke
reuenen van billijkheid l.Jehoorde aan te
voeren;
Overwegende dat de rechter over de
grond op voldoende wijze de toepassing
van artikel l l van de wet van 20 december 1950 heeft gewettigd door redenen
van IJillijkheid aan te voeren;
Dat c1it onderdeel van het micldel naar
recht faalt;
Over het dm·de en llet vierde middel,
:1fgeleid, het dm·de, ui.t de schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat de
bestreden vonnissen aanleggers conclnsies
niet lleantwoord hebben ·voor zoveeJ zij

beweerden dat partijen vrij en souvercin
overeengekomen zijnde over een vriJere,
handigere en volledigere wijze van herziening clan deze voorzien IJij de vvet van
30 april 1951, een aanvraag tpt herziening gestennd op gezegcle wet noch ontvankeli.ik, noch gegrond was, dan wanneer om te voldoen aan het voorschrift
van artikel 97 van de Grondwet, de rechter alle bij conclusies door de partijen
aangevoerde micld"len en excepties moet
beantwoorden; l1et vierde, nit de schending van de artikelen 6 en 35, inzonderheid aline a 3, van de wet van 30 april195l
oj) de llandelshuurovereenkomsten met
het oog op lle bescherming van het hanclelsfonc1s en 97 van de Grondwet, doordat
de bestreden vonnissen beslist hel.Jben dat
verweerster, verhuurster van een tot de
handel l.Jestemd onroerencl goed, te beginnen vanaf de driejarige termijn cUe de op
het tijdstip van het inwerkingtreden van
de wet lopencle driej arige termijn volgt
recht had op een verhoging van huur ten
belope van 150 t. h. van het bedrag van
cle lmurprijs van 1939, uan wanneer
vaststoncl en door de vonnissen vastgestela was dat partijen akkoord gingen
over een antomatische vcrhoging van de
huurprijs en dan wanneer de vonnissen
de floor aanleggers bij conclnsies aangevoerde bewcring niet betwisten dat deze
wijze van herziening vrijer, handiger en
vollediger was dan de door de wet van
30 april 1951 geboden mogelijkheden van
herziening, en dat de huurprijs vastgesteld
krachtens deze wisselende schaal « een
billijke huurprijs ll was; dan wanneer de
IJepalingen van de wet van 30 april 1951
in zake herziening van de huurprijs aanvullend zijn, dan wanneer dienvolgens,
de bestreclen vonnissen aan aanleggers
geen verhoging verschillend van die welke
door partijen vrijelijk besloten was geweest, vermochten op te leggen :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de overeenkomst tussen partijen een
vast maximum van huurprijs voorziet
welk in geval de gelding van de wet op de
huishuren mocht ophouden, gestabiliseerd
zal blijven op het laatste beclrag der wettelijke verhoging; dat het verklaart dat
de huurverhoging ingevoerd bij artikel n
van de wet van 20 december 1950, waarnaar artikel 35 van de wet van 30 april
1951 verwijst, een wettelijke verhoging
uitmaakt; clat het deze verhoging toestaat in uitvoering van het overeengekomen becling van stabilisatie van de huurprijs;
Overwegemle dat het vonnis aldus aan
aanleggers geen andere verhoging oplegt
dan die welke tussen partijen was overeengekomen;
Dat het vim·de middel feitelijke grandslag mist;
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niet wijzigt, het vonnis niet verplicht was
antwoord te verstrekken op de zoncler
voorwerp geworclen conclnsies, die ertoe
strekken toepassing van cleze wet af te
wijzen;
Dat het clerde micldel niet kan aangenomen worden;
Over het vijfcle micldel, afgeleicl nit de
schending van de artikelen 35 van de
wet van 30 april 1951 op de huurovereenkomsten met het oog op de bescherming
van het hanclelsfoncls en 97 van de Grandwet, doorclat de bestreden vonnissen, na
vastgesteld te hebben dat verweerster niet
·gerechtigd was een huurverhoging te vorcleren op groncl van artikel 35, lid 2, van
de wet van 30 april 1951, om reclen dat zlj
aan aanleggers de opzegging niet had gestuurd voorzien door de wetten houdende
uitzonderingsbepalingen in zake huishuur, waarnaar gezegd artikel 35, lid 2,
verwijst, beslist hebben dat verweerster
recht had op een verhoging ten belope van
150 t. h. te rekenen van 1 januari 1952,
dit is vanaf de driejarige termijn die de
op het tijdstip van het inwerkingtreden
van de wet lopencle driejarig·e termijn
volgt, door te steunen op dezelfde verwijzing van hetzelfde artikel 35, lid 2, naar
dezelfde wetten houdende uitzonderingsbepalingen in zake huislmur, wat er op
neerkomt terzelfdertijd te beslissen dat
artikel 35 op de eis tot verhoging van de
huurprijs toepasselijk en niet toepasselijk is en een strij digheid in de redenen uitmaakt die met het gebrek aan de
bij artikel 97 van de Gronclwet vereiste
redenen gelijk staat, en dan wanneer
in elke onderstelling, de verhoging van
150 t. h. op grond van de wetten in
zake huishuur krachtens gezegd artikel 35
niet van toepassing is voor de driejarige
termijn die de op het tijclstip der inwerkingtreding van de wet van 30 april 1951
lopende driejarige termijn volgt, en dan
wanneer voor het overige, vermits de
driejarige termijn op 1 juli 1952 een aanvang neemt, de verhoging slechts vanaf
de 1° januari van dat jaar mocht toegestaan worden :
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is te beslissen, enerzijds, dat verweerster
bij rechtstreekse toepassing van de wet
van 30 april 1951 geen recht heeft op verhoging van huishuur, en, anderzijds, dat
zij daarop recht heeft omdat de door
haar met aanleggers gesloten overeenkomst deze verhoging voorziet;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Voor zoveel de voorziening het vonnis
van 28 april 1953 bedoelt :
Over het zesde middel, afgeleicl uit de
schending van artikel 1351 van het Bur-

gerlijk Wetboek, en van het gezag van
het gewijsde door het eerste cler bestreclen vonnissen, doordat het tweede der
bestre1len vonnissen het eerste vonnis geinterpreteerd heeft clat, na het hoger beroep niet gegrond verklaard te hebben,
het door aanleggers vanaf l jannari 1952.
verschuldigcl minimaal hum·geld op
-1..125.000 frank ha.cl bepaalcl, besli.ssend
clat het jaarlijks huurgeld dat als grandslag dient voor elk der aan aanleggers in
huur gegeven schouwburgzalen ten minste met 150 t. h. op de cijfers bepaald in
de overeenkomst van 30 december 1945·
client te worden verhoogcl en alclus gebracht op : 337.500 x 2,5 = 843.750 frank
voor de Palace, 75.000 x 2,5 = 187.500 fr.
voor de Eden, 37.500 x 2,5 = 93.750 frank
voor de Beaulieu, onder voorbehoud van
lle door de Palace verschulcligde huurverhoging, wanneer de 6,5 t. h. der netto.
ontvangsten van die inrichting deze som
van 843.750 frank overschrijden, dan wanneer de rechters enkel een dubbelzinnig
of door een materiele vergissing aangetast vonnis mogen interpreteren, doch onder voorwendsel van interpretatie en met
machtsoverdrijving of schending van het
gewijsde, hun beslissingen niet mogen intrekken, uitbreiden, wijzigen of aanvullen, dan wanneer een vonnis dat een
hoger beroep niet gegroncl verklaart vrij
van dubbelzinnigheid is en in onderhavig
geval aanlegster geen enkele stoffelijke
vergissing aanvoerde, dan wanneer de
zogezegde interpretatieve beslissing erop
neerkomt drie minima van huurprijzen
vast te stellen, dan wanneer de geinterpreteerde beslissing een enkele glo bale
minimum huurprijs bepaalt, die alleen in
aanmerking te nemen is in geval de
6,5 t. h. der ontvangsten van de eerste
der gehuurde zalen gezegd globaal minimum niet zouclen bereiken :
Overwegende

dat

het

vonnis

van

28 april 1953 nacler bepaalt waarom het
vonnis van 7 november 1952 dubbelzinnig

is en uitlegging vergt;
Overwegende dat het vonnis van 7 november 1952 in zijn redenen de huurprijs
in het algemeen beschouwt als een zijnde
en het glol1aal grondcijfer ervan vermeldt; cloch dat, het in andere passnssen
zinspeelt op de << huurprijs verschuldigd
Yoor het gecleelte van het onroerend
goecl l> uitgeniaakt door de music-hall
zaal Cinema Palace, alsook op « de minima van huurprijzen ll, en op « het voor
lle exploitatie van de Palace verschuldigd
percentage van ontvangsten >>;
Overwegende, clienvolgens, waar het
nader bepaalt dat, zo het beschikkend getleelte van het vorinis van 7 november
1952 een globale huurprijs vaststelt, deze
huurprijs onder de verschillende gehuurrle plaatsen dient verdeelcl volgens de

-

124

:grondshlgen welke llet ,a:mdnidt en tlat de
hunrverhoging naar gelang nm de ontvangsten van de Palace verschuldigcl is
wanneer deze ontvangsten de voor dit
·<leel van onroerencl goecl Yerschuldigtle
lmurprijs overschrijclen, het bestreclen
vonnis het vonuis van 7 november 1952
intcerprt'teert op H'n wijzp c1ie inet zijn
llewoon1ingen niet strijdig is, en alclm;
het geloof niet o;chemlt aat aan het gewijsde client gehecht;
Dat het milldel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten en, vermits de voorziening v66r
1:'i septeml1er 1953 betekend werd, tot een
vcergoecling van 1GO frank jegens cle verwerenc1P pnrtlj.

HE'l' BES'l'REDEN ARHES'l'.

-

VEROORDELI:>OO

VAN" DE VER"\VEETIDER TOT DE KOS1'EN. KOS'l'EN DIE DEZE VAN DE UITGIFTE VAN HET

RESTHEPEN

ARHEST

NIIG'J'

OMV1~'l'TEN,

INDIEN

DE AANLEOGER Dill UJ'l'GIFTJG NIET HEEI!-y MOE-

'J'EK LICH'l'EK:

1 o De ·rechte1· ·i ~ niet qelwmlen in het bU-

z6nrleT n1~twoonl te · 1W1·stt·e7cken op fe.i.telij lee bescholtwin.!}en d·ie in conclltsie~<
tot stwvin.!} vnn een ve1·wee·r worden
'DOO'I'.!Je/Jnwht en zelf .!}een ve·rwee1· of
exceptie nUmalGen (1).

2° lV nnneer een onroe1·end .!JOecl rnet het

.ARRESTEN. BURGERLI.TKE ZAKEN. CoNOLUSlES. FEI'l'ELIJKE BESOHOUWINGEN DIE GEEN VERWEREN 0~' EXOEP'l'IES UIT-

OO.!J op de extJloitntie ·t:an een handelsznak ·in hnur .!Jeyeven en rloo·r de h'lf.'lf.j"rler onilerverh'/I.·Wrrl ·wenl, hceft deze
lctMste, rUe {!ChO'lulen is rle pTi·vnte onderh'lf.U.'I"ller we.!}ens rle .!}e/J1·e1wn vwn het
on·roerenrl rtoed en het .!JCnot zowel van
(lit onmerend _qoed als Wtn rle e·l"'in {!eexploUeerrle hanrlelsznnJ,; tc veT.!}Oerlen,
een ve1"hnnl tot vT·ijwct1'in.!J te.!}en de ·ve'l"hmwcler voo·r rle schrule ·voortvloeiend
niet enlcel u.it het ve1·Ues ·van het recht
op de hlt1tr, rloch oolc ·nit het teloor.!JUWn vnn de hnnrlelszrwlt.
De h·wnnler heett bovenrz.ien recht op cle
rlo01· he·m fJfwsoonU:ilc onde1·_qn1w schncle ..
'inclien hi:i een schncle onllerrJcum heett
ondersche·i,rlen vctn de.!}ene clie voortvloe-it nit rle verplicht-in.!} de nnn de onderhn·wrder ve·roorzanlcte scha.rle te ve1·.!JOerlen. (Burg'. Wetb., art. 1721.)

MAKEN.

3° In .r;evnJ, vnn annn()min.!} 'Van een voor-

28 october 1954. 1e kamer. - Foo1·zitter en ·versln.!J.!Jeve·r, H. Sohier, raadsheer waarnemend voorzitter. GeUjl;;l·uidende concluS'ie, H. R. Delange, aclvocaat-generanl. - Pleiters, HH. Struye en

HE'rmans.

1c

KA~TER.-

28 october 1954

1 o RBDENEN V .AN DE VONNISSEN EN

-

GEEN

VER.PLIOHTING

V60R

DE

REOHTER ZE 'J'E BEAN'l'WOORDEN.

2" HUUR. -

HUISHUUR. HUUR VAN EEN
'l'O'L' HANDEL DIENEND ONHOEREND GOED. - I N
ONDElU-IUUU.

GEGEVEN

ONROEREND

GOED.

-

VRIJWARINU VERSOHULDIGD DOOR DE VERcillURDER AAN DE HUURDER DIE GEHOUDEN
IS DE PRIVATE ONDERHUURDER TE VERGOEDEN., " 7EfiENS DE GEBREKEN VAN HE'l' ONROEREND GOED, HE'_r GENO'£ EHVAN EN DE ER. GEEXPLOI'l'EERDE HANDELSZAAK. RECHT VAN
DE HUUHDER OM ROVENDIEN VERGOEDING 'l'E
VER.KRIJGEN VOOH DE ONDERSCHEIDEN DOOR
HEl\f PERSOONLI.JK ONDERGANE SCHADE.

30 GERECHTSZ.AKEN.- VERRREKING.BUIWERLI.TKE

ZAKEN.

-

VERBREKING VAN

(1) Vaste rechtspraa.k. Zie ook, onder rneer,
verbr., 4 mei 1953 (A1-r. Vm·br., 1953, biz. 602 ;
B1tll. en PAsro., 1953, I, 680); 5 november HJ53 (An·. Verb1·., 1954, biz. 138; Bu.ll. en
PASIO., 195<1, I, 160); 20 september en 21 october1954 (Bt~ll. en PAsro., 1955, I, 15 en 144).
(2) Zic verbr., 20 december 1951 (An·.
Verb1·., I952, blz. 190en 192); 27 maart 1952
(ibid., 1952, blz. 412); 18 september 1952
{Bull. en PAsrc., 1953, I, 2); 23 januari en
9 juli 1953 (An·. Vm·b1·. 1953, blz. 343 en 782;
Bttll. en PAsrc., 1953, I, 38<! en 902).
De aanlegster had, enerzijds, een afschrlft

zienin_q in b·ur.!}edi.i lee znlcen, nw.r;en cle
luosten, wanrtoe rle venvee-rller ·in ·ve1·/Jre7C'in.!J veroordeeld wonlt, rle 7costen
'van de u:ityifte vctn rle verb1·o1cen beslissi·n.!J n·iet omvntten, wannee1· cle nnnle_q.!Jer die 1tit_qifte niet heett moeten Uchten doch het betelr,end. rtfsclwift va.n de
besUssin.!J ove-rgele.!Jd heeft (2).
(N. Y. BROUWERIJ <<CHASSE HOYALE >>,
'f. EOH'fGENO'l'EN SAEYS-HENE'f EN DEBRUS.)
ARREST.
HET HOF; Gelet op het bestreclen
arrest, 011 7 £ebruari 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;

va.n het bcstreden a.rrest, dat haar ten' verzoeke van de eerste verwecrders betekend
was geweest en, anderzijds, een uitgifte van
cUt arrest, gelicht na die betekening, bij haar
voorziening gevoegd. Zij kon zich er mede vergenoegen het betekencl a£schrift over te leggen
opdat haar voorziening ontvankelijk weze zowel tegenover de partij, die de vordering tegen
haar had ingesteid en haar het bestreden
arrest betekend had, als tegen degene die zij
in vrijwaring opg·eroepen had (cf. verbr.,
25 jnni 1950, A.rr. Verbr., 1950, blz. 656).

125Over hPt eerste middel, afgeleid nit de
sehnnding Yan de urtikelen 10±1 tot 1647
(inzond<"l'lleil1 nm artikel 1042), 17lfJ tot
l721 van het llurgerlijk 1Yetboek en 97
van dP Gl·on<lwet, doordat het hestreden
arrest het middel verworpen heeft hetwelk door a::mlegster in verbrel~:ing llieruit wenl afgeleid dat eerste verweerster
hij het. aaugaan van de overeenkomst
kennis tlroeg van het klaarblijkend verval wegens ouclheid nm het onroerend
goe<l, en hieruit dat het kennis dragen
door haar van die zichtlmre geln·eken
haar elke grief tegenover aanlegster ontnam, en gevolglijk de tloor eerste ver.weerster ingestclde eis toegewezen heeft
op ue gron<l c1at de gel1reken welke nan
voormelde verweerster hi;i het slt1iten \'an
het lmurcontract gebleken wan•n niet die
waren welke een genoegzamn erg karakter vertoonden om het sloven van llet ge1JOUW te rechtvaardigen en welke in augustus 1951 aan de dag traclen door veelvuldig-e aanzienlijke overhellingen, door het
in beweging komen van het gehouw en
door de onlangs ingetreclen verhreding
van zekere losgekomen voeg·en en spleten,
en dat aanlegster althans zou dienen te
lJewijzen, wat zij niet doet, dat die g-eln·eken lJPstonden en even erg waren toen
zij verweerster vooraf Yan elke verantwoordelijkheid lweft willen ontlasten ingeval de stad Drussel het gelJonw mocht
do en ontruimen; eerste onderdeel, clan
wunneer, om te llewijzen dat eerste verweerster kennis clroeg van de gehreken
waarvan het hestaan of de verergeringhet lJevel tot sloping van het onroerend
goeu ten g·evolge zouden hellhen, cle conclusies van aanlegster v66r, de rechter
over de groncl gewag maakten van de
in het huurcontract vermelde en op 29 augustus 1950 door partijen in elkanders
lJijzijn opgemaukte staat van het gehuurde, van de veelvuldige in het gehuurde vastgestelde uttwendige en inwendige
spleten en Yflll het vergelijken van die
staat van het gelmurcle met het verslag
der deskundigen hetwelk aan de sloping
is voorafgegaan, en uitdrukkelijk deden
gelden « clat nit de staat van het gehuurcle niet enkel de llouwvallige toestand van
het onroerend goed bleek waarmede (verweerster) genoegen genomen heeft... maar
ook de « overhellingen 11 en het « uitsteken van het metselwerk 11 aan de gevels,
llenevens brede spleten in de hoofdmuren 11 en dat, in die omstandigheden, de
enkele verklaring dat de bij het ondertekenen van de overeenkomsten vastgestelde
gellreken en die welke het bevel tot sloping· tengevolge gehacl hebben niet dezelfde zijn, zonder hespreking hoe dan
ook van de bepaalde gegevens vervat in
dto ingeroepen opgave van cle staat van
het gehuurde, niet te heschouwen valt als
een antwoord op het door aanlegster opge-

worpen middel (schemling yan artikel 97
van cle Grondwet); tweede i:mderdeel,
dan wunneer de yerkoper en de verhuurder van de verantwoon1elijkheic1 voor tle
llij het sluiten van de verkoop of van dP
huurovercenkomst zichthare gelJreken outlast worden door het enkel feit dat dP
koper of lle hunnler « zich zelf ervan
hceft kunnen vergewissen 11 en zomler dat
hij !Joyenclien zijn medecontractanten van
elke vel'antwoordelijkheid in verbaml
met de gevolgen van llie gehreken hehoeft
te ontlasten (inzomlel·heid sc:hending van
<le artikelen 1642 en 1721) :
Oyerwegende !lat clit middel tegen het
arrest O]lkomt in zon'r het uitspraak
lweft gedaau over de , hoofdvordering
welke tegen aanlegster door verweerster
HPnet, eehtgenote Saeys, ingestelcl werd;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende clat, luidens het bestrederi
arrest, «de gebreken welke aan geintimeercle Henet, echtgenote Saeys (hier
verweerster) bij het sluiten van de huurovereenkomst (17 octolJer 1g50) gehleken
zijn niet die waren welke een genoegzaam
erg karakter vertoonden om het slopen
van het gebouw te rechtvaarcligen en welke in augustus 1951 aan de dag traden
door veel vulclige aanzienlijke overhellingen, door het in heweging komen van het
ge lJouw en door de onlangs ingetreden
.verbreding van zeke1'e losgekomen voegen en spleten 11;
Overwegende dat llet arrest aldus voldoende het afwijzen gemotiveerd heeft
van het in het middel aangehaald verweer
hetwelk aanlegster tegen de vordering
van verweerster gevoerd had;
Overwegende dat de in het middel overgenomen vassussen van de conclusies .van
aanlegster, welke niet zouden heantwoord
zijn geweest, geen verweren of excepties
uitmaken, doch eenvoudige door aanlegster tot staving van bovengemeld verweer
ingeroeven feitelijke bescllouwingen; dat
c1e rechter over de grond ze niet behoefcle
in het bijzonder te heantwoorden;
Waaruit volgt dat het eerste onderdeel
van het mid del niet gegrond is;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, na het afwijzen van
het in het middel aangehaulde verweer
wettelijk gerechtvaardigd te hebben, het
arrest ten overvloec1e nog zegt << dat
althans de partij << Chasse Royale 11 zou
dienen te bewijzen, wat zij niet doet, 'dat
die gehreken bestonden en even erg· waren
toen ge!ntimeercle in het genot getreden
is en dat zij appellante (hier aanlegster)
vooraf van alle verantwoordelijkheid
heeft willen ontlasten ingeval de stad
Brussel het gebouw mocht doen ontruimen 11;
OverwPgende clat, vermits het enkel te-
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opkomt, het tweecle onclercleel van het
mid del niet ontvankelijk is;
Over het tweede micldel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134 en 1135,
1147 1149 tot 1151 1165, 1719, 1722, 1762'
en i762' (zoals zij bleken uit de bij de·
wet van 30 mei 1931 aangebrachte wijzigingen) van het Burgerlijll; Wetboek;
(voor zoveel als nodig 10 en 25 van de
wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, en 2 van de wet van
25 october 1919 betreffencle l;J.et in panel
geven van de handelszaak) en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
beslist heeft dat tweede verweerder ten
opzichte van aanlegster enkel tot vrijwaring zal gehouden zi:in voor l1et uit bet
verliezen van het recht op de huur voortspruitend nadeel en de hoofdvordering
tot herstel van haar eigen scllade welke
door aanlegster tegen hem werd ingesteld
niet gegrond verklaard heeft om de
redenen dat voormelde verweerder niet
tot vrijwaring kan gehouden zijn ~~or
een slechts ann de tussen partlJen
gesloten huurovereenkomst vreemd nadeel en dat, aangezien verweerder niet
de dverdrager van de handelszaak is, hij
het geldelijk verlies volgencl uit het
teloorgaan van die zaak niet behoeft te
dragen; eerste ondercleel, dan wanneer
de onmogelijkheid het verhuurd onroerencl goed te gebruiken, met de daarmede
gepaard gaancle onmogelijkheid er nog
handel in te clrijven, het teloorgaan van
de aan dat goed verlJOnden hanclelszaak
tot gevolg heeft of, althans, kan hebhen,
en clan wanneer zulk teloorgaan van de
handelszaak vermits het een onmiddellijk
en rechtstr~eks gevolg is van het niet
uitvoeren van de huurovereenkomst, vallen kan in de beclingen gemaakt door de
partijen bij het sluiten van die overeenkomst en dienvolgens in de schadevergoedingen waartoe de verhuurder gehou?en
is (inzonderheid schencling· van de artlkelen 1150 en 1151, 1165 en 1721 van het
Burgerlijk Wetboek); tweede onderdeel :
dan wanneer de gronden waardoor het
bestreden arrest aldus het beperken van
de door aanlegster ingestelde vordering
tot vrijwaring rechtvaardigt, geenszins
tot gevolg hebben dat aanlegster ter oorzake van het niet uitvoeren van de huurovereenkomst geen eigen nadeel, onderscheiden van de verplichting het nadeel
van ·eerste verweerster te herstellen, ondergaan heeft, en dan wanneer het bestreden arrest bijgevolg niet naar het vereiste van de wet de beslissing gemotiveerd
heeft waarbij het de hoofdeis heeft afgewezen waardoor aanlegster het herstel
van dat eigen nadeel gevorderd heeft (inzonderheicl schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat dit middel tegen het

arrest opkomt in zover daarbij uitspraak
gedaan wordt over de oproeping tot vrijwaring en over de door aanlegster tegen
verweerder Debrus ingestelde rP.chtstreekse vordering;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
aan verweerster Henet, echtgenote Saeys,
welke wegens de gebreken van het tot
handel dienend onroerend goed dat haar
door aanlegster onderverhuurd werd, het
genot zowel van dit onroerend goed als
van de daarin geexploiteerde handelszaak
had ontbeerd, het recht toekent uit hoofde van die twee punten door aanlegstel'
schadeloos gesteld te worden;
Dat het hof van heroep, uitspraak
cloende over de oproeping tot vrijwaring
!loor aanlegster tegen verweerder Debrus
gericht in zijn hoedanigheid van eigenaar
en verhuurder van voormeld onroerend
goed, beslist dat laatstgenoemde jegens
aanlegster enkel tot vrijwaring kan gehouden zijn voor de schade voortvloeiende uit « het verlief! van het recht op de
huur ll, met uitsluiting van het nadeel
ontstaan ten gevolge van « het teloorgaan
van de handelszaak ll, aangezien dit nacleel « aan het tussen vartijen totstandgekomen huurcontract vreemd is ll;
· Overwegende dat, naar luid van artikel 1721 van het Burgerlijk Wethoek,
vrijwaring aan de huurder verschuldigd
is voor aile gebreken van het verhuurd<>
goecl die het genot ervan verhinderen en
dat, indien ten gevolge van clie gebreken
enig verlies voor de huurder ontstaat, de
verhuurder gehouden is hem schadeloos
te stellen;
Overwegende dat, volgens de vaststellingen v'an de rechter over de grond, het
goed tot het exploiteren van een herberg
door verweerder Debrus aan aanlegstel'
in huur is gegeven geweest; dat derhalve,
uit kracht van de bovenaangehaalde wetsbepaling, de door voormelde verweerder
te verstrekkeuvrijwaring niet enkel slaat
op de schade welke ontstaan is uit het
verlies van het recht op de huur maal'
ook op deze die uit het teloorgaan van
clc handelszaak ontstaan is;
Dat het bestreden arrest gevolglijk artikel 1721 van het Burgerlijk vVethoek
geschonden heeft;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat aanlegster, toen zij
bij de vordering vail verwee~·ster Hen~~·
echtgenote Saeys, een oproepmg tot VI'lJwaring tegen verweercler Debrus aanbracht, tegelijkertijcl tegen deze een
rechtstreekse vordering ingesteld heeft
tot herstel voor het door Imar persoonlijk geleden nadeel;
Overweo·ende dat het bestreden arrest,
tot ve.rwe~ping van deze vordering, zich
ertoe beperkt heeft te verwijzen naar de
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:gronden welke naar nanleiding van het
ondlerzoek van de oproe11ing tot vrijwaring opgegeven werden;
Dnt het aldus in gellreke gebleven is
na te gaan, ' zoals het had llehoren te
doen, of aanlegster geen persoonlijke
schade geleden had, ondel'SC'heiden van de
schade voortvloeiende nit de verplichting
ltet aan verweerster Henet, echtgenote
Saeys, llerol~kende nncleel te herstellen;
Dat het arrest dienvolgens niet naar
het vereiste van artikel 97 van de Grondwet met redenen is omkleed;
Waarnlt volgt clat beide onderdelen
van het micldel gegrond zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ten opzichte van verweerders, de
echtgenoten Saeys-Henet; uitspraak cloende ten opzichte van verweerder Debrus,
Yerbreekt het bestreden arrest voor zoveel het beslist dat verweerder enkel jegens aanlegster tot vrijwaring, zal gehouden zijn voor het door het verlies van het
recht op de huur ontstane nadeel, voor
zoveel het de hoofdvordering van aanJegstel· tcgen verweerdcr niet gegrond
verklaart en voor zoveel het over de
kosten uitspraak doet; beveelt dat melding van omlerhavig arrest zal gemaakt
worden op de kant van cle gedeeltelijk
vernietigde heslissing; veroordeelt aanlegster en verweercler Dehrus elk tot de
llelft der kosten, claarin niet begrepen de
kosten van de uitgifte van het bestreden
arrest welke ten laste van aanlegster
hlijven, naardien deze het betekencl af. schrift van , voormelcl arrest overgelegcl
lweft (240 fr.); veroonleelt aanlegster tot
een vergoeding van 150 frank jegens verweerders, de echtgenoten Saeys-Henet,
daar de voorziening v66r de 15e september 1953 is betekencl geweest; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
lleroep te Luik.
28 october 1954. - 1" kamer. - Voor"
zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslagucver, H. Daubresse.
- Gelijlcluidende conclusie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleiters,
HB. Veldekens, Van Ryn en Simont.

1c KAMER. -

29 october 1954

1° ONDERNEMINGSRAAD. - ONDERl'<"EMlNHSRAAD OPGERICHT IN EEN ONDERNEMING
ONDERWORPEN AAN DE WET HOUDENDE ORGANISATIE VAN HE'l' BEDRIJFSLEVEN. - AANTAL
WERKNEMERS MINDER GEWORDEN DAN DI'l'
VEREIS'l' OPDA'l' DE ONDERNEMING AAN DIE WET
ONDEHWORPEN WEZE. - VOORLOPIG BEHOUDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD. - DUUR.
2° ONDERNEMINGSRAAlJ.- VERTEGEN-

WOORDIGERS VAN HET PERSONEEL. SCHERlliiNG EN YOORDELEN. - DUUR.
3°

BE-

ONDERNEMINGSRAAD. VER'l'EGENWOORDIGER VAN HE'l' PERSONEEL ONREGELMA'l'IG AFGEDANKT. - AANVRAAG TOT WEDEHOPNEMING IN DE ONDERNE1ti[ING. -

0PS'rUREN

VAN EEN AANGE'l'EKE!ID SOHRIJVE!I. - NIE'l'SUB,S'l'ANTIELE PLEEGVORl\i.
AANVRAAG
WERKELI.JK EN BINNEN DE YOORGESCHREVEN
'l'ERMIJN TER KENNIS GEllRACHT VAN HET ONDEHNEMINGSHOOFD OF ZIJN LAS'l'HEBBER. GELDIGE AANVRAAG.
1° H1 anneer een ondentemings1·nad opue'l"icht wm·d in een ondernemin,q onde1·worpen cum de tvet honclende o1·gnnisaUe van het beclri,jfsleven, wonit deze
raad i.n fnnctie behonden minstens tot
lle voor clc voluendc verk'iezinuen vastuestelrle datnrn, om het eve·n well"e de
wijzi{Jin{Jen zijn cUe voorlcomen in het
iw.ntal in tlc onae1·nem.inu tc we·rlc gesteldc we·rknenwrs en hoewcl dit aanta.l
minrlcr is uewo1·den dan het aantal dat
vereist is orJdat rle ondenwming aan uezeglle wet ondenvm·pen weze (1). (Wet
van 20 september 1948, gewijzigd door
de wet van 18 maart 1(J50, art. 14, 21
en 28.)

2° De ve·rte,qemvoordige·rs van het pe1·soneel., bij de onaenwmingsntden die zijn
op,qe1·icht ter ttitvoering van de wet houdende or,qanisatie van het bed?'ijfsleven, genieten de bescherrning en de
voot·aelen, 1vellcc hun door het parag1·anf 1, cilinea 5, en de pa1·auraten 5
en 6 van a1·tiJcel 21 van geze,qde wet
ver.<zelcerd wo1·aen, tot aan de volgende
verlciezinuen en ni.et en/eel tof de oorspmnlcelijlc bepaalde clatmn voo1· het
·ve1·strijken van hmt mandaat. (Wet van
20 september 1948, gewijzigd door de

wet van 18 maart 1950, art. 21, paragraaf 1, alinea 5, paragrafen 5 en 6.)
3° De nanvraa.g tot wederopneming in de
ondernerning, waarvan artilcel 21, pn1·ag1·ajen 5 en 6, van de wet ho1tdende organisatie van het bedrijj'sleven, de verplichting van het. bed?"'i.ifshooj'd tot wedemzn·oepinu in cle onclernemin{J van
een ver·teuenwoonl·iue1· van het personeel die onregelmatiu aj'gcdanlct we1·d,
en, bij, voo1·komend geval, tot toelcennin{J van een veruoeding aan deze werlcnemer afhanlcelijlc maalct, moet niet
nooclzalcelij lc bij een te'!' post aangetelcend sclwi.fven geschieden, deze laatste
pleegvorm niet op st1·ajfe van nietiuheid
·voor,qesch1·even noch snbstantieel zijnde; het volstaat dat de cw.nvraau wer(1) De wet van 20 s~ptember 1948 werd
later nog gewijzigd door de wctten van
15 juni 1953 en 15 maart 1954.

-128lcelijk bfnnen de tennijn voor·geschr·e·ven bij paragt·aaf 5 ter kennis van het
bedt"i.ifshoofd of 'l!an zijn lasthebber
wor·de gebracht (1). (Wet van 20 sep-

tember 1948, gewijzigc1 door de wet van
18 maart 1950, art. 21, paragrafen 5
en 6.)

·

(BHOUWERIJ ll. VAN ROY EN cie, T. GOE],fAN.)
AHRES'l'.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 22 december 1952 gewezen
door de werkrechtersraacl van beroep te
Gent (kamer voor werklieden) ;
Over het eerste miclclel, afgeleicl nit de
schencling van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 14, 18, 19, 20, 21 (gewijzigd
door de wet dd. 18 maart 1950 tot aanvulling van de wet van 20 september 1948)
van de wet dll. 20 september 1948, houclende organisatie van het bellrijfsleven,
11 van het Regentsbesluit del. 13 Juni
1949 tot inrichting van de onclernemingsrallen, gewijzigd door lwninklijke besluiten del. 28 december 1950 en 27 october
1951, doorclat de bestreden beslissing verklaart dat verweerller gerechtigcl is om
aanspraak te maken op de vergoedingen
voorzien bij artikel 21, paragraaf 6 van de
wet van 20 september 1948, gewijzigcl door
de wet van 18 maart 1950, om reden dat
hij. als lid van de ondernemingsraden verkozen was geweest, alhoewel, ten tijde
van zijn afclanking, de duur van zijn manllaat verstreken was en alhoewel, te dien
tijde, h€~t aantal bestenclig tewerkgestelcle persooneelsleclen van eiseres beneden 200 was geclaald, dan wanneer op
1 maart 1952, datum van de afdanking van
verweerder, aileen ondernemingen met
minstens 200 bestendige arbeiclers verplicht waren een omlernemingsraad in te
richten, en dan wanneer de cluur van het
manclaat als lid van een onclernemingsraad slechts twee jaar zijnde, verweerder
die naar de beslissing op 25 februari 1950
verkozen wenl, op 1 maart 1952 geen lid
van de onclernemingsraacl meer was :
Over het eerste onclerdeel :
Overwegencle clat alinea 1 van .paragraaf 1 van artikel 21 van de wet van
20 september 1948, gewijzigd door de wet
van 18 maart 1950, bepaalt clat, in de ondernemingen waarop cleze wet op het
ogenblik harer inwerkingtrecling toepasselijk was, de vertegenwoordigers van het
------------------------

(1) Zie het versiag van de speciaie kmnmissies van de Kamer van voiksvertegenwoordigers, Parlem. Besch., Kamer, zitting 19491950, n" 185, biz. 2. Raadpl. ook verbr.,
9 december 1948 (A>·r. TTerbr., 1948, biz. 615)
en 6 juli 1950 (ibid., 1950, biz. 714).

versoneel in de opgerichte ondernemingsnulen voor een termijn van vier jaur -worden verkozen, cleze termijn evenwel tot
twee jaar verminclercl zijnde bij cle eersteverkiezing ;
Overwegendc clat nit de pariementaire
voorbereiding blijkt dat deze wetsbepalingen de bedoeling van de wetgever te kennen geeft, - zoals deze overigens haar bevestiging vindt in de latere wetten van
15 juni 1953 en 15 maart 1954 - het bestaan van de in de aan de wet onclerworpen onclernemingen opgerichte onclernemingsraden minstens tot de datum rlt~L' voigencle verkiezinzen te handhaven, om htet.
even welke de wijzigingen zijn die sedert
de verkiezing van de vertegenwoordigers
van het personeel in het aantal te werk:
gestelde werknemers zijn voorgekomen en
hoewel clit auntal minder zij geworden
dan llet aantal vereist opclat de onderneming aan de wet onderworpen wPz,•;
Over llet tweede onderdeei :
Overwegende clat, naar luid van alinea 5, van paragraaf 1, van artikel 21
van de wet van 20 september 1948, gt;wijzigcl bij artikel · 1 van de wet van
18 maart 1950, de vertegenwoorcligers van
het personeel bi.i de ondernemings:raden
<< tot de volgei1de verkiezingen JJ de bescherming en de voorclelen genieten welke
hun door deze wetsbepaling worden verzekercl; dat dit artikel tot cloel strekt het
behonden hunner betrekking te waarbor-·
gen tot de verkiezingen volgencl ov het
verstrijken van hun mandaat en niet aileen tot het verstrijken van de door
alinea 1 van paragraaf 1 van clit artikel
bepaalde wettelijke duur van hun manllaat:
Overwegende dat beide onclerclelen van
het middel alclus naar recht falen;
Over het tweede middel, afgelehl nit de
schencling van de artikelen 14, 18, 19, 20,
21 (gewijzigcl door de wet del. 18 maart
1950, inzonderheid in zijn paragrafen 5
en 6) van de wet del: 20 september
1948, houdende organisatie van llet beclrijfsleven, van artikel 97 van de Grondwet, doordat de bestreclen Jieslissing, alhoewel zij vaststelt clat verweerder binnen de dertig dagen na de afdanking aan
eiseres geen aangetekend schl'ijven heeft
gezonden waarbij hi] zijn wercleropneming vroeg, nochtans weigert hpt ·recht
van verweerder om vergoeding te eisen
vervallen te verklaren om reden (( dat
deze formaliteit geen essentieei karakter
heeft JJ, dan wanneer het nieuw artikel 21
van de wet lld. 20 september 1948 in zijn
paragraaf 5 beschikt dat het bedrijfshoofcl slechts gehouden is de onregelmatig afgedankte arbeiclen; opnieuw op te
nemen « op voorwaarde dat zij hem bij
een ter post aangetekencl schrijven een
aanvraag daartoe richten, binnen der-
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tig dagen volgende op de afdanking ll
en in zijn p;:trag;r;:t:if 5 clat het slechts is
« ingeva.l het bedTijfshoofd de verplichting·en die hem krachtens paragraaf 5 worden opgelegcl niet volbrengt ll clat hij een
vergoecling verschuldigd is :
Overwegende dat; inclien, krachtens paragraaf 5 van artikel 21 van de wet van
20 september 1948, gewijzigd door artikel1
van de wet van 18 maart 1950, de verplichting de in paragrafen 1 tot 4 van hetzelfde artikel bedoelde arbeiders in zijn
onderneming weder op te nemen aan het
ondernemingshoofd slechts wordt opgelegd op voorwaarde dat hem daartoe een
aanvraag bij een ter post aangetekend
schrijven door de betrokken arbeider
binnen dertig dagen volgend op zijn afdanking worde gericht, deze laatste Dleegvorm nochtans . niet OlJ straf van nietigheid of verval wordt voorgeschreven; dat
zij een louter vormvereiste uitmaakt hetwelke enkel tot doel strekt de aanvraag
voldoende met waaf·borgen te omkleden
opdat zij wel degelijk de openbaring weze
van de vastberaden wilsuiting van de
aanvrager;
Overwegende clerhalve dat deze .niet
substantH!le pleegvorm, - waarvan de
wet de verplichting van het ondernemingshoofd de arbeider in de onderneming weder op te nemen en, in geval van niet volhrengen da>n·van, hem een verg·oeding· te
betalen afhankelijk stelt -, geen nut
heeft, wanneer cle aanvraag om wederODneming werkelijk op een. andere wijze
binnen de wettelijke termijn ter kennis
van het ondernemingshoofcl werd gebracht;
Overwegende dat door de bestreden beslissing worclt vastgesteld dat, in onderhavig geval, verweerders aanvraag om wederopneming binnen de wettelijke termijn
ter kennis van aanlegster werd gebracht
op de vergaclering van 27 maart 1952,
waar beide l)artijen werden vertegenwoordigd, van het verzoeningsbureau van het
Nationaal paritair comite van de voedingsbeclrijven, waarbij ver:weerder de
betwisting aanhangig had gemaakt welke
ten gevolge zijner afdanking tussen partijen was ontstaan ;
·
·
Overwegende dat dientengevolge, de omstandigheid dat verweerder zijn aanvraag
om wederopneming niet bij een ter post
aangetekend schrijve)l aan. aanlegster
heeft gericht, geen aanleiding geven kon
tot verval van verweerders recht op vergoecling, en dat het middel niet gegrond
is;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1, 2, 3, 4, 26, 53, 54 'van de samengeordende wetten op de handelsvennootschappen, van de artikelen 1101, 1134.
1317, 1319, 1320 van het Burgedijk Wet~
VERBR., 1955. - 9

l~<:ek, 69, 6", van het vVetboek van burgerliJke rechtspleging, van de artikelen 14
18, 19, 20, 21 (gewijzigd door de wet del:
18 maart 1950) van de wet del. 20 september 1948, houdende organisatie van het
bedrijfsleven, doordat cle bestreden beslissing beslist dat terzake « de verzending
van het aangetekend schrijven (door artikel 21, paragraaf 5, voorzien) overbodig
was ll on: reden dat het blijkt « dat op de
vergadermg van het verzoeningsbureau
van het Nationaal paritair comite van de
voeclingsbedrijven, welke op 27 maart 1952
werd gehouden en waarop beicle partijen
vertegenwoordigd waren, de ge!ntimeerde
·partij in kennis werd g·esteld met het verzoek van appellant om weder in dienst te
treclen ll, dan wanneer het aan « het bedrijfshoofd ll is dat, overeenkomstig artik~l 21, paragraaf 5, de aanvraag om << ovIueuw . 1n ~e onderneming opgenomen te
worden, lnj aangetekend schrijven client
.gericht en dat de verwittiging van een
« vertegenwoorcliger ll van eiseres bij « het
Nationaal paritair comite van de voedingsbedrijven ll de verwittiging van « het
bedrij~shoofd ll niet is daar deze vertegenwoorchger het bedrijfshoofcl niet kan vertegenwoordigen voor elke handeling namelijk niet voor cleze door de wet del.
20 september 1948 voorzien, daar de eisen:
de vennootschap, slechts in eigen naam
en op haar maatschappelijken zetel. volgens de door cle wet opgelegde vormen,
kan verwittigd worden :

Over het eerste onderdeel .:
Overwegende dat, zoals in antwoord op
het tweede midclel werd uiteengezet het
ricbten tot het ondernemingshoofd' van
een ter post aangetekend schrijven, voorzien bij artikel 21 der wet van 20 september 1948, gewijzig·d bij de wet van
18 maart 1950, geen substantiioile vormvereiste van de aanvraag om. wederopneming nitmaakt, en dat aan het voorschrift van de wet wordt voldaan zo cle
aanvraag werkelijk ter kennis van het
ondenwmingshoofd werd g·elJracht, dat
clerhalve niet wordt vereist dat de aanyraag aan het ondernemingshoofd persoonlijk of te zijner woonplaats worde
aangezegcl;
Overwegende dat het in het mid del ingeroepen artikel 69, 6", van het W etboek
van burgerlijke rechtspleging uitsluitend
de dagvaarclingen betreft;
Over het tweecle onderdeel :
Overwegende dat de bestreden beslissing
erop wijst dat, cladelijk na zijn afclanking, welke zich op 1 Maart 1952 voordeed, verweerder zijn recht als lid van de
ondernemingsraad, en derhalve zijn recht
op wecleropneming en vergoecling, dcerl
gelden v66r het Nationaal paritair comite
I'Hll de voedingsbedl'ijyen, hetwelk, kraeh-
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toepassing van sectie IV betreffende de
ondernemingsraclen, en dat zij vaststelt
<< dat uit de voorgelegcle bescheiden blijkt
clat op de vergaderirig van het Venweningsbnreau van dit comite, welke op
27 maurt 1952 wercl gehonclen en waarop
lleide partijen vertegenwoorcligd waren,
nanlegster in kennis wercl gesteld met het
verzoek van verweenler om wecler in
dienst te · treden ll;
Overwegencle dat de bestreclen beslif?sing
op groncl van een souvereine beoonleling
van de feitelijke omstancligheden der zaak
en van de omvang van de door aanlegster
aan luuu vertegenwoonligers !Jij het Paritair comite gegeven lustgeving, uit deze
vaststellingen heeft kunnen afleiclen clat
verweenlers aanvraag om wecleropneming
wel degelijk te bekwamer tijd ter kennis van aanlegster is gebracht geweest;
Overwegencle dienvolgens dat geen van
de onderdelen van het middel knn worden
aangenomen;
En overwegencle dat, de voorziening betekend geweest zijnde vo6r 15 september
1953, er aanleiding is tot vergoecling;
Om die redenen, verwerpt de voorzietling ; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank jegens
verweerder.
29 october 1954. ~ 1° kamer. ~ Yoo1·zitte1·, H. Wouters, voorzitter. ~ Ye1·slaggever, H. Vandermersch. Gelijlcluidende aoncl·ns·ie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleite1·s, HR. della
Faille d'Huysse en Veklekens.
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MIDDELEN 'l'OT VERBREJKING.
ltECH'l'STREEKSE BELAS'l'INGEN. MIDDJJ;LEN
!\FGELEID UI'l' DE RCHJ!~NDING VAN ARTITCELEN
VAN
BUBGERLI.TIC WE'l'BOEK OF VAN RET
V\TETBOEK VAN BUllGERLI.JKE RECII'l'SPLEGING
VVl~LKE NIE'f AANDUIDEN .,VAARIN Rl~T BESTREDEN AR.REST ZE ZOU GESCHONDEN HEBBEN.
NIE'l' ON'l'VANKELI.JKE MIDDELEK.

REi•

2°

INKOMSTENBEL.ASTINGEN.
SPECIALE BJiiLASTING OP DE WINS1'EN VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRES1'ATIES AAN
DE VI.JAND. BELASTING SLAANDE NAMELI.JK
OP DE WINSTEN VAN" O~I HE'l' EVEN WELKE
NIJVERHEIDS-:~ HANDJ~LS- EN LANDBOU\VllEDRIJVEN, BEDOELD IN IIET 1°, PARAGRAAF 1, VAN
ARTIICEL 25 VAN DE SAMENGESCHAKELDE WE'l''l'EN BETREFFENDE DE 11\TKOMS'l'ENBELASTINGEN_,

ZELFS INDIEN HE'!' OM EEN ALLEENS1'AANDE OF
'l'OEVALLIGE VERRICIITING GAAT. VERRICH'l'INH VREEMD AAN EEN BEROEPSACTIVITEIT. INICOMS'l'EN WELKE NIETTEMIN ONDER TOEPASSING VAN m~ ,SPECIALE RELASTING VALLEN.

3°

INKOl\'IS'.rENBELASTINGEN.
SPECIALE llELAS'l'ING OP DE WINS'l'EN VOOH'l'VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRES'l'ATlES AAN
DE VI.JAND. ALLEENSTAANDE OF TOEVALLIGE
VERIUCH'l'ING !UcS'l'AANDE IN EEN AFS'l'AND VAN
EEN NI.JVEHIIEIDSREDRI.JF·. "\VINS'l' WELKE
EH UI'l' VOORT\'LOEI'l' KAN NIE'l"l'EMIN ONDER
'l'OEPASSING \'AN DE SPECIAlE RELASTING VALLEN.

4°

INKOl\'ISTENBELASTINGEN. BEDRIJlPSBELASTING.
WAABDEVERMEERDEHING. BELASTINGVRI.JDOJII VOORZIEN DOOR
ARTIKEL 27, PARAGHAA!o' 21Jis, a, DER SA.AiENGESOHAKELDE WE'l"l'EN BETR1~FFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN. ~ ZONDER TOEPASSING
OP DE WINS'!' ON'l'S'l'A1\N UIT DE AFS'l'AND VAN
EEN BEDRI.JF EN NIE'l' VOOR'l'KOMEND VAN \'ERMEERDERINGEN VAN Dl~ IN HE'l' BEDlli.JF GESTOKEN AC'l'IYA VOOR'l'VLOEIENDE UI'l' IN m;
LOOP VAN DE EXPLOI'l'A'l'IE. VER\,rEZENLIJRTE
]',fEERWAARDEN.

5°

INKOlVISTENBELASTINGEN.
SPECIALE BELAS'l'ING OP DE WINSTEN VOOR'l'YLOlC!ENDE UIT LEVERINGEN EN IJRESTATIES
AAN DE VI.JAND. BELAS'l'INGVlli-JDOM VOORZIEN DOOR ARTIKEL 27, PARAGAAF 2~i8, ((.,
DER SAMI!:NGESCHAKELDJC \VE'f1'EN BETR.F~Fli'ENDJ-~
DE INKOMSTENHELAS'l'lNGEN. ZOND]_l:R TOEPASSING TO'l' VAS'l'S'l'ELLING VAN DE WINST
WAAHOP DE SPECIALE BELAS'l'ING DIEN'l' TE
SLAAN, ZO ZI.J ONTSTAAN IS UI'l' DE AFS'l'AND
AAN DE YI.JAND VAN EEN BEDRIJF EN NIET UI'l'
DE IN IIE'l' llEDlli.JF GES'l'OKEN VERMEERDERINGEN VOOR'r\'LOEIENDE UI'l' IN DE LOOP VAN
DE EXPLOITATIE VAN RET BEDRIJF VER\\'EZENLIJI{'fE

~IF.ER,,. AARDEN.

1o H et rl/!iddel, llnt de sahemUng va.n

(W-

t-ilcelen van het Bu.rge'l'li_il" TVetboelc en
1Jan het TVetboek
va.n b1M·ge1·lijlce
1·eahtsvordm·ing ·im·oept, floch nalaat
n-iteen te zetten wnarin het best!"etlen ,
arrest za zon gesahonden hebben, beantwoo-rdt n·iet aan het voorsalwift van
a1'tilcel 14 vnn fle wet van 6 septernbm·
1895 en is niet ontvanlcel-ijlc.

2° Naa'r l·ttid van a1·tikel 1, pantgmaf 2,
1Jan de wet van 15 october 1945, zijn de
aan fle speciale belasting onde1·hevige
inlcomsten die wellce in Belgie of in het
b1titenland betaalfl 1venlen dank zij
een bedrijvigheid voorzien in pamg1·anf 1 van n1·UJcel 25 cle1· snmengeschalcelde wetten oet1·ettende de inlcomstenbelastingen, dan zelfs wannee·r het
gaat om een allee1Mtaande ot toevallige ve·rricht-ing, die aan de be1·oepsaat-ivite'it v1·eemd is.
ATtUcel 1, paTagTnaf 2, van fle wet van
15 octobe1· 191,5 wijlct nochtans at van
de bepalingen betrettenfle fle beddjfsbelnstin(J. Door te besahilclcen dnt d.e
inlcornsten, winston en bnten, verwezenUjlct zelfs fla;rtk zij een all.eenstnande of
toevallige veTr'iohting, ann rle speoiale
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1322, 1330 van het Burgerlijk Wetboek,
noodzaJceliflc de ·ve1'1'ichUnge·n wellce
1, paragrafen 2 en 13 van tle wet van
. m·eemd z·ijn nan een be·roepsncUvite'it.
15 october 1945 houdende invoering van
::Jo De nfstand van een ni.]verheidsbed'l"iff, een speciale belasting op cle winsten
voortvloeiend uit leveringen en prestaties
het·wellc zelfs buiten nlle bed·rijfsnct-iaan de vijand, 25, paragraaf 1, en 27 van
·vite·it inlcomsten, ·winsten en baten ve·rde wetten betreffende ue inlwmstenbewezenlijlct heeft, lean op zich zelf een
dom· pa1·agraat ,'2 van at·tilcel 1 van ae · lastingen samengeschakeld bij het besluit
van 31 juli 1943, en vervolgens door dit
wet van 15 october 1915 beaoelde alleenvan 15 januari 1948; doordat het bestrestaanae of toevnlUye verrichting zijn.
den arrest, zonder geldige rechtvaardi4o 1!rtilcel 27 ·v(m de samengeschalcelae ging·; het mid del van de hantl. wijst afgewetten betrettenae ae inlcomstenbelasleid nit de niet-belastbaarheid, wegens
tingen, in zover het verwijst naa1· pahaar aard, van de waardevermeerdering
ragr·aaf 2bis, a, d.ie zelf nan1· de he•rvoortvloeiende uit de bij het arrest bestelUnyscoejJicienten vwn nt·tilcel 15, pndoeltle overdracht van de nijverheidsonrn,qmnf 2, ver·wijst, bedoelt enlcel d.e betlerneming hier ter sprake, middel gegrond
paling vnn de winsten voortvloewnde
op de rechtspraak van het hof, onder meer
nit ae vermeeraerinyen vnn de in het
op -de arresten van 7 juli 1941 en van
betlri.if gestolcen cwti·vn, tlie vo.ot·t"?loe·ien 17 maart 1943, naar luid waarvan geen
nit ·in de loop van cle explo~tatte vm·bedrijfsinkomsten zijn, vatbaar voor be·wezenUjlcte meenvnnrden of. beclrijfsdrijfsbelasting, enhet voorwerp uitmakend
·imrnob'ilWn en witntst-ing.
van de artikelen 25, paragraaf 1, en 27
Artilcel 27, paragrnfen 1 en 2bis, is niet
van de samengeschakelde wetten bet refvan toepnss·ing op de winsten wellce enfende cle inkomstenbelastingen, de waarTeal uit een o•veTdt·ncht vnn een bedrijfsdevermeenleringen voortvloeiend uit de
flOGd ontstann en wellce cle1'~~nlve niet
overdracht van een handelsonderneming,
voortlcomen van vennee·rdenngen vnn
overdracht waarbij aan deze laatste in
de ·in het bed·rijf gestoken nctivn voo·rtde persoon van de overdrager een einde
vloeiend uit mee·rwnwrden ver·wezenlijlct
wordt gesteld; dat dit beginsel trouwens
in ae loop van de exploitntie (1).
uitdrukkelijk, in deze zaak, door het be5o De belnstinyv-rijtlom voo-rzien bij wrt-i- stuur der belastingen wordt erkend, zoals
Tcel 27, pn-ragt·nnf 2bis, a, der snmende conchtsies van verzoelwrs het deden
opmerken, daar bedoeld hestuur ervan
,qeschalcelde wetten bett·etfende de inlcornstenbelnst-ingen is niet vnn toepnshad afgezien op deze grondslag· tle besing toi het bepalen vnn de nwn d~ spedrijfsbelasting toe te passen :
ciale belasUny onde·rhevige wtnsten
Overwegende dat aanleggers nagelaten
die ttit ae ove-rtl-racht nan de vijnnd vnn
hebben uiteen te zetten waarin het beeen pe-rsoonlijlc bedT·ijfsgoed ontstnnn
streden arrest de in het middel aangezijn en niet vom·tTcomen van ve1'1nee1·duitle bepalingen van het Burgerlijk Wetderingen van in het betlrijf gestolcen
boek en van het W etboek van burgerlijke
activn voortvloeiend t!it in de loop vnn
rechtsvorclering zou geschontlen hebben;
de exploitatie verwezenlijlcte meerDat, wat clit betreft, het middel bij
wnaTden (1).
(CASSIERS, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 maart 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 141 en 470 van het Wetboek
van burgerlijke rechtspleging, l134, 1319,
(1) Nopens de vraag of artikel27, paragraaf
2bis, der samengeschakelde wetten slechts van
toepassing is wanneer de overdracht, waaruit
de verwezenlijkte winsten ontstonden, slaat op
goederen behorende aan een privaat persoon
en niet aan een maatschappij en nopens de
toelichting van bovengaand arrest zie voetnoot F. D. (Bull. en PAsiC., 1955~ I, 183).

toepa!lsing· van artikel 14 van de wet van
6 september 1895 niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel het principe zelf van de belastbaarheid van de
betwiste inkomsten betreft ;
Dat cloor dit micldel, toegelicht door de
erin bedoelde conclusies, aanleggers iminers staande houden dat, opdat cle uit
·een zelfs alleenstaande of toevallige verrichting voortvloeiende inkomsten, - in
onderhavig geval de zogenaamde meerwaarden clie uitsluitend uit de afstand
van een nijverheidsbedrijf door hun
rechtsvoorg·anger zijn ontstaan, - onder
de toepassing van de speciale belasting
zouden vallen, die inkomsten het gevolg
van een daad van inclustrH\le exploitatie
moeten zijn en dat de vereffening van de
zaak bij wijze van afstand niet dergelijke
daad uitmaken kan, reden die door de .
administratie werd aangenomen om op
gemelde meerwaarden geen aanslag· in de
bedrijfsbelasting te vestigen;

-132Overwegende dat, i:ti strijd met datgene
door het micldel worclt aangevoerd, de betwiste aanslag gevestigd wercl, geenszins
op vermeerderingen voortvloeiend nit
meerwaarclen van de in het beclrijf gestoken activa, naar de zin van artikel 2"i, paragraaf 1, van de samengeschakelde ·wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
meerwaarden die, buiten elke exploitatie,
_in de loop van een vereffening door te_geldmaking van die activa zonden verwezenlijkt zijn, maar, zoals door het arrest
wordt vastgesteld, op cc de winst cler overdracht aan de vijand van een persoonlijk
bedrijfsgoed ll, clit is van een op zich zelf
beschonwde alleenstaancle verrichting ;
Ovenvegende dat, naar lnid van arti. kel 1, paragraaf 2, van de wet van 15 october 1945, de bij clie wet bedoelde belastbare inlwmsten die zijn cc welke in Belgie
of in het bnitenlancl behaald werden dank
zij een beclrijvi&heid voorzien in paragraaf 1 van artikel 25 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, dan zelfs wanneer het om een
alleenstaancle of toevallige verrichting
gant ));
Overwegende dat die wetsbepaling antler de belastbare elementen - benevens
de l1ezolcligingen en baten vennelcl in artikel 25, paragraaf 1, 2° en 3°, van de samengeschakelde wetten, en die aan het
omlerhavig geval vreemcl zijn, - cle winsten opsomt van om het even wc~lke nijverlwids-, handels- en landbonwbedrijven,
bedoeld in het 1° van zelfcle paragraaf en
die, zoals in het miclclel wordt aangevoercl, inderclaad een cc bedrijf ll onclerstellen;
Maar dat, zocloende van de bepalingen
die betrekking hebben op de bedrijfsbelasting afwijkend, de besproken wetsbepaling de inkomsten voortvloeiencle nit
een alleenstaande of toevallige verrichting, zelfs vreemcl aan de beroepsactiviteit, tPgenover de alclus JJecloelde winsten stelt, om ze eveneens onder de toepassing van de speciale belasting te doen
vallen;
Overwegencle, dm·halve, clat de afstand
van een nijverheiclsbeclrijf op zich zelf
cle door de wet bedoelcle alleenstaancle of
toevallige verrichting zijn kan;
Overwegende dat, welke ook de waarde
van de clesaangaande ingeroepen motieven
weze, het arrest wettelijk heeft knnnen
beslissen dat de nit de afstand van het
nijverheidsbeclrijf voortvloeiende winst,
mits de overige clam·toe vereiste voorwaarclen vervnlcl werclen, onder de toepassing van de speciale belasting valt;
Dat, in zover het op cle schending
van de belastingswetten gesteund is, het
midclel naar recht faalt;
Overwegen<le dat, vermits in het stelsel
van het arrest de wiJ1st opgeleverd door

de afstancl, als alleenstarrnde verrichting
beschouwcl, belastbuar is, de rechter over
de grand het in aanleggers conclnflies
·aangevoercl midclel, zonder tegenstrijdigheicl noch clubbelzinnigheicl, als niet clienencl heeft kunnen afwijzEm om reclen clat
er, in het· onclerhavig geval, spruak is
noel! van beclrijfsbelasting noch van vereffening, maar van speciale belasting en
van alleenstaancle verrichting;
Waaruit volgt dat, in zover het op
de schencling van artikel 97 van de Grandwet stennt, het midclel feitelijke grandslag mist;
Over het eerste mill<lel, afgeleicl uit · de
scllending van de artikelen 13 van de wet
van 15 october 19±5 houdende invoering
van een speciale belasting op de winsten
voortvlo~iencl nit leveringen en prestaties
aan de 'ijancl, 15, puragraaf 2, 25, paragraaf 1; no l, 27, inzonclerheifl paragraaf 2bis, van cle wetten betreffende de
inkomstenbelastingen,
samengeschakelcl
bij het besluit van 31 jnli 1943, en vervolgens door clit van 15 jannari 1948, 1134,
1319, 1322 en 1330 van het Burgerlijk Wetboek; doorclat het bestreclen arrest, clan
wanneer de cloor eisers voor het llof van
beroev gcmomen conclusies zoncler trouwens clat deze naclere bepaling wordt betwist, cle winst of waarclevermeerdering
onclerhevig aan becloelcle speciale belasting doen slaan op de vaste goederen en
nitrusting voor bedrijfscloeleinclen en niettemin beschikt dat, om de belastbare
winst nit te maken er geen toepassing
van artikel 27, paragraaf 2b·is, van hager
becloelcle samengeschakelde wetten client
te worden gemaakt « omclat vermits clezc
goecleren op de dag van de overclracht,
niet aan een vennootschap, cloch aan een
privaat persoon toebehoorclen er geen
Sl)l'aak kan zijn op voormeld cijfer de in
artikel 15, paragraaf 2, van de sumengeschakelcle wetten voorziene vermenigvulcligers toe te .pas sen ll :
Overwegencle clat het micldel niet niteenzet waarin de schencling van de aangeclnide bepalingen van llet Burgerlijk
Wetboek zou bestaan;
Dat, in zover het op die bepalingen
steunt, het niet ontvankelijk is;
Overwegencle dat het miclclel het bepalen van de belastbare gronclslag betreft;
Overwegencle clat nit het antwoord op
het tweede miclclel blijkt clat, in strijcl
met hetgene door aanlegger wordt aangevoercl, het arrest niet uanneemt dat de
betwiste aanslag in de speciale belasting
gevestigd wercl .op de vermeercleringen
van in het bedrijf gestoken activa voortvloeiencl nit meerwaarden verwezenlijkt
op beclrljfsimmobiUen en uitrusting;
. Dat het arrest, de aarcl bepalende van
de verrichting waaruit de winst voort-
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o-verdracht aan de vijand van een per;soonlijk bedrijfsgoed ll ;
Overwegende dat artikel 27, paragraaf 1, in zover het verwijst naar paragraaf 2bis, a, clie naar de herschattingscoefficientcn van artikel 15, parag;raaf 2 verwijst, enkel de bepaling van
tle winsten becloelt voortkomende van de
vermeerderingen van de in het bedrijf
gestoken activa, .voortvloeiende nit in de
loop van de exploitatic :verwezenlijkte
meerwaarden op beclrijfsimmobilH~n en
ui trusting ;
Dat, claar het de winsten bedoelt die
nit dergelijke meerwaarden :voortvloeien
en niet. deze die nit een overdracht ontstaan, artikel 27 ~n onderhavig geval geen
toepassing· vinclt;
. Overwegende derhalve dat het beschikkend gedeelte van het bestreclen arrest
- welke ook de waarde van het motief
weze, - gerechtvaardigd blijft;
Waaruit :volgt dat het middel bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
Om die reclenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt aanlegg·ers tot cle kosten.
3 november 1954. - ze kamer.- Vom·zitte1·, H. cle Olippele, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Ve·rslaggevm·, H. Belpaire.
Gelifklttidende conclnsie, H. F. Dumon, advocaat-generaal. ~ PleiteT, H. Van
r~eynseele.

1e

KAMER.-

4 november 1954

ONEERLIJKlD MEDlDDINGING. -

DAAD

WELK INDRUIST '!'EGEN DE EERLIJKE GEBRUIKJcN IN DE KOOPHANDEL. BEPALING.

.Het gebrttilcen van een proceae, al wct·re
het op zich zelf oolr; geooTloofd, tot
rep1·odttetie van t'OO!"WeTpen waa1·op
generlei ttit de wetten op het ind·Ltstrieel eigendorn blijlcend zwi1ja.Uef recht
bestaat, kan, naar gelana van ae ornstandigheden waaPin dat gebntiken
plaats heeft en wellce door de reehte1·
over de rwond sonve1·ein beoorcleelcl
·worrlen, een ·flaad u.itm.alwn cl·ie tegen
de em·liflce gebntiken in cle lcoophanclel
indntist en b'ijaevolg toeden·echterlijk
worden. (Kon. besl., nr 55 van 23 de-

cember 1934, art. 1 en 2.)
(LAMY, T. POMPE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
Hrrest, op 30 april 1950 gewezen door het
Hof van beroep te Brnssel;
Over bet eerste miclclel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 537, 544, 1382

en 1383 van het Bnrgerlijk vVetboek, 1,
van het koninklijk besluit nr 91 van 29 jannari 1935 ll.oudenclc regeling van de
maatregelen betreffendt~ de bescllerming
van cle rdjverheidstekeningen en -modelleu, 1, 2, 8, 19, 21, 22 van de wet van
22 maart 1886 op cle auteursrechten, 1, 2
en inzonderheid 2, litt. ct, van het koninklijk beslnit nr 55 van 23 december 1934
tot bescherming van tle voortbrengers,
hamlelaars en verbruikers tegen zekere
handelwijzen strekkende tot bet verdraaien van cle normale voorwaarden van
cle mecleclinging, 97 van de Gronclwet,
doorclat, daar het vaststaat dat verweerder op de door aanlegger gereprodnceercle
voorwerpen geen privaat recht bezat blijkencle nit de wetten op de ·inclustriele of
intellectuele eigendom, naanlien die voorwenwn in het openbaar rlonwin vielen,
!let bestreden arrest, bi.i bevestiging vim
!let lleroepen vonnis en overneming van
de gronclen van de eerste rechter, onder
meer beslist clat aanlegger zich aan oneerlijke medeclinging schulclig gemaakt heeft
door het maken van afgietsels van het
merencleel cler stnkken van verweerders
w~rzameling en. het te koop stellen van cle
clerwijze verkregen stukken tegen merkelijk lagere prijzen, aan verweerder verbiedt zodanige handelingen te herhalen,
hem veroorcleelt tot betaling van schadevergoecling en interessen en de verzochte
bekenclmaking toestaat, on<ler voorwenclsel clat, zoals cle eerste rechter het tronwens met andere woorclen verklaard had,
<< het appellant ... vrij stoncl clezelfcle voorwerpen te vervaarcligen door die van geintimeerde na te bootsen; clat zelfs het
na-afgieten als nabootsingsprocecle hem als
zoclanig niet kon verboclen worden, maar
dat ten cleze het ten laste gelegcle naafgieten niet enkel een eenvoudig nabootsingsprocede is cloch daarenboven en
tezelfclertijd een gemakkelijk middel om
zich schaamteloos cle gegevens toe te eigenen opgelevercl door cle onclerzoeking·en, cle selectie, de studie, de arbeid, zo
lichamelijke als geestelijke, welke geintimeercle zicll getroost heeft om zijn gietvonnen te vervaardigen en om de fabricering· van zijn producten voor te bereiclen en te verwezenlijken; dat hoevvel het
appellant niet verboden was cle proclucten
van geintimeercle, wat betreft hun lijn,
hun omtrek en hun roncling (welke e1ementen niet zijn eigen eigenclom waren),
na te bootsen, hij evenwel, door zich meester te maken van wat in werkelijkheid
eens anclers eigendom was, niet mocht,
zoncler iets te betalen, in de voorwerpen
welke hij door na-ufgieting verkreeg al de
persoonlijke arbeid of het bezoldigcl hanclwerk te verwerken welke cle kostende
prijs van geintimeerde bezwaarde, om
diens mecledingingsvermogen te verminde-
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wanneer het na-afgieten van voorwerpen,
welker tekening of model in het openbaar clomein vallen, allerminst weclerrechtelijk is en dns noch een namaking
noch een claad van oneerlijke mededinging uitmaakt; dan wanneer het reprocluceren van dergelijke v<iorwerpen, door
welk pro cede, ook, geen grond kan opleveren .voor een vorclering we gens ongeoorlciofde of oneerlijke mededinging
en dan wanneer zodanige vordering
alleen kan gesteund worden op volkomen van het reproduceren oil.derscheiden wederrechtelijke feiten; dan wanneer zulks ten deze niet het geval was,
ofschoon het reprocluceren door een economisch procecle is knnnen verwezenlijkt
worden, het aan een mecledingc~r nadeel
berokkent en het een reeks artikelen tot
voorwerp gehacl heeft ·welke door die mecleclinger bijzonder zijn geselectionneercl
geweest (schencling van bovenaangecluide
bepalingen en inzonderheid van artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) ; clan wanneer het bovenclien tegen. strijclig is te zeggen clat het afgieten, als
nabootsingsprocecle, als zodanig niet verboden is, maar dat aanlegger clat procecle
i:tiet kon gebruiken om clatgene te bekomen dat het gevolg ervan is, namelijk om
tegen een voorclelige kostencle prijs de
juiste reprocluctie van de na-afgegoten
voorwerpen te verkrijgen (schencling van
artikel 97 van de Grondwet) ; dan wanneer, tenslotte, de andere gronden van
het bestreden arrest evenmin het clispositief ervan rechtvaarcligen (schending
van de bovenaangeduicle wetsbepalingen) :
Overwegencle clat het gebruiken van
een procecle, al ware het op zich zelf ook
geoorl<JOfcl, tot reproductie van voorwerpen waarop generlei nit de wetten op
het inclnstrieel eigendom blijkencl privatieJ' recht bestaat, naar gelang van de
omstandigheden waarin dat gebruiken
plaats heeft, een daad kan uitmaken die
tegen de em·lijke gebruiken in de koophandel indruist en bijgevolg wederrechtelijk kan worden;
Overweg·encle dat, volgens de vaststellingen van het bestreclen arrest, aanlegger, niet alleen door na-afgieting- welk
procecle hem volgens de rechter over de
grond niet kon verboden worden - het
grootste deel cler ver.zameling van de
door verweerder vervaardigcle voorwerpen gereproduceerd heeft, cloch ook de
zocloencle verkregen proclucten als zijncle
van zuiver tin voorgestelcl en tegen lage
prijzen te koop gestelcl heeft, er valselijk
een betere hoedanigheid, wat de stof betreft, aan toeschrijvende opclat daaraan,
boven tlie van geintimeercle, de voorkeur

zou worden gegeven, dan wanneer integencleel de legering van laatstbecloelde
voorwerpen van !Jetere hoeclanigheicl was;
dat hij bovendien op zekere cler afgegoten
stnkken verweerders stempels npgemaakt
had zodat hij, ten·nadele van verweerder,
de kopers in de waan heeft gebracht dat
de proclncten, die zowel door hun lwedanigheid als hun afwerking verscllilden.
van dezelfcle herkomst waren;
Overwegencle clat llet bestreclen arrest
door een souvereine beoordeling van de
feiten en zoncler de in llet micldel aangeduicle teksten te schenclen, die gezamenlijk beschouwcle hanclelingen lteeft kuunen aanmerken als inclruisencl tegen de
eerlijke gebruiken op het stuk van koophandel en bijgevolg oneerlijke mecleclinging ui tmakencl en als a an verweercler
het nacleel berokkencl hebbend waarvoor
het hem schacleloosstelling toekent;
Dat het miclclel naar recht fault;
Over het tweede micldel, afgeleid uit de·
schencling van de artikelen 1317, 1319,
1320, 1350 en inzonderheicl 1350, 3°, 1361
van het Burgerlijk vVetboek, 452 van het
Wetboek van ).mrgerlijke rechtspleging, .
cloorclat het bestreclen arrest, om aanlegger te veroordelen, steunt op de gronden
van het vonnis van 9 juni 1951, door erop·
te wijzen dat teg-en clit vonnis geen enkel
verhaal wercl ingestelcl ; clan wanneer dit
vonnis enkel de uitspraak over de verzetten verdaag·cl heeft en, vooraleer recht
te cloen, een clesknnclige aangesteld lleeft;
clan wanneer het louter een tussenvonnis
was en het, ofschoon het op de gronq
prejudicieercle, de rechter niet bond en
ten aanzien van de groncl van het geschil
geen gezag van het gewijsde had, waaruit
volgt clat de rechters over de grand het
gezag van voormelcl vonnis miskend hebben (schencling van de artikelen 1350,.
1351 van het Burgerlijk Wetboek, 452 van
het Wetboek van burgerlijke rechtspleging), alsook het geloof clat aan de tekst
van clat vonnis, inzonclerheicl aan het clispositief ervan client te worden gehecht
(schencling van de artikelen 1317,, 1319,.
1320 van het Burgerlijk Vi'etboek) :
Overwegencle dat het bestreclen arrest,
verre van het vonnis van 9 jnni 1951 als
met gezag van het gewijscle bekleecl te beschouwen, de grieven onclerzoekt Wf!lke·
aanlegger tegen dat vonnis voorbrengt en
ze op eigen gronden afwijst;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten en, vermits de voorziening v66r
15 september 1953 betekencl wercl, tot een
vergoeding van 150 frank jegens verweerder.
4 november 1954. -

1e kamer. -

Tfoor--

zittm·, H. Wouters, eerste voorzitter. -
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Ve-rsUtggeve1·, H: Sohier. ~ Gelijkluiderule aonclitsie, H. R. Delange, advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Simont

en della Faille d'Huysse.
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4 november 1954

MIDT DE ZEGEL GELI.JKGESTELDE
'l'AXES·. ~ FORFAI'lcUHE TAXES INGEVOEHD
BIJ BESLUIT VAN m; REGEN'!' VAN 18 JANUARI
1949. ~ VERSOHULDIGD ZELF BIJ VEHKOOP
'fOEGESTAAN AAN DE STAAT, DE PROVINOIEN,
DE GEMEENTEN OF DE OPENBARE INS'l'ELLINGEN.
~ ONWET'l'ELIJKHEID.

In

zove1· het beschilct dat de fo-J·fait(ti1·e
taxes, die het invoe1·t, ve-rschuldigd
zijn (( zelfs wannee1· de ve1·1coop a.an de
Staat, ae provincii!n, de gemeenten e·n
de openl)(We insteUingen toegestann
wordt ll, dit wil zeggen W(tnnee1· zij opeisbaar zi'in ten laste V(tn ae bij nrtilcel 22 1Xt-Ji het 1¥ etboelc V(tn de met de
zegel geli:i k[lestelde taxes vrij gestelde
openl)(We pm·sonen, oversclwijdt het besilt-it vnn de Regent va.n 18 .innnai"i 1949
de m(tcht verleend na.n de rege1·inu bi:i
~~rUkel 21 van rJeze.r!d ~vetboelc, uewijzigll bi.i n1·tUcel 5 van het lconin'/cli:i k beslnit n•· 63 vnn 28 november '1939 (1).

{NATJONALE
MAATSCHAPPIJ
VAN
BELGISCHF.
HPOOHWEGEN
EN
NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
((LA LAINIEHE DE L'ES'fll, 'f, BELGISCHE STAA'l',
MTNIBTER VAN ~'INANCIEN.)
ARRES'l'.

HET HOE'; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 mei 1953 gewezeu door het
Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 21 (gewijzigd
bij artikel 5 van het koninklijk besluit
nr 63 van 28 november 193H, genomen
krachtens de wet van 1 mei 1939 waarbij
aan de Koning bepaalde machten worden·
toegekend voor het gezondmaken en in
evenwicht brengen van de openbare financH\n) en 22, 4°, van het "\Vetboek der
met het zegel gelijkgestelde taxes (bekend gemaakt als bijlage bij het koninklijk besluit van 2 maart 1927 en opnieuw
bekend gemaakt bij het koninklijk besluit van 29 november 1938) en, voor zoveel als nodig, van de artikelen 107 en 110
van de Grondwet, 14 van de wet van
23 juli 1926 tot oprichting van de Natio(1) Nopens het uitsluitend toepassen van
de kouinklijke besluiten door de hoven en rechtbanken in zover zij overeenk01nstig de wetten
zijn, zie in het bijzondcr verbreking 7 juli Hl49

nale Maatschappij , yrm Belgische spoorwegen, en 208 van llet W etboek der met
!let zegel gelijkgestelde taxes, doordat
llet bestreden arrest aan aanlegsters hun
vordering tot terugbetaling van de forfaitaire Dverdrachtstaxe, gekweten uit
kracht van artikel 32, 1, van llet Algemeen Reglement o]l de met het zegel gelijkgestekle taxes (gewijzigd bij llet besluit vnn de Regent van 1~ januari 1!J49,
artikel 1, A.) ontzegt, om de rerlen dat
de bij dit besluit van de Regent uitgevaardigde maatregel zou genomen zijn
geweest << binnen de bij het nieu\v artikel 21 van het Wetboek der met het zege1
gelijkgestelde taxes bepaalde grenzen en
dat hij dienvolgens overeenkomstig de wet
is ll, dan wanneer artikel 21 van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde
taxes (gewijzigd bij artikel 5 van het koninklijk beslnit w· 63 van 28 november
1939) aan {le 1·egering niet de macllt verleent een overdrachtstaxe te heffen op de
wettelijk van de taxe vrijgestelde verkopen, zo.als de aan eerste aanlegster in
verbreking gedane verkopen, waaruit
volgt dat artikel l, A, paragraaf 8, van
!let besluit van cle Regent van 18 januari
1!149 onwettelijk is en door de hoven en
rechtbanken niet mag toegepast worden :
Overwegencle clat titel I van het Wethoek der met het zegel gelijkgestelde
taxes, hetwelk bij het koninklijk besluit
tot samenordening van 2 maart 1SZ7 gevoegd is, een overdrachtstaxe invoert
waanloor op elke verkoop van goederen
en op elke .overdracht van mobilH\n een
recllt geheven wordt; dat dit wetboek
echter voor zekere goederen het heffen
van << vooruit vastgestelde taxes )) voorschrijft en bij artikel 21 de regering machtigt de hdfing van de overdrachtstaxe onrler .de vorm van een vooruit vastgestelde
taxe in te richten << met betrekking op
producten welke normaal aan achtereenvolgende overdrachten onderhevig zijn )) ;
dat uit de gezamenlijke tekst blijkt dat,
in de ann deze materie eigen termmologie, cle uitclrukking << vDoruit vastgestelcle taxe >l betekent << een taxe welke
slechts eenmaal OD dezelfde koopwaar
wordt geheven, welk ook het aantal overdrachten van die koopwaar weze ll; dat
het doel van het forfaitstelsel is de regel
non b·is i.n ·ill em te eerbiecligen;
Overwegende dat artikel 22 van hetzelfcle wetboek gevallen van vrijstelling
van de taxe vermelclt; clat de vrijstelling, volgens de algemeenheid der termen,
voor alle in de vorenstaande artikelen
(A1'1'. Verll1·., Hl49, blz. 463) en voetnoot, 1;
20 april 1950 (ibid., 1950, blz. 517) en con-

clusie van de beer procureur-gcneraa.l Cornil
(Bull. en PASIC., 1950, I, 5130).
,
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opgegeven taxes geldt, met inllegrip van
de vooruit vastgestelde taxes;
Overwegende dat llet koninklijk besluit
van 28 november 1939, genomen krachtens de wet van 1 mei 1939, waarbij aan
de Koning bepaalde machten worden toegekend, voormeld artikel 21 wijzigt waar
het bepaalt : «de regering is gemachtigd,
om, in de maat ·welke zij nodig zal
achten, van de bepalingen van dezen titel
af te wijken, en forfaitaire taxes in te
stellen, waarvan zij de ei~;~baarheidsoor
zaken en -voorwaarden, het bedrag, de
grondslag en alle modaliteiten van toepassing en van hefting bepaalt JJ;
Overwegencle dat uit het gebruiken van
de termen << forfaitaire taxes JJ blijkt dat
de wetgever claardoor aan de regering de
ruimste macht heeft willen verlenen tot
het heffen, bij wijze van het forfaitstelsel, van ue bij het wetboek ingevoerde
taxes, maar niet taxes heeft willen invoeren in de door de wetgever uitdrukkelijk
vrijgestelde gevallen; dat ue wetgever,
door aan artikel 22 generlei wijziging
aan te brengen, blijk gegeven heeft van
zijn wil zelfs voor de taxes welke uit
kracht van het nieuw artikel 21 zouden
worden geheven, de uitzonderingen, welke hij nodig had geacht, te behouden;
Overwegende dat deze zin van de tekst
eveneens blijkt nit het versing aan de
Koning hetwelk aan het koninklijk besluit van 28 november 1939 voorafgaat;
dat clit officieel commentaar bepaalt dat
het besluit vreemd is aan 's lands financH!le behoeften, clit wil zeggen dat het het
niet invoeren van nieuwe belastingen ten
doel heeft en dat de strekking ervan is
dat de belasting toegepast worde op << alle
personen die de wetgever heeft willen
trei't'en JJ en niet op personen die hij van
de taxes vrijgesteld heeft;
Overwegende mitsdien dat waar het, in
strijd met artikel 22, bepaalt dat de
taxes welke het invoert verschuldigd
zijn « zelfs wanneer de verkoop nan de
Staat, de provincien, de gemeenten en de
openbare instellingen toegestaan wordt )),
rlit wil zeggen wanneer zij opeisbaar zijn
ten laste van bij artikel 22 vrijgestelde
openbare personen, het besluit van de
Regent van 18 januari 1949 de bij artikel 21 aan de regering verleende macht
overschrijdt; dat het bestreden arrest,
door bovengemeld besluit toe te passen,
de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden he eft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van het vernietigd arrest; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.

4 november 1954. -

1~

k:uner. -

Vom·-

.'!!itte·r, H. Wouters, eerste voorzitter . .--:.
- Verslaggever, H. Sohier. - Gelijkluiclerule concl~ts·ie, H. R. Delange, advo_:
caat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van Ryn.

en Van Leynseele.

1 e KAMER. -

5 november 1954

1° VOORZIEJNING IN VERBREKING.
- VORM. - BURGERLifKE ZAAK. -MIDDEL WAARBI.T AANGEVOERD WORD'l' DAT HET"
ARHEST TOEPASSING VAN OPGEIIEVEN WETSBEPALINGEN GEDAAN HEEF'l'. - J\'{IIlDEL HETWELK DE 'l'OEGEPASTE WETSBEPALINGEN EN
DE WETSBEPALINGEN DIE ZE S'l'ILZWI.TGEND
ZOUDEN

AFGESCHAFT- HEBBEN

ALS

GESCHON-

DEN AANDUID'l'. - 0N'l'I'ANKELI,JKHEID.
2° OORLOG. - BEZOLDIGING VAN DE OFFICIEREN EN YAN HUN RECH'l'HEBBENDEN. BESLUIT VAN DE SECRE'l'ARIS-GENERAAL VAN
HET JloliNiSTERIE YAN FINANCIEN VAN 29 MAART
1941. - BESLUIT WAARBI.T EEN VOORLOPIG
S'l'ELBEL YAN FORFAITAIRE YOORSCHOT'l'EN OP
DE BEZOLDIGINGEN INGEVOERD WORD'l'. - EESLUI'l' WAARBI.T DE BEZOLDIGINGEN NIET OP
FORFAI'l'AIRE WI.TZE VASTGESTELD WORDEN:
3° BURGERLIJKE PENSIOENEN.
PENSIOENEN VAN DE WEDUWEN EN WEZEN VAN
HET STAA'l'SPERSONEEL. - RECH'l' QP HE'l'.
PENSIOEN ONDERGESCHIK1' AAN HE'l' AFNEMEN
VAN KORTINGEN OP DE WEDDEN.
4° BURGERLIJKE PENSIOENE~{.
WEDUWE VAN EEN HESERVEOFFICIER DH;
'l'IJDENS ZIJN AANWEZIGIIEID ONDEH DE WAPENS TEN GEVOLGE VAN DE MOBILISATIE VAN
HE'l' LEGER OVERLEDEN IS. - vVEDUWE WELKE GEEN RECHT HEEFT O.P EEN

OVERLEVINGS~

PENSIOEN.
1° Beantwoo?'dt aan de ve1·e-isten ·vctn a'rlcel 9 van de wet van 25 tebrnnri 19!25
in ZOVei' het VOOTSC]Wijft dat het verzoekschrift tot verbrek'ing de n'iteenzetting ·van cle middelen en de aandttidinr}
van ae 'bewee1·cleli,ilc geschonclen teksc
ten zal inhottclen, de voorziening die het
a1-rest bestrijdt om reclen aut het toepassing gedaan heett van opgeheven
tiJetsbepalingen en ae toegepaste wetilbepalingen en de wetsbepalingen die ze
stilzwijgend zonden atueschaft hebben
nls geschonden aanau·idt .
2° H et beslwit van ae 8ecretaris-ueneraal
van het 111·inisterie van jinancien tot reqeling van ae rechten der ojjicieren, bezoldigcle
beroepsm-ilitai?·en, loontrelclcende werlcliellen en h1.tn 1'echthebbenden, heett enlcel een voorlopig stelsel
van torfa'itaire voorschotten op rle bezoldigingen van cle ojjicieren en hun
'/'Cchthcbbenclen ingevoe1·a; het heeft.

----::__-:--- L

I
I
-137yeensz-ins deze liezoldiy·ingen op tm"twitai·re -t!Jij ze bepaald (1) .
:go De wea·nwen en wezen van het Stnatspersoneel hebben ·in princiep slechts
recht op een pens·ioen voor· zo·veel TGm·tingen op cle ·weclde vnn clie ngenten
zijn inyehmtclen yeweest.
-4° Artil;;el 4 van cle wet van 18 apr-il
1905, 1UUM' l~t.id 'WC£C£'J'•VC£n cle rese1"Veo jficieren, in yeval vwn nwbilisaUe en voo·r
de clmt!l' ervan, in cle actieve leaders
1jan het lerte·r t·reclen, heett niet tot yevolg aan de wecl1twe van een rese·rveoffiC'ie·r, clie tijllens z·ijn a.nnwez·iyheill
onder de wapens· ten ye·volye vnn tle
rnobilisntie o•verlellen ·is, een r·echt open
te stellen op het overlevinuspensioen
dat ten ·voonlele vnn de of]ic·ieren van
de actieve lcalle·rs voorz-ien ·wonlt b·i:i het
lconinJ.;lijlc besl-nit n" ~55 •ncm 1~ ·m.anr"t
1936 tot eeninnlciny van het pensioenreg·irne ·voor !Ze we!Zuwe en ·wezen lle-r
leden ·va.n het leye·r en vnn de r·ijks·wacht. ·
-(BELGISCRE STAAT, 'r. MAltm DENIS, WEDUWE
ANDRE; EN :MARIE DENISJ 'VEDU\VE ANDRE,
•r. BELGISCHE S'rAA'l'.)
ARRES'l' (2).

J:l.B'l' HOF; - Overwegende dat de
zaken ingeschreven onder nummers 1265,
:1300 en 1266 van de algemene rol samenhangend zijn;
I . Jn de zaken nnmmers 1265 en 1300 :
Gelet op het bestreclen arrest, op
21 april 1952 gewezen c1oor het Hof -van
:lJeroep te Brnssel ;
A. Over de voorzieningen van de Belgische Staat :
Over de gronc1 van niet-ontvankelijk.heicl, <loor verweerster hieruit afgeleid
dat het middel niet volc1oet aan het voorgeschrevene bij artikel 9 van de wet van
z;; feb1·uari 1925 betreffendi' de rechts]Jleging in cassatie in burgerlijke zaken :
Overwegende dat het verzoe)>:schrift tot
verbreking c1e sclwnding aanvoert van de
lJepalingen van het koninklijk besluit van
2'l juni 1931 en van de artikelen · 294 en
2!13, lid 2, van het daarbijg·evoegd reglement, van c1e artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1, 8 van llet besluit van 29 maart 1941
van c1e secretaris-generaal van llet Ministerie van financH~n tot regeling van
de recllten der officieren, bezoldigde be-

(1) Verbr., 5 juli 1951 (A1'1'. Verb,·., 1951,
blz. 665).
(2) De bestreden arresten van 21 april en
~ juli 1952 verschenen in de PASICRTSIE 1953,
II, blz. 25 en volgende.

roepsmilitairen, loontrekkende werklieden en hun rechtllebbenden, van artikel 3 van de besluitwet van 5 mei 1944;
dat het verklaart dat de bepalingen van
artikel 283, lid 2, en 294 van het reglement gevoega bij het koninklijk besluit
van 25 juni 1931 alsmede het besluit zelf,
hetwelk door llet bestrec1en arrest toegepast geweest i;;, definitief opgeheven zijn
geweest bij llet besluit van de secretarisgeneraal van het Ministerie van financien, waarbij de bezoldiging·en van de
ofiicieren en anc1ere militairen en van hun
rechthebbenc1en forfaitair bepaald worden;
Overwegemle c1at het verzoekschrift tot
verbreking bijgevolg de uiteenzetting van
het middel en de aml(1uiding van de beweerdelijk geschom1en teksten inhoudt;
dat het aan de vereisten van artikel 9
van ue wet van 2i:i fellruari 1923 beantwoordt;
Dat de voorziening ontvankelijk is;
Over het enig middel, afgeleid uit de
scllending v>:~n de artikelen 97 van de
Grondwet, van de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 juni 19(31 en van
de artikelen 294 en 283, lid 2, van het
c1aarbijgevoegde reglement, van de artikelen 1, 2, 3, 4, u, 6, 7 en 8 van het besluit van 2H manrt 1941 van de secretaris-generaal van llet Ministerie van finnncien tot regeling van de rechten der officieren, bezok1igde beroepsmilitairen, loontrekkende werkliec1en en hun rechtllebhenden, van clp artikelen 1, 2 van het
besluit van de secretnris-generaal van bet
Ministe1·ie van :financien van 31 maart
1941 betreffende cle vergoedingen aan de
gezinnen van de soldijtrekkende militairen, miliciens, wec1eropgeroepenen of
onder de wapens gehandhaafdi:m, van de
artikelen 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 en 9 van het
lJesluit van de secretaris-generaal van het
Ministerie van financien van 4 november
1043 tot regeling van de toestand van de
rechthebbenden der officieren van het actieve en het reserveleger, der militairen
van lagere rang· van het actieve leger en
c1er loontrekkende werklieden overleden
naar aanleic1ing van oorlogsgebeurtenissen, van de artikelen 1, 3, 5, 6 en 8 van
het besluit van de secretaris-generaal van
het Jliiinisterie van financien, van de seeretaris-generaal van het Ministerie van
binnenlandse zaken en volksgezondheid
van 15 november 1943, tot regeling van
de toestancl van de rechthebbenden der
militairen van lagere rang van het reserveleger overleden of verdwenen naar aanleic1ing van oorlogsgebeurtenissen, en van
artikel 3 van de besluit\vet van5 mei 1944,
uoon1at het bestreden arrest beslist heeft
dat c1e artikelen 283, lid 2, Pn 291 van
het bij het koninklijk besluit van 25 juni
1931 gevoegde reglement niet opgeheven

____:_ 138 zijn geweest bij de besluiten van 29 maart
en 31 maart 1941, 4 en 5 november 1943
van de secretaris-generaal van het Ministerie van financien, welke bij de besluitwet van 5 mei 1944 nietig, doch tijclelijk
geldig tot 15 februari 1946 verklaarcl werclen, doordat het bestreclen arrest beslist
clat de besluiten van 31 maart 1941 en
15 november 1943 ter zake vreemd zijn
aangezien zij betrekking hebben op de
rechthebbenllen van de militairen van
lagere rang, doordat het bestreden arrest tevens beslist da t de andere vermelde
besluiten tot enig doel hebben te bepalen
welke voorschotten aan de rechthebbenclen van de oflicieren moeten uitgekeerd worden en, bijgevolg, dat, indien er
bewezen wordt dat het koninklijk !Jeslnit
van 25 juni 1931 en _llet daarbijgeyoegcle
reglement in de gellruikelijke en wettelijke vorm ter kennis van de llelanghebbenden zijn gebracht geweest, cUe hepalingen bindende kracht hebben en cloordat
!let bestreclen arrest bovenllien de heropening van de clebatten gelast ten eincle
verweerster in staat te stellen clat bewijs
!Jij te brengen; clan wanneer de artikelen 283 en 294 van het bij het koninklijk
besluit van 25 jnni 1931 gevoegde reglement alsook dat !Jesluit definltief opgeheven zijn geweest, clan ook wanneer de
onderscheiden besluiten van de secretarissen-generaal welke tot met het terugbrengen van het leger op vrellesvoet geldig vei'klaard werden de bezoldigingen
forfaitair vaststelden :
Overwegende dat de door het micldel
tegen het bestreden arrest opgeworpen
grief is beslist te hebben dat verweerster, de weduwe van kapitein Andre,
die op 12 mei 1940 in actie gedootl wenl,
naar luid van de artikelen 294 en 283,
· lid 2, van het bij het koninklijk besluit
van 25 juni 1931 gevoegtle reglement recht
had op de wedde van haar man tot
15 februari 1946, onder het voorbehoud
echter van bijbrenging van het bewijs
van de bekenctmakihg, in de orders van
het leger, van clat besluit en van dat reglement;
Overwegende clat, volgens het miflclel,
de artikelen 294 en 283, licl 2, van het bij
het koninklijk besluit van 2[) juni 1931 gevoegde reglement, definitief opgeheven
zijn geweest, alsrnede het koninklijk besluit zelf, bij de artikelen 1, 2, 3, 4, 6,
7 en 8 van het besluit van 2U maart 1941
van de secretaris-generaal van het Ministerie van financien ;
Overwegencle clat bij artikelen 1, 2 en 8
van het besluit van 2H maart 1941 vo01· ·de
oflicieren, de reserveofficieren die op dezelfcle voet als hun collega's in het actief leger tot met hun terugkeer in hun
haardstede gesteld worden en voor hun
rechtheblJenden een stelsel van maanclelijkse nitlrering van een voorscbot op

hun wedcle ingericht wordt, welk voorsclwt forfaitair bepaalcl is;
Overwegende dat volgens de aanhef ervau, cUt besluit ten doel heeft te voorzien
in de moeilijkheid de weclden nauwkeurig
te berekenen tengevolge van de onmogelijkheicl om zekere archiefstukken van
het leger te onderzoeken ;
Overwegencle dat die voorsehotten op·
wedde een vool'lopig karakter hadden en
dat de betaalbaarstelling van de wedden
diende geregeld te worden wanneer het
onderzoeken van lle archiefstukken van
het Ieger een nauwkeurige berekening ervan mogelijk zou maken; clat ilnmers.
naar luid van de artikelen 7 en 8 van het
besluit van 29 rnaart 1941, de geldelijke
toestancl cler oflicieren van de actieve kaders en de reserveofficieren, bij de terugkeer in hun haarst<ede, volgens de voorschriften van het reglement der reehten
ge1•oegcl bij het koninklijk besluit van
25 juni 1931 moest geregelcl worclen mits
inachtneming van de door hen en lmn
recbthebbemlen. ontvangen voorschotten;
Overwege11cle clat het micltlel waarbij
aangevoercl wordt dat het koninklijk besluit van 25 juni 1931 en het daarbijgevoegde reglement bij het besluit van de
secretaris-generaal van lwt Ministerie
van financien van 29 maart 1941 opgeheven zijn geweest en clat de bezoldiging
van de oflicieren en van hun reehthehhenden bij laatstgenoemcl besluit forfaitair·
bepaalcl wonlt, naar recht fault;
B. Over de voorzienlng van \Touw Denis, weduwe A'ndre :
Over lwt enig miclclel, ufgeleicl uit de·
schending van de artikelen 4 van de wet
van 18 april 1905, tot bepaling van de
stand en de rechtstoestand der reserveoflicieren, 1 ,en 2 van het koninklijk be-·
sluit ur 255 van .12 maUit 1936 tot eenmaking van het pensioenregime voor de·
wecluwen en wezen der leclen van bet
leger en van de rijkswacht, en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
aan aanlegster haar vordering tot hekomen van een overlevlngspensioen ontzegcl
heeft, om reden dat « waar in het lleslnit van 1936 cle . nitdrukking oflicier·
cler c< actieve 11 kaders gebruikt wordt.
dit enkel kan geschieden in tegenstelling met officier tler << reservekaders )) ,
en om ium te tonen clat aileen de
weduwe van de eerstbecloelde recht lleeft
op het pensioen; dat, uan de andere zijde,
inclien krachtens de wet van 1905 reserveoflicieren in bepaalde omstandigheden tot
de actieve kaders behoren, die wet hun
evenwel niet hun stand als reserveofficier ontneemt, maar zich ertoe !Jeperkt
hen ten aanzien van zekere in de wet
ornschreven rechten en verpliclltingen met
cle oflicieren der actieve kaders gelijk
te stellen en hun persoonlijk statuut te·

-139van kortingen op de wedden gehandhaafd
hell ben;
Overwegende dat artikel 36 van het
koninklijk besluit van 18 juni 1870, betreffende het statuut van de kas voor we<luwen en wezen van de legerofficieren,
bij toepassing van deze regel der kortingen, bepaalde dat alleen de weduwen der
officieren die aan clie bewuste kas << deelgenomen JJ hadden recht hadden Ol) een
vensioen ten bezware van de weduwenen wezenkas;
Overwegencle clat in de aanhef van het
koninklijk besluit nr 225 van 12 maart
UJHG, tot eenmaking van het pensioenregime voor de weduwen en wezen der lecLen van het Ieger en van de rijkswacht,
gezegd wordt dat dit besluit enkel de
bel)alingen vermelclt welke voortaan toegepast zullen worden op de weduwenen wezenpensioenen waarvan sprake in
artill:el 1 van het koninklijk besluit nr 222
van 27 clecember 1935; houdende wijziging v.an de wetten op cle pensioenen van
Overwegende clat het midclel hieruit de wecluwen en wezen van cle leden van
is afgelei<l clat het bestrcclen arrest, door llet leger en van de rijkswacht;
Overwegemle dat daaruit volgt dat het
aan aanleg8ter haar vorclering tot het bekomen van een overlevingspensioen te artikel 1 van het koninklijk besluit w· 255
ontzeggen, artikel 4 van de wet van van 12 maart 193G, waarbij aan de we18 april 1905, wanrbij de stand en de duwe van de officier van de actieve karechtstoestancl der reserveofficieren be- ders van llet Ieger een recht op een overpaalcl wordt, geschonden heeft, volgens levingspensioen wordt erkend, alleen de
welk artikel in geval van mobilisatie en wecluwen van officieren der actieve kavoor de duur ervan. de reserveof!icieren , ders kan bedoelen welke fen gevolge van
in de actieve kaders ·van het leger treden,
cle op de weclclen van hun echtgenoot inalsmede tle artikelen 1 en 2 van het ko- gehonden kortingen op een overlevingsvensioen
recht hebben;
ninkli:ik besluit n" 255 van 12 maart 1936
tot eenmaking van het pensioenreg·ime
Overwegende dat het artikel 23 van cle
voor de >veduwen en wezen dc~r leclen van overgangsbepalingen van dit koninklijk
het leger Pn van de rijkswacht, bij welk besluit trouwens van het recht op het
artikel 1 aan cle wednwe van cle officier pensioen uitsluit de weduwen en de we·der actieve kaders een overlevingspen- zen van de oudmilitair wiens weclde, solsioen wori:lt erkencl;
clij of loon niet onderworpen geweest is
Overwegende dat, in principe, de we- aan een reg-lementaire korting ten bate
duwen en wezen van de leden van het van een der kassen welke v66r 1 jannari
Staatspersoneel slechts recht .hebben op 1936 van het departement van landsver·een pensioen voor zoveel kortingen op clediging· afhingen;
de weclde van hun rechtsvoorg-anger zijn
Overwegencle dat het bestreden arrest
ingehouden g·eweest;
mitsclien geen der ·in h.et middel aangeOverwegende dat onder het regime van duide wetsbepalingen geschonden heeft
·de wet van 21 juli 1844 de kortingen ten waar het nit het verbocl van iedere korl1ehoeve van cle weduwen- en wezenkas- ting op de weclde vnn de reserveofficieren
sen ingehouden werden; clat bij het ko- en nit het niet bestaan van een pensioenninklijk besluit ur 221 van 27 december kas afleidt dat de gelijkstelling van cle ge1935, houdende wijzigingen van de wetge- mobiliseerde reserveofficieren met cle offiving op cle burgerlijll:e pensioenen en op cieren der actieve kaders, die krachde weclnwen- en wezenpensioenc~n, en bij tens artikel 4 van de wet van 28 april
llet koninklijk besluit nr 22:,l van clezelfcle 1905 geschiedt, zich niet tot het overle"
·datum houdende wijziging·en van cle wet- vingspensioen uitstrekt;
ten op de pensioenen van de weduwen en
Overwegende dat de wet van 14 juli
wezen der leden van het Ieg-er en van cle 1951, tot wijziging van de wet van 18 april
rijkswacht, de ontbinding van de wedu- 1905, waarbij de Minister van landsverdewen- en wezehkassen en de overneming diging gemachtigd worclt aan, reserveoffi"door de Staat van hun bezit en van de cieren in tijd van vrede uitzonderlijk
uitkering van <le pensioenen is beslist toe te Iaten met hun rang in een acgeweest; dat die besluiten het beginsel tieve afdeling- van het leger te dienen, bij

Tegelen met betrekking tot de tijdsruimte
tijdens welke .zij, ofschoon reserveofficier
blijvend, in werkelijke dienst zullen zijn;
·dat niets in bovenbedoelde tekst het mogelijk maakt clie gelijkstelling· tot de weduwP Yan de ofiicier of tot haar recht op
het pensioen nit te breitlen; dat het verbod van elke korting op de wedde en het
niet bestaan van enige pensioenkas de
uitsluiting van het overlevingspensioen
nit de gelijkstelling van beide categorieen
.officieren staaft JJ, dan wanneer : 1° artikel 4 van de wet van 18 april 1905 in
geval van mobilisatie zonder enige beperking cle reserveofficieren met de officieren van het actieve kader gelijkstelt;
2° generlei wetsbepaling verbieclt een
kortfng op de wed!le van de reserveoffideren in te houtlen met het oog op het
vestigen van een overlevingspensioen;
3° het recht op een overlevingspensioen
niet afhankelijk is gesteld van de aan.slniting van de officier bij een pensioenkas of vnn kortingen op zijn wedde :

-140haar artikel 1, paragraaf 2, bepaalt dat
de wetgeving op de pensioenen der weduwen en wezen van de leden van leger
en rijkswacht toepasselijk is op de reserveofficier die in deze omstandigheden
in werkelijke dienst is, en dat zijn wedde
onderworpen wordt aan cle reglementaire
afhoudingen die cle bijclrage van de militah·en uitmaken;
Overwegencle dat dergelijke bepaling
n utteloos zou geweest zijn inclien het
enkel feit in werkelijke clienst te zijn
rechtens het toepassen op rle reserveofficieren van het regime cler overlevingspensioenen met zicll hracht; dat de wet
van 14 juli 1951 geen enkele gelijkaardige
bepaling inhoudt voor de reserveofficieren
welke in geval van mobilisatie voor werkelijke clienst worden opgeroepen;
Dat het middel naar recht faalt;
IL In de zaak nr 1266 :
Gelet op het bestreclen arrest, op 1 juli
1952 gewezen door het Hof van beroep te
Bru\Ssel;
Over het enig middel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen ll7 van de
Grondwet, van de bepalingen van het
koninklijk besluit van 25 juni 1931 en van
de artikelen 294 en 283, lid 2, van het
daarbijgevoegde reglement, van de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van het
besluit van 29 maart 1941 van de secretaris-generaal van het Ministerie van financH!n tot regeling van de rechten cler
offici.eren, bezoldigde beroepsmilitairen,
loontrekkende werklieden en hun rechthebbenden, van cle artikelen 1 en 2 van
het besluit van de secretaris-generaal van
het Ministerie van financien van 31 maart
1941 betreffencle cle vergoedingen aan de
gezinnen van de soldijtrekkende militairen, miliciens, wederopgeroepenen of
onder de wapens gehanclhaafden, van de
artikelen 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 en 9 van het
besluit van de secretaris-generaal van het
. Ministerie van financien van 4 november
1!}43 tot regeling. van de toestand van de
rechthebbenclen der officieren van het actieve en het reserveleger, der militairen
van lagere rang van het actieve leger en
der loontrekkende werklieden overleden
naar aanleicling van oorlogsgebeurtenissen, van de artikelen 1, 3, 5, 6 en 8 van
het besluit van de secretaris-generaal van
het Ministerie van financH!n, van de secretaris-generaal van het Ministerie van
]Jinnenlandse zaken en volksgezonclheid
van 15 november 1943, tot regeling van
de toestancl van cle rechthebbenden der
militairen van lagere rang van het reserveleger overleden of verclwenen naar aanleiding van oorlogsgebeurtenissen, en van
artikel 3 van de beshlitwet van 5 mei
1944, doordat het bestreclen arrest van
1 juli 1952 beslist heeft dat verweerster
ter nitvoering van cle artikelen 294 en

283, lid 2, van het reglement gevoegd bij
het koninklijk besluit van 25 juni 1931
gronden heeft om uitbetitling te bekomen van cle voile weclcle welke haar man
op het tijdstip van zijn overlijden verdiende, en zulks v~'lnaf cle datum van
dat overlijden tot met de datum van het
terugbrengen van het leger op yoet van
vrede, clit is op 1i:i februari 1946, en
doorclat het bestreclen arrest aanlegger
veroordeeld heeft om de ramingsbasissen
bij te bl'engen welke het 'zouden mogelijk
maken het verschil te bewijzen tussen
de aan de weduwe bij toepassing van
voormelde bepalingen toegekencle uitke-.
ring en de door haar ti.iclens flezelfcle
ti_jdsruimtel inderdaad bekomen v'el'goeclmgen en doorda t lwt bestredeu arrest
aanlegger veroonleeld lleeft om aan verweerster een provisionele vergoeding van
50.000 frank te betalen, clan wannePl' de·
artikelen 283 en 294 van llet bij het Jwninklijk besluit van 25 juni 1931 gevoegde
reglement alsmede dat koninkli.ik bpsluit
clefinitief zijn opgeheven geweest, clan
wanneer de aan de rechthebllenden der
officieren versclmldigde bezolcligingen bij
de gemeld<~ besluiten forfaitair zijn hl'paald geweest :
Overwegende dat het micldel, hetwelk
staande houdt dat de artikelen 294 en.
283, lid 2, van het bij het koninklijk besluit van 25 juni 1931 gevoegde reglement,
alsook trouwens clit besluit zelf, bij artikelen 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 8 van het besluit
van 29 maart 1941 van de secretaris-generaal van het :M:inisterie van financien
definitief zijn opgeheven geweest, iclentiel;:
is met het in de zaak 1265 opgeworpen
midclel; dat het miclclel om de reeds opgegeven reclenen naar recht faalt;
Flu overwegende dat de voorzieningen
v66r 15 september 1953 zijn betekend geweest;
Om die redenen, voegt de onder nummCl'S 1265, 1300 en 1266 van de algemene
rol ingeschreven zaken samen; verwerpt
de voorzieningen ; veroorcleelt elk der aanleggers tot de op zijn voorziening gevaJlen kosten, de Belgische Staat tot twee
vergoedingen van 150 frank jegens verweerster Denis, weduwe Andre, en laatstgeuoemcle tot een· vergoecling van 150 fr.
jegens de Belgische Staat, verweerder.
5 ):lovember 1954. - l" kamer. - Voo1·-·
en verslaggeq;wr, H. FettweiiS,
raadsheer waarnemend voorzitter.
GeU.flclwidende concl~tsie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-gene-·
raal. ~ Pleite1·s, HH. Van Ryn en Van·
Leynseele.
zitte'r
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-141BEIWEP INGESTELD DOOR DE DIENSTPLICHTIGE
'l'EGEN EEN BESLISSING VAN DE MILITIERAAD.
:___ AKTE VAN BEROEP NIET TOEGEZONDEN AAN
DE :MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN.
NIE'f-ON'l'VANKLIJKHEID.

Dient niet ontvankeUjk te worden ve·r7c~aa1'd het door een dienstvlichtige tel/en ene beslissiny van de m'ilUie·raad
ingestelrl. hoger beroev, zo de alcte van
beroev n·iet artn de Ministe1· van binnenlandse zalcen toegezonrlen we·rd.

(Wet van 15 juni 19[)1, art. 3il, paragraaf 1, 4° .)
(MAZY.)

· HET HOll'; - Gelet op de bestreclen
beslissing, op 25 juni 1954 gewezen door
de hoge militieraacl;
Over het enig· miclclel, afgeleicl nit de
schencling van artikel 33, paragraaf 1, 4°,
van de wet van 15 juni 1951, doorclat de
bestreclen beslisRing het hoger beroep niet
ontvimkelijk verklaard heeft om reclen
de akte van beroep niet aan de Minister
van binnenlandse zaken is toegezonden
geweest, <lan wanneer zij gezonden werd
:;uin de cc voorzitter van de hoge militiei·aad (i\finister van binnenlanclse zaken),
Leuvensew~g, 3, Brussel ll :
Overwegende dat, naar luid van artikel 33, paragraaf .1, 4°, van de wet van
15 j,uni 1951, de akte van beroep van de
<lienstplichtige op straf van niet-ontvankelijkheid aan de Minister van binnenlandse zaken moet toegezonclen worden;
~lat de hoge militieraad dus terecht een
akte van beroep, welke aan de wettelijke
vereisten niet voldoet, niet ontvankelijk
verklaard heeft ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.

november 195+.

2"

kamer.

Voo1·zitte·r, H. l!'ettweis, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve·rslaggever,
H. C. Louveaux. - Geliflchtidendc conclttSie, H. Depelchin, aclvocaat-generaal.

2e KAMER. -

kel aangez-ien rils tij clens cle oo1·logsve1·richtinge1i -in hoedan·if!lwid van mil!itriir gedood of, ·in dezelfd.e hoedanigheirl, ten gevol.qe vnn cle OtJ[tel.open ve1·wonclin[!en o·ve1·lerlen, clegene rl-ie doo·r
het feit van Z'i.in indiensttrerUn(f en van
rle voorlezing -wellce hem vrm ae samen'IJatt-ing rler m-ilitai1·e -wetten _qedaan
·wenl de hoeda.ni{llwirl vwn m:ilitai1· ver·k-regen he eft (1). (W etten OD de militie,

de werving en de clienstplicht, samengeschakeld bij koniliklijk besluit van
15 februari 1937.)
(LEVAUX.)

ARREST.

8

TV o1·dt, bif toepassing van rbrtilcel 12, :2°~.
·v(l!n de militiewet van 15 j·uni 1951, en-
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l\tllLITIE.

VmniTELLING VAN DIENSTPLICH'f. DOOD VAN EEN BROEDEH DIE DE
HOEDANIGHEID VAN MILITAIR HAD. BETE·KENIS ·VAN HET WOORD CC l\HLI'l'AIR ll.

(1) Zie verbr., 5 jan'uari 1953 (.fh•r. Verb1·.,
1953, blz. 275) en 18 januari 1954 (ibid.,
1954, blz. 339).
Zie ook Pa1•lern. Handel., 1950-1951, Kamer

AB. REST.

RET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 2 juli 1954 gewezen door cle

hoge militieraacl;
Over het enig middel, afgeleid uit · de
schending van artikel 12, 2°,. van de wet
van 15 juni 1951 op de militie, de recrutering en cle clie:nstplicllt, cloordat de
hoge miJitieraad het feit dat aanleggers
broeder, Philippe, op 11 mei 1940 gedood
werd, toen hij gevolg gaf aan de door de
regering tot de jongeliellen van 1() tot
35 jaar gerichte oproep, niet als derde
broeclerdienst aangezien heeft; clan wa.nneer, lui dens het koninklijk besluit van
29 juli 1937, artikel 11, de clienstplichtigen onder toepassing van de artikelen 70
en 82, littera B, van de clienstplichtwet
vallen zodra zij deel uitmaken van de
werfreserve, cli:m wanneer, volgens evengemelcl artikel 82, de clienstpliclltige die
zich binn{en cle gestelcle termijn niet naar
de hem aangewezen plaats begeeft deswege v66r lle militaire gerechten kan
vervolgcl worden, en clan wanneer het be~luit van de Regent van 1 februari 194fi,
dat de hoge militieraad op aanlegger toepast, onwettelijk is in de mate waarin
het ertoe strekt vroegere wetsbepalingen
waarbij aan aanleggers broeder de hoedanigheid van mili.tair toegekend wer<l
met terugwerkende kracht tc wijzigen :
Over het eerste en het tweede ondercleel van het micldel :
Overwegende clat de in de werfreserve
ingeschreven jongelingen geen militairen
zijn;
Overwegencle clat, naar luid van arti'
kel ()6 van de op 15 februari 1!!37 samen-

van volksvertegenwoordigers, zitting 6 rnaart
1951, blz. 16).
Vergel. art. 2, litt. 9, dcr sarnengeschakelde
wetten op de vergoeclingspensioenen van
5 october 1948.

-142geschakelde wetten, de dienstplichtigen
en vrijwilligers slechts de hoedanigheid
van militair verkrijgen door het feit
van hnnne indiensttreding en van de
voorlezing welke hun gedaan wordt, van
de samenvattiug der militaire wetten,
waarvan de tekst bij koninklijk besluit
bepaald wordt;
Dat zoals door de bestreden beslissing
erop gewezen worclt, aanleggers broeder
dienvolgens de hoedanigheid van militair
niet verkregen heeft door het feit dat hij
aan vervolgingen v66r de mi.litaire gerechten was blootgesteld;
Over het derde onderdeel van het middel :
Overwegeucle clat uit cle bewoorclingen
van de bestreden beslissiug blijkt dat
deze enkel ten overvloede op d<o bepalingen van het beslti.it van d~ Regent van
11 februari 1946 steunt; dat de opwerpingen welke het middel tegen de bestreden
beslissing aanvoert in zover zij op die
wetsbeiJaling rnsten, en dat het middel
derhalve bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
8 november 1954.
2° kamer.
VoorzUte1· .• H. Fettweis, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Vet·slaggevet·,
H. Bayot. Geliflcluidende concltts-ie,

H. Depelchin, advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN VERBREJKING.
VoRM. - l\1ILITIE. - .AANDUIDING DER GESCHONDEN V\TE1'TEN. -

BE'l'IGKENIS VAN DEZE

de herkeuringsraad van de provincie Namen;
Overwegencle dat de voorziening de
wetsbepaling niet aanduidt weike zou geschonden geweest zijn, en derhalve niet
ontvankelijk is;
Dat de voorziening inderdaad enkel artikel 51 van de dienstplichtwet inroept,
waarbij de · voorziening in verbreking
opengcsteld wonlt, docll dat die wetsbeI)aling vreemcl is aan de door aanlegger
tegen de !Jestreden beslissing voorgebrachte grieve11;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening.
8 november 1954.
2" kamer.
lfoom-ittet·, H.· Fettweis, raadsheer waarnemend voorzitter.
VeTslaggeveT,
H. Bayot. Gelijlvlu.irlenrle eonclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
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BEJROEP. - S'l'BAFZAKEN.
S'l'EMMEN. - HoF VAN BEROEP
DE DOOR DE CORRECTIONELE
UITGESPBOKEN VERYANGENDE GE-

VANGENISS'l'RAF

VEUZ'\VAAR'.r.

-

EJENPARIGE

S'l'EMMEN \'EREIS'l'.
2° VERZEJNDING N.A VEJRBREJKING.
- S1'RAFZAKEN. - YEnnnEKING oM DE REDEN DA'l' RET HOF VAN BEROEP DE DOOR DE
COBRECTIONELE HECR'l'BANK UI'l'GESPBOKEN
VERVANGENDE GEVANGENISSTBAF VERZWAARD
HEEF'l' ZONDER VAST TE S'l'ELLEN DAT RET
1~IE1' EENI'ABIGE S'l'EM:r.IEN UI'l'SPBAAK DEED.
- VERZENDING '1'01' DI'l' PUNT BEPERKT.

WOORDEN.
De -wetsbepal-ingen wellce de vooTziening,
i.n zalce militie, moet aandttiden, zi.in,
n·iet die 'Wellce de voom1.ening vooTzien,
tiWrtT lle bepa.Ungen llie tot staving tJan
het rn-idrlel flienen en wellce, volgens
nanlegger, doo1· rle mUUie1·echtsmachten geschonrlen -wenlen (1). (Wet van

15 jnni 1951, art.

[)2,

par. 2.)

(COLINET.)
ARBES'l'.
IH!JT HOF ; - Gelet op de bestreden
besliHsing, op 19 juni 1954 gewezen door
(1) '\T.erbr., 12 juii 1954 (Bull. en PAsrc;,
1954, I, 997).
(2) Verbr., 17 juli 1937 (B1tll. en PAsrc.,
1937, I, 234, 6°); zie verbr., 10 januari 1944
(.LI.rr. Ve1'br., 1944, biz. 75).
(3) Zie verbr., 4 juli 1949 (A1'1'. Verbr., ,

1° Het hot vnn beroep mag. de lloor de
cO'ITectionele rechtbrmlc u.itgesprolcen
·ve1·vrtngenrle uevan_qenisstntt niet 1!CTZ1Vat·en zondeT met eenpaTige stemmen
te beslissen, zelfs indien het fle gelflboete niet ve1·meenle1·t (2). (Wet van

4 september 1891, art. 2.)
2° .Zo een arTest vet·bt·olcen -woTdt om de
·rerzen rlat het hot van beroep de floaT
ile em·Tectionele reehtbanlc ttitgespt·olcen
'l!eT·vanaenrle gevangenisstTaf ve1·z-waarfl
heett zonde1· met eenpnt'ige stemmen
·uitspt·a(tlc te doen, -wo1·dt de zaalc enlcel
~,e.,.zonden om oveT de ve1·vangenfle ge·va.ngeni.sstrnf te lwTen beslisse1~ (3).
1949, biz. 442); 17 october 1949 (ibid., 1950,
biz. 71); 16 october 1950 (ibid., 1951, biz. 58);
27 november 1950 (Bull. en PASIC., 1951,
I, 180); 11 december 1950 (ibid., 1950, I, 214);
22 januari 1951 (A1·r. Ve>·b,·., 1951, biz. 269);
30 maart en 6 juli 1953 (ibid., 1953, blz. 527).

143 ('l'HUVIS.)
ARREST.

HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 maart 1954 gewezen cloor
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel van ambtswege, afgeleid nit {}e schending van artikel 2 van
de wet van 4 september 1891, doordat
het hof van beroep de tegen aanlegger
uitgesprolten straf verzwaard. ~eeft, z~n
der vast te stellen dat het blJ eenpangheid van de stemmen zijner leden uitspraak deed :
Overwegemle dat op het cloor de veroordeelde en door het openbaar ministerie
ingesteld hoger beroep het hof van ber?ep
de beslissing betreffende de telastleggmg
B ten aanzien van de hoofdgevangenisstraf en de boetestraf !Jevestigd heeft,
doch de vervangencle gevangenisstraf op
een maand gebracht lweft, aldus de ten
laste van aanlegger uitgesproken straf
verzwarend;
Overwegende dat hct bestreden arrest
niet vaststelt dat het hof van beroep de
vervangencle gevangenisstraf hi.i eenparigheid van de stemmen zijner leden uitgesproken heeft;
.
En overwegende, voor het ovenge, dat
de substantiiHe of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd
wenlen en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
'
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel voor zoveel tegen aanlegger Joseph Thuvis wegens de
telastlegging B een vervangende gevangenisstraf van een maand uitgesproken
werd; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden 011 de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt aanlegger !ot de
helft der kosten en laat het ovenge ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
H~JT

8

november

1954.

26

kamer.

VoMzitter H. Fettweis, raadsheer waarnemend 'voorzitter.
· TTm·slaggevet·,
H. Bayot. ~ Gelijkl·zticlencle conclusie,

H. Depelchin, advocaat-generaal.
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STRAFZAK~]N.
N!INDERJARIGE BENEDEN VIJFTIEN ,JAAR
ONDER EED VERHOORD DOOR DE CORRECTIONELE RECH'l'BANK. ARRES'J' VAN HE'!' HOF
VAN BEROEP DAT ZULK VERHOOR NIET VAN
DE HAND WlJS'l'. 'NIETIGHEID.

RECHTSPLEGING IN

Het verhoot· oncle,r eed. van een minclerja,t·ige beneaen de vijftien jaar clom· de
correctionele ·rechtbanlc maalct het vonnis en het arrest nietig waarbfj ae betichte vm·oorcleelcl were! zoncler aat het
weaerrechtel'lijk
afgenom.en vet·hoo·1·
va.n ae hand gewezen we·rcl (1). (Wetb.

van strafv., art. 79.)
(VAN OOSTERWIJCK.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 september 1954 gewezen
{loor het Hof van beroep te Luik;
Over het midclel van ambtswege, afgeleill nit de schemling van artikel 79 van
het Wetboek van strafvordering :
Overwegende clat de in artikel 79 van
het Wetboek van strafvordering omschrt!ven rechtsvorm, welke algemeen in strafzaken van toepassing is, een substanW!le rechtsvorm uitmaakt; dat het onder
eed verhoren van kinderen beneden dl!
leeftijd van vijftien jaar l1erhalw ell•
rechtspleging nietig maakt;
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting welke op 5 augustus
1954 door de Correctionele Rechtbank te
Namen gehouden werd, op authentieke
wijze en zonder voorbehoud vaststelt dat
de getuigen verhoorcl werden na de eed
afgelegd te hebben de gehele waarheicl,
niets dan de waarheid te zeggen met toevoeging van « Zo helpe mij God>>, en dat
Fran(;ois :Marchiori, Suzanne Lorent en
Odette Hanusseau, alle drie dertien jaar
oud onder die getnigen voorkomen;
O~erwegende dat de bestreden beslissing, ingevolge het in deze sta.at der
rechtspleg·ing uitg·esproken vonn1s van
veroordeling, verklaart << dat nit het v66r
het hof gevoerd onderzoek en nit de gegevens van het dossier » gebleken is dat
de tegen aanlegger aangellrachte telastlegg·ingen bewezen gebleven zijn zoals zi.i
opgestelcl wa.ren, en, zoncler het beroe~en
vonnis te niet te doen of de op onwethge
wijze opgenomen verklaringen van bovengemelde kinderen van de hand te wijzen,
de aan annlegger Ollgelegde gevangenisstraf van clrie op vijf jaar brengt;
Overwegende dat het bestreclen arrest
zich dienvolgens de nietigheicl, waarme{le
de v66r de rechtbnnk gevoercle rechtspleging, en het beroepen vonnis llehe~)t waren, eigen gemaakt heeft, en de m het
middel ingeroepen wets!Jepaling geschonden heeft ·
Overwegende dat aanlegger zijn voorziening tot de heslissing ·over de lJU!JliekP
(1) Ve1·br., 15 april1942 (A?7, Vm·br., 1942,

blz. 43) en voetnota; 1 juni 1953 (ibid., 1953,
biz. 666) en voetnota.
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vordering beperkt heeft en dat de beslissing over de burgerlijke vordering een
eindbeslissing is naar de zin van artikel 416 van het Wetboek van strafvorcleI'ing;

Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel voor zoveel het
over de publieke vordering ten laste van
aanlegger uitspraak gedaan heeft; beveelt dat melding van onderhavig arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; Iaat
de .kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Bru,~sel.
8 november 19542• kamer.
Voorzitte1·, H. Fettweis, raadsheer waarnemend voorzitter.
FeJ·slarJ.Qevm·,
II. :iVIoriame. - Gel'ijlvlu.idende oonolusie,
H. Depelchin, aclvocaat-generaal.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.

- STRAFZAKEN. - VOOHZIENING DOOR EEN
LAS'l'ITEBBER. - VOORWAAHDEN OM'l'REN'l' DE
VAN DE LA81'GEVING EN
VER.R.ECH'l'VAARDIGING ER. VAN.

AAR.D

2° HOGER BEROEP. -

01\iTRENT

DE

S'L'llAFZAKEN.

BEROEP YAN HET OPENBAAR MINIS1'ERIE .EN

VAN DE BURGERLIJKE PAR'l'IJ. - REOH'l'ER
IN HOGER llEROEP ZONDER lfACH'l' OM DE
JIE'l'IOH'l'E EN DE EURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PAR'l'IJ VAN DE YEROORDELING EN
VAN DE· SOHADEVERJARING 'l'E ON'J'SLAAN.
1° De ·DOJ'klnring ·vnn 1:oorz·iening in straf.znlcen gerlnan, door een lnsthebber, !lie
rJCen pleitbezorge1· is hanrlelende ·lcrachtens z1.jn nmbt, is geldig zo z·ij gedaan
wonlt inge'Uolge een volmaoht (/;ie bi.izonrlere macht 'Uerleent en 1·eecls ten
tijde ·vnn rle verlclctring van voorz·iening
in ooTsp-ronkeU:ilc stnk of in nu.thentiek
nfsclwift bi.i de pmcedn·re •van het doss·ier gevoegd was (1). ('Vetb. van straf-

vordering, art. 417.)
2° Op fle hoge-re beroepen ingesteltl doo1·
het openbn(/ir minlste1·ie en floaT tle
b·u.nJelij lee pwrti:i alleen .J,;nn rle _1·echte1·
-i.n ho.rf(JJ' bm·oep lle betichte en cle b~w
rJeTlijlt; ·verantwooTdeUjlce pn1·tij niet
ontla.8ten Vftn cle £looT cle ee1·ste ·rechte1·
ten behoeve van fle bw·gerlijlce 11artij
witgesp·roken b·nTge·rUjJce ve1·oonleUngen
tot: 8chntleveTgoetlingen (2). (Wet b. van
(1) Zie verbr., 3 juni 1947 (Arr. Verb1·.,
1947, biz. 184) en noot; raadpl. verbr.,
2o februari 1950 (Bull. en PAsrc., 1950, I, 437)~
(2) Verbr., 4 mei 1953 (A1-r. Verb?·., JH53,
biz. 598) en' 1ioot; zie verbr., 4 october 19.54,
supra, 'biz .. 48).
.

strafv., art. 202 [wet van 1 mei 1849,
art. 7] .)
(LEBLOND EN « MUTUELLE DES SYNDIOATS REUNIS ll, T. Dr~ WI'l'TE EN GEMEEN'l'E VAN ROUX.)
ARREST
HE'!.' HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 26 december 1953 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
Over de groncl van niet-ontvankelijkheia, door verweerclers opgeworpen, en
afgeleid nit de schending van artikel 417,
lid 2, van het W etboek van strafvordering, doordat de bijzondere volmachten,
ingevolge dewelke de voorziening ingesteld geweest is, in strijd met hetgeen
bij, die bepaling voorgeschreven is niet
aan de verklaring van voorziening gehecht gehleven geweest zijn, en doordat
bovenclien « cle in het. dossier voorkomencle nitgifte van een der ingeroepen
volmachten ~t a::mduidt wie de volmacht ondertekend heeft, daar de griffier
er niet in geslaagd is die persoon met
zekerheicl te vereenzelvigen (onleesbare
llandtekening) ll :
Overwegende dat uit de verklaringen
van voorziening 'blijkt dat namens . aanl<;ggers zij geschied zijn door Mer Pierre
Vilain, advocaat, ingevolge volmachten
welke in de vorm van anthentieke afscllriften onder rangnmnmers 32 en 33
in het dossier berusten;
Overwegende dat J:IIIer Vilain mitsdien
ten overstaan van de griffier, die de verklaringen van voorziening ontvangen
lleeft, van zijn volmacht heeft doen blijl;:en door geschriften die hij nit handen
gegeven hacl in omstancliglleclen welke het
latere onderzoek ervan, zowel door de
partijen als door het l10f, mogelijk maakten;
Overwegende dat de griffier die de afschriften van de volmachten afgeleverd
heeft niet tot opdracht had de authenticiteit van de daarop voorkomencle handtekcningen na te gaan;
Overwegende dat de groncl .van nietontvankelijkheid derhalve niet kan aangenomen worden ;
Over het micldel, afgeleid nit de schencling vmi de artikelen 1350 tot 1352 van
het Burgerlijk Wetboek, 3 tot 5 van de
wet van 17 april 1878, de voorafgaande
titel bevattende van het Wetboek van
rechtspleging in strafzaken, 172 tot 174
van het Wetboek van strafvordering, gewijzigcl bij de wet van 1 mei 1849, artikel li, en bij artikel 3 van het koninklijk
besluit nr 258 van 24 maart 1936, alsmede
nm artikel 202 van het Wetboek van
strafvordering, gewijzigd bij artikel 7
van de wet van 1 mei 1849, doorclat waar
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1le beklaagde en de burgerlijk verantwoordelijke partij geen boger beroep ingesteld badden, het bestreden vonnis bet
beroepen vonnis te bunnen gunste en ten
nadele van de burgerlijke partijen gewijzigd heeft en de recbter in boger beroep
'zodoende de regelen, welke de overbrengende werking van bet boger beroep bebeersen, gescbonclen heeft :
Overwegende dat nocb de beklaagcle
1\iichel Dewitte, nocb de burgerlijk vei'antwoordelijke partij, de gemeente Roux,
:in boger beroep zijn gekomen van bet
vonnif' waarbij zij vcroorcleeltl werden
tot het herstellen van de aan de burger1ijke partijen berokkemle schacle;
Dat op de hogere beroepen ingesteld
alleen door bet openbaar ministerie en
cloor de burg·erlijke partijen, de bestreden beslissing verweerders niet kon ontlasten van de door de eerste rechter uitgesproken burgerlijke veroordelingen tot
sclladevergoeding, zomler artikel 202 van
het Wetboek van strafvorclering· en artikel 7 van de wet van 1 mei 1849 te scherrden;
Om die redenen, verbreekt bet bestre·den vonnis, cloch enkel voor zoveel het
'zich onbevoegcl verklaart om van de burgerlijke vorderingen. kennis te nemen;
l:Jeveelt dat melcling van oriderbavig ar:rest zal gemaakt worden op de kant van
·cle gedeeltelijk vernietigcle beslissing ; veroonleelt verweerclers tot ere· kosten; verwijst de zaak naar de Oorrectionele
'.R.echtbank te Bergen, zetelende in hog·er
·beroep.
8 november 1!l54.
~e
kamer.
17oorzitte?', H. Fettweis, raadsheer waar·:nemencl Yoorzitter.
Vcrslaggeve1·,
H. C. Louveaux. - Geliiklu.identle conclusie, H. Depelcbin, ad.;,ocaat-gcneraal.
- Pleitm·s, HI-I. Demeur eli Simont.
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REGELING VAN REOHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. VONNIS VAN DE COHRECTIONELE HECH'l'BANK W AAilBIJ EEN ZAAK VEilZONDEN 'VORD'l' NAAH EEN UECH'l'BANK VAN DE
ZELFDE IlANG TOT 'l'OEPASSING VAN DE wE1'
OP TIE'!' GEBRUIK ·DER TALEN. RECH'l'BANK_, NAAU. DE VVEL!{E DE ZAAK •VERWEZEN
WERD, llESLISSENDE D~\T ZI.T NIET DE BEVOEGIlE Il-ECH'rSMACH'l' rs. BESLISSINGEN WELKl!~ llElDE KHACH'l' VAN GE\VI.JSDE HEBBEN BEKOMEN. REGELTNG VAN RECH'l'SG~IHED.

·wannee-r een vo1m·is van lle con·ect-ionele rechtbnnh", bij toepcLssing van artiTcel 28, l-icl :J, vnn de wet van 15 j~tni
.1935 op het gebruilc de1· tcLlen . in· ge·rechtszalcen, een zcuLlc, waarover z·ij te
lcennen had, nnwr een wncle•rc Cfi1"1·ecVERBil.,

1955. -
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tionele rechtbcmT;; ven.ve.zen heett en
wanneer laa.tstgenoemcle 1·echtbanlc zich
onbevoegd ve1·Tclnnrd heett on~dat zij
niet het 1·echtscollege is van dezelfde
rang dat het .dichtst gelegen is bij de
CO?Tectionele ·rechtbnnlc, die de vervanfJing bevolen heeft, en beide besnssingen JC?·ncht vnn het gewijsde belcomen
hebben, bestnnt e1· nnnleiding tot regeU.ng vnn rechtsgebicd. ten einde het bevoegd rechtscollege vnn ve1·wi,izi-ng te
bepnlen (1) .
(PROOUREUR DES KONINGS TE
IN ZAKE JORDENS.)

HOEI,

AHilEST.

HET HOF; ~ Gelet op bet verzoekschrift tot regeling van recbtsgebied, ingecliend door de heer procureur des konings bij de Rechtbank van eerste aanleg
te Boei;
Overwegende dat August, Fernand Jor!.lens, werkman, geboren te Geetbet,; op
26 maart 11J26, wonemle te Dormaal, Nederlandsestraat, 21, gedagvaard is geweest om voor de Oorrectionele Recht_l.Jank te I-Ioei te verschijnen, om te Neerhespen, op 4 juli 11J53, a) door woorden,
:claden, gelmren of betheigingen, de jachtwachter Jan Emile Wijnants, agent drager van het oppnbaar gezag, in de uitoefening of ter gelegenheicl van de uitoefening van zijn becliening gesmaad te heb)Jen; b) in de uitoefe.ning of ter gelegen'beicl van de uitoefening van zijn bediening jaclltwacbter Jan Emile Wijnants,
agent drager van het openbaar gezag geslagen te llebben, de slagen oorzaak geweest zijncle van bloeclstorting, verwonding of ziekte;
Overwegencle dat de correctionele recbtbank, om reclen dat beklaagde verklaard
had alleen de N ederlanclse taal macbtig
te zijn, bij vonnis van 25 februari 11J54
de zaak bij toepassing van artikel 23 van
de wet van 15 juni 1936 nit handen gegeven beeft en ze verwezen heeft naar
de Oorrectionele Rechtbank te Leuven;
dat dit vonnis in kracht van gewijsde
gegaan is;
Overwegencle dat de Oorrectionele
Recbtbank te Leuven zich bij vonnis van
3 juni 11J54 onbevoegd verklaard beeft, om
reden dat de correctionele recbtbank
welker voertaal de Neclerlandse taal is en
wier zetel bet dicbtst bij de Oorn~ctionele
Rechtbank te I-Ioei gelegen is, cle Oorrectionele Reclltbank te Tongeren is ; dat
ook clit vonnis in kracllt van g·ewijsde
gegaan is;
---------------------

(1) Verbr,, 28 mei 1!l51 (An·. Vm'br., 1951,
blz. 562) en noot.
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BELGISCHE STAAT,
AN FINANCIENo)
HESTo

·elet op het bestreden
952 gewezen door het
l3russel;
niddel, afgeleid nit de
artikelen 97 van de
0 en 1322 van het Bnrm het geloof dat aan
v66r het hof van beusies client gehecht en
rrderlleid paragraaf 3,
. october 1945, tot indrabelasting, doordat
t de beslissing van de
en van de in 1944 bebevestigd lleeft, door
in cle conclusies van
pen middelen als feie te bestempelen,. en
<le feitelijke_gegevens
olgt aangeduid stuk :
pecteur stuk 129 EX Jl,
gster in haar conclu1 dat die stock op zijn
tle verkoopprijs <lienoaamcl, clnn wanneer
een rechtsmiddel opl'elk ov de interpreta2; van artikel 2, para{ van 16 october 1945
t wanneer een eenvoumentatie niet als een
chtsmi<ldel valt te bemnneer in ·iecler geval
:king, wegens de door
:t begane dwaling bij
het stuk waarvan de
~ond de overwegingen
temen, niet vermag te
overwegingen zi.in en
let kan uitoefenen ten
aag of die feitelijke
~enoegzaam antwoord
ter ingeroeven rechtsmken:
., volgens het stuk
der stocks op 9 octogeweest door samen~ag van een inventaris
, de opbrengst V>ln de
1 en 1 september 1946
de waanle, ov een
um, van het opgeeiste
.elijke waarde, op een
1geduidoe datum, van

het bestrc~len atrest,
Jeperken te verklaren
le administratie ruimTligd worclt door de
rervat in bladzijden 2
1g van de inspecteur

(stuk 120 ex), in welk verslag onder mem~
gewag hiervan gemaakt >vordt dat de·
inv~ntaris aanzienlijke zich in Frankl"ijk
hevmdende stocks niet vermeldt en dat
zekere bestanddelen klaarblijkelijk benecloen hun waarde geschat zijn, de concluo
s1es van aanlegster niet beantwoordt
waarbij deze, heeft lloen gelden dat de
waarde van .de stock op 9 october 1944
naargelang van zijn kostprijs en niet volgens zijn prijs van tegeldemaking tussen
9 october 1944 en 1 september 1946 dient
te worden bepaald;
·
Dat !let midllel gegrond is;
Over het eerste en het dertle middel :
het eerste, afgeleill uit de schending· van
artikel 97 van de Gronclwet doordat het
bestreclen arrest de beslissi~g van de di~
recteur bevestigd heeft met betrekking-tot de in 1944 bestaande stock hont, cim
reden llat << de raming van de administratie ruimsclloots door <le feitelijke gegevens
vencat in hlaclzij<Jen 2 en 3 van llet ver,c
slag nm de instwcteur (stuk 129 ex) gereehtvaardigd wordt ll, dan wanneer het
stuk 129 ex de verificeringsnota is welke
door de bijzondere controleur Laurent
v66r lwt instellen van enig beroep opgemaakt ~verd, clan ·wtmneer het verslag
van de mspecteur in het stnk 25 R (advies van inspecteur Druez) voorkomt,
dan wmmeer cleze door de recllters over
de grond begane verwarring het niet meer
mogelijk maakt te onderscheiden welke de
overwegingen en de stukken van het dossier zijn waarov het hof zijn heslisRiuo·
heeft Willen cloen rusten, clan Wllllnee~
deze clubhelzinniglleid in de gronden inet
het ontbreken van de bij nrtikel 97 van
de Grondwet voorgeHchreven motivering·
gelijkstaat; het derde, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van !let Burgerlijk vVetboek en van
het geloof dnt <1i~'nt gehecht aa~1 de op
20 clecemlJer l9iG door de bijzomlere controleur Laurent (stuk 129 ex) opg~'stel<IP
nota novens het omlerzoek ter vlantH;
alsmede aan de adviezen van inspecteur
Druez van 21 januari 194\J, 22 april 194\J,
5 juli 19411 en 30 juli 1!}49 (stuk 25 R),
doorclat het bestreden arrest de beslissing
van de clirecteur· met betrekking tot de
in 1944 bestaande stock hout bevestigd
heeft, onder inroeping van de gegevens,
vencat. in bludzijden 2 en :J van het verslag van de inspecteur (stuk 129 ex), in
welk verslag gewag worclt gemaakt hif~r
van dat de inventaris aanzienlijke zlch in
Frankrijk bevinclencle stocks niet veJ'mddt en clat zekere bestanddele11 klaar-'
blijkelijk onder hun waarlle gescllat zijn,'
dan wanneer het stuk 129 ex niet llet verslag van de inspecteln' is, maar de do01'·
de controleur v66r iedere aanslag, en n
to·r~·igt··i ~r66r ieclere rec1amatie, opgebtelde'
venficenngsnota, dan wanneer de a•lvie~-

·a

(1)

0

(Stilzwijgend be-

.g tegen een a·tTest -waat·t ongednnn woTdt verhet n'iet vet·sch'i:inen van
geeno ande-re ·V'I'fW!J .tlnn
>ettell.J khe'id vnn (lie IJe0

EN CONSOHTENo)
iRREST.

Gelet op de bestreden
n 29 mei 1954 gewezen

beroep te l3russel ;
van de voorziening van
t het arrest van 29 mei
~ stellen dat aanlegger
s, en door het verzet
laren, artikel 208 van
strafvordering in acht
oor het overige, wat
resten aangaat, dat de
' straf van nietigheid
chtsvormen nageleefd
beslissingen overeen _
jn;
.
van de voorzieningen
1bert tegen het arrest
cle substantiele of op
·heicl voorgeschreven
leefcl werclen en dat
enkomstig de wet iH ;
verwerpt de voorzieC.
elk cler aanleggers
kosteno
~ 2<' kamero Tloor;, raadsheer waarneTTe·rslnggeve1o, H. Ginfle concl·ttB·ie, H. Demeraal.

november 1954
:ELASTINGEN.
AF'l'REKBAHJ>; LAS. E PERSONELE BELAS'l'ING
; GEEN ,\~'fR~:I.;:BARE LAST
0

ch op 4 jm1i 1954 voorJsten; zie verbroo 14 ja'I.SICo, 1924, J, 125)
ber 1940 (At"'l"o Ye'l"b·ro,
: verbro, 9 october Hl5fl.
noot 1.
0

-149zen van de inspectenr in het stuk 25 R
vastgelegd zijn, dan wanneer de verificeringsnota van de controlenr generlei be~ merking omtrent een beweerde te lage raming vari de stock hout inhouclt, en clan
wanneer de aclviezen van inspecteur
Druez integendeel bepalen dat er in Franrijk geen stock hout bestond welke niet
ge!nventariseerd zou geweest zijn :
Overwegende dat nit het op het tweede
middel verstrekte antwoord blijkt clat het
onclerzoeken van het eerste en llet derde
midclel geen nut meer lleeft;
Over het vim·cle miclclel, afgeleicl uit de
..;chending .van de artikelen 1H!H, 1il20 en
1322, 1354 en 1356 van llet Bnrgerlijk
Wetboek, en van llet geloof dat client
gehecht aan de door de Staat v66r het
hof van beroep genomen conclusies en
aan de in die conclusies geformuleerde
erkenning, doordat het bestreden arrest
lle beslissing van de clirecteur bevestigd
heeft wat de schuldvorderingen Willems
en Stienon betreft welke respectievelijk
62.800 frank en 32.482 fr. 30 beliepen, om
reclen dat aanlegster in verbreking de
niet-invorderbaarheid ervan had moeten
bewijzen, dan wanneer de Staat in zijn
conclusies formeel erkende dat !lie twee
schuldvorderingen van 62.800 frank en
32.482 fl··. 30 invorderbaar gebleken zijn :
Overwegencle clat het bestreclen arrest,
om de niet-invorderbaarheid van de bewuste schulclvorcleringen te beoorclelen,
van de toestand einde 1944 uitgaat; '
Overwegende dat, waar zij die schulclvorderingPn op hetzelfde tijclstip in beschouwing nemen, verweerders in hun
conclusie~ verklaren dat de niet-invorderbaarheid ervan een loutere onclerstelling
was;
Dat het micldel feitelijke grondslag
mist;
Over het vijfde en het zesde middel :
het vijfde, afgeleid nit de schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 2 en 3
van de wet van 16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting, cloordat het
bestreden arrest de beslissing van de clirecteur in verband met de extrabelasting
bevestigd heeft, zonder het · in cle conclusies van aanleg·ster opgeworpen micldel
te beantwoorden, waardoor deze cleed
gelden dat de bankrekeningen, overeenkomstig bovengemelde artikelen 2 en 3,
niet op 1 januari 1940 doch op 10 mei
1940 in aamnerking moesten genomen
worden, dan wanneer het aldus door aanlegster opg·eworpen middel naar recht
onbetwistbaar gegrond was, en dan wanneer het niet behandelen van clat middel
een schencling van artikel97 van de Grondwet uitmaakt; het zesde, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de . Gronclwet, doorclat het bestreden arrest de beslissing van de directeur zowel wat de

extrabelasting als wat de gewone belas~
ting aangaat bevestigll heeft, en inzonder~
heid ten aanzien van rle toestand der activa in geld en ch'r bankrekening<m · op·
10 mei 1940, zomler het door aanlc,gster bij
conclusies aangevoerd middel te beaut-'
woorden, waarcloor zij deed gelden dat er
geen rekening was gehouden geweest met
cle stand. van de postrekening· op 10 mei
1940, dan wanneer clit niet beantwoorden
van de conclnsies nm aanlegster met d(•
schending van artikel 97 van de Gronclc
wet gelijkstaat :
Overwegende dat het arrest de in de·
middelen bedoelde conclusies niet beantwoordt en alclus de daarin aangecluiclP
wets bepaling·en schendt;
Over het zevende middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 26, paragrafen 1 en 2, van de wetten betreffende
cle inkomstenbelastiU:gen, samengeschakeld bij koninklijk besluit van 12 september 1936 en, voor zoveel als noclig, bij de
besluiten van 3 juni 1U41 en 31 juli 1943,
1 en 2 van de wet van 17 juni 1938 tot
wederinvoering van de nationale crisisbelasting en, voor zoveel als noclig, 1 en 2,
paragraaf 1, van het besluit van 15 juni
1941, betreffende de nationale crisisbelasting, en 1 en 2, paragraaf 1, van het
besluit van 31 juli 1943 houdencle samenschakeling van de samengeschakelde besluiten betreffende de nationale crisisbelasting, 2, 3, 4, 5 en 19 van de wet van
16 oct9ber 1945 tot invoering van een
extrabelasting, doordat het bestreclen arrest de beslissing van cle directeur bevestigd heeft waar deze geweigercl lweft
van de in de extrabelasting bela:-;tbare
grondslag af te trekken, aan de ene zijde.
de na 31 december 1944 op groncl van de
inkomsten nit het tijclvak 1940-1944 ingekohierde gewone. belastingen en. aan
de andere zij de, het be drag <ler met
het zegel gelijkgestelc1e taxes hetwelk na
31 december 1944 van. cle heer Jacquart
wegens de door hem in de loop Yan het
belastbaar tijdperk verwezenlijkte handelsverrichtingen werd gevorderd, dan
wanneer, zowel ter zake nm gewone belastingen als ter zake van de extrabelasting, de bedrijfslast voortvloeiencl nit het
enkel verschulcligd zijn van gewone zelfs
niet ingekohiercle 1Jelastingen, en van met
het zegel gelijkgestelde taxes van het helastbaar inkomen hehoort te worden afgetrokken:
Overwegencle dat het arrest vaststelt
dat zekere gewone belastingen in verband
met de inkomsten van 1940 tot 1944 en
zekere overclrachtstaxes, welke naderhand gekweten werden op naar annleiding
van een aangifte voor fiscale amnestic
aan het licht gekomen verrichtingen, an(,
na het belastbaar tijdperk betaald werden; ,
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Ten aanzien van de in de gewone belastingen belastbare grondslagen :
Overwegende dat er een onderscheid
dient gemaukt onder de onder de drie
in de ui tdrukking << gewone belastingen >>
begrepen belastingen, ten aanzien van de
verschillende regimes welke daarvoor in
verband met de litigieuze aftrekken gelden;
Overwegende, wat de bedrijfsbelasting
betreft, dat de aanvullende personele belasting· wegens het ontbreken van bedrijfskarakter niet van het bruto bedrag
der bedrijfsinkomsten mag afg<~trolrken
worden;
Dat, volgens het in het middel aangeduid artikel 6 van de samengeschakelde
besluiten betreffende de nationale crisisbelasting, deze belasting, welke ook het
element zij waarop zij geheven wordt,
niet als bedrijfslast in aanmerking mag
lwmen voor het lJepalen der in de bedrijfsbelasting lJelastbare grondslng;
Dat dnnrentegen, zo nrtikel 26, paragraaf 1, van de in het middel nangeduide
samengescllakelde wetten betreffenc1e de
inkomstenlJelastingen, toelaat de l>edrijfsbelasting alsmede de !loor de belnstingplichtige gekwetPn overclrachtstaxe als
bedrijfsuitgaven aan te zien, zulks enkel
mag geschi:eden op voorwaarde dat het·
om geclurende het belastlJaar tij!lperk ge<lane uitgaven gaat;
Overwegende, wat de nanvullencle personele belasting betreft, dat artikel 44,
paragrnaf 1, 3°, van evengemeWe samengeschakelde wetten ongetwijfelcl toelaat
van de gezamenlijke ann die belnsting
onderhevige inkomsten. af te trekken,
voor zover zij niet reeds Yoor de to~'pas
sing der cedulaire belastil)gen werden
afgetrokken, de lasten voortvloeiemle nit
de cedulaire belastingen, hoofdsom en op<;entimes, de nationale crisisbelasting en
de aanvullende personele belasting, met
nitzonclering van de int~·esten wegens verwijl alsmede van de verhogingen van
rechten en welkdanige geldboeten, maar
<lat, luidens paragraaf 2, van dit artikel,
die lasten slechts kunnen worden afgetrokken indien zij werkeli.ik in de loop
van het vorige jaar lJetaald wenlen;
:Oat voormelcl artikel 44 de overc1rachtstaxe niet vermeldt als last die kan wor.de~l afgetrokken;
Overwegende, wat de .nationale crisisbelasting betreft, dat artikel 2, paragraaf 1,
van bovengemelcle samengeschakelde besluiten bepaalt dat deze belasting, verschuldigd naar n~to van de bij artik(~l 25
van de samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen bedoelde bedrijfsinkomsten, op tlezelfde grondslag- als de
bedrijfsl>elasting en volgens clezelfde ·mo<laliteiten geheven wordt;

Dat, volgens het reeds ingeroepen artikel 6, deze belasting zelf niet als bedrijfslast mag- worden afgetrokken ;
Ten aanzien van de in de extrabelasting belastbare grondslag :
·
Overwegende dnt artikel 19 van de wet
van 16 october 1945 bepaalt dat, voor zoveel ervan bij tlie wet niet wordt afgeweken, de bepaling-en van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen welke op de bedrijfsbelasting betrekking hell ben ov de extrabelasting toe passe lijk zijn;
Overwegende dnt, vermits de wet van
16 october 194G geei1 nfwijking van de beIJalingen van artikel 26 van eveng-emelde
samengeschakelde wetten behelst, cUt artikel principieel op de extrabelasting toeIJasselijlc is;
Dat echter, zoals hier te· voren is gezegd geweest, cUt artikel 26 in het aan het
hof voorgclegd geval geen toepassing
vindt;
Overwegende clat nit !let voorgaande
lJlijkt clat, waar het weigert dat belastingen op de inkomsten van 1940 tot 1914 geheven en de overdrachtstaxe versclmldigd
op grond van g-edurencle dat tijclvak verwezenlijkte verrichting-en, welke belastingen en taxe in de loop van <lat tijdvak
niet gekweten werden, op de zowel in
de gewone belastingen als in de extrabelasting· lJelastbare grondslagen in mindering zouden worden gebracht, het arrest, verre van de in het midclel aange!luicle wetsbepalingen te schenden, ze
juist heeft toegepast;
Over het achtste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 1 van' de wet
van 30 mei 1949 houdende uitzonderlijke
en interpretatieve maatregelen inzake directe belastingen, doordat het bestreden
arrest niet beslist heeft over de wette!ijkheid van de aanslagen in de gewone
belastingen welke op bevel van de directeur de.r belastingen ten kDhiere gebracht
werden en gevestigd waren op dezelfde
elementen als · de aanslag in de extrabelasting, die zelf gevestigd was op de in de
reclamatie en het beroepschrift betwiste
elementen welker bestaan uit het berusten in het dossier der administratie V;ln
vijf aanslagnota's bleek, dan wanneer,
waar het hof van beroep door de regelmatig bij hetzelve overgelegde stukken
kennis van het bestaan van bedoelde aanslagen droeg, hct de verplichting had,
desnoods ambtshalve, over de wettelijkheid ervan uitspraak te doen :
Overwegeude dat het arrest, na vastgesteld te hebben dat de aanvullende aanslagen in de gewDne belastingen op dezelfde elementen gevestigd werclen als die
welke tot gronclslag voor de extrabelasting gediend hadden, met uitzondering
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van de wettelijke aftrekken <lie alleen
bij de berekening van cle extrabelasting
mogen gedaan worden, erop wijst dat,
rekening houclend met de aangegeven inkomsten, de beslissing van de directeur
voor vijf jaren ontdoken hanclelsbaten
ten belope van 991.900 frank in aanmerking nam, en beslist, met betrekking tot
de gewone belastingen, clat dit cijfer om
<le in verband met
extrabelasting gegeven redenen moet gehandhaafd blijven;
Dat bet micldel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel voor zoveel het,
wat de extrabelasting en de gewone belastingen aangaat, de waarde van de op
9 october 1944 bestaande stocks alsmecle
de in 1940 zowel OD de bankrekening als
op de postrekening staande bedragen bepaalt ; verwerpt de voorziening voor het
overigle; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt elk der partijen tot
de helft fler kosten; verwijst de aldus be·perkte zaak naar het Hof van beroep te
Luik.

ere

!} november 1954. 2" kamer. - Voo·rzitt(w, H. Giroul, raaclsheer waarnemend
voorzitter. ~ Vc•I'SLaggeve1", H. Belpaire.
GeUjkl·wi(lende conclu.s·ie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal.
Pleite1·s,
HH. J. Maes (van de Balie van Brussel)

en Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN. BEDRIJFSBELASTING. AF'l'REKBARE LASTEN. - BELAS'l'INGEN. - VOORWAARDEN m;STELD 'l'OT HUN AF'l'REKBAARHEID.

1° De jaa.rlijkse wet va.n financUin ma.chtigt de Staat de b'i.i de ~vet bepaalde bela.stingen te heffen; fle belastingsch1~ld
ontstaat kmchtens die 1vet ten laste
'IJWn. de belnstinylietale·r b·ij wie lle toepnss·ingsvao·rwaa,:clen ·voo·r rle belnst-ing
·ve·renigd zijn (1).

2° Noch nrUkel G ·vnn rle ·wet 1Jan 15 me-f
18-46, op 's l?ijks cornptnlliliteit, noch a.t·Ulcel -41 ·vwn het lcon·inlcUjlc beslu,it ·van
22 septembe·r 1937 tot ·nitvocr·ing van de
samengesclwkelde wetten 01J lle inlcom.stenbelasUngen, verzetten et· zich ·tegen dat de relcenplichti{le van 's Lands
lens geld·ig ~ althnns wanneer de IJelastingen lcmchtens een wet van financwn
·verschttlrligrl zijn lle in m.inde'rin{l
te bt·enaen lletrtlinaen zou. ont·vanaen.
wellce door de IJelnstingzJlichtiqe ·v66r
de invonlerllnn1·nw.king van per lcohie'l<
rJe'inde belnstinqen vrijw·i1.l-ia rJedann
·worden, zelfs ·inge·vnl, lii.i gebrelce van
een nit·voerbnn-r ·verlclaanl lcoh·ier, die·
belasUngen nag wiet ope·isbna·r zijn.

3° De ·inlcohiet"ing ·van cle berl-ri-:ifslielns-

4° Het is, bij qem·is a.cm sclmldbewi.js.

2° BELASTINGEN. RIJKSCOMPTABILI'l'EIT. VRIJWILLIGE BETALING VAN NOG
NIE'l' VEHSCHULDIGDE BELASTINGEN. ~ AANVAARDING DOOR DE n~;KENPLlCH'l'IGE VAN DE
8TAA'l'.- WETTELIJKHEID.

4°

6°

Ung be'invloedt alleen de i.n·vordet·uant·heid, en niet het bestann ·!Jan rle bela.sUna schnld (2) .

1° BELASTINGEN. - WET VAN FINANCIEN.
- JAARLIJKSE .l>fACHTIGING TO'l' HET HEFFEN
VAN BELAS'l'INGEN. - ONTSTAAN YAN DE BE-·
LASTING SCHULD.

3°

BELASTINGSCHULD VOOR DE INVORDERBAAH-·
MAKING. - J\fAAKT GEEN AANLEGGING VAN EEN
RESERVE- OF VOORZOIWSFONDS UIT.

INKOlVISTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. lNKOHIERING.
BETREF'l' DE INVORIJERBAARHEID EN NIET HET
BES'l'AAN VAN DE BELAS'l'INGSCHULD.
INKOlVISTENBELASTINGEN.

-

GEDWONGEN INVORDERING VAN DE BELASTIN·

GEN. - AD.I>fiNIS'l'RATIE MOE'l' VOORZIEN ZIJN
VAN EEN SCHULDBEWJ,JS.
~
INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDR!JFSBELASTING. BE'l'AI.ING VAN EEN

(1) en (2) Zie belichting in noot F. D.
(Bull. en PAs~c., 1955, I, 207).

de admin·istmUe ·ve1·1Joden de betalirw
·van de inlcomstenbelasf'inaen te eisen
en, a fortiori, tot hnn ged-wonqen in·vot·de1·ing over te !Jctan. (Wet van

15 mei 1846, art. 6; koninklijk besluit
van 22 september 1937.)
5° Het betalen lloor de belastingpl-ichtiqe
van een sch·nld awn de sch·nldei.se·r, i.nzondet·heirt van de belast·ingschula, v66r
cte inlJO·I·derbaanna.king epvcm, manlct
geen {[[11/tleggin[l van een ·rese·rvevoot·zat·vsfonds ·wit (3).

or

6° Beho11.d.ens een a.fwi;ikina, rlie niet bestand onder het van kracht zijn va.n
de snmengesclw.kelde wetten, zoals zi:i
•van toepass·ing 1.Vat·en op rle d·ienstjnren die clit vnn 1951 voorafyingen ..
zijn de belastingen, 'l.vellc oolc het
d·ienstjan·r weze wna1-rnede zfj verbanll
ho·uden, een last 1Jnn het :ina1· in ·rze

(3) Zie verbr., 13 juli 1937 (Bttll. en PAsi<J.,
1937, I, 22) en 22 april 1952 (A1·r. Verbr.,
1952, blz. 460).

-152loop toclarvan z~J werlceUjk gelcweten
geweest zijn (1).
•(RINDELLE EN CONSORTEN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARRES'l'.

HE'l' HOF; - Gelet op llet bestl·eden
.arrest, op 7 januari 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, afgeleid uit de
'schending van de artikelen 6 van de wet
van 15 mei 1846 op 's Rijks comptabiliteit, 26, paragraaf 2, 27, paragraaf 1, 5°,
van de samengescllakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doorclat
het bestreclen arrest nit het passief, dat
·op de~ inkomsten van het jaar 1947
(dienstjaar 1948) in mindering mag komen, een som van 83.752 frank wegneemt
zjjmle het beloov van een ten laste va~
·!le J'eclltsvoorganger van annleggers op
7 mei 1947 ingekohienle beclrijfsl]elasting,
om n~llPn clat voormelde som op 28 decem.ber 1946 hi.i voorbaat op die !Jelasting aan
.!Je ontvnnger cler llelastingen was gestort
.geweest, clan wnnneer de in 194() gedane
.,.,torting wegens die omstamligheid niet
het karakter van kwijting van een belasting kan gekregen hebllen, naarclien zoclanige betaling nooclzakelijkerwijze het
voorbestaan onclerstelt van een wettelijke
inningstitel (ten doze de inkohiering)
welke eerst in 1947 tot stand werd gellracht, en clan wam1eer, bijgevolg, de in
194f> gestorte som slechLs het karakter
kon hellben van ePn provisie welke, nit
kracht van artikel 27, paragraaf 1, 5o,
tler smnengeschakelde wetten, een belastbaar element uit.maakte van het jaar 1946
tijclens hetwelk 11ie 11rovisie was gestelcl
geweest :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de rechtsvoorganger van aanleggers
op 28 december 1946 vooraf een som van
83.752 frank als bedrijfsllelasting betaald
heeft welke in minclering was te llrengen
op zijn belastingen over het dienstjaar
1946 (inlwmsten van 1945) welke op dat
tijclstip nog niet ten kohiere waren gebracht geweest, en dat het tot de clefiniUevP aanslag betrekkelijk aanslagbiljet

slechts op 7 mei 1947 is afgeleverd -geweest; ·
Overwegende dat de Staat juarlijks bij
een wet van financien gemachtigd wordt
de bi.i de wet bepaalde belastingen te
heffen; dat de belastingschulcl ontstaat
ten laste van de belastingbetaler bij wie
de toepassingsvoorwaarclen voor de belasting verenigd zijn ;
Overwegende dat, naar luid van de wet
vun financien voor het dienstjuar 1946
(wet van 28_ december 1945), de op 31 december 194o best a ande directe en indirecte belastingen tijdens llet jaar 1946 ingevorderd worden volgens de wetten en
besluiten waarbij de zetting en invordering ervan geregelcl worden;
·nat mitsclien de wet zelf, onder de omscllrijving van op 31 december 1945 bestaande belasting, het bestaan van de belnstingschuld voor het bewust dienstjaar
1946 erkent;
Dat de inkohiering sl.echts ten aanzien
van de opeisbaarheid der belastingschuld
en niet ten aanzien van haar bestaan gevolgen heeft;
Dat gevolglijk tlie schuld door een naderhand in mindering te llrengen betaling
kon gedelgll worden;
- Overwegende, gewis, dat · volgens artikel ~ . van de wet van 15 mei 1846 op
.'s RIJks .conwtabiliteit, de inning van
's Landfl penningen aileen door een rekenplichtige van 's Lands kns en krachtens een wettelijk gcvestigde titel kan geschieclen, en dat, volgens artikel 41 van
koninklijk besluit van 22 september 19"7
tot uitvoering van de samengeschakelcle
wetten op de inkomstenl1elastingen behalve in de gevaJlen omsch'reven in' deze
llepali~g, geen som van de << belastingschulchgen ll mag geYorderd worden tenzij krachtens een uitvoerbaar verkiaarcl
kobier, bes~heid dat de wettelijke heffingstitel uitmaakt;
·
Dat .het mitsdien aan de administratic
verboclen is, wanneer zij niet van haar
schuhlbewijs voorzien is, betaling van de
'inkomstenbelastingen te vorderen en a
fort1ori, tot de geclwongen invorderfng
ervan over te gaan;
Maar dat, in strijcl met de door aanleggers van de eerste dier wetsbepalingen
v~rstrekte interpretatie, geen van beicle
zrch ertegen verzet clat de rekenplich-

(1) Zie verbr., IS maart en 22 april 1952,
'(.A,·r. Verbr., 1952, biz. 398 en 460); 4 november 1952 (ibid., 1953, biz. 121); 21 december
'1953, 12 januari en 16 februari 1954 (ib·id.,

1954, blz. 274, 327 en 426).
Ret bestreden arrest herinnert er aan dat de
belastingen niet steeds lasten zijn van het jaar
in de loop van hetwelk zij werkelijk betaald
wercl~n,, ~1angezion er een uitzondct·ing gemaakt wordt op dit principe die ter zake

niet toepasselijk is en aileen de ilscale jaren
1951 en volgende betreft.
Deze uitzondering wordt voorzien bij artikel 6 van de wet van 8 maart 1951 hetw~lk,
vanaf het dienstjaar 1951, de wetten en besluiten betreffende de inkomstenbelastingen
en de nationale crisisbelasting wijzigt. Genoemd artik.el werd overigens door artikel 1
van de wet van 30 juni 1951 ve~·vangen. ,

-153tigen van de Staat geldig - althans wanneer, zoals ten deze, de llelasting krachtens de wet van financien verschuldigd is
- de in mindering te brengen lletalingen
aanvaarden, welke door de belastingplichtigen vl'ijwillig v66r de invorderbaarmaking van per kohier geinde belastingen
gedaan worden, zelfs ingeval die belastingen nog niet opeisbaar zijn bij gebreke
van een uitvoerbaar verklaard kohier;
Overweg·ende dat het betalen, door de
belastingplichtige, van een schuld aan de
schuldeiser geen aanlegging van een reserve of voorzorgsfonds uitmaakt, welke,
naar de zin van artikel 27, paragraaf 2,
5°, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, een
voorlopige bestemming van een som met
het oog op het voorzien in een bepaalde
gebeurlijkheid onderstellen;
Overwegende dat, behoudens een onder
het van kracht zijn van de in onderhavig
geval toepasselijke samengeschakelde wet-.
ten niet llestaande afwijking·, de belastingen, welk ook het dienstjaar weze waarmede zij verband houden, een last zijn
van het jaar in de loop waarYan zij inclerdaad zijn gekweten geweest;
Dat daaruit volgt dat het arrest, zonder enige cler in het micldel aangeduide
wetsbepalingen te schenclen, de aftrek
als bedrijfsuitgave heeft kunnen weigeren van de litigieuze som, welke in 1946
betaald wenl, van de inkomsten van het
jaar 1947, dienstjaar 1948;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
9 november 11}54. - 2" kamer. - Voo1·zitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Belpaire.
- Gelfjlclwidende conclusie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. G. Gothat (van de Balie van Luik) en Van
Leynseele.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.INKOMSTENBELASTINGEN. BETEKENING VAN
BET VERZOEKSCHRlFT 'l'OT VERBREKING BIJ
AANGE'l'EKENDE BRIEF. DE AFGIFTE TEN
POSTKAN'l'ORE GELD'l' ALS BETEKENING.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
lNKOMS'l'ENBELAS'l'INGEN. VORM VAN DE
VOORZIENING. GEEN ONDERSCHEID TUSSEN
MIDDEL EN ON'fWIKKELING VAN BET ~UDDEL.

(1) Zie verbr., 29 april 1953 L;11·r. Vm·br.,
1953, biz. 587; Bull. et PAsrc., 1953, I, 663).
(2) Zie verbr., 16 mei 1938 (Bull. en PAsrc.,
1938, I, 169) en noot 1; 27 februari 1951
(Arr. Vflrbr., 1951, blz. 361); 29 mei 1951
(ibid., 1951, blz. 566) en noot 2.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. WET VAN 16 OC'l'OBER
1945, ARTIKEL 2, PARAGRAAF 1, a. - BEPAAL'f DE INKOMSTEN WELKE ONDER 'l'OEPASSING VAN DIE BELASTING YALLEN.

~

INKOMSTENBEL.ASTINGEN.
EX'l'RABELASTING. WET VAN 16 OC'TOBER
1945. - PERSONENVENNOO'l'SCHAPPEN VERMELD IN ARTIKEL 2, PARAGRAAF 1, a. WINS'l'EN WELKE ONDER DE 'fOEPASSING VAN'
DE EX'lTIABELASTING VALLEN.

5°

INKOMSTENBELAS'J'INGEN.
EX'l'RABELASTING. HOEDANIGHEID VAN m;LAS'l'INGPLICH'l'IGE. HOEDANIGBEID WELKI•:
AFGEZIEN VAN ALLE GEBEURLIJRE BEDRIJVIGHEID VAN DE BELASTINGSCHULDIGE KAN
BES'fAAN.

6° INKOlVISTENBEL.ASTINGEN. EXTRABELASTING. NIET WERKENDE VENNOTEN VAN EEN VENNOOTSCHAP ONDER GEMEENSCHAPPELIJKE NAA:t.L
BELAST!N(1PLICHTIGEN.

7° INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELAS'l'ING. WE'!' VAN 16 OCTOBER
1945, AR'fiKEL 4, PARAGRAAF 4, LID 2. BEPALINGEN WELKE ALLEEN DE IN HET EEHS'l'E LID VAN VORIGE PARAGRAAF VERMELDE
VENNOO'l'SCHAPPEN
BETRE~'FEN.
BEPALING W AARBIJ EEN VERRICH'l'ING NOODZAKE,
LIJK WORD'f GEMAAK'l' WELKE AAN DE VASTSTELLING VAN DE IN HOOFDE VAN ELKEEN DEH
BELASTINGPLICHTIGEN PERSOONLIJK BELAS'l'BAHE GRONDSLAG VOORAFGAAT. .AARD VAN
DEZE VOORAFGAANDE VERRICHTING.
~

INKOMSTENBELASTINGEN.
EX'l'HABELASTING. WET VAN 16 OCTOBER
19±5, AR'l'IKEL 4, PAHAGRAAF 4, LID 2. BEPALING TOT WIER 'l'OEPASSING GEEN HEKENING MET DE FOR.~'AI'l'AIRE REFEHEN'l'IEWINST
MAG GEHOUDEN WORDEN.

1° 'l'er zalce van 1lirecte belastingen, wanneer de betelcening van het VC1"zoelc-·
schrift tot ve1·brelcing bij aangetelcende
brief· geschiedt, geldt 1le afg·ifte van
deze b1'ief ten postlcantore als betekening luidens a1·tilcel 19 van 1le wet van
6 september 1895 (1).
2° Ter zalce van· di1·ecte belastingen behelst cle voo1·ziening wettelijlc geen ontwikkeling en het verzoelcsclwift maalct
in zijn geheel het mid del uit (2).
3° A1·tUcel 2, pwragraaf 1, litt. a, van dw
wet van 16 octobe1· 1945 d~tidt de personen niet aan die aan de emtrabelasting onderwo1·pen zijn, maar wel de onder toepassing van de emtrabelasting
vallende bat en (3).

(3) Zie verbr., 23 januari 1953, vier anesten
(Arr. Verbr., 1953, blz. 336 tot 342) en conclusie van het openbaar ministerie (Btt.ll. en
PAsiC., 1953, I, 345); 27 januari en 10 juli
1953 (A1·r. Vm·b1·., 1953, blz. 793).
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4° Al de rloo·r de pe·rsonen'l:ennootschappen, vennelcl onder a1·tilcel 2, pank
gTaaf 1, litt. a, vnn cle 1.vet van 16 octobeT 1945, veTwezenlijlcte winston, hieTin
beg1·epen rle awn cle vennoten o1tde1· wellce ·vor1n en ten ·wellce titel ook nitgelceeTde sommen, 1;allen onde·r de toepassing van rle cxt-rabelasting.
:5o Oprlat een peTsoon voo1· rle extrabelasting ·in namnerlc·ing zon lcornen is het
n·iet norl!ig rlat hij door c·igen werlczctnmheirZ cxceptionele baten veTwezenlijlct heeft; het volstartt dnt hij ze behanlrl heeft (1). (Wet van 16 october

1915, art. 11, par. 1.)
Tot hct vesUrten van clc ext1·abelast-ing
zijn bclastban-r rlc ·inlcomsten wellce aan
rle ni.et werlcenlle ·vennoten lle1· onflm·
a·rtilcel .'2, pnnwraaf 1, litt. a, vnn rle
wet van 16 octobeT .1945 vennelcle vennootschnppen worden toegelcencl in cle
in cleze wetsbepnling omsclweven omstnncligherlen. (vVet van 16 october
1915, art. 4, 11ar. 4, li<l 1, en 11, par. 1.)
7° Lirl 2 vcm pant,qranf 4 van n1·tilcel 4
van cle wet vnn 16 octobe·r 1945 heett nlleen bet?·eklcing op lle i.n het eeTste licl
vwn yezegrle pwrarJrrt.af venneldc ·ven·nootschnppen en maalct een ttitzonrlet'ing nit op de ycwone ·w·ijze van aan·Slag; rleze ·u.itzonae1·inrt besta.at hieTin
flat, voontlceT rle aanslag ·in hoofrZe
van de macttschlttJP'i.i en van de vennoten wonlt gerlaan, en rle1·halve ·v661· het
bepalen van rle belastlJa·re gTonrlslag,
rl-ient na.Qegann of de vennootschap globnal en ·in wellce mnte winston ve·I"UJezenlijkt heeft wellce ten opzichte vnn
de winsten ·wit het referentieti.jdperlc
een emccrlent opleveTen.
·so Tot tocpnssing vnn M·tUcel 4.. pnrngranf 4, lid 2, van rle wet vcm 16 octolwT 1945 rnnrt m· geen relven·ing gehonrlen
1V01'rlen met rle in tHM·ag?·anf 1, Utt. b,
vnn gezegcl artilcel bedoelde fo·rfnitaire
·referentiew·i·nst (2) .
,(lo

{BELGISOHE STAA'l', T.

PESCATORE.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
nrrest, op 12 februari 1953 gewezen door
bet Hof van beroep te Brussel;
Over de exceptie van niet-ontvankelijk1Ieid, door verweerster opgeworpen en afgeleid hieruit dat de voorziening haar
niet is betekend geweest v66r de nederlegging· ervan ter griffie van het hof van
beroep :
(1) Zie verbr., 1 december 1953, 26 januari
en 4 mei 1954 (Bull. en PASIC., 1954, blz. 268,
458 en 753).
(2) Zie conclusie van de advocaat-generaal
Duman (B1tll. en PAsiO., 1955, I, 211).

Overwegende dat, ter zake van directe
bel(Jstingen, wanneer de betokening van
llet verzoekschrift tot verbreking bij aangetekende brief geschiedt, de afgifte van
deze brief ten postkantore, naar luid van
artikel 19 Yan de wet van 6 september
1895, als betokening geldt;
Overwegencle dat, ten deze, uit llet ontnmgstbewijs van de post, hetwelk bij de
voorziening gevoegd is, blijkt dat de
voorziening, op 20 maart 1952, door afgifte van een aangetekende brief ten postkantore betekend geweest is, dit is v66r
de nederlegging, op 21maart 1952, van het
verz-oekschrift ter griffie van het hof van
beroep;
Dat de exceptie van niet-ontvankelijkheicl niet gegrond is ;
Over de vorm der voorziening :
Overwegende dat, in strijd met hetgeen
door verweerster v·erklaarcl wordt, de
voorziening ter zake van clirecte belastingen wettelijk geen ontwikkeling behelst
en het verzoekschrift in zijn geheel het
middel uitmaakt;
Over het enig middel, afgeleicl uit de
schencling van de artikelen 97 en 112 van
de Gromlwet, 2, paragraaf 1, en 4, paragraaf 4, lid 2, van de wet van 16 october
19-45 tot invoering van een extrabelasting
op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten .en baten, doordat l1et bestreclen arrest beslist : 1 o dat
de aanspraak van de administratie dat de
aan cle betwiste belasting onclerhevige inkomsten als vallende in het tweede deel
van li<l 1 van littera n van paragraaf l
van artikel 2 van de v\'et van 16 october
1945 zouclen aangezien worden tegelijk tegen de tekst en de geest van de wet indruist, dan wanneer, krachtens voormelcle
littera n, onder meer de inkomsten die,
onder welke vorm en uit welken hoofde
ook, aan de vennoten van een vennootschap onder gemeenschappelijke naam
toegekend worden, tot de belastbare winsten behoren, zonder onderscheid tussen werkende en niet werkende vennoten welke allen inclividueel belast worden; 2° dat tweede lid van paragraaf 4
van artikel 4 van de wet van 1() october
19i5, zoals het is opgesteld, toelaat het
in de extrabelasting belastbaar excedent
te bepalen door vergelijking van twee
gezamenlijke bedragen, waarvan het ene,
naar de keuze van de belanghebbende,
mag bepaald worden volgens een methode
welke technisch verschilt van die welke
altijd tot hot bepalen van het ander gezamerilijk bedrag (het werkelijk inkomen)
<lient, maar welke volgens de wet juridisch dezelfde waarde heeft; dan wanneer die bepaling enkel het vergelijken
toelaat van twee. gezamenlijke << op dezelf<lc wijzf' bepaaldc ll bcdragen en
mitscUen aileen toepassing kan vinclen in
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drag aangeduid in artikel 5, paragraaf 3,
Overwegende dat artikel 4, paragraaf 4,
van de wet van 16 october 1945, doch ai- lid 1, bepaalt dat, met betrekking tot de
leen overeenkomstig lid a, van pnragraaf J_ vennootschappen onder gemeenschappevan artikel 4 van deze wet bepaald ge- lijke naam, de vennootschappen bij wijze
weest is :
·
van eenvoudige geldschieting en de personenvennootscllap]Jen met beperkte aanOver het eerste onderdeel :
sprakelijkheid, de te vergelijken elemenOverwegende dat verweerster in de ten de winsten zijn V<~rminderd met dP
extrabelasting is aangeslag·en geweest op inkomsten toeg·ekend aan de vennoten,
de door haar gedurende het belastbaar zaakvoenlers en andere in artikel 2, patijdperk als niet werkende vennote van ragraaf 1, littera n bedoelde ]Jersonen;·
de vennootschap in gemeenschappelijke tlat uit het in underling Yerbaml brengen
naam « Boch Freres )) behaalde inkom- van de bepalingen van artikel 2, parasten;
graaf 1, littera a,, met artikel 11, paraOverwegende dat het bestreden arrest graaf 1, en met artikel 4, ]Jaragraaf 4,
beslist dat verweerster voor bedoelde be- lid 1, blijkt dat, tot het vestigen van de
lasting niet in aanmerking komt om re- extrabelasting, de inkomsten welke aan
den dat, aangezien zij in bovengemelde de vennoten in de in artikel 2, paravennootschap generlei werkzaamheid uit- graaf 1, littera a,, van de wet van 16 o<·oefent, de inkomsten welke zij als niet tober 1945 omschreven omstandigheden
werkende vennote behaald heeft niet in worden toegekend ten laste van de vende opsomming van artikel 2, paragraaf 1, noten belastbaar zijn;
littera a,, van de. wet van 16 october 1945
Dat het bestreden arrest, waar het op·
. vallen;
grond van een onjuiste interpretatie van
Overwegende dat uit de termen dier laatstvermelde bepaling anders beslist, de
bepaling blijkt dat zij niet de aan in dit onderdeel van het middel aangede extrabelasting onderworpen personen duide bepalingen geschonden ·heeft;
aanduidt, maar de onder toepassing van
Over het tweede onderdeel :
de extrabelasting vallende baten, waar
Overwegende dat het bestreden arrest
zij luidt dat, hetgeen de in die bepaling
vermelde personenvennootschappen met ter t·echtvaardiging van zijn dispositief,
rechtsper'soonlijkheid betreft, alle win- behalve de in het eerste ondercleel van
sten zonder onderscheid, verwezenlijkt llet middel on<lerzochte gronfl, de toepasdoor bedoeltle vennootschappen, tot de in sing inroept van artikel 4, paragTaaf 4,
aanmerking genonien baten beh01·en, met lid 2, van de wet van 16 october 1945;
Overwegende dat deze bepaling die aiinbegrip van de sommen die, onder welke
vorm en uit welken hoofde ook, aan {le leen betrekking heeft op de in het eerste
lid van paragraaf 4 van voormeld artivennoten toegekend werden;
Overwegende dat de onderscheiden tus- kel 4 vermelde vennootschappen, welker
senzinnen van de besproken volzin de winsten tot vestiging· van de extrabelashoofdgedachte ervan niet wijzigen, doch ting moeten gespiitst worden, een uitzonze verklaren door nader te bepalen dat dering op {le aanslag uitmaakt welke een
de sommen welke aan de vennoten, zelfs . vei'l'ichting noodzakelijk maakt die aan
krachtens een bediendencontract of als de vaststelling van de in hoofde van elkbeheerders, werden toegekend deel uitma- een del' belastingplichtigen persoonlijk
ken van de winsten, en door eraan toe te belastbare grondslag· « voorafgaat ll; dat
voegen dat, zelfs wanneer een vennoot ge- die uitzondering, welke op amendement
durende het belastbaar tijdperk deze hoe- van de regering in <le wet werd ingevoerd,
flanigheid verloren heeft, de sommen tot voorwerp heeft dat de billijkheid in
welke hem op grond of onder voorwen- acht zou worden genomen in een bijzonding van een werkzamnheid in de ven- cler geval, te weten dat waarin, hetzij
nootschap worden toegekend, in cle in bij cle vennootschap, hetzij bij de vendie bepaling aangeduide winsten begre- noten, een winstexceclent mocht blijken
gen worden;
te bestaan ten gevolge van de uitkering·
Overwegende dat artikel 11, paraaan deze van yerschillende winstpergraaf 1, van de wet van 16 october 1945 centages ·gedurende het referentietijdperk
bepaalt dat, behoudens twee ten deze en gedurende het belastbaar tijdperk, dan
vreemde uitzonderingen, de extrabelas- wanneer de gezamenlijke in oorlogstijd
ting gevestigd wordt ten laste van diege- behaalde baten, welke alle nit een enige
nen die de belastbare inkomsten, winsten werkzaamheid voortvloeien, niet belastof baten hebben behaald of verkregen; baar zouden geweest zijn wijl zij de gedat daaruit volgt dat, opdat een persoon durencle het referentietijclperk verwezenvoor de belasting in aanmerking zou ko- lijkte baten niet zouden overschreden
men, het niet nodig is dat hij (!oor hebben; clat mitsclien die bepaling vooreigen werkzaamheid exceptionele baten ziet dat, « vooraleer )) enige aanslag in
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<le extrallelasting wonlt gev.e::;tigd en bijWELKE BIJ HET BELASTBAAR ACT!\' A U!ENT TE
·woRDEN GEVOEGD.
gevcilg vMr iedere vaststelling van de,
hetzij in hoofde van de vennootschap,
3° INKOMSTENBELASTINGEN.
· hetzij van de vennoten, belastbare grandEJX'fRABELASTING. ARTIKEL 10, LlD 1,
slag, de vraag client onderzocht te worden
VAN DE WE'J.' VAN l(j OCTOBER 1945.
of de vennootschap, waarvan de winsten
DnAAG>VIJD'l'E.
ter vestiging vau de belasting moeten gesplitst worden ten dele ten laste van 1 o Ten op.Z'ichte vwn ile personen, hje1·i·n
~le vennootschap en ten dele ten laste van
7Jegrepen !le mo·rele pen;onen. welke
de vennoten, globaal en in welke mate
!Jelastingpl-ichti,r}en z-ijn ·unn rle extratijdens het belastbaar tijdperk winsten
bela.sting .op except-ionele w·insten, W01'· ~ierw~!zenlijkt heeft welke ten opzichte
den o·m het even wellce sto1'tingen, navan de winsten uit het referentietijdperk
melijlc (].e v661' het toepnssen van de
een excedent opleveren;
monetni·re 1Jeslniten va.n october 1944
Dat, vermits die bepaling een uitzongerlnne stm·Unge-n, beho·u.dens tegenbe~leringsbepaling is, zij client te worden
wijs gecwht vctn belnstbctre inlcomsten.
toegepast volgens de regelen welke aan
voo·rt te lcmnen. (\Vet van 16 october
haar· beperkt voorwerp eigen zijn; dat zij
1945, art. 2, par. 3, litt. c.)
uitdrukkelijk luidt clat de winst van de · 2° H et teit elM de beta.Unu va.n een invennootscha]J, met inbegrip van de inschnld vwn de belnst'ingpUchtige slechts
komsten toegekencl aan de vennoten,
eventneel is, lcctn het ttitsl1titen van die
zaakvoenlers en andere in artikel 2, para·insch11lfl 1tii het belnst1Jaa1· acUvn niet
graaf 1, littera n, vermelde personen,
1·echtvannligen, rlnn1· cleze u.itslttiting
voor het I'eferentietijdperk << op dezelfcle
enlcel kan nnngenomen wo1·clen indien
wijze >> als voor l1et belastbaar tijdperk
het teloo1'{!nan van de insch'll.ld definibepaald wordt, dit wil zeggen met inti.ef is komen vast te staan (1).
aanmerkingneming van de werkelijk behaaltle wll1st; tlat dam·uit volgt dat het 3° Tot bepctUng van het exceclent dnt cle
exceptionele ·winst nitmaa.lct cz.ienen alle
bestreclen arrest, door aan te nemen dat,
inlcomsten, ·winsten en bnten opueueven
om het twee<le licl van paragraaf 4 van
·in a1·tilcel 2, parngntaf 1, van de wet
artikel 4 van de wet van 16 october 1945
'/Jan 16 october 191,5 in aanmerlcing genatoe te passen, er rekening mag gehouden
men, zondeT rlnt claarvan ttituezonderd
worden met cle in paragraaf 1, littera b,
zijn cle winsten wellce oncler toepassing
van voormeld artikel 4 bedoelcle forfaivnn de bi:i cle wet van 15 octobe1· 1945
taire referentiewinst, de ingeroepen wetsc
inuevoerde ·speciale be last-ing vall en;
hepalingen l1eeft geschonden;
laatstgenoemcle winsten Jcomen nlleen
Om die redenen, verbreekt het bestre·in rninclednu van het alcltts -va.stgeclen arrest; beveelt tlat melding van onstelcl excedent om de belnstbare gmnflderhavig arrest zal gemaakt worden op
slau vcm cle extrnbelnsting te bepalen.
de kant van de vernietigde beslissing ;
(Wet van 16 october 1945, art. 10, lid 1.)
veroordeelt verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van be{BELGISCHE STAAT, T. HALLET-MARECHAL.),
roep te Li.1ik.
9 november 1954. - 2" kamer. - TToor-zitte?' en verslarmevm·, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlclnidenrle conclnsie, H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleite1·s, HR. Van Leyn-

ARREST.

Jo

INKOJVISTENBELASTINGEN.
EJXTRABELASTING.
STORTINGEN GEDAAN
V66R DE ~IONETAIRE BESLUI'l'EN VAN OCTOBER
1944. - STOR'l'INGEN WELKE VERMOED ZIJN
VAN BELAS1'BARE INKO~IS'l'EN VOORT TE KOMEN.

BET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 23 januari 1952 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 112 van c1e
Gronclwet, 25, paragraaf 1, 26, paragraaf 1, 27, paragraaf 1, en 42 van de
wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl bij koninklijk besluit van 12 september 1936 en, voor zoveel als nodig, bij de besluiten van 3 juni
1!}41 en. 31 juli 1943, 2 en 6 van de wet
van 17 juni 1938 tot wederinvoering van
de nationale crisisbelasting, en, voor zo. veel als nodig, van de artikelen 2 en 7
van de besluiten van 16 juni 1941 e~

2°

INKOMSTENBELASTINGEN. EXTRARELASTING. BEDRIJFSBELASTING. ScliULDVORDERING VAN DE DELASTINGPLICHTIGE. 0NZEKERE BE'l'ALING. SCHULD

(1) Zie verbr., 26 juni 1951 (A1·r. Verb1·,.,
1951, blz. 641).

seele en de Mey (deze · laatste van de
Halie van Brussel).

2e

KA~mR. -

9 november 1954
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m juli 1943,

waarbij de tot deze belasting
betrekkelijke bepalingen samengeschakeld worden, 1, 2, 15 en 19 van de wet
van 16 ocobter 1945 tot invoering van een
eA1:rabelasting op de in oorlogstijd bellaalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten, doordat h.et bestreden arrest
regt dat er geen gronden zijn om in verzoekers activa een som van 164.200 frank
te handllaven welke een inschuld jegens
!le « Perequatie en Oompensatiekas voor
{[e tabak )} vertegenwoordigt, omdat die
som v66r het van kracht worden van de
monetaire besluiten het patrimonium van
de belanghebbende was uitgegaan en de
Staat nopens die inschuld nog geen stelling genomen heeft, dan wanneer alleen
een eventuele werkelijke waardevermin<lering die inschuld als een verlies aan de
aimslag kon onttrekken :
Overwegende, enerzijds, dat, krachtens
artikel 2, paragraaf 3, 0, van de wet van
16 octoller 1945, « om het~even welke stortingen )} geacht worden van belastbare inkomsten voort te komen en, derhalve, enkel nit de activa op 9 october 11144 mogen
g-esloten worden indien de belastingplichtige dat vermoeclen omverwerpt door het
in het volgencl lid van voormelll artikel
omschreven bewijs bij te brengen; dat gevolglijk het enkel feit dat de inschuld
van 164.20() frank op de << Oompensatie- en
Perequatiekas voor de tabak )} ·vertegenwoordigcl is door een som welke, volgens
het arrest, verweerders- patrimonium zou
zijn uitgegaan, namelijk door een starting,
v66r het van kracht worden van de monetaire besluiten, een groncl is welke ter
Techtvaardiging van de beslissing niet
D.ienend is ;
Overwegende, anclerzijds, dat het feit
dat de Staat «ten aanzien van die inschuld nog geen stelling genomen had ))
en dat de betaling ervan slechts eventueel is, evenmin het sluiten van die inschulcl nit verweerclers activa kan rechtvaanligen, daar deze uitsluiting enkel
kan aangenomen worden indien het teloorgaan van de inschnlcl definitief is komen vast te staan;
Dat daaruit volgt clat het bestreden arrest, door om die redenen te beslissen clat
er geen gronclen aanwezig zijn om de inschuld van 164.200 frank in verweerders
activa te hanclhaven, de in het middel
aangeduide wetsbepalingen geschonden
heeft;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending en verkeerde interpretatie van
de artikelen 112 van de Grondwet, 2, 10,
paragraaf 1, en 19 van de wet van 16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en· baten,
13, paragTafen 2 en 3, van dezelfde wet
waarvan de uitvoering geregeld wordt bij

het besluit van de I{egent van 26 april
1946, aangevuld bij artikel 8 van het besluit van 21 juni 1946, 2 en 13 van de wet
van 15 october 194G tot invoering van.een
:,;peciale belasting op de winsten voortvloeiend nit leveringen en prestaties aan
de vijand, 14 van evengemelde wet waarvan de uitvoering bij het lJesluit van de
Regent van 21 juni 194f1 geregeld wordt,
25, varagraaf 1, 26, paragraaf 1, 27, paragraaf 1, 32, paragraaf 1, lid 1, en 42 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij koninklijk
besluit van 12 september 1H36 en, voor
zoveel als nodig, bij de beslniten van
::l juni 1941 en 31 juli .1943, 2 en 6 van de
wet van 17 juni 1938, tot wederinvoering
van de nationale crisisbelasting en, voor
zoveel als nodig, 2 en 7 van de besluiten
van 16 juni 1!J41 en. 31 juli 1943, waarbij
de tot die belasting betrekkelijke bepalingen samengeschakeld worden, doordat
llet bestreclen arrest nit cle in de gewone
Pn de extrabelastingen VOlgens de wet van
16 october 19±5 bepaalde belastbare inkomsten, de nit leveringen aan de vijand
voortvloeiende winst van 100.000 frank
verwijdert, omclat cleze winst reeds bij
toepassing van de wet van 15 october 1945
in cle speciale belasting was aangeslagen
geweest, clan wanneer, naar lnid van
bet artikel 25, paragraaf 1, 1 o, van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen op de extrabelasting bij artikel 19 van de wet van 16 october 19:15 toepasseli.ik gemaakt, de lJeclrijfsbelasting al de winsten van om
het even welke nijverhehls-, handels- of
landbouwbeclrijven treft en ipso facto de
extrabelasting op al die winsten moet
geheven worden; dan wanneer, anderzijds, vermits bewuste onder de f)peciale
belasting vallencle winst van het in de
extrabelasting belastbaar excedent afgetrokken is geweest, overeenkomstig het
bepaalde bij artikel 10, paragraaf 1, van
de wet van 16 october 1945 en vermits,
overigens, artikel 13, paragrafen 2 en 3,
van cleze wet, en artikel 14, paragranf 1,
van de wet van 16 october 1945 juist werden toegepast, de regel non bis in idem
nagekomen is geweest :
Overwegencle dat alle inkomsten, winsten en baten opgegeven in artikel 2, paragraaf 1, van de wet van 16 october 1945
aan de extrabelasting onderhevig zijn,
zonder dat daarvan de winsten uitgezonderd zijn welke onder toepassing van de
bij de wet van 15 october 1945 ingevoerde
speciale belasting vallen;
Dat artikel 10 van de wet van 16 october 1945, na nogmaals erop te hebben
gewezen dat cle extrabelasting toegepast
wordt op het cleel cler inkomsten, winsten
en baten dat, voor het belastbaar tijdperk, het bij artikel 4 vastgestelcle quantum overschrijdt, bepaalt dat de belast-
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bare winst evenwel met de inkomsten
vatbaar voor de speciale belasting verminderd wordt; dat mitsdien deze minde·
ring op het llelastbmir excedent moet geschieden tot het llepalcn van de llelaste
winst;
Overwegende derhalve dat, waar het
beslist dat de balans der activa, dit wil
zeggen · een a an dee he paling van het belastllaar excedent voorafgaande verrichting, ten onrechte de aan cle speciale belasting onderhevige winsten begreep, wel·
Jre winsten daarvan hadclen behoren te
worden afgetrokken, het bestreden arrest het artikel 10 van de wet van 16 october 1945 geschonden heeft;
Dat het micldel gegrond is;
Om die redenen, verllreekt het bestreden arrest, in .zover het beslist heeft,
zowel wat de extrabelasting· als wat de
gewone belastingen betreft, dat de inschulcl van 164.200 frank en de som van
100.000 frank, zijnde nit leveringen aan
de vijand voortvloeiende 'Ninsten, van
verweerclers activa op 9 october 1944 in
mindering moeten worden gebracht; beveelt dat melding van onuerhavig arrest
zal gemaakt worden 'op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de aldus lleperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
9 november 1954. - 2° kamer. - Voorzittm·, H. Giroul, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Vm·slaouever, H. De Bersaques.
Gelijlcluiclencle
concl~tsie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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1°

INKO.MSTENBELASTINGEN.
BUI'l'ENGEWOON INKOHIERINGSTERMIJN.
AANGIF'l'EN VAN DE INKOMS'l'EN ALS VOOH'l'·
KOMENDE VAN EEN VRIJ BEROEP OF VAN EEN
ANDERE ':VINS'l'GEVENDE BEZIGHEID. lNKOl\{S'l'EN WELKE VAN EEN WERKZAAMHEID .ME'l'
NI.JVERHEIDS- OF HANDELSKARAKTER VOOR'l'KOMEN. AD:WIINIS'l'HATIE ALDUS l>fiSLEID.
BUI'l'ENGE'YOON 'l'EH:WIIJN VAN TOEPASSING.

2°

VENNOOTSOHAP. NrJVERHEIDS-,
HANDELS- 0~' LANDBOUWBEDRIJVEN. IN GEMEENSOHAP BRENGEN BI,J OVEREENKOMS'l' VAN
INRICHTINGEN, PERSONEEL EN VAN DE WERKZAAllfHEID DER OON'l'RAO'l'ANTEN. VERDELING DEH BEDONGEN WINST. REDING RET-

(1) Zie namelijk verbr., 17 mei 1943 (Bull,
en PAsro., 1943, I, 192); 23 maart 1948 (Ar1·.
Verb?·., 1948, biz. 179); 4 october 1949 (ibid.,
1950, blz. 54) en nota's; 7 februari 1950, twee
arresten (ibid., 1950, blz. 370 en 371); 14 no-

WELK DE VERDELING VAN DE VERLIEZEN INSLUI1'. TIJDELIJK VENNOO'l'SOHAPS- m'
VERENIGINGSCONTRAC'l'.

1° De belasUngplichtige clie :<:'i.jn ,i,nkornsten nwngeett nls voortkomende vnn een
vt·ij beroep of van een nndere winstuevemle bezigheicl, clan wanneer zij
'Uan een 'Werkznnrnheicl met 'nijverlHYidsot hnnclelsknrakter 'WOrtlcomen rnisleidt de adm'inist1·atie ten aa,nZ'ien '/Jan
de annl .zijner inlcomsten en derhnlve·
omtrent cle toepnss,iil,g va.n de belasti-rt!Jwet; de nflm'inistratie mn,q zich awn oolr;
beroepen op artUcel 74, licl 1, de1· samengesohakeld.e wetten bet1·ejfende rle inlcomstenbelnsUngen (1) .

2° H et cwrest clnt, bij het mule1·zoelcen
'Van een ove1·eenlwrnst, vaststelt · lint
beiite oontraotanten h·un 'inr,ichtimgen,
hun ot·ganisaUe; lmn pet·soneel, tab1'ioa,qeprooecle's en tcbbrielcsrnerlc, nlsmede
lmn werkzaamheid en wetenschnp1Jelijke
en teohn,isohe 1!Ctlclcennis tijdelijlc in r;emeensohap hebben gebt·acht, ten einde
claarwit een gerneensohcbppelijlr.e wi.nst
te halen en cleze te veTclelen, wijst ov
het bestaan van een tijdeUjlc vennootsohnps· of verenig,ingsoontmct hetweUc
de vet·deling van de 1!et·liezen tnssen.
rte vennoten inslltit.
(ADLER, T. BELGISCHE STAA'l',
llfiNISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HE'l' HOF; -

Gelet op het- bestreden
arrest, op 19 juni 1952 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 14, 25, 53 en 74 van de koninklijke besluiten en samengeschakeide wetten lletreffencle de inkomstenbelastingen,
van het koninklijk llesluit van 22 april
1935, van de artikelen 1 van de wet van
10 januari 1940, 2 van de wet van Hi mei
1846, 5 van de wet van 9 april 1935, 1 van
het besluit van 9 maart 1943, 1 van het besluit van 24 maart 1944 en 1 van het besluit van 26 aprill944, cloordat het bestreden arrest berust op de overweging clat
aanlegger, door noch de gegevens noch de
inlichtingen te verstrekken welke de administratie llehoefde om de aard van zijn
werkzaamheden te beoordelen, een onvolledige aangifte ingediend heeft, zoclat de
administratie op grond van artikel 74
van de samengeschakelde wetten en van
de besluitwet van 17 december 1942 de
vember 1950 en 20 februari 1951 (ibid., 1951,
biz. 118 en 348); 7 juli 1953 (ibid., 1953,
blz. 781); 17 november 1953 (ibid., 1954,
biz. 189).

-159~mtdoken belasting vermucht na te vorderen, dan wanneer er overigens niet betwist wordt dat aanlegger het aangifteformnlier volledig en juist ingevuld had :
Overwegendc llat de administratie ontvankelijk i_s om na het verstrijken van
ue gewone termijn gesteld llij cle samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen de belasting ten kohiere
te brengen, indien de door aanlegger in
zijn aangifte aangeduide gegevens van
aard zijn om de administratie omtrent
de toeJJassing van <le belastingwet te misleiden;
·
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegger zijn inkomsten
aangegeven heeft als voortkomend van
een vrij beroep of van een andere winstgevende bezigheid, <lan wanneer zij van
een werkzaamheid met nijverheids- of
handelskaralder voortkwamen;
Overwegende clat het bestreden arrest,
na er alclus op te hebben gewezen dat
aanlegger de administratie omtrent de
nard van zijn inkomsten en, llienvolgens,
omtrent de daarop toe te passen aanslag
misleid heeft, wettelijk eruit heeft lmnnen afleiden dat aanlegger een onvolledige of onjuiste aangifte ingediend heeft,
zodat de administratie gronden had om
artikel 74, lic11, toe te passen;
Dat het micldel niet kan aangenoinen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1328 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van
de Grondwet, en 14 en 25 van de samengeschakel<le wetten, doordat het bestreden arrest aanleggers conclusies niet beantwoord lweft waarbij hij onder meer
verklaarde dat de litigieuze inkomsten de
vergelding van roerende · goederen uitmaken, welke inkom,;ten alleen in de mobilienbelasting belastbaar zijn; dat immers
liet bestreden arrest zich ertoe beperkt te
verklaren' dat zowel de termen als de
geest der overeenkomst generlei twijfel
laten bestaan nopens Adlers nijverheWsof handelswerkzaamheid, ' zonder echter
tc zeggen of de aangeslagen inkomsten
geheel of ten dele de opbrengst van die
werkzaamlleid zijn ofwel uit een andere
lJI'on voortkomen :
Ov~rwegende clat het bestreden arrest,
na onuerzocht te hebben of de door aanlegger aangegeven inkomsten, zoals deze
het verklaart, de verg·elding van roerende goederen uitmaken, ofwel of zij, naar
de administratie het beweert, de vrucht
zijn van aanleggers nijverheids- of handelswerkzaamheid, beslist dat die inkoinsten de opbrengst zijn van Adlers nijverheids- en hanllelsbedrijvigheW en dat de
administratie << terecht '' « die inkomsten '' als een handelskarakter hebbend

aangeslagen heeft, aldus de totaliteit der
aangegeven inkomsten bedoelend;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schemling van cle artikelen 1319, 1320 en
1328 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Gronclwet, 1855 van het Burgerlijk
vVetboek, 1 en 175 van de koninklijke besluiten en de samengeschakelde wetten
betreffende de handelsvennootschappen,
cloordat het bestreclen arrest vaststelt
dat het bewezen is dat beide partijen
ingevolge de overeenkomst van inrichtingen, organisatie, fabricageprocede's en
fabrieksmerken, alsmede hun werkzaamlleid en vakkennis in gemeenschap gebracht ltebben, en, aan de andere kant,
in gebreke blijft aanleggers conclusies te
bcantwoonlen volgens welke de hypothese
van een vennootschaps- of verenigingscontract tussen partijen ter zijde moest
gelaten worden om reden dat llet bestaand contract geen bijllage van aanlegger in gebeurlijke verliezen bepaalde,
welke verliezen ten laste kwamen en
bleven van de « Huileries Carpentier '' :
Overwegemle dat aanlegger bij conclusies staande hield dat het bestaan van
een .actieve vereniging niet bleek nit d(~
tussen hem en de « Huileries Carpentier''
tot stand gekomen overeenkomst;
Overwegende dat het bestreden arrest,
waar het evengemelde overeenkomst onderzoekt, vaststelt dat blijkens deze
beide contractanten hun inrichtingen, hun
organisatie, hun personeel, fabricageprocede's en fabrieksmerk, alsmede hun werkzaamheid en wetenschappelijke en technische vakkennis tijdelijk in gemeenscltap hebben gebracht ten einde daaruit
een gemeenschappelijke winst te halen
waarvan de berekening en de verdeling
in de artikelen 5 en 6 van de overeenkomst vastgelegd zijn;
Dat het arrest aldus gewezen heeft op
het bestaan van een tijdelijk vennootschaps- of verenigingscontract, hetwelk
de verdeling van de verliezen tussen de
vennoten insluit;
Dat het mitsdien het in het middel aangeduide deel der conclusies beantwoord
heeft;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
9 november 1954. - 2e kamer. - Voo1·zitte1· en veTslaggeve1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlcl·widende conclusie, H. F. Dumon, advocaat-generaal. - PleiteTs, .HH. Rousseaux
(van de Balie van beroep te Brussel) en
Van r~eynseele.
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10 BEWI.JS. AAN DE AK'l'EN VERSCHULDIGD
GELOOF. lNKOMSl'ENBELAS'l'INGEN. VVI.JZIGING VAN AANGIFTE. .ANTWOORD VAN DE
BELAS'l'INGPLICH'J'IGE. lNTERPREl'A'l'IE DOOR
DE RECHTER; !NTERPRE'l'ATIE DIE MET DE
'l'ER~IEN
VAN HE'l' AN'11'\\r00RD VERENIGBAAll
IS. -'-- SOUVEREINE INTERPRE'J'A'l'IE.

2o

INKONISTENBEL.ASTINGEN. WIJZIGING VAN AANGIF'l'E. .AKKOORD VAN
DE llELASTINGPLICH'l'IGE. DRAAGWIJDTE.
BEOORDELING DOOR DE RECHTER OVER
DE GROND.

to De interp·retatie lloor de rechte·J' over
de grana van het antwoor~ van cle b_~
lastingplichtige op het bencht vl!n wt.!ziginu van z(in be1-nstings(UMWt1te, ts
souvere·in zo zij de termen ·u(tn d·tt (tntwoonl niet mislcent (1).
2o De rechte1· ove1· de u·rontl IJeoonleelt
so~tver-C'in het j·niste q;oorwe1·p t:an _de
-instemminu vnn de belnstinmJltcht·tue
met tle tloo1· cle atlm:inisti·at-ie aan zijn
aangifte ·in tle ·inlcomstenbelastingen
nangeb-rnchte w·ijz-iging (1).
(DE'l'REZ-DESMEDT, T. BELGISCBE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

HET HOF; - Gelet op het bestreden
ai"rest, op 21 november 1951 gewezen
door het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 110 en 112
van de Groli.dwet, 28. 55 en 56 van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen . (samenschakeling bij besluit van 3 juni. 1941 e~ V?o~·
zoveel als nodig, bij beslmt van o1 JUh
11143), van artikel 2 van het besh~it van
3 juli 1941 en, voor zoveel als nod1g, van
het besluit van 31 juli 1943 betreffende de
nationale crisisbelasting, doordat het bestreden arrest uitsluitencl steunt op de
instemming welke aanlegger gegeven
heeft met betrekking tot de vermelclingen
van het bel'icht van wijziging van 4 juni
'1947 welke instemming volgens het arrest 'blijkt nit de verklaring die aanlegger
zou afgelegcl hebben clat hij bereid was
voor cle som van 137.980 frank << te onderhandelen ll, clan wanneer aanlegger stellig betwiste dergelijke bedrijfswinst verwezenlijkt te hebllen en gewag maakte

(1) Zie verbr., 26 juni 1951 (A7'1". Verb·r.,
1951, blz. 638) en nota's; 21 october 1952 en
21 april 1953 (ibid., 1953, blz. 77 en 571);
23 maart 1954 (ibid., 1954, blz. 508); 21 september 1954, supra, blz. 20.

~

van de door de administratie op hem uitgeuefencle dwang :
Overwegende dat aauleg·ger, om de gegTondheicl van de bestreden beslissing te·
betwisten, staande lwudt, aan de ene
zijde dat het door hem gegeven antwoord
op h~t bericht van de administratie waarbij zijn belastingenaangifteu gewijzigd
werden, niet in zich sloot clat hij erkende
de in dit bericht Yan wijziging vermelde
beroepswinsten verwezenlijkt te hebben
en, aan de andere zijde, clat zijn instemmiug hem door de administra tie was afgeclrongen geweest, doordat deze he=
misleicl had nopens het toepassen, iu onderhavig geval, van de in de wet van
16 october 1945 omschreven wettelijke
vermoedens ;
Overwegende dat, waar het bestreden
arrest zonder de termen ervan te miskennen en bijgevolg souverein, het antwoonT
inte'rpreteed dat aanlegger op het bericht van wijziging gegeven heeft, nit dat
antwoord, zoals het hetzelve interpreteerde heeft kunnen afleiden dat aanleg·
ger zljn instemming met die wijziging
had betuigp.;
OverwegEmde dat, vermits het bericht
van wijziging het ramen van de belm:tbare grondslag ten doel heeft, het bestreden arrest heeft kunnen beslissen dat de
met de voorgestelde wijziging gegeven instemming noodzakelijk op het lledrag der
lleroepsinkomsten betrekking had;
Overwegende clat het bestreden arrest
Yaststelt dat de aclministratie, om de hetwiste wijziging aan te llrengen, niet op
de wetten van 15 en 16 october 1945 gfsteund heeft, doch, bij toepassing van artikel 55 van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingeu, zicll
gegrond heeft op de vermoedens afgeleid
nit aanleggers activa op 9 october 1944,
vastgesteld door middel van de aangifte
welke deze ter uitvoering van de besluitwetten van 6 october 1944 gedaan had;
dat het bestreden arrest, vermits het aldus het feit dat als de instemming nietig"
makend aangevoerd werd verworpen
heeft, daaruit wettelijk heeft kunnen afleiden dat aanlegger, wat zijn instemmiug betreft, niet kan beweren het slachtoffer van de handelingen der administratie geweest te zijn;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
sell ending van de artikelen 97 van ·de
Grondwet, 1317 tot 1320 van het Burger
lijk Wetboek, doordat het bestreden arrest geenszins acht slaat op de door aanlegger bij zijn conclusies verstrekte verduidelijkingen, welke overigens door de
administratie niet betwist worden, dan
wanneer de uit die conclusies blijkende
feiten de beweringen van de administra-
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tie ontzenuw<len waaruit ongenoegzame
motivering en, 'mi'skenning van het aan
de conclusies verschuldigd geloof volgt :
Overwegende dat de door aanlegger bij
conelusies ingeroepen feiten ten doel badden het ontbreken van bedrijfswerkzaamheicl, vanaf de maand augustus 1942, en
bijgevolg het ontbreken van lledrijfsinkomsten te bewijzen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
zonder de aangevoenle feiten, zoals zij
worden uiteengezet, te miskennen en derhalve zonder het aan de conclusies verschuldigd geloof te schenden, aanleggers
stelling beantwoonlt door vast te stellen,
aan de ene zijde, dat het uitoefenen van
een beroep blijkt uit aanleggers aangi:(te
in de belastingen op de bedrijfsinkomsteu
over dienstjaar 1944, inkomsten van 1943
en, aan de andere zijde, dat zijn bedrij-vigheid in dienst van, het verzet, niet onverenigbaar was met het uitoefenen van
zijn beroep als schoenmaker ;
Dat de rechter niet verplicht was aile
door aanlegger tot staving van zijn stelling ingeroepen argmnenten te beantwoorden;
Dat het middel niet kan aangenomeli
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

·t:oor de schade d·ie beroklcend ·werd
doo1· de handeling wellce een aangestelde b·uiten zijn diensturen pleegde (1). (Burg. Wetb., art. 1384, lid 3.)
2" De verwe1·p·ing Vfln cle voorziening
maa.lct zoncler voorweriJ de clo01· de ve1·weerde1· op vorn·ziening tegen een dercle
i.ngestelde vo1·dering tot gemeenverklfl1"'ing Vfln het arrest (2) .

(GOBER'.r, •.r. PERSOONLIJKE VENNOO'rSCHAP MET
BEPERK"l"E AANSPIMKELIJKHEID « LUCARDIE ll.)
ARREST.

TEN OVEREENKOMST. - DAAD BUIDE DIENSTUREN DOOR EEN AANGESTELDE
GESTELD. - LASTGEVER NIET AANSPRAKELIJK.
2° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE ZAKEN. - VORDERING TOT GEMEENVERKLARING
VAN BET ARREST INGESTELD DOOR DE VERWEERDER, OP VOORZIENING. - VERWERPING
VAN DE VOORZIENING. - VORDERING T01'
GEMEENVERKLARING VAN BET ARREST ZONDER VOORWERP.
1° De lastgever ·is niet aanspralcelijlc

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 juni 1952 gewezen door bet
Hof van beroep te Gent;
Overwegende <lat de voorziening, ingeschreven onder n,. 1280, van de algemene
rol, en de vorclering tot gemeenverklaring
van het arrest, ingeschreven onder
nr 1304 van dezelfde rol, hetzelfde arrest
betreffen en dus verknocht zijn;
Overwegende clat uit het bestreden arrest blijkt clat eerste aanlegster, die
plaats genomen had in de door Edmond
Burton bestuurde auto, gekwetst werd bij
een ongeval, dat aan de overclreven snelheid van deze wagen en de dronkenschap
van de geleider te wijten is, ongeval
waarbij deze laatste zelf het leven liet;
Wat de voorziening van de aanleggers
Laurent-Gobert tegen tweede verweerster,
weduwe Burton, betreft :
Overwegende dat aanleggers geen enkel
middel opwerpen tot staving van hun
voorziening tegen het deel van het bestreden arrest dat die partij betreft;
Dat die voorziening dus niet ontvankelijk is;
Wat de voorziening van voornoemde
aanleggers tegen eerste verweerster vennootschap Lucardie, betreft :
'
Over beide middelen, het eerste, afgeleid uit de schending van artikel 1384,
bijzonder over zijn alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek lletreffende de samengestelde verantwoorclelijkheid, doordat het
bestreden arrest enerzijds vaststelt dat,
wanneer het ongeluk gebeurd is ; 1 o Burton in de ban<len van een dienstcontract
met em·ste verweerster verbonclen was;
2" hij zich voor rekening van zijn aansteller (eerste verwerster) naar Kortrijk

(1) Nopens de regel dat de verantwoordelijkheid van de lastgever, ingesteld bij artikel 1384, lid 3, van het Burgerlijk Wetboek,
veronderstelt dat het schadelijke feit tijdens
de duur van zijn dienst door de aangestelde
gesteld werd, zie verbr., 19 april1928 (Bull. en
PARIC., 1028 I, 133); 18 octobre 1938 (A1-r.

Verbr., 1938, blz.
1944, biz. 127);
blz. 127); 15 en
blz. 394 en 401).
nrs 989 en 990.
(2) Verbr., 11
1952, blz. 58).

9 november 1954. - 2 6 kamer. - Voo1"zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. Gelijklu-idende concl·usie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal. Pleite1·, H. Va<J.

Leynseele.
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1° VER.ANTWOORDELIJKHEID (BUI1.'EN

VERBR., 1955. -

ll

216); 27 maart 1944 (ibid.,
9 april 1945 (ibid., 1945,
20 juni 1949 (ibid., 1949,
Zie ook DE PAGE, bd. II,
october 1951 (.d1"1". TTerb·r.,

-162had begeven en 3° hij uit Kortrijk terugkeerde, en anderzijds eerste verweerster,
gedagvaard in haar hoedanigheid van aansteller als burgerlijk verantwoordelijke
voor de handellngen van haar aangestelcle
Burton, buiten zake stelt om reden dat
deze laatste « niet meer binnen de perken van het tussen hem en de voornoemde firma bestaande dienstcontract handelde ll, omdat hij « vrijwillig een einde
aan zijn bedrijfsattenties had gesteltl toen
hij de beslissing· hacl genomen, na eerst
een zekere tijd in de herberg van appellante te hebben vertoefd, uitsluitend
om er te drinken, op zijn stappen terug te
keren om rond 15 u. 45, in vrolijk gezelschap in « Les Saules )) te gaan middagmalen, alwaar de fuif tot rond 18 uur
wenl voortgezet ll, doordat het bestreclen
arrest alclus op ·willekeurige wijze de vei·antwoordelijkheid van de aansteller beperkt tot de schadelijke handelingen verricht door de aangestelde binnen de perk en
van de door het dienstcontract voorzien..e
bedrijfsactiviteit, dan wanneer : 1° de
schadelijke daad verricht worclt in de bediening waarvoor de aangestelde gebl'uikt
wordt, wanneer zij, het weze onrechtstreeks en toevallig, in enig verband staat
met de plaats en de Ujd van dienst, verband dat voldoende naar recht nit de
vaststellingen van het bestreden arrest
zelf ]Jlijkt; 2° het feit dat deze schadeJijke daad de perken van llet dienstcontract te buitf~n gaat, wijl zij niet tot de
voorziene activiteit van de aangestelde
behoort, en hij dus vrijwillig een einde
aan zijn bedrijfsactiviteit had gesteld zelff; indien dit vastgesteld ware - niet
de minste afbreuk doet aan dit verband
van tijd en plaats, wettelijk criterium
dier aansprakelijkheid, doonlat het bestreden arrest alzo de in het ·middel aangeduide
wetsbeschikking
geschonden
heeft;
Het tweede, afgeleid nit de schenc1ing
van de artikelen 97 van de Grondwet, en
voor zoveel als nodig, 1.384, inzonc1erheid
alinea 3, van het Burgerlijk vVetboek,
doordat het bestreden an·est eerste verweerster, gedagvaard in haar hoedanigheid van aansteller als burgerlijk verantwoordelijk voor de handelingen van
haar aangestelde Burton, buiten , zake
stelt om reden dat deze laatste « niet
meer binnen de perken van het tussen
hem en voornoemde firma bestaande dienstencontract handelde ll, omdat hij << vrijwillig een einde aan zijn bedrijfsactiviteit had gesteld toen hij de beslissing
:i:tam, na eerst een zekere tijd in de herberg van appellante te hebben vertoefd
uit:;luitend om er te drinken, op zijn
stappen terug te keren om rond 15 u. 15,
in vrolijk gezelschap te gaan middagmalen, alwaar de fuif tot rond 18 uur werd
voortgezet ll, doordat het bestreden ar-

rest niet toelaat na te gaan of eerste verweerster buiten zake gesteld werd, hetzij om reden dat haar aangestelde Burton de schaclelijke llaad niet veroorzaakt
l1eeft in de bediening waarvoor hij gebruikt werd hetzij om reden dat, daar de
aangestelde een einde aan zijn bedrijfsactiviteit gesteld had, de band van ondergeschikthehl. tussen hem en de aangestelde. niet meer bestond, hetzij om reden dat hij de hoedanigheid van aangestelde niet llezat daar hij zUn bedrijfsactiviteit heeincligd hatl., zodat het bestre,
den ai·rest op tegenstrijdige, minstens
dubllelzinnige en duistere motieven rust
en ller)mlve de ~n het middel aangeduide
wetsbepalingen geschonden lweft :
Over het eerste ondenleel van de lleicle
middelen :
Overwegende dat het arrest geenszins
vaststelt dat er tussen de bediening
waartoe Burton, dader van het schaclelijk feit, door de verwerende vennootschap gebrnikt werd en clit feit een verband van plaats en tijd zou bestaan heblleil; dat hPt, integemleel, er op wijst dat
op de Dlaats waar het feit begaan werd,
Burton zUn beclrijfsactiviteit niet uitoefencle, met andere woorden dat het feit
niet gepleegcl werd gedurende cle dienst,
waartoe verweerster haar aangestelde gellruikte, en dat deze laatste, op die dag,
sellert meerdere uren reeds aan zijn becliening een einde gemaakt had, om zich,
met aanlegster naar « Les Saules ll te begeven en er te <C fuiven ll;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest beslist dat
de verwerende vennootschap niet verantwoorclelijk is voor het door Burton begaan ongeoorloofcle feit, niet, zoals door
het miclclel aangevoerd wordt, omdat het
feJ.t niet tot de bedrijfsactiviteit van
Burton behoorde, maar omdat deze laatste, seclert meerdere uren reeds, aan zijn
hedrijfsactiviteit een einde gemaakt had;
Overwegende, einclelijk, clat het arrest.
waar het zijn door de middelen bestreden
dispositief op de beschouwing steunt dat
Burton, op de plaats en op het ogenblik,
waarop hij het ongeoorloofcl feit begaan
heeft, aan zijn beclrijfsactiviteit een
einde gemaakt had, onclubbelziimig beslist dat cUt feit niet gednrende de dienst
gepleegd werd, noch, derhalve, terwijl
zijn dader zich onder het gezag, llet beleicl en het toezicht van de verwerende
vennootschap bevond;
Dat de micldelen in feite niet opgaan;
Over de door de vennootschap Lucardie
en Qie ingestelde vordering tot gemeenverklaring van het arrest :
Overwegende dat, ten gevolg~ van de
verwerping der voorziening van de echtgenoten Laurent-Gobert, die vordering
zonder voorverp is geworden;
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Om die redenen, voegt de zaken nrs 1280
en 1304 sam en; verwerpt d,e, voorziening
en de. vordering· tot gemeenverklaring van
bet arrest; laat de kosten van deze laatste vorclering ten laste van de vennootschap Lucardie en Cie; veroordeelt de
echtgenoten Laurent-Gobert tot de overige
kosten en, vermits de voorziening en de
vordering tot gemeenverklaring van bet
arrest v66r 15 september 1953 betekend
werden, veroordeelt de echtgenoten Laurent-Gobert, tot een vergoeding van 150 fr.
jegens ieller der verweersters en de
P.V.B.A. Lucanlie tot een vergoeding
van 150 frank jegens de << lVlaatschappij
van Assnrantie der stad Rotterdam)),

dOO'I' de VOO'/' de 7'eChtbanlc Vctn em•ste
a.anleg aanleggende partij, niettemin
ontvanlcelijlc was -omdat hij ter zalce
met een venpeermiddel tegen de hoofd-vm·det·-in[Jen diende gelij lcyesteld (2).

(Wetb. van burg. rechtsv., art. 464.)
(N, V. (( BROUWEHIJEN DE POPULIEHEN )),
1'. DIENST VAN BET SEKWESTEH.)
ARREST.

het H of opgewm·pen wo1·den het middel
voorhoudende dat een nieuwe e·is, op_qeworpen voor de rechter in hager beroep

HET HOF; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 29 december 1952 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen ;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 464 van het
Wetboek van bu.rgerlijke rechtsvordering, 1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek en van de bewijskracht van het dagvaanlingsexploot del. 1 october 1951 en
van de in hoger beroep door eiseres genomen conclusies, cloordat, na vastgestelcl
te hebben dat het inleidencl dagvaardingsexploot del. 1 october 1951, er toe strekte
voor recht te horen zeggen dat eiseres
recht had op een verlenging, voor een
termijn van negen jaren, van de huurovereenkomst del. 23 october 1941, betreffende een handelshuis gelegen te Antwerpen, Brouwersvliet, nr 9, en dat eiseres
in haar conclusies in hager beroep aan de
rechtbank gevraagd had voor recht te
zeggen dat zij recht had dit handelshuis
tot begin october 195G te betrekken, op
groncl van een thans bestaande huurovereenkomst cld.- 5 october 1946, het bestreden vonnis beslist heeft dat deze conclusies een nteuwe eis ingeleid hadden,
die onontvankelijk was om reden dat
geen nieuwe eisen in hager beroep kunnen
worden gesteld, dan wanneer de eis die er
toe strekt bet recht te bekomen eeil huis
tot 1955 te blijven betrekken, slechts van
aard is om een oorspronkelijke eis, die
tot de verlenging tot 1960, van de huurovereenkomst aangaande hetzelfde huis
strekt, te beperken, en dat het bijgevolg
niet om een nieuwe eis gaat, dan wanneer, minstens, de nieuwe door eiseres in
boger beroep genomen conclusies een verweermicldel uitmaakten tegen de conclusies
waarbij tweede verweerster staande hield
dat er in october 1946 een nieuwe huurovereenkomst afgesloten werd, en dat de
in deze nieuwe conclusies uitgebrachte eis

----(-t) Aldus BRAAs, Precis de procedu1·e civile,
bd. II, n° 1225; GARSONNET en 0EZAR-BRU,
bd. VI, biz. 335; GLASSON, TISSIER en MOREL,
3• uitg., boek III, biz. 374 en 375; verbr. fr.,
5 januari 1938 (Sirey, 1938, 1, 103); 23 iwvember 1927 (Dall. Per., 1928, 1, 121), als-

mede de noten 1 en 2 onder dit arrest ; zie
ook verbr., 29 februari 1940 (Bull. en PAsrc.,
1940, I, 64) en, a cont1·ario, de motieven van
verbr., 16 maart 1920 (ibid., 1920, I, 93).
(2) Zie voetnoot 2, R. H. (Bull. en PASIC.,
1955, I, 223 en 224).

12 november 1954.
Voorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslagyever, H. Huybrechts.
Gelijlcl·uidende
conclttsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn,
Ansiaux en della Faille d'Huysse.
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1° NIEUWE EIS. - BURGERLIJKE ZAKEN.
- HOGER BEROEP. - EIS WELKE EEN ANDERE OORZAAK BEEFT DAN DEGENE WELKE
VOOR DE EER.STE RECHTER AANHANGIG WERD
GEMAAK1'. - NIEUWE EIS.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL HIERUIT
AFGELEID DA'f EEN NIEUWE EIS v66R DE HECHTER IN HOGER BEROEP ONTVANKELIJK WAS.
- MIDDEL ER OP WIJZENDE DAT, IN HET
ONDERHAVIG BIJZONDER GEVAL, DE EIS
ME'f EEN VERWEERMIDDEL TEGEN DE HOOFDVORDERING DIENT GELIJKGES'fELD. - MIDDEL DAT NIET VOOR DE EERSTE MAAL VOOR
BE'f HOF RAN OPGEWORPEN WORDEN.
1° Is een nieuwe eis, naar de zin vnn deze
uitdntlclcing in a1·tilcel 464 van het Wetboelc vnn bu1·gerlijlce rechtsvordering,
de voor de rechter in hoge1' beroep ingestelde eis die een andet"e oo1·zact1c
heeft _dan de voo1· de eM·ste rechter ge~
brachte eis (1).

2° Kan niet voor de eerste maal voo1·

-164alleszins ontvankelijk was bij toepassing
van het eerste lid van artikel 464 van .het
Wetboek van \mrgerlijke rechtsvordering :
Over het eerste onderdeel
Overwegende da t uit de vaststellingen
van het bestreden vounis en nit de stukken van de reclltspleging blijkt dat de
door aanlegster Y<C\6r de eerste rechter gebrachte vonlering strekte tot verlenging,
bij toepassing van de wet van 30 april
1951, van een tussen partijen op 23 october 1941 gesloten handelslluurovereenkomst;
Overwegendp dat het bestreclen vonnis
vaststelt dat appellante, aanlegster in
verbreking, in de loop van de rechtspleging in hoger beroep de doeleinden van
iwar inleiclend dagvaarclingsexploot wijzigend, vordenle clat voor recht zou wor<len g~~zegd dat zij het recht heeft het gehuurde te blijven betrekken op grond van
een lopende huurovereenkomst welke in
october 1946 gesloten en begin october
1955 E'incligen moet;
Dat, de conclusies van tweede verweercler inwilligend, de rechter over de grond,
besliste dat dergelijke eis een nieuwe 'eis
uitmaakte die niet onvankelijk is omdat
hij voor de eerste maal in hoger beroep _
ingesteld werd ;
Overwegende, enerzijds, dat die interpretatie van het inleidencl exploot en van
de in hoger beroep genomen conclusies
niet met hun termen onverenigbaar is en,
clienvolgens, de bewijskracht van die
aklen niet schenclt;
Overwegencle, anderzijds, dat, vermits
de in hoger beroep ingestelde eis een andere oorzaak heeft clan de v66r de eerste
rechter gebrachte eis, het bestreclen. vonnis, het artikel 464 van het Wetboek van
burg·erlijke rechtsvordering ni.et heeft geschonclen door te beslissen dat hij een
nieuwe eis uitmaakte;
Da t !let eerste onderdeel .van !let miclclel naar recht faalt;
Over het tweede onclerdeel :
Overwegende dat tweede verweerder,
v66r de rechter in hoger beroep, tot de
onontvankelijkheicl van de cloor aanlegster v66r die rechter ingestelcle eis geconcludeerd heeft om reden dat hij « buiten het gerechtelijk contract valt clat
door de clagvaarding van 1 october 1951
ingesteld werd >>;
Overwegencle dat aanlegster v66r de
rechter over de grond niet staande heeft
(1) Nopens het princiep dat artikel 16 van
het koninklijk besluit nr 300 van 30 maart
1936, naar luid waarvan de deskundigen hun
eed altijd schriftelijk onderaan htm verslag
afleggen, niet afwijkt van de bijzonclere

gehouden dat gezegde eis een nienwe eis
was, welke artikel 464, alinea 1, van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
bi:i nitzonclering, toelaat in hoger beroep
in te stellen, om<la t, alhoewel ing·esteld
door de 11artij <lie in eerste aanleg eiseres was, hij niettemin in onclerhavig geval met een verweermiclclel tegen de
hoofdvordering diende gelijkgestelcl;
Dat dit middel, hetwelk het onclerzoek
naar feitelijke elementen onderstelt, niet
voor de eerste maal v66r het Hof kan opgeworpen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten en, claar de voorziening v66r 15 september 1953 betekend is geweest, tot een
vergoecling van lGO frank jegens vet·weersters.
12 november 1954. - Je kamer. - Voo'l'zUte·r, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzittel'.
VerslaggeveT,
H. Bayot. Gelijlcln·idende conclnsie,
cl~ Termicourt, procureur-gene_raaL - Pleiter, H. Struye.

H. Raoul Hayoit
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ERFENISSEN.
KLEINE NAI.ATENSCHAPPEN. RECH'l' YAN OYERNEMING. SCHAT'l'ER AANGESTELD DOOR DE RECHTEH.
EED.- Von~r.

2°

EXPERTISE. _'_ BURGERLIJKE ZAKEN.
KLEINE NALA'l'ENSCHAPPEN. EED VAN
DE SOHA1"l'ER. 0NREGELUA'l'IGE EEDAFLEGGING. NIE'l'!GHEID VAN DE EXPERTISE
WELKE KAN GEDEK'l' WORDEN.

1° De desl"·lmd·i.ge, aangewezen doot· de

t·eehtet· om, ovet·eenlcotnstig artilcel 4
van de wet van 16 nwi 1900 op cle ertt·egeling van de lcle·ine nalatenschappen,
de rfoederen te schatten, moet de eed
afleggen v661' de rechter alvot·ens tot de
empet·tiseverrichtinyen ove·r te gaan;
het volstaat niet dat hij de eed schritteUjlc ondeman op het verslag aflegt (l).

2o De om·egelmaf'igheid ·van de eeclaflegging door de schattet· die overeenlcomstig at·Ulcel 4 van de wet van 16 me·i
1900 op de erfregeling van de lcleine nalatenschappen aangewezen wet·d, heeft
alleen de nietigheid van de emperUse
tot _qevoly wanneer de partijen, meeswetten die een ander vorm van eedafegging
opleggen, zie verslag aan de Koning dat dit
koninklijk besluit nr 300 voorafgaat (Pasin.,
1936, biz. 219, k~L 2).
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ters 'Dan lmn 1·echten, n'iet m· 'Dan hebben afyez,ien Z'ich op die nietigheid te
be1·oepen (1),
(lW1"l'EBAER'I', 1', NO'l"l'EBAER'I',)
ARREST.

. HE'l' HOF; - Gelet op de bestreden
·vonnissen, op 4 november 1952 en 20 januari 1953 gewezen door de Vrederechter
van het kanton Templenve;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 4, en inzonder1leid 4, lid. 4, van de wet van 16 mei 1900
op de erfregeling van de kleine nalatenschappen, en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden vonnis van 4 november
1952, uitspraak doende over het verslag
van de schatter welke bij vonnis van
1(1 september 1952 aangednid werd, overeenkomstig de beslniten van de schatter
de overnerningswaarcle van de kwestienze
goederen op 340.573 frank vaststelt, dan
wanneer de belanghebbenden niet bij aangetekende brief tot de beecliging van de
schatter zijn opgeroepen geworden, en de
schatter, die zicll ertoe beperkt lleeft de
llancltekening op zijn verslag door een
eed te laten voorafgaan, overigens niet
de wettelijke eecl v66r de recllter afgelegd heeft; <1at de snbstantiele forrnaliteiten, voorgeschreven bij voorrneld artikel 4, lid 4, niet zijn nageleefcl geworclen
Pll. de rechter over de groncl in elk geval
niet vastgesteld heeft dat zij llet zonden
geweest zijn :
Overwege]1de dat nit llet verslag van
de door de recllter aangestelde scllatter
blijkt da t
de
expertiseverricll tingen
plaats gehad hebben in aanwezigheid van
de partijen die op 13 october 1952 daartoe
bij aangetekencle brieven belloorlijk opgeroepen werden; dat het expertiseverslag echter slecllts op 20 october 1952 is
011gesteld en ondertekend geworden, dat
de schatter de eed niet afgelegd heeft
v66r de rechter alvorens zijn verrichtingen aan te vangen en zich ertoe beperkt
lleeft zijn handtekening op het verslag
van de eed te laten voorafgaan; dat het
bestreqen vonnis zich er toe beperkt de
beslniten van de schatter te bekrachtigen;
·overwegende dat, wanneer, naar lnid
van het lid 4 van artikel 4 van de wet van
lG mei 1900 op de erfregeling van de
kleine nalatenschappen, de recllter een
desknndige aanwijst om de goederen,
waarover een aanvraag tot overneming
hangencle is, te scllatten, de grii:fier bij
(l) Zie verbr., 5 februari 1954 (A1'1'. Verbr.,
1954, blz. 400) en noot.

aailgetekende brieven aan de belangllebbenden kennis geeft van de dag en het
nur waarop_ de eed zal worden· afgelegd
door de scllatter, dewelke onverwijld dag
en unr bepaalt voor zijn verriclltingen,
en dat de belangllebbenden die bij de
beediging niet zijn opgekomen, bij 'aangetekencle brieven verwittigd worden; dat
de wet bepaalt dat elke Pis tot wraking
van de scllatter op straffe. van verval
uiterlijk bij de beediging moet worden
ingec1iend ;
C?yenvegende dat !le bij llet 4c lid van
art1kel 4 van de wet van 16 mt'i 1900
voorgeschreven fornialiteiten, tot doel
hebben !le partijen in staat te stellen om
hun rechten te verdedigen en onder meer
om llet recht nit te oefenen de schatter
te wraken, dat de wet het uitoefenen van
llit recllt slecllts v66r de expertiseverrichtingen en op de voor de beediging vau
de scllatter vastgestelde dag toestaat· dat
die formaliteiten substantieel zijn e~ dat
het verzuirnen ervan de nietigheid van
de exvertise en van de Tonnissen die er
op steunen met. zich brengt;
Overwegende, gewis, dat artikel 16
Yan bet koninklijk besluit nr 300 van
30 mart 1936, tot wijziging van verscllillende bepalingen betreffende de reclltspleging in burgerlijke zaken en in handelszaken, de forrnaliteiten welke het Wetbock van burgerlijke reclltsvordering
voorheen voor de beediging van de deRkundigen voorscllreef, afschaft, en bepault dat llezen altijd de eed scllriftelijk
. onderaan o~l hun verslag zullen afleggen,
do ell da t m t het verslag a an de Koning
dat aan voormeld koninklijk besluit voorafgaat blijkt dat de bepalingen van dat
artikel niet van de bijzondere wetten afwijken;
Overwegencle dat nit geen stuk der
reclltspleging blijkt dat aanleggers ervan
zouden hebben afgezien zich op vorenbecloelde nietigheid te beroepen;
Overwegemle, dienvolgens, dat het middel gegrond is ;
Overweg·ende dat de verbreking van het
vonnis van 4 november 1952 de verbreking
met ;zicll brengt van het vonnis van 20 januari 1953 hetwelk het gevolg van llet
eerste is;
·
Om die redenen, rnachtigt .Tnlia Nottebaert, echtgenote Delcourt, om in recllten
op te treden; verbreekt de op 4 november
1952 en 20 januari 1953 gewezen vonnissen; beveelt dat melding van onderllavig
arrest zal gernaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissingen ; zegt d at
onderhavig arrest bindend is voor de partijen Irma Sobrie, Julia Nottebaert en
GaRton Delcourt, die tot tussenkornst
wenlen opgeroepen; v.eroordeelt verweerllers tegen de voorziening tot de kostel1
van bewnste voorziening en de partijen
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tot de kosten van het verzoek tot tussenkomst; verwijst de zaak naar de vre~e
rechter van het kanton Doornik.
12 november 1954. - 1° kamer. - Voorzitte1- en verslaggeve1·, H. Vandermersch,

raadsheer waarnemend VO\)rzitter. - Gelijlcluidende conclusie, :EJ:; Raoul Hayoit
de Terniicotirt, procureu.r-generaal.
Pleiter, H. Simont.
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1°

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.

EXTRABELASTING. RE~"ERENTIEWINST.
WINSTEN BEREKEND OP RET BELEGD KAPI'l'AAL. BEDRIJFSIMMOBILIEN, BELEGD VOOR
1 JANUARI 1940 OF VOOR DE AANVANG VAN
HET IN 1940 AFGESLO'l'EN BOEKJAAR-.
\VIJZE VAN SCHATTING.

INKOMSTENBELASTINGEN.

(KINDERMANS-BOONEN,
'l'.
BELGISCHE
MINISTER VAN FINANCIEN.)

S'l'AA'l'r

AUREST.

HET HOF; ~ Gelet op het hestreden.
rtrrest, op 15 mei Hl53 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid .uit de
schending van de artikelen 1 en 2 van de·
wet del. 1.6 october 1945, H7 en 110 van de·
Grondwet, doordat het bestreden arrest
het toepassingsveld van de vermoedens
van de wet van 1() october 1945 uitgebreid
heeft door aan het op 9 october 1944 bestaande bankbezit, <le v66r die datum
teruggetrokken fonclsen toe te voegen zonder dat het bewijs geleverd was dat die·
toevoegingen van belastbare bedrijfsinkomsten van de jaren 1940 tot 1944 voortkwamen, en doordat het bestreden arrest
de op dit punt door eiser genomen conclusies niet heeft beantwoord :

Overwegende dat eiser in zijn conclusies aanvoerde dat het door het artikel 2,
paragraaf 3, van de wet van 16 october
1945 ingesteld vermoeden niet mocht
toegepast worden op sommen welke niet
meer in zijn bezit waren op 9 october
1944 en clat de administratie bijgev.olg
1 o In zake ewtrabelasting mag de 1"efediende te bewijzen dat de uit de bank
rentiewinst berekend worden op het · teruggetrokken sommen voor andere uitkapitaal dat werkelijlc werd aangewend
gaven dan bedrijfsuitgaven hadden geen .op 1 jamtari 1940 of b·ij de aanvang
cliend;
van het in 1940 afgesloten 1Joekjna1·
Overwegende dat met er op te wijz~p.
nog bestond.
•
dat << zelfs inclien de bewijsschriften die
De bedrijfsirnmobilien, belegfl v66-r deze
betrokkene voorlegt aangenomen worden,
df!,ta, moeten volgens hun waar·de ten
er nog een niet gerechtvaardigd verschil
dage van de belegging geschat worden bestaat Jl, het bestreden arrest aanneemt
en niet volgens de waa1·de flie zij haddat de bewijslast op de belastingplichtige
den op 1 jamta'f"'i 1940 of bij de aanvan,q
rust doch er de reden niet van aangeeJt
van het in 1940 ctfgesloten boelcjaar.
en aldus geen passend antwoorcl op aan(Wet van 16 october 1945, art. 5, par. 3.) leggers conclusies met betrekking tot de
2° In zalce ewtrabelasting worflt het ann- bewijslast verstrekt heeft;
gewend kapitaal, dat diensUg is om
Dat het middel, in zover het artikel 97
tZe reterentiewinst. te bepalen, desgevan de Grondwet inroept, gegrond is;
vallend vermenigmtldigd met de in ar·Over het tweede middel, afgeleid uit de
tilcel 15, paragraaf 2, vnn de samengeschencling van de artikelen 5, paragraaf 3
schakelde wetten betreffende de inkomen 19 van de wet van 16 october 1945, 2·
stenbelastingen aanged~t·ide co.iJjficienen 55, paragrafen 1 en 3 van de wet van
ten.
·
20 augustus 1947, 97 en 1.10 van de GrandArtikel 2 van de wet van 20 augusttts
wet : 1 o doordat het bestreden arrest als
1947, dat vanaf het jiscaal dienstjaar bestanddeel van het belegd kapitaal, de
1947 de in artilcel 15, paragmaf 2, der waarcle van cle bedrijfsimmobilten op
samengeschakelde wetten aan,qed~dde
15 mei 1931 zijnde hun aankoopwaarde,
re·velorisatiecoe.(Jicienten gewijzigd heett,
in stede van de waarde op 1 januari 1940·
·is niet van toepassing op het doo1· de
heeft aangenomen; 2° doordat het geen
wet van 16 october 1945 befloeld belasttoepassing heeft gemaakt van de door arbaar tijdper·k (1.). (Wet van 16 october
tikel 2 van de wet van 20 augustus 1947
1945, art. 5, par. 3.)
voorziene co'efficiente_n; 3° doordat het de
verwerping van het verzoek om een deskundig onderzoek tot schatting van dt>
(1) Zie belichting in noot F. D. (Bull. en
onroerende goederen op 1 januari 194()
PAsrc., 1955, I, 227 en 228).
niet gere~htvaardigcl heeft :
EJXTR-ABELASTING. REFEREN'l'IEWINST.
WINSTEN BEREKEND OP HET BELEGD KAPITAAL. REVALORISATIECOEFFICIENTEN VAN
DE BEDRUFSIMMOBILIEN. 00EFFICIEN'l'EN
VOORZIEN DOOR- ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN
20 AUGUSTUS 1947 NIET VAN TOEPASSING.
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Over de eerste twee onderdelen samen :
Overwegende dat luidens artikel 5, paTagraaf 3 van de wet van 16 october 1945
de referentiewinst berekend wordt op het
kapitaal dat op het ogenblik van de belegging werkelijk aangewend werd en op
1 januari 1940 nog bestond; dat, wanneer
het belegde kapitaal deels bestaat uit in
1931 aangekochte bedrijfsimmobilien, het
aangewend kapitaal ten dage van de belegging (lit is in 1931 en niet op 1 januari 1940 moet berekend wor<len;
Overwegende dat, zo het werkelijk aangewend- kapitaal, volgens de bepalingen
van voornoemd artikel, gebeurlijk met
wettelijke coefiicH~nten vermenigvuldigd
wordt, deze voorzien l1ij artikel 2 van
de· wet van 20 augustus 1947 voor de eerste maal toepasselijk gesteld werden op
de aanslagen van het fiscaal clienstj aar
1947, clit is op de inkomsten van het jaar
of boekjaar 1946; dat deze wetsbepaling
-dan ook niet in aimmerking komt wat
betreft het door de wet van 16 october
1945 bedoeld belastbaar tijclperk;
Dat de eerste twee onderdelen naar
recht falen;
Over het derde ondei'deel :
Overwegende dat de rechter over de
grond, op de vraag om aanstelling van
een deskundige ten einde de verkoopwaarde van de bedrijfsimmobilien op
1 januari 1940 te schatten, een afdoend
antwoord gegeven heeft, door de gevraagde onderzoeksmaatregel te verwerpen om reden dat de referentiewinst volgens de gegevens van de wet bepaald
werd;
Dat het derde onderdeel van het middel
in feite niet opgaat;
Om die redenen, verbreekt het bestre·den arrest in zover het beslist heeft dat
een som van 295.000 frank bij de activa
op 9 october 1!!44 mocht aangerekend
worden ; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat melding van on<lerha vig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt ieder van de partijen tot de helft der kosten; verwijst de
.alzo beperkte zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
16 november 1954. - 2" kamer. - Voorzitter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. 0.
Louveaux. Gelijlcl1t'idende conclltsie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiter, H. V~n Leynseele.
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VOORZIENING IN VERBREKING. INKOMSTENBELAS'l'INGEN. - AAN DE VOOR-

7.IENING TE HEOHTEN STUKKE!i. - UI'rGIF'I'E
VAN RE'l' BES'l'REDE!i ARREST. - MOET GE'l'EKEND WORD~JN DOOR DE GRIFFIER VAN RET
TIEOHTSOOLLEGE DAT HE'!' AllRES1' WEES,
Is niet ontvanlceUjlc de voo1·ziening, in
zalce inlwrnstenbelastingen, die niet
rnet een 11.itgijte van het best1·eden ar1'est ter g1'ijfie van het hof van bemep
ove1·gelegd wonlt, maa1· met een ,qewoon
ajsclw·ift dat niet onclertelcend wenZ
cloor de g1·ijfier 'Van het rechtscoUege
·wellc het gewezen heeft (1).

(HENQUIN-VANDEPI'l'TE, 'l'. BELGISOHE
MINISTER VAN FINANOIEN.)

S'l'AA'l',

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 april 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening:
Overwegende · dat, luidens artikel 14
van de wet van G september 1895, een uitgifte van het bestreden arrest, op straffe
van verval, binnen de wettelijke termijn
ter grifiie van het hof van beroep moet
afgegeven worden;
Overwegende dat aanlegger een afschrift van het bestreden arrest heeft afgegeven, hetwelk niet. is onclel'tekend
door de griffier van het rechtscollege dat
het gewezen heeft;
Dat, vermits de door voormeld artikel 14 vereiste pleegvormen niet werden
nageleefd, de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
16 november 1954. - 2e kamer. - Voorzitter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. De
Bersaques. Gelijlcl7tidencle concl1tsie,
H. Dumon. - Pleitm·, H. Van Leynseele.
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1° VERBREKING.- BEVOEGDREID. -IN-

ROMS'l'ENBELASTINGEN. - GEEN MIDDEL VAN
AMBTSWEGE.
2° VERBREKING.- BEVOEGDHEID.- lNKOMSTENBELASTINGEN. - HE1' HOF VERMAG
NIET 'l'E VOORZIEN IN DE LEEM:TEN IN DE AAN(1) Zie verbr., 26 juni 1951 (A1·r. Verbr.,
1951, blz. 641) en nota's; 22 april1952 (ibid.,
1952, blz. 4-60); 28 april 1953 (ibid., 1953;
blz. 586).

-168slissen, en het arrest van 5 juni 1953 in
zover het tegenstrijdig is in zijn motieven, en in tegenstrijd is met het arrest
1° In zalce inlcomstenbelastingen wertJt van 4 october HJ52, en in zover het het
het hot geen middelen van ambtswege
verhaal afwijst als zijnde zonder voorop (1). (Wet van 6 september 1895, arwerp en Kerstens tot de kosten veroortikel 14.)
deeld dienen te worden verbroken :
2° In zalce inlcmnstenbelastinrJen nwg het
Overwegencle dat artikel 97 van .de
hof de leemten in de aanrlwid.ing voo·r
Grondwet de enige door de voorziening
rle gesohonclen wetsbepaUngen niet aanaangeduide wetsbepaling is welke door
·vullen.
de bestreclen arresten zou geschonden
zijn;
(KERSl'ENS, •.r. BELGISCHE STAAT,
Overwegencle clat artikel 1± van de wet
MINISTER VAN. FINANCIEN.)
van 6 september 1895 zich ertegen verzet
niet aileen dat het hof de leemten in de
aanduiding van de geschonden wetsbepaARREST.
lingen zou aanvullen, maar nog dat het
HET HOF; - Gelet op de bestreden van ambtswege middelen zou inroepen;
Overwegende dat de aangeduide wetsarresten, op 4 october 1952 en 5 juni 1953 ·
gewezen door het Hof van beroep te Brus- bepaling vreemd is aan al de door aanlegger ingeroepen grieven, met uitzondesel;
ring evenwel van diegene met betrekking
Over de middelen. luidende als volgt : tot de tegenstrij digheid tussen de motie1° schending van artikel 97 van de ven van het arrest van 5 juni 1953;
Grondwet (gebrek aan motivering en teDat, behalve wat die tegenstrijdigheid
genstrijdige motivering); 2° schending aangaat, de middelen dan ook onontvanvan het princiep dat de rechten der ad- kelijk zijn;
ministratie bij de clirectoriale beslissing
Overwegende dat aanlegger het arrest
uitgeput zijn, en wanneer een zaak door van 5 juni 1953 een tegenstrijdigheid vereen verhaal bij het hof van beroep aan- wijt niet betrekking tot de veroordeling
hangig is gemaakt, clit hof niet gerech- tot de kosten;
tigd is, de directeur te verzoeken of te
Overwegende dat door het beroep tegen
verplichten, door een tweede beslissing, de beslissing van 14 augustus 1951 in kenover clezelfde cotisaties uttspraak te nis gesteld met de zaak en deze opnieuw
doen, doch gehouden is, zelf gans de zaak v66r het hof van beroep voorgebracht
af te handelen; 3° cloordat het arrest on- zijnde, het aan dit hof toebehoorde over·
volledig en op tegenstrijdige wijze gemo- de door het eerste arrest voorbehouden
tiveerd is, en doorclat in strijd met de kosten uitspraak te doen;
algemene beginselen van het fiscaal recht,
Dat door aanlegger tot de kosten te
de fiscale pl'ocecluur, en de burgerlijke veroordelen, alhoewel het verklaart dat
rechtspleging, het hof, in steele zelf over de zaak niet op de rol gelaten werd, het
de grond te beslissen, een tweede maal hof van beroep geenszins zijn arrest OJ:}
de administratie over een aanslag heeft strijdige motieven heeft gegrond;
Dat dienaangaande het mlddel niet ka1~
doen oordelen, in steele het zelf te doen,
en beslist heeft dat de zaak ten gevolge aangenomen worden;
van de verzending niet meer op de rol beOm die redenen, verwerpt de voorziehOOl'de te worden gehandhaafd, dan wan- ziening; veroordeelt aanlegger tot de kosneer de betrokkene lastenplichtige, niet- ten.
temin werd uitgenodigd om op 23 april
16 novemberl954.- 2° kamer.- Voor1953 te verscbijnen « suite la nouvelle decision du directeur clu 28 fevrier 1953 zittet·, H. de Clippele, raadsheer waarsuite a l'arret du 4 octobre 1952 ll clan nemend voorzitter. - Verslaggever, H. C.
Gelijlcl!tidende oonolusie,.
wanneer het hof anderzijds beslist, dat Louveaux. het van deze bedoelde beslissing geen ken- H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
nis heeft te nemen, zodat om die reden
en clie van ambtswege toe te voegen : clesgevallend het arrest van 4 october 1952 in
zover het de bundel naar de c1irecteur
verzendt ten einde als naar recht te l;le2" KAMER. - 16 november 1954
DUIDING
GEN.

VAN

DE

GESCHONDEN WETSBEPALIN-

1°
(1) Zie verbr., 12 december 1950 (An·.
Ve'l'br., 1951, biz. 174); 25 september 1951
(ibid., 1952, biz. 22); 23 en 27 januari 1953
(ibid., 1953, biz. 342) ;. noten 2 en 3 onder
verbr., 16 feb1·uari 1954 (ibid., 1954, blz. 648).

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELAS'J'ING. LASTINGPLIOHTIGE. -

2°

HOEDANIGHEID VAN BE-·
BEWIJSMIDDELEN.

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. VERMOEDENS WAAROf•
DE- ADMirSTRA'J'IE STEUN'.r OM DE HOEDANIG-

-

1:69

HElD VAN BELAS'l'INGPLICH.TIGE IN DE EXTRA- ·
BELAS'I'ING TE BEWIJZEN. FEITELIJKE BEWIJSWAARDE VAN DIE VERMOEDENS. SouVEREINE BEOORDELING DOOR DE RECH.TER
OVER DE GROND.
~

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELAS'l'ING. BELASTBARE GRONDSLAG. BEWIJS DOOR. MIDDEL VAN 'l'EKENEN OJ<' INDICIEN OVEREENKOMSTIG AR'I'IKEL 55 VAN DE SAMENGESCH.AKELDE WETTEN.
WET'l'ELI.TKH.EID.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN. EXTRABELASTING. VERMOEDENS. VER'MOGENSACCRES VOORTKOMENDE VAN NALA'l'ENSCH.AP, GIFTEN OF SCH.ENKINGEN. VASTS'rELLING DA'l' DE SCHENKER ONBEKEND IS GEBLEVEN. ~ BELASTING DOOR DE BELAS'l'INGPLICH.'l'IGE VEHSCHULDIGD.

5°

BEWIJS. GELOOF AAN DE AK'l'EN VERSCHULDIGD. INK01viSTENBELAS'l'INGEN. STRI.JDIGHElD 'l'USSEN DE VERKLARING VAN
DE BELASTINGSCHULDIGE EN HET DOOR EEN
RECHTER
DERDE VOOHGEBRACH'l' ATTES'l'. OVER DE GHOND DIE 1viEER WAARDE HECHT
AAN IJE VERKLARING VAN DE BELASTINGSCHULIJIGE. GEEN SCHENIJING VAN HE'l' AAN llE
AKTEN VERSCHULDIGD GELOOF.

1 o Orn cle hoedwn-igheirl ·va.n belnstingplichtige in de emtmbelasting te bewi:izen, volstaat het da.t de ndminist·rntie
tloor alle mi.ddelen, behnlve de eed, het
bewijs bijbrengt 1lat lle belnstingplichtige ged·zwende het belnst1m.n1· ti.i dperlv, hetzij rechtstmelcs doo·r e·igen berlrijvigheid, hetz·ij on·rechtstreelcs inlcornsten, winsten en baten zou hebben
verkregen, die, binnen de doo1· a1·tikel 2,
parag1·aaf 1, vnn rle wet 1jan .16 octobm·
1945 gestelde pe·rlcen 1:allend, wegens
hun omvang, hun Tcnntkter of om het
even ·wellce ande1·e om.stnndigheirl, een
emcepti.oneel klwalcter ·vertoncn (1).
2" De rechte1· ove1· de (f1·ond beoorrleelt
. so·uvere·in de bewijswaanle ·in feite van
rle door. de ndministratie 1Langewende
Derrnoeclens om cl.e hoerlctnigheirl van belastingplichUge ·in 1le emt1"a.bclastinq te
bewijze·n (2) .
3" Artilcel 55 ·van rle samengeschakelde
wetten op de inlcomstenbelastinqen die,
overeenlcomstig artilcel 19 van de wet
van 16 october 1945, op de emtra.belasting van toepassing i.s, laat de arlrninis.
tratie toe dooT rniddel van telcenen of
·indioii!n het bestaa.n ·va.n een bela.stba.re
fJTOndslag ·in de emtmbelasting te be'Wijzen.
4° Wanneer .rle 1·eohter ove1' de qrond,
aan rle ene zijde na(L1" het bestaan va.n

(1) Zie namelijk verbr., 5, 12 en 26 januari 1954 (Arr. Verb1·., 1954, blz. 323).
(2) Zie verbr., 19 october 1954 (supra, 1955,
blz. 91).

n·iet anflers aanged7Lide schenlcingen
verwijst en, nan de andm'e zijde beslist dat de begiftigrle awn de emtrabelnsting ondeThevig is, stelt hij vas.t dat
de schenke;r onbelcenrl is gebleven en dat
de emf1·abelast-ing de1'halve op naam van
de begiftigde rnoest gevestigd worden.
5° Het a1Test rla.t, om te beslissen dat
een belastingschuldiye, op een bepaa/.d
ti.jllstip, geen winstgevende bedrijvigheid 71itoefenfle, rnee·r WafL1'de hecht
nan de vm'lvlal"inq v1m de belastingsch7tldige ann awn het do01· een rlerde
(Ljgeleverd qetuigschrift, schendt het
nan de akten veTsclw,ldigd geloof niet.
(DE S'£001', '1'. BELGISCH.E STAA'r,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 mei 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
scllending van de artikelen 97, 107 en 110
van de Grondwet, 1 en 2, paragrafen 1, 2,
3 en 5, 17 en 19 van de· wet van 16 october
1945 tot in'voering van een extrabelasting
op de in oorlogstijd behaalde exceptionele
inkomsten, winsten en baten, 55 en 56
van tle bij besluit van de Regent dd.
15 januari 1948 samengeschllkelde wetten
betreffende
de
inkomstenbelastingen,
doordat het bestreden arrest beslist heeft
dat de administratie het bewijs heeft gebracht dat de in artikel 2, pai"agraaf 1,
van de wet van 16 october 1945 opgesomde
inkomsten verwezenlijkt werden, en dit
vermits ter zake gewichtige, bepaalde en
overeenstemmende
vermoedens
voortvloeien nit : a) de belangrijkheid van het
geldbezit, b) het volledig gebrek aan
rechtvaardiging van de oorsprong van dit
gelclbezit, c) de afwezigheid van aangegeven en gekende inkomsten, en da:t aldus
door deze vermoedens bewezen is dat een
vermogensaccres, groot 177.000 fr., voortkomt : 1 o ofwel van alleenstaande of toevallige verrichtingen met landbouwkarakter (wet van 16 october 1945, art. 2, par. 1,
litt. E) ; 2° ofwel van schenkingen (art. 2,
par. 5), zonder dat juist door het arrest
bepaald wordt nit welken hoofde aanlegster aan de extrabelasting onderhevig
is, of welke inkomsten aanlegster onder
de toepassing tloen vallen van (le door
artikel 2, paragraaf 3, van de wet van
16 october 1945 ingestelde vermoedens,
dan wanneer door die wet vereist wordt
dat eerst en vooraf door de administratie
het bewijs wordt gelevercl dat een schatplichtige onder toepassing van de wet,
en meer bepaald van artikel 2, paragraaf 1, vallende inkomsten verwezenlijkt
heeft :
Overwegende dat het arrest als princi1ie

-- 170 stelt dat, opdat aanlegster aan de extra- . het bekend feit de gevolgtrekking tot bet
belasting zou onderworpen zijn, de admi- onbekend feit te maken :
nistratie .er niet toe gehonden is te beOverwegende dat de door het arrest inwijzen dat, zoals beweerd werd1 het op geroepen gekende feiten zijn : de bel:;mgeinde 1944 vastgesteld geldbezit van een rijkheid van het geldbezit van aanlegster
beroepsactiviteit voortkomt, doch dat zij op einde 1944, het volledig gebrek aan
slechts het bewijs moet bijbrengen dat rechtvaardiging van de oorsprong van dit
aanlegster in artikel 2, paragraaf 1, van geldbezit en de afwezigheid van de .aande wet van 16 october 1945 opgesomde gegeven of gekende inkomsten; dat, daar
inkomsten « verwezenlijkt ll heeft ;
die feiten voldoende bepaald zijn, het
Overwegende clat, om de hoedanigheid middel niet kan aangenomen worden;
van belastingplichtige in de extrabelasOver llet derde middel, afgeleid uit de
ting te bewijzen, het volstaat clat de ad- schencling van artikel 2, meer bepaald paministratie door alle middelen, behalve ragraaf 5, van de wet van 16 october 1945,
de eed, het bewijs zou brengen dat aan- doordat het bestreclen arrest beslist heeft
legster gedurende het belastbaar tijd- clat het vermogensaccres van 177.000 frank
perk inlwmsten, winsten en baten die, van een door aanlegster ontvangen scherrbinnen cle door voormelcl artikel 2, para- king kan voortkomen, zoncler vast te stelgraaf 1, gestelde perken vallencl, om re- len dat cle schenker niet gekend is, dan
den van hun omvang, hun karakter of wanneer de wet uitdrukkelijk bepaalt dat
welke andere omstandigheid ook, een ex- de belasting gevestigcl worclt ten name
ceptioneel karakter vertonen, hetzij recht- van de persoon, welke een schenking
streeks door eigen bedrijvigheid zou be- heeft genoten, voor zover de schenker
haald hebben, hetzij onrechtst,reeks zou op het ogenbliJ;: van de vestiging van de·
verkregen hebben;
belasting niet gekeml is :
Overwegende dat het arrest, op grond
Overwegende dat, door, aan de ene
van de in het middel aangeduide vermoedens, waarvan het souverein de bewijs- zijcle, schenkingen in te roepen en door,
waarde beoordeelt, beslist clat de adminis- aan de andere zijde, te beslissen· dat aanlegster onderhevig aan de extrabelastinK
tratie dit bewijs heeft bijgebracht;
Overwegende dat, waar het bewijs van is, de rechter over cle grond impliciet
noodzakelijk heeft vastgesteld dat
de belastbare grondslag overeenkomstig doch
artikel 55 van de samengeschakelde wet- de schenker onbekend is gebleven ; ·
Dat het middel feitelijke grondslag
ten, hetwelk op alle inkomsten zonder
onderscheid van toepassing is, door mid- mist;
Over het vierde micldel, afgeleid nit de·
del van tekenen of indicien werd bijgebracht, de administratie er niet toe ge- schending van cle artikelen 5, parahouden is bovendien de aard en de oor- graaf 6, van de wet van 16 october 1945,
sprong van die inkomsten te bewijzen, die 1320 en 1322 van het Burgerlijk vVetboek,
dan ook niet bijzonder door de rechter doordat het bestreden arrest aanvoert dat
over de grond nader dienen bepaald te aanlegster geen recht heeft op aftrek van
een referentiewinst van 300.000 frank, omworden;
Dat, krachtens artikel 19 van de wet dat zij het bewijs van een door haar invan 16 october 1945, gemeld artikel 55 op geroepen activiteit met winstgevend karakter niet bijbrengt en de overgelegdc
de extrabelasting van toepassing is;
Overwegende dat het middel niet kan stukken daaromtrent niet hewijskrachtig
zijn, daar zij elkaar tegenspreken, dan
aangenomen worden ;
wanneer uit cle verklaringen van aanlegOver het tweede middel, afgeleid nit de ster en nit cle stukken van het dossier·
schending van de artikelen 1349 en 1353 blijkt clat het arrest L1e zin en de bewoorvan het Burgerlijk Wetboek, 55 en 56 van dingen ervan miskend lweft :
de bij besluit van de Regent del. 15 jaOverwegende clat cle in het micldel benuari 1948 samengeschakelde wetten betref(ende de inkomstenbelastingen, door- doelde verklaringen en stukken zijn :
dat het bestreden arrest beslist heeft dat aan de ene zijde, het antwoord van aanter zake gewichtige, bepaalcle en over- legster op de door de controleur gedane
eenstemmende vermoedens bestaan, waar- vraag om ophelderingen van 9 juni 1949,
op de administratie gesteund heeft en, aan de andere zijde, het op 15 juli
om met recht te beslissen clat een vermo- daaropvolgencl door de burgemcester van
gensaccres van 177.000 frank ofwel van Ooike afgelevercl getuigschrift;
toevallige verrichtingen, ofwel van schenOverwegencle dat het eerstgemeld stuk
kingen voortkomt, dan wanneer arti- gewag maakt van lwt kweken van konijkel 1349 van het Burgerlijk Wetboek de nen en kalkoenen << voor clrinkgelcl ll, dan
rechter slechts toelaat uit een bekend wanneer, naar luicl van het tweecle stuk,
feit gevolgtrekkingen tot een onbekend aanlegster, van kleins af door haar ooms
feit af te leiclen, en het hier onmogelijk opgenomen, in het beclrijf zoncler verblijkt bij gebrek aan juiste bepaling van goecling· hielp, doch « voor haar reke-

-

t'7i -

ning Jl kleinvee en pluirngedierte rnocht
kweken;
Overwegencle dut, door aan aanlegsters
verklaring meer waarde te hechten dan
.aan het getuigschrift van de burgerneester, het arrest het aan de akten verschuldigd geloof niet heeft geschonden ;
Overwegende dat het middel in feite
niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosi;en ..
1() november 1954. - 2° karner. - Yoorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslag_qever, H. Belpaire. - GeUjlclttirlende concl-nsie, H. F.
Dumon, advocaat-generaal. Pleiter,

H. Van Leynseele.
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lNKOMSTENBELASTINGEN. -

WIJZIGING VAN EEN DOOR DE ADMINIS'l'RATIE VAI.S
PROCEDURE VOORBEVONDEN AANGIFTE. ZJEN DOOR AR'l'IKEL 55 VAN DE SAMENGESOHAKELDE VVE'r'l'EN. GEEN 'l'USSENKOMS'r VAN
DE FISOALE OOMMISSIE. AARD VAN HE'r
BEWIJS
DAT
OP
DE
BELASTINGPLIOH'l'IGE
RUST.

Wannem· de belasUngpUchtige een door
de ad-m·inistratie vals bevonden aanyifte gedaan heeft, en het yeschil niet
door de a.dministrrttie aan het advies
vr1n de fiscale commiss·ie overgelegd
we1·d, -mag de rtanslay door het tegenbewijs bestreden wo1·den zonde·r dat de
bela.stinyplichtige gehou.den is het j-niste
bedray van zi.in belastba1·e inlcomsten
te bewi-jzen. (Sarnengeschakelde wet-

ten, art. 55.)
(MAGIS-LINOHET, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
:arrest, op 11 juni 1952 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste rniddel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 2 van de wet van 15 mei
1846, gewijzigd door artikel 5 van de
wet van 9 april 1935, 1 van de wet van
31 maart 19J7, 55, paragraaf 1, en 74,
lid 1, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, sarnengeschakeld bij
besluit van 31 juli 1943 en voor zoveel als
nodig bij besluit van de Regent del. 15 januari 1948, 2 van het besluit van 31 juli
1943 en voor zoveel als nodig 2 van het
besluit van de Regent del. 16 januari 1948

houdende samenordening van de wetten
betreffende de nationale crisisbelasting,
doordat het arrest beslist heeft dat het
ten kohiere brengen van de litigieuze aanvullende aanslag binnen de termijnen
voorzien voor de vestiging van de navorderingen van rechten op afgesloten dienstjaren mocht gedaan worden, dan wanneer, volgens artikel G van de wet van
9 april 1935, hetwelk artikel 2 van de wet
van 15 mei 1846 heeft gewijzigd, de verrichtingen betreffencle het invorderen der
aanslagen mogen voortgezet worden tot
op 31 maart van het jaar dat dit volgt dat
zijn naan1 aan het dienstjaar geeft, hetzij in onclerhavig geval tot op 31 maart
1947 voor cle inkomsten van 1945 welke
tot het dienstjaar 1946 behoren; dat,
krachtens artikel 1 van de wet van
31 maart 1947, de afsluitingstermijn van
gezegd dienstjaar tot op 31 juli 1947 werd
voortgezet en clat het beheer slechts op
24 september 1948 tot het ten kohiere
brengen is overgegaan; dan wanneer,
volgens artikel 74 van de samengeschakelde wetten, de ontdoken b\)lasting geclurende vijf jaar kan gevorderd of nagevorderd worden in geval van gebrek aan
. aangifte of van vrijwillige o'nvolledige of
onjuiste aangifte met het voornemen de
belasting te ontduiken, en, gedurende
drie jaar wanneer de ontoereikendheid
van de aanslag « uit andere oorzaken )J
voortvloeit, dan wanneer, door «andere
oorzaken J) client verstaan, degene, andere
clan het bedrog, die aan de belastingplichtige te wijten zijn, en niet een vergissing van de administratie die, door de
aangifte van de belastingplichtige en der
bijgevoegde stukken, in het bezit is van
al de elementen om de belastbare grondslag te vestigen, wat het geval in onderhavig geval was, vermits om de belastbare grondslag te wijzigen, de controleur
uitsluitend gesteund heeft << op de oppervlakte der geexploiteercle gronden en op
de uitbetaalde lonen, bestanddelen welke
in de bijlagen van de aangifte aangeduid
waren; dan wanneer het arrest zijn beslissing· motiveert door te verklaren dat
« de aangifte en haar bijdragen door
geen boekhouding waren gestaafd, dat er
geen regelmatige inventaris bestond en
dat een cleel van de uitbatingsontvangsten
he.t voorwerp van ruwe schattingen had
uitgemaakt )), dat het arrest aldus aan
de wet bijvoegt en een aan de administratie te wljten nalatigheid ten laste van
de belastingplichtige legt :
Overwegende dat het rniddel op de bewering steunt dat om de belastbare
grondslag te wijzigen, de administratie
uitsluitend de opgave zou gebruikt hebben van de oppervlakte der gronden en
van llet bedrag der lonen, welke in de
aangifte voorkomt;
Overwegende dat deze bewering steun

-172vindt noch in de aauhalingen van het arrest, noch in enig stuk waarop het Hof
vermag acht te slaan; dat het arrest integendeel, enerzijds, vaststelt dat de administratie, bij toepassing van artikel 28
en bij verwijzing uaar de normale wino;ten van soortgelijke belastingplichtigen,
de belastbare grondslag heeft vastgesteld
op een in overleg 1net de betrokken bedrijfsgroeperingen bepaalde forfaitaire
grondslag, dat het arrest anderzijds, hierop wijst « dat de· bijlagen van de aangifte
!lo,or geen boekhoucling waren gestaafd,
dat er geen regelmatige inventaris bestand en dat een deel van de uitbatingsontvangsten het voorwerp van ruwe
schattingen had uitgemaakt ll, dat het
arrest daaruit afieidt dat deze aangifte,
noch volledig noch juist was;
Waaruit volgt dat het middel feitelijke
grondslag mist;
Over het tweede micldel, afgeleid uit
de schending van artikel 55 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doorclat, i'ndien de
belastingplichtige, zoals in onderhavig
geval, een aangifte heeft gedaan, de administratie deze niet mag wijzigen tenzij
door overeenkomstig artikel 55 het bewijs
te leveren van de onjuistheid dezer aangifte; dat slechts bij niet aangifte of bij
niet indienen, binnen de door de wet
voorziene termijn, cler door de administratie gevraagde verantwoordingsstukken enz. het bewijs van het juist bedrag
zijner inkomsten 011 de belastingplichtige
rust, dan wanneer het arrest zijn beslissing steunt op de reden « dat de administratie alzo het bewijs geleverd heeft
waartoe zij gehouden was en dat verzoeker in gebreke is gebleven het bewijs van
het juist bedrag zijner inkomsten te leveren ll :
Overwegende dat, indien de belastingplichtige een aangifte heeft gedaan die
door de administratie vals wordt bevonden, de schatting van de belastbare
grondslag, naar luid van artikel 55 der
samengeschakelde wetten zal kunnen gedaan worden « behalve tegenbewijs ll valgens tekenen of indici-en waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan nit
de aangegeven inkomsten;
Dat, luidens hetzelfde artikel 55, de
aldus
aangeslagcn
belastingplichtige
slechts het bewijs van het juist bedrag
zijner belastbare inkomsten moet leveren
indien het advies van de conunissie
waarvoor het geschil kan gebracht wor- ·
den, overeenstemt met het bedrag dat de
controleur voornemens is als grondslag
van de aanslag aan te nemen;
Dat de bij toepassing van artikel 55
aangeslagen belastingplichtige slechts het
tegenbewijs moet inbrengen, behalve in
geval van tussenkomst der commissie wel-

ke een overeenstemmend advies geeft, ter~
wijl enkel de belastingplichtige die varr
ambtswege bij toepassing van artikel 56
belast wordt altijd het bewijs van het
juist bedrag van zijn belastbare inkomsten moet N.ibrengerr;
Overwegende dat het arrest in onderhavig geval vaststelt dat a::mlegger een
aangifte gedaan had die onjuist werd bevonden en dat de administratie de belastbare grondslag bij verwijzing naar de
winsten van soortgelijke belastingplichc
tigen gev4stigd had, dat daaruit volgt dat
aanlegger bij toepassing van artikel 55
aangeslagerr wenl zonder dat de betwisting aan de commissie voorgelegd was
geweest;
Overwegende dat het bestreclen arrest
aanleggers beroep niet gegroncl verklaart
om reden dat de administratie cc het bewijs bijgebracht heeft welke zij levere1~
moest en clat aanlegger in gebreke is gebleven het juiste bedrag van zijn inkomsten bij te brengen ll;
Dat het arrest aldus aan aanlegger niet
aileen het tegenbewijs heeft opgelegd
doch ook een bewijs clat in onclerhavig
geval door artikel 55 niet ''ereist wordt;
vVaaruit Yolgt clat het arrest deze in
het miclclel becloelcle wetsbepaling h'eeft
geschonden;
,
Om die redenen, verbreekt llet bestreclen arrest, behalve voor zoveel het heslist
heeft dat de litigieuze aanslag wettelijk
binnen de termijn van artikel 74 der samengeschakelcle wetten gevestigd wercl;
beveelt dat melding van orrclerllavig arrest zal gemaakt worclen op de kant van_
de gecleeltelijk vernietigde beslissing; ve~;
oordeelt de Staat tot de kosten; verwijst
cle alzo beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
1

16 november 1954. -

26 kamer. - V001'de Clippele,
I;aadsheer waarnemencl voorzitter. - GeUjlcl-wiclende conclu.sie, H. F. Dumon, aclvocaat-generaal. - Ple'iter, H. Van I.eynseele.

:z'itter en verslaggever, H.

2 6 KAiVIER. - - 17 november 1954

1° MILITIE. -

DIENSTPLICHTIGE WELKE
DOOR DE GENEESHEER, DIE AAN HET HOOFD
VAN DE GEZONDHEIDSDIENS'l' VAN HET RECRU'l'ERINGS- EN SELECTIECEN'l'RU:i\£ STAAT, GESCHI'KT YOOR DE DIENST WERD BEVONDl;N EN
HUISV\TAARTS '"r~nD GE7.0NDEN IN AF'WACH'l'ING
DA'l' HIJ TOT DE 1VERKELIJKE DIENST ZOU
WOR-DEN OPGEROEP~JN. DIENS'l'PLICH'l'IGE'
GELIJKGES'fELD :ME'l' EEN n£ILI'l'AIR 1¥IET ONBE:PAALD VEHLOF.

2° MILITIE. -

VHIJLA'l'ING OP MORELE
GHOND. lNGESCHREVENE WAARVAN DRlE
BHOEDERS HUN ACTIEVE DIENS:l' HEBBEN VOL-

-- 173BHAc;H'l'. BROEDEHS DIE VOOR HE'!' VEHS'£HIJKEN VAN DE '1'01' HE'!' INDIENEN VAN DE
VRAAG 0.1\1 \'HIJLA'l'ING BEPAALDE AANVHAAGTEHMIJNEN WEHKELIJK HUN DIENST VOLBRACHT HERREN 0~' IN AFWACHTING VAN HUN
OPROEPING TO'!' Die AC'l'IEVIc DIENST HUISW AARTS WEHDEN l1EZONDEN. AANVRAAG
INGEDIEND NA HE'J.' VER.S'l'RI,JIU~N VAN DIE 'l'ER~U,JN. NIE'l'-ONTI'ANKELI.JKHEID.

1° De dienstpUchtige, wellce door tle yeneesheer, tl·ie 1wn het hooftl van de ge.zondheidsd·ienst van het recntter·ingsen seZecUecentntrn staat, yeschilct voo·r
de tlienst bevontlen werd en, in afwachting dat hi:i tot tle wedcez.ijlce ll'iimst
opgeroepen wonlt, h·u.iswaarts werd .gezonden nndat hem lezing van de beknopte ·inhonfl fle1· m'ilitwi1·e wetten tveTtl
f!Cgeven en hem gezegfl wenl flat hij e·r
ann onderwo1·pen we·rfl, moet aangezien
worden als z·ijnde ·in een gez.ijlcctardige
toestanfl als ae m'ilitwir rnet onbepaald
·verlof; hij wonlt gencht nnwr de zin
Dctn (LTtikel 1'2, 2°, vwn fle llienstplicht·wet zijn act-ieve dienst te hebben volbracht (1). (Wet van 15 juni 1951, arti-

kell2, 2°, 57 en 62.)
2° De dienstpUchtige, wiens 7woeflers hnn
a.ctieve flienst Dolbr·ncht hebben of floor
de geneeshee·r, rz.ie fum het hoofd van de
yezondheidsdienst vnn het ·reC1"1tte'l"inusen selectiecentru.rn stnnt, ueschUct voor
de dienst werden be·vonden, en v66r het
·ve1·strijken van de tot het ·i.ndienen vnn
de vrngen om ·vrijlnting bepnnlde nnnv·raagte1·rni:inen h·wiswanTts we·rden gezonden, lean, bij toepassing vnn a1·ti7cel 1 vnn de wet van 12 maa·rt 1954,
geen annspraak m.alcen op de DTijlating
· in v·redest'ijd voorzien ten voordele van
een ingesch·revene wna·rvan llr·ie broeders hun nctieve dienst volb1·a.cht hebben (2). (Wet van 15 juni 1951, art. 12,
2° en 20; wet van 12 maart 1954, art. 1.)
(PYPE.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 1 october 1954 .gewezen door
de hoge militieraad;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van artikel 12, 2°, van de wet
van 15 juni 1951 betreffend.e de militie, de
recrutering en de dienstplicht, gewijzigd

(1) Voorwoord betreffende de wet van 15
juni 1951, Parlern.Handel., Kamer, zittijd 19501951, nr 98, blz. 52 ; ARCQ, Commentai·re rle la
loi sur la rnilice, nr 261. Zie ook verbr, 23 november 1896 (Bull. en PAsrc., 1897, I, 23,
en noot 2); 6 augustus 1900 (ibid., 1900,

door artikel 1 van de wet van 12 maart
doordat de bestreden beslissing
voorhoudt dat een dienstplichtige, welke
nog zijn eenheid niet vervoegd heeft om
zijn actieve diensttermijn te volbrengen.
niettemin moet aangezien worden als hebbende zijn actieve dienst volbracht in cle
zin van hogervermelcle wetsbepalingen.
vanaf het ogenblik clat hij door cle genees:
beer, die aan het hoofd van de gezonclheiclsdienst van het recruterings- en selectiecentrnm staat, geschikt voor de
dienst bevonden wordt en in afwachtino·
van zijn oproeping onder cle wapens huis":
waarts wonlt gezonden :
Overwegemle dat aanlegger, clienstplichtige van de lichting 1954, tot staving
van zijn aamTaag om vrijlating op morele groncl, gegrond op artikel 12, 2°, van
cle wet van 15 juni 1951 en op artikel 1
van de wet van 12 maart 1954, liet gelden
dat een zijner drie broeclers, wier diensten
hij inriep, nog niet in werkelijke dienst
was op <11 januari 1.953; dat, zo cleze
broeder immers door de geneesheer, CliC'
aan het hoofd van de gezondheidsdienst
van het recruterings- en selectiecentrum
staat, geschikt voor de clienst bevonden
werd, en, in afwachting dat hij tot de
werkelijke clienst opgeroepen wenl, huiswaarts werd gezonden, hij niettemin
slechts op 2 februari 1953 zijn eenheid
vervoegd heeft om er zijn actieve <1iens1termijn te volbrengen;
Overwegende dat het verblijf van een
dienstplichtige in het voornoemd centrum
als werkelijke dienst moet bescho nwd
worden; dat de geschikt bevonden dienstplichtige, die, bij het verlaten van dit
centrum, in afwachting dat hij tot cle
werkelijke dienst opgeroeven wordt huiswaarts gezoml<en wordt, moet aangezien
worclen als zijnde in een gelijkaardige
toestand als de militair met onbepaald
verlof, en derhalve, geacht wordt, naar
de zin van de in het miclclel bedoelcle
wetsbepalingen, ZlJn actieve dienst te
hebben volbracht; dat het middel derhalve naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziPning.

1954,

17 november 1H54. - 2° kamer. ---c Voorzitter, H. de· Clippele, raaclslleer waarm·mend voorzitter. - Versla.Qr1eve1·, H. Delahaye.
GeUj Jclu.iclende
conclnsie.

H. Paul Mahaux, aclvocaat-generaal.

I, 342); 18 januari 1904 (ibid., 1904, I, 109);
2 en 9 april 1906 (ibid., 1906, I, 182 en 190).
Vergel. verbr., 18 januari 1954 (A1·r. Yerbr.,
1954, blz. 339).
(2) Zie verbr., 9 november 1953 en 15 maart
1954 (Arr. Yerb1·., 1954, blz. 152).
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1° REDENI<JN VAN DE VONNISSEN EN

ARRESTEN. - S1'RAFZAKEN. - BESLISSING VAN VEROORDELING. - VERWEER VAN
DE BETICHTE NIET ONDERZOCHT. - NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.
2° HOGER BEROEP. - VoNNIS VAN DE
POLI'l'IERECHTBANK. - VERKLARING VAN BEROEP DOOR EEN ADVOCAA'l'. - ADVOCAAT
WELKE NIET REWIJS'l' RI.JZONDER.E VOLMACH'l'
ONTVANGEN 'l'E HEBBEN. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1 o Is niet ge-motivee·rd het vonnis van
·veroor·deUng flat een 1·ege~matig voo1·venveennicldel
niet
begebr·aoht
sp-i·eelct (1). (Grondwet, art. 97.)
2° Is niet ontvwnlcelij 1c het bemep, nnmens cle betichte en de lmrgel'l·i.flc ve1·a.nt·woorclelijlce pwrtij teuen een vonnis
va.n rle poUtierechtlJnnk ingestelrl, doo1·
een advoectat d·ie niet bewijst claa1·toe
li'i:izonde1·e volmaoht ont1;nngen te hetiben hetzij vawwege cle partijen zelf hetz-i,j vanwege de persoon ctan clewellce die
pnrNjen bijzondeTe volmacht geyeven
hebben nwt reoht van incleplantsstelU.nu
zondeT aand-niding van de in de 11lnnts
gestelde persoon (2). (Wet b. van straf-

vordering, art. 204; wet van 1 mei 1849,
art. 5.)
(BEQUOYE EN NA'l'IONALE MAA'l'SCHAPPIJ VAN
BUUR.TSPOOR.WEGEN, T. COR.NELIS EN VANDERPERREN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 februari 1954 in hager beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brugge;
A. Wat bet~·eft de voorziening van heklaagde Bequoye :
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de heslissing gewezen over de publieke vordering :
Overwegende dat, bij gebrek aan hoedanigheicl van aanlegger, de voorziening
niet ontvankelijk is in zover zij de beslissing betreft waarbij medebeklaagde
Cornelis vrijgesproken werd en de burgerlijk verantwoordelijke partij Vanderpen·en buiten zake gestelc1 werd;
Wat betreft de op strafgebied ten laste
van aanlegger uitgesproken veroordeling :
Over het eerste micldel, afgeleicl nit de
(1) Verbr., 15 februari 1954 (Bu.ZZ. en PASIC.,
1954, I, 531).
(2) Verbr., 14 juli 1952 (Arr. Vm·br.,
1952, biz. 666).

schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis de ter
zitting van de correctionele rechtbank genomen conclusies niet beantwoordt, waarbij eiser voorhield dat bewezen was dat
hij het geparkeerde autovoertuig reeds
aan het voorbijrijclen was toen de nit de
tegenovergestelcle richting aankomencle
tegenligger zichtbaar wercl :
Overwegende dat eiser bij zijn conclusies deed gelden clat nit de verklar'ingen
van twee getuigen vaststaat dat hij het
geparkeerde autorijtuig reeds aan het
voorbijsteken was, wanneer het autovoertuig van de meclebeklaagcle Cornelis uit
een bocht aangereden kwam; clat geen tegenligger in het zicht was wanneer eiser
zijn voorbijstekingsmanamvre aanving en
dat er dus op clat ogenblik geen gevaar
voor ongeval bestond;
Overwegende clat het vonnis dit verweermidclel geenszins bespreekt; dat het
clm·halve het artikel 97 van de Grondwet
geschonclen heeft;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vorclering Yan V anclerperren :
Overwegencle dat de verbreking van de
beslissing gewezen over de publieke vordering ten laste van aanlegger de verbreking medebrengt der tegen hem over hogerbecloelde burgerlijke vordering gewezen beslissing;
B. Wat betreft de voorziening van de
Nationale Maatschappij van buurtspoorwegen,
burgerlijk
verantwoordelijke
partij :
Overwegencle dat uit geen stuk der
rechtspleging blijkt dat aanlegster, in
haar voornoemcle hoeclanigheid, haar
voorziening zou hebben betekencl aan de
vartijen tegen welke zij gericht is; dat
de voorziening derhalve bij toepassing
van artikel 418 van het Wetboek van
strafvordering, niet ontvankelijk is;
Overwegencle nochtans dat, tengevolge
Yan de verbreking der ten laste van beklaagcle Bequoye over de publieke en de
burgerlijke vorcleringen uitgesproken veroorclelingen, de beslissing waarbij aanlegster burgerlijk verantwoorclelijk voor
cleze veroorclelingen werd verklaard, zoncler voorwerp vodrkomt;
0. Wat betreft de voor.ziening van cle
Nationale Maatschappij van buurtspoorwegen, burgerlijke partij, tegen verweerclers Cornelis en Vanderperren :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Gronclwet, 199, 203 en 204 van het w·etboek van
strafvorclering, cloorclat het bestreclen
vonnis de door beklaagcle Cornelis en door
de burgerlijk verantwoorclelijke partij
Vanderperren ingestelcle beroepen ontvankelijk verklaart, clan wanneer uit

~------·-------

-175de stukken van het dossier blijkt dat de
verklaring van voormelde beroepen, ingediend werd door lVI•r Frans Mertens, die
niet in bezit van een bijzondere volmacht
was:
Overwegende dat nit de stukken der
rechtspleging vaststaat : 1 o dat :M•r Frans
Mertens, advocaat te Brugge, << loco
J\'[er J. Kervyn, ingevolge volmacht dd.
28 april 1953 ll namens Maurice Cornelis
en namens Josse Yanderperren, op 6 augustus 1953 ter griffie der Politierechtbank te Ardooie, verklaard heeft tegen
het door bedoelde rechtbank op 28 juli
1953 uitgesproken vonnis hoger beroep in
te stellen; 2° clat voornoemde partijen op
28 april 1953 aim J\II~r Kervyn volmacht
hadden gegeven om beroep aan te teke'nen, met vermogen van indeplaatsstelling;
Overwegende dat, wanneer een bijzonder gevolgmachtigde namens een partij
tegen een vonnis van ecn politierechtbank
beroep aantekent, de volmacht, dit is het
geschrift waaruit het bewijs van de
macht van de lasthebber blijkt, bij de
akte van beroep moet gevoegd worden;
dat dit geschrift om bewuste macht te
rechtvaardigen door zichzelf, en zoncler
inachtneming van uitwenclige elementen,
volledig moet zijn; dat het derhalve noodzakelijkerwijze de lasthebber moet vermelden;
Overwegende dat, in geval van indeplaatsstelling van mandataris, krachtens
een door oorspronkelijke lasthebber aan
een derue gegeven volmacht, het geschrift
dat de indeplaatsstelling instelt, de in de
plaats gestelde persoon moet aanduiden
indien de indeplaatsstelling niet door de
oorspronkelijke volmacht bepaald is ;
Overwegende dat geen stuk voorgelegd
wordt waaruit het bewijs zou blijken dat
M•r Kervyn zijn confrater lVI61' Mertens
in zijn plaats zou gesteld hebben;
Overwegencle dat de stukken 59 en 60,
luidens dewelke Cornelis en Yanderperren op 7 augustus 1953 aan M•rs Mertens
en Kervyn volmacht hebben gegeven, ter
zake niet dienend zijn doordat de besproken beroepen op 6 augustus 1953 werden
aangetekend;
Overwegende dat nit deze beschouwingen volgt dat de correctionele rechtbank
voornoemde beroepen nietig had moeten
verklaren;
Overwegende dat, bij gebrek aan regelmatig beroep van Cornelis en Yanderperren, het bestreden vonnis deze partijen
niet wettelijk kon ontlasten van de veroordelingen die tegen hen door de eers'te
rechter ten voordele van eiseres, burgerlijke partij, uitgesproken waren geweest;
Dat het middel derhalve gegrond is;
Om die redenen, verlJreekt het bestreden vonnis, in zover het straf- en burger-

lijke veroordelingen tegen Bequoye uitspreekt en over de burgerlijke vordering
van de Nationale lVIaatschappij der buurtspoorwegen tegen verweerders uitspraak
doet, de beslissing waarbij voornoemdf~
maatschappij burgerlijk voor de ten laste
van Bequoye uitgesproken veroordelingen
verantwoordelijk werd verklaard, zonder voorwerp voorkomende; verwerpt
voor het overige de voorziening van Bequoye; verwerpt de voorziening van dp
Nationale Maatschappij der buurtspoorwegen, als burgerlijk verantwoordelijke
partij; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt de Nationale Maatschappij
der buurtspoorwegen tot de kosten van
haar voorziening als burgerlijk verant:woordelijke partij; veroordeelt verweertlers tot een helft der kosten van andere
voorzieningen; laat het overige der kosten de Staat ten laste; verwijst de alzo
beperkte zaak naar de Oorrectionele
Rechtbank te Kortrijk, zetelende in hoger beroep.
'
17 november 1954. -- 2• kamer. -

Fom·-

zitter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve·rslaggevet·,
H. Bareel. -- Gelfjlclnidende concl·u.s·ie,

H. Paul :Mahanx, aclvocaat-generaal.
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ONYRIJWILLIGE
YERWONDINGEN
EN DODING. JliiiSDRIJF VOORZIEN
DOOR AR'l'IKEL 422 VAN HET S'l'RAFWETBOEK.
-- 0NGEVAL VAN AARD OJiii DE PERSONEN DIE
ZICH IN DE SPOOR'l'REIN BEVINDEN IN GEVAAU

TE BRENG!cN. -- BEUHIP.
De bewoordingen van a·rtikel 422 van het
Str-afwetboek naa1· lnid waarvan « wannee?· een spoortrein een on,qeval onder{taat van zullce annZ dat de per-sonen
d·ie er zich in bevinden in geva(M" wo·rrZen geln'acht ll bedoelen ellce gebe1!r-tenis die 1xm awnl is cle personen, (lie er
zich in bev·inden, in gevaa1· te bt·engen
en inzonderhei(l het plots remmen van
een tnMm·i;itnig (lnt doo1· een onbehendige manamvre van een weggebnt.ilcer
veroorzanlct 1.vonlt (1).

(DUA.)
AUHEST.
HET HOF; -

Gelet op het bestredeu

(1) NYPELS, Legislation cl'imi:nelle, bd III,
blz. 243, nr 109; NYPELS en SERVAIS, bd. III,
art. 422, nr 2.

176arrest, op de 17 februari 1954 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat aanleggers hun voorziening tot cle beslissing over de openbare
vordering beperkt hebben;
Over het eerste micldel, afgeleid nit de
schending van artikel 422 van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest het
plots remmen van het tramrijtuig, welke
de door een reiziger geleclen schade
heeft veroorzaakt, als cen « door een
spoortrein ondergaan ongeval )) heeft l)eschonwd, clan wanneer zulke omstandigheid geen naar de zin door voormelde
wetsbepaHng bedoeld ongeval uitmaakt :
Overwegende dat nit de voorbereidcnde
werkzaamheden van het Strafwetboek, en
namelijk nit cle memorie van toelichting,
betreffende artikel 422, blijkt dat het bestreden arrest deze wetsbepaling, overeenlwnmtig de wil van de wetgever verklaard
heeft;
OvPrwPgencle, immers, clat er tp lezen
staat clat door voormelde wetsbepaling
« elke gebenrtenis van aarcl om de personen welke zich erin - in de spoortrein hevindeu, in gevaar te brengen ll bedoeld
wonlt;
Dat de onbehencligc zwenking van aanlegger die het plots re1nmen van het tra}1lrijtuig heeft veroor.zaakt, en aldus schade
a an eEE inzittencle ervan - heeft berokkend, zulkP gebeurtcnis uitmaakt; ·
Dat het miclael derhalve n~et gegrond
is;
Over het tweede micldel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, cloorclat het bestreclen arrest de conclusies van aanleggers niet heeft beantwoorcl, waarin zi.i aanvoerden eerste onclercleel - clnt uit geen element van
de znak bleek clnt het remmcn een nbnormale schok had teweeggebracht, en tweecle onden1eel dat, zelfs indien
zulks vaststoncl, het slachtoffer zich tegen
zulke sclwk cliende te beschermen door
zich aan de handvnten vast te houden :
Overwegende - wat het eerste onderdee! betreft - clat de rechter over de
groncl sonverein heeft geoorcleelcl clat uit
de elementen cler zaak bleek dat IIet remmen een abnormale schok had veroorzaakt en clat hi.i niet verplicllt was de
argumenten van nanleggers cliennangaande te beantwoorclen ;
Overwegencle - wat het tweedc onderdee! betreft - clat het arrest vaststelt
llat « uiet llewezen is clat het slachtoffer
zieh niet behoorlijk aan de daarvoor bestl'nHle steunijzers vasthield ll;
Dat geen ondercleel van het middel lmn
aaugenomeu worden;
IDn overwegencle, voor het overige, clat
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgescllreven rechtsvormen werden na-

geleefd en dat de beslissiug overeenkomstig de wet is ;
Om cUe reclenen, verwerpt lle voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
17 november 1954. -

2" kamer. -

Vom·-

z'itter, H. de Olippele, raaclsheer waarneIhencl voorzitter. - Ve-rslaggever, H. De
Bersaques. Gelijlclu'iflende conclttsie,

H. Paul lYlahaux, aclvocaat.-generaal. Pleite·r, H. J\llahieu (van cle Balie van beroep te Brussel).
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. AHREST VAN BUITENVERYOLGINGSTELLING. -'-- VOORZIENING VAN DE
BURGERLIJKE PAHTl.T ALLEEN. - - DRAAGWIJD'l'E.

2° MIDDELEN 'rOT VBRBRFJKING. STRAFZAKEN. AHRES'l' VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING. VOORZIENING VAN DE
RURGERLIJKE PAR'l'I.J ALLEEN. MIDDEL
DAT Ei\TKEL EN ALLEEN 1_'EGEN DE BESLISSINH

VAN BUI'l'ENI'ERVOLGINGS'l'ELLINO OPKOM'l'. NIET-ON'l'l'ANKELI.TKHEID.

10 De bn·rgerl-ijke pa-rt·ij ·is slechts ontvanlccUjlc orn z·ich tegen een a.n·est van
b'l!itenvePvolgingstell-ing te ·voomien in
de rnate waarin zij er bij tot schadever(JOCding, tot de lcosten van de openbare
vor·de·ring en tot de kosten van de burge-rl-i.ilce vonler·ing vemonleelll wordt (1)
2° De b~trge·rlij ke ZJar·f'ij, d·ie zich voom·iet
tegen een arrest vnn b·witenvervolgingste/.ling, wanr·bij deze pnr·tij tot schnde·vergoed·ing en tot de lcosten 1Jer·oonleeld
wonlt, is n·iet ontvu.nlceli,Jlc orn tot stctv·ing vnn haar· voorziening een rniddel
te doen golden flat u.itsl11--iterul tegen de
beslissing vwn bwitenver-volgingstelling
over· de p1t-blielce vor·der-·ing gcr ..ioht is (2).
(iVIINNOEY, '1\ DE VOS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 25 februari 1954 glewezen door
de kamer Tan inbeschulcligingstelling van
het Hof van beroep te Brussel;
Gelet op het enig· midclel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 491 van het
Strafwetboek, 128, 130, 135, 136, 229, 230
van het Wetboek van rechtspleging in
(1) en (2) Verbr., 4 juli 1949 (Arr. Vm·b,·.,
1949, blz. 433); 2 juli 1951 (ibid., 1951,.,
blz. 649).

strafzaken, !)7 van rle Gronclwet, doordat
l1et bestreden arrest het bevel bevestigt
waarbij verweercler buiten vervolging
werd gestelcl en eiser tot de kosten en
tot 500 frank schadevergoeding veroordeeld werd door te verklaren dat
er geen genoegzame bezwaren bestaan
om de betichte naar de correctionele
rechtbank te verWIJZen om reclen :
1° « dat verzetter ter zitting van de kamer van inbeschuldigingstelling verklaard
!weft da t kwestieuze wagen thans in zijn
bezit is ll; 2° « clat, wat de goederen
aangaat, betichte bekent die goederen
·ontvangen te hebben, ze verkocht te hellhen, en de opbrengst ervan aan verzetter b<,taald te hebben; dat hij enkel goederen voor een waarde van 1.000 frank
weerhouden had zonder ze te betalen ll
(stuk H2), dan wanneer het door artiJ;:el 4!!1 van het Strafwetboek voorziene
misdrijf <~en aflopend misdrijf uitmaakt,
dan wanneer de teruggave, in de loop van
11et onderzoek, van het verdnistenl voorwerp het gepleegd misdrijf laat bestaan,
dan wanneer het door betichte bekend
weerhouden van « goederen voor een
wa:ude van 1.000 frank ll die hij van eiser
ontvangen had, het te zijnen laste gelegde
misdrijf nitmaakt, waarnit volgt dat het
lJestreden arrest geen genoegzame en gel-tligP redenen inroept om vPrwPenler butten v<~rvolging tP stellpn Pn eisPr tot de
kosten Pn tot sehadevergoeding te ver·
Dordelen :
Overwegencle flat het hestreden arrest
l1et verzet van aanlegger tegen Pen ten
voordele van verweercler op 19 december
1!153 floor de raadlmmer van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel verleende beschikking van buitenvervolgingstelling heeft afgewezen, en hem tot de
kosten alsmede tot schadevergoe<ling
veroorrleelcl heeft;
Overwegen<le dat het openbaar ministerie zicb niet in verbreking, tegen deze beslissing voorzien heeft;
Overwegende dat cle voorziening van de
lmrgerlijke vartij tegen zulk arrest
slechts ontvankelijk is in de mate waarin zij cle veroorcleling tot de kosten en
tot sehadevergoecling betreft;
Overwegemle dat uit geen stuk van de
procedure blijkt clat de voorziening aan
het openlmar ministerie lletekencl werd,
zodat zij, wat de kosten van de publieke
vordering aangaat, niet ontvankelijk is
(art. 411' van hct \Vetboek van strafvortlering) :
Overwegende dat het door aanlegger ingeroepen mirlrlel enkel is gericht tegen de
beslissing van niet vervolging en niet tegen de veroordeling tot schaclevergoefling
eu tot <le kosten van de burgerlijke vorflel'ing, zodat het niet ontvankelijk is;
Om die reflenen, verwerpt fle voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
VERRR., 1955. 12

17 november 1954. - 28 kamer. - Voo,·zittm·, H. de Clippele, raadsheer waarnf'menfl voorzitter. - VeTslaggeveT, H. De
Bersaques. GeUjlcl~tidende conolusie.
H. Paul lVIahanx, advocaat-generaal.
Plelt61·, H. della Faille d'Huysse.
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S'l'RAFZAKEN. 0FFICIER VAN GERECH'l'F>
LIJKE POLITIE. J\'fiDDEL AANVOEREI\'DE DAT
DE ZAAK OVER];ENKOMSTIG DE ARTIKELEN 479
EN 480 VAN HE'l' WE'rROEK VAN .STRAFVORDERING lliENDE ONDEHZOCHT EN GEVONNIST. 0MS1'ANDIGHEID OAT DE INRREUKEN IN DE
UITOEFENING YAN HET AMR'l' VAN OFFICIER
VAN GERECH'fELl.TKE POLI'l'IE ZOUDEN GF:PLEEGD GEWEES'l' ZI.JN NIE'l' REWEZEN DOOR
DE S'l'UKKEN VAN DE PHOCEDURE. J\iliDDEL
WELK NIET K\N AANGENOMEN WORDJcN.

Kan n·iet aangenomen wo1·den het middel
aanvoe·rende rlat rle zarLlc oveTeenkomstig de bcpa.Hngen van de a-rtikelen 479
en 480 van hat Wetboek van stmtvoTdering rliende onderzooht en gevonnist,
-wannee1· het noah ·wit de telastlerming,
noeh 11.it de bcst·reden besUss:in.Q noeh
!tit de stulcken vwn de proeedn!"e geblelvcn is dat artnlegge1·, ojfieie1· van gereehteli:ilce 1JoUtie, de -misfll'ij·z;en in de
·nUoetening van zijn rtrnbt zon .Qcpleegd
hebben.
(REECKAERT.)
ARREST.

HIDT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 april 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het enig- middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 471l en vol·
gencle van llet Wetboek van strafvordl'clering, doordat het onclerzoek en het aanllangig maken van fle zaak volgens de regelen van gemeen recht inzake strafvorclering geschiedden, dan wanneer vermits
eiser in fle uitoefening- van zijn ambt Ylj.n
officier van gerechtelijke politie is opgetreden, de gewoonlijk aan de onderzoeksrechter en aan de procureur des konings
toegekende amhtsverrichtingen slechts
door de rlam·toe aangewezen oflicieren, onderscheiclenlijk en in het bijzonder door
fle eerste voorzitter en de procureur-generaal bij het llof van beroep, konden waargenomen worden, en efser rechtstreeks
v66r het hof van beroep had moeten gedagvaard worden, met het g-evolg dat het
omlerzoek waarop de vervolging steuilt
nietig is, en de correctionele rechtbank
ter zake onbevoegd was :
Overwegende flat de betichting er niet
op wijst en dat noch nit de bestreden he-

---------------------

-178slissing noch uit de stukken waarop het
hof vermag acht te slaan, blijkt dat aanlegger de hem ten laste gelegde misdrijven in de uitoefening van zijn ambt van
officier van gerechtelijke politie- zou gepleegd hebben;
Overwegende dat het middel dienvolgens niet kan aangenomen worden ;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantHlle of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
17 november 1549. - 2" kamer. - Voorzitter, H. de Clippele, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Ve·rslaggever, H. Rutsaert.- Gelijklni(lende conclttsie, H. Paul
.Mahaux, advocaat-generaal.

2e

KAMER-. -

17 november 1954

1°

GE:MEJEJNTEJREJGLElVIEJNT. REGLEMENT WAARBIJ VOOHZJEN WORDT DA'i' INGEVAL VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN DERDE
DE FI'l'BEl'ALING- DER LONEN SLIGCHTS DOOR DE
GEMEENTE AAN HAAR -AGENTEN, SLACHTOFFERS
VAN EEN ONGEl' AL,
V~;RSCHULDIGD
IS
IN
ZOVER DEZE DERDE IN GEBREKE ZOU BLJJVEN DE VERGOEDING WEGENS WERKONBEKWAAMHEID UIT TE KEREN. RECH1_'ER
OVEH DE GROND UI'l' DAT REDING AFLEIDENDE
DA'l' DE GEMEEN1-'E ZICH ER 'l'OE BEPERKT
HEEFT ZICH ALS BORG VOOR DE DOOR DE
AANSRAKELI,JKE DERDE, BIJ WI,JZE VAN SCHAHEVETIGOF~DING_,
V}~RSCl-llJLDIGDE
LONEN
TE
HESCHOUWEN, TEN OPZICHTE VAN HAAR AGENTENJ SLACH'J'OFFERS VAN EEN ONGEVAL MET
WERKONilEKWAAMHEID DA'l' DOOR DIE DER.DE
WERD VEROOR.ZAAKT. BEOORDELING WELKE ME'l' DIE CLAUSULE VERENIGilAAH IS EN,
DERHALVE, SOUVEREIN IS.

2°

BORG. BORGSTELLING VOOR DE OP EEN
ANDER R.US'l'ENDE DELICTUELE OF QUASI-DELICTUELE VERPLICH'l'ING 1_'0'1'' SCHADEVERGOEDING. WE'l'TELIJKE JlOR.GSTI~LLING.

3°

BURGEJRLI.TKE EIS. DERDE IN DE
PLAATS GESTELD VAN DE R.ECH'l'EN VAN HET
SLACH'l'OFFER VAN EEN MISDRIJF. KAN
ZJCH VOOR DE S'rR.AU'RECH'l'SJ\IACI-l'r IlUR.GERLIJKE PARTI.J STELLEN 'l'EGEN DE IlETICHTE.

(1) Verbr., 13 januari 1941 (A-rr. Verb1·.,
1941, blz. 5).
(2) Verbr., 13 januari 1941, hierboven.
(3) Verbr., 13 januari 1941, hierboven.
Zie oak verbr., 24 december 1941 (Ar1'. V erb1·.,
1941, blz. 259); 22 november 1943 (il1id., 1944,
biz. 30); 6 april 1949 (ibid., 1949, biz. 235);
2 maart 1953 (Bull; en PASIC., 1953, I, 497);
11 mei 1953 (Arr. Verbr., 1953, biz. 620).

4°

BURGERLI.JKE EllS. WEHKnEVERr
DIE 'ZICH, TEN BELOPE DER VERSCHULJ)JUDK
LONEN, BORG GESTELD HEEHT TEGENOVEH Zl,JN
AGENTEN
VOO!{
DE
SCHULD
VAN DERDEN
DIE HUN ONGEVALLEN BEROKKENEN WELKE.
EEN WER.KONBEKWAAMHEID MEDEBRENGEN. vVERKGEVER lliE IN DE PLAA'l'S VAN DE RECHTEN VAN ZIJN AGENTEN GES'l'ELD IS ZO HI,T
DIE LONEN BE1'AALD REEF'£. AANS'l'ELLING
VAN DIE WERKGEVER. ALS BURGERLIJKE PARTI,J VOOR DE STR.AFRECH1_'SMACH'1' WELKE:
ON'l'I'ANKELIJK EN GEGROND IS 'l'OT TEHUGBE'l'ALING VAN ·DE LONEN DOOH DEGENE DlE RET
ONGEVAL VEROOR.ZAAKTE.

1° Wanneer een gerneente1·er1lement voorziet dat, in geval vnn nanspq·nkelijlcheid van een de1·de, de u.Ubetaling. der
lonen doo1· de gerneente rwn ha.a.r agenten, slnchtoffers ·vnn een ongeva.l, sleohts
·verschnld-i,qd is in zover- deze aenle
·in gebreke blijft tlc vergoe(Un!J 1.Ver1ens werlconbek~V(U£mheid ·u.it te lceren,
ka.n cle ·rechtm· over de g1·oncl er wi.tajle:iden, zoncler het na.n d-it reglement
·ve·rschttlfUgd geloot te schenden, 1la.t de
{lemeente z·ich e1· toe beper-lct heeft tegenoveq· ha.nr agenten, slnchtojJen van
een onge-vnl 1.va.a.1·b·i:i zij we1·konbelvwaarnheill OtJUepen, borr; te sta.cm 1JOo·r ··
de doo1· rZe nansp1·a1celijke tler·de b-ij
·wijze van scha.cle·ver!Joedin{l versch1J,ld·i{fde lonen (1).
2° De boTgstel/.'ing nwg ·zwo1· de op een
nnde1· ntstencle del-ict?wle ot quasi-deUctttele verplichting tot schadevergoed·ing aange{fa.an wo1·den (2). (Burgerlijk

Wetboek, art. 2011 tot 2014.)
3° Degene di.e in de plaats van het dooT
hem vergoede slachtoffm· gesteld is kan
zich voor het st?·afge?·echt b1tr-gerlijlce
partij stellen tegen de betichte (3).

(Wet van 17 april 1878. art. 3 en 4.)
4° De we1·1cgeve1· die, in!Jevol{le een ola?.lSttle V(£n het ·re,qlernent tlnt zijn werlcnerne1'8 behee1·st, zich ten belope 1Ja.n rle:
lonen borg stelt te{lenove1· zijn agenten voor de schu.ltl ·vnn clenlen rlie
h1tn ongevallen met we?·konbelcwaarnheid ve1·oo1·zalcen, is ·in de plaats gesteld vnn de 1·echten zi._jner a.genten zo
hij h1m die lonen tPitbetaalt; zi,jn aanstelling als btwgerlijke partij om 1Jan-wege degene die het ongeval. ·oeroo?·zatLkte terngbetaling te belcornen, dient
ontvnnkeUjl;; en ,qegroncl ve1·kla.arfl (4).

(Burg. Wetb., art. 2029 en :1251,

:~o .)

(4) Verbr., 13 januari 1941 hierboven. Zie
oak verbr., 22 october en 24 december 1941
(Arr. Ve1·br., 1941, blz. 221 en 259); 5 december 1949 (ibid., 1950, blz. 203); 24 september 1951 en 17 maart 1952 (ibid., 1952,
biz. 10 en 393); 2 maart 1953 (Bull. en PASIC.,
1953, I, 497).

179(VAN HIMS'l', 1'. CALLE,
EN Sl'AD GEN'r.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 juli 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat eiser veroordeeld werd
wegens onvrijwillige slagen of verwondingen veroorzaakt aan politieagent
Calle, tot een geldboete, tot betaling van
schadevergoeding wegens morele schade
aan verweerder Calle en tot terugbetaling
aan de stad Gent van verscheiuene sommen welke tleze laatste aan haar agent,
verweenler Calle, uitbetaald heeft als loon
en bijkomende vergoedingen, gedurende
het tijdperk van werkonbekwaamheid
ontstaan tengevolge van het ongeval waarvoor eiser verantwoordelijk werd verklaard;
J. Wat de beslissing over de pnblieke
vordering betreft :
Overwegende dat de substantH~le of op
Btraf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
11. Wat de beslissing over de vordering
-van de burgerlijke partij Calle betreft :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel inroept;
III. '\Vat de beslissing over de vordeTing van de burgerlijke partij, de stad
Gent, betreft :
Over de eerste twee micldelen samengevoegd : het eerste, afgeleicl nit de scherrding van de artikelen 1101, 1134, 1165,
1166 1168, 1181, 1382, 1383, 2011, 2012,
2013; 2019 van het Burgerlijk Wetboek,
97 van de Grondwet, 3 en 4 van de wet
van 17 april 1878, de voorafgaande titel
uitmakende van het vVetboek van rechtspleging tn · strafzaken, doordat het bestreden arrest aan de stad Gent als burgerlijke partij, tegen eiser een onrechtstreekse vordering toekent om reden dat
uit de gemeenteverordening blijkt << dat,
ingeval van aansprakelijkheid van een
derde de uitbetaling der lonen door cte
:;tad Gent siechts verschuldigd is inzover
de dercle in gebreke zou blijven de vergoeding wegens werkonbewaamheid uH te
keren; dat aldus de stad Gent als borg
voor deze uitkeringen client beschouwd te
worden en krachtens artikel 2029 van
het Burgerlijk Wetboek, voor deze uitkeringen in de plaats komt van de schuld.eiser · dan wanneer indien bedongen wercl
dat 'rngeval van aansprakelijkheid van
een derde « de uitbetaling der lonen
slechts door de stad Gent verschuldigd is
inzover de derde in gebreke zou blijven
de vergoeding wegens werkonbekwaam-

heid te betalen ll; <lat het gevolg van
deze bepaling was dat de stad Gent niet
gehonden was de lonen te betalen zolang
niet bewezen was dat de derde de
vergoeding wegens werkonbewaamheid
niet betaalde, dan wanneer dergelijke beschikking ue stad Gent geenszins als borg
stelde voor de schnld van de aansprakelijke det•de maar lmar verplichting om
de lonen te betalen slechts voorwaardelijk maakte, dan wanneer er geen spraak
van borgstelling kan zijn tussen de
schuld van de stad welke ze verplicht
de lonen van haar politieagent te betalen (een nit overeenkomst ontstane verbintenis) en de sclmld van de aansprakelijke voor een ongeval, schuld welke verplicht de schade te herstellen (een nit een
misdrijf ontstane verbintenis) : het tweede afgeleid uit de schending van de artikelen 1165, 1166, 1382, 1383, 2029 van het
Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet
du. 17 april 1878, de voorafgaandelijke
titel uitmakende ·van. het Wetboek van
rechtspleging in strafzaken, 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
eiser in cassatie veroordeelt om aan de
stad Gent de bedragen terug te betalen
die zij als lonen aan het slachtoffer Calle
uitbetaald had, tlan wanneer de stad Gent
handelende bij onrechtstreekse vordering
niets anders kon vmderen dan wa t
aan de schuldeiser (het slachtoffer) verschuldigd was, hetzij de herstelling van
de door hem opgelopen schade en geenszins het bedrag van de hem verschuldigde
lonen :
Overwegende dat luidens de gemeenteverordening van de stad Gent, de stad,
in geval van aansprakelijkheid van een
derde slechts de uitbetaling der lonen
verschuldigd is, in zover de derde in
gebreke blijft de vergoeding wegens werkonbekwaamheid uit te keren;
Overwegende dat door de besproken
lonen uit te keren, de stad Gent werkelijk de op eiser rustende schuld uitbetaald heeft, namelijk de schadevergoeding die met het bedrag dezer lonen overeenstemt;
Overwegende dat de rechter over de
groncl met reclen geoordeeld heeft, dat
hogeraangehaalde clausule van de gemeenteverordening de stad Gent als
« borg ll doet beschouwen voor de door
de aansprakelijke derde bij wijze van
schadevergoeding" versclmldigde · lonen;
tlat de stad evenals een borg slechts gehouden is voor zoveel de hoofdschuldenaar (de aansprakelijke derde), in gebreke blijft te betalen; dat de uitoefening van het voorrecht van uitwi~ing
slechts een vermogen cloch geen verphchting voor de borg nitmaakt;
Overwegende dat er zich in rechte niets
tegen verzet dat men zich contractueel

-182·wetten over de nH}nen, ondeelbna1· is.,
en het vonnis voot· hoget· beroep vatbnar is, in zover het over het eet·ste
bestnnddeel van het geschil u'itsprnalc
doet, is het eveneens vatbnar voor hofler bemep in zover het ovet· het t~e~de
bestanddeel ttitsLJraalc doet, zelfs mdwn
het bed1·ag van cle vo1·dering clit van de
laatste nanleg, zoals bepaald bij artilcel 59 der voornoemde samengeschnlcelde wetten niet overtreft (1).
s<> De verwe1'1Jing van de voorziening ontneemt alle belang CLM1 de eis tot gemeenverlclctring vnn het arrest uitgaande van cle a.nnlegger in vm·brelcing (2).
{N. V. cc CHARBONNAGES DE BONNE ESPERANCE,
BA'.rl'ER.JE, BONNE FIN ET VIOLE'ITE >>, T. SPADIN EN STAD LUIK.)
ARREST.

HET I-IOl!'; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 mei 1953 in huger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te I~llik ;
Overwegende dat, luidens het bestreclen
vonnis en de aan cle vourziening gehechte
rechtsplegingsakten, het onroerend goed
van verweerder Spadin beschacligingen
heeft ondergaan wegens een door de brenk
van een aan de stad Luik. toebehorende
waterleiding veroorzaakte overstroming;
dat de stad Lui.k staande heeft gehou.den
dat de brenk van de waterleiding te wijten was aan door de exploitatie van de
naamloze vennootschap der Charbonnages
de Bonne Esperance, Batterie, Bonne Fin
et Violette veroorzaakte mijnverzakkin.gen;
Dat Spadin de stud Luik en gezegde
vennootschap voor de vrederechter dagvaarclde om zich te h01·en cc de eerste o:f
bij dezer ontstentenis, de tweede >> voor
de schade verantwoordelijk verklaren
en zich; dienvolgens, cc de eerste of, bij dezer ontstentenis, de tweede », te horen
veroordelen aan Spadin de som van
8.000 frank te betalen, onder voorbehoud
van verhoging in de loop van de voortzetting van de zaak, voorbehoud waarvan
Spadin geen gebruik maakte;
Dat cleze eis ten opzichte van de stad
Luik gesteuncl was op de artikelen "1382
en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
en ten opzichte van cle vennootschap, op

(1) Nopens de invloed van de ondeelbaarheid van een geschil op de bevoegdheid, zie
Rep. p1·at. d1·. belge, v" Competence en rnatie1·e
civile et commerciale, nrs 30 en volgende.
(2) Verbr., 22 januari 1953 (Arr. Verb!-.,
1953, blz. 331).

de artikelen 1382 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek en op de bij koninklijk besluit van 15 september 1919 samengeschakelcle wetten over de mijnen;
Overwegende _dat, de vrederechter de
vordering ten belope van 7.500 frank gegrond verklaard heeft in zover zij tegen
de stud Luik gericht was en de vennootschap buiten zaak gesteld heeft; dat huger beroep tegen deze beslissing door de
stad Luik tegen Spadin en door deze
laatste tegen de vennootschup werd ingesteld;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
dat de twee beroepen' ontvankelijk heeft
verkluurd en een deskunclig onderzoek
heeft gelast, enkel wordt bestreden in
zover het het beroep van Spaclin ontvangen heeft;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1319 en 1320
van het Burgerlijk Wetboek betreffende
het geloof dat aun de authentieke akten
verschuldigd is, 59 van de wetten van
21 april 1810, 2 mei 1837 en 5 juni 19U
over de mijnegruverijen en groeven, bij
lwninklijk besluit van 15 september 191H
samengeordend en gewijzigd door de wetten van 19 juli 1935 en 29 mei 1949, 58
van de zelfde wetten, 2, lid 1, van de wet
van 25 rnaart 1876 over de bevoegdheid,
doordat het bestreden vonnis. het hoger
lleroep ,.an eerste verweerder in cassatie
ontvankelijk verklaart om reden dat deze
zonder enige beperking hoger beroep
heeft ingesteld, en dat de uitzonderlijke
bepalingen in zake bevoegdheid geen toepassing kunnen vinden waar de gemeenrechtelijke bepalingen van toepassing
zijn ; dan wanneer, aangezien de vordel'ing van eerste verweerder tegen aanlegster naar luid van het exploot van rechtsingang gesteund was op het bestaan van
cc door clP exploitatie van de steenkoolmijn veroorzaakte mijnverzakkingen » en
strekte tot betaling ener som van 8.000
frank, de vrederechter, bij wie deze vordering aanhangig wercl gemaakt in laatste aanleg uitspraak lleeft gedaan, wat
de niet-ontvankelijkheid dejecttt sttrnma.e
\'an llet door eerste verweerder ingesteld
beroep met zich bracht (schending van de
artikelen 5H der samengeordende WPtten
betreffende de mijnen, graverijen en groeven en 2, lid 1, van de wet van 25 maart
1876) en clan wanneer het bestreden vonnis het hoger beroep niet ontvankelijk
mocht verklaren ·door op de g·emeenrechtelijke bepalingen in zake bevoegclheid te
steunen zoncler het geloof te schenden
dat aan het exploot van rechtsingang
verschuldigd is, hetwelk uiteenzette dat
de vordering op het bestaan van mijnschacle gesteund was (schending van de
artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek) :

183Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat zowel nit het exploot
van rechtsingang als nit de vaststellingen
van het bestreden vonnis blijkt dat het
tnssen Spadin, enerzijds, en, anderzijds,
de -naamloze vennootschap « Charbonnages de Bomw Esperance » ontstane geschil niet splitsbaar is;
Overwegencle dat, wanneer het dispositief van een vonnis betreffende een bestanddeel van een onsplitsbaar geschil
voor hoger beroep vatbaar is, het dispositief van hetzelfde vonnis betreffende de
andere elementen van het geschil ook
voor hoger beroep vatbaar is;
Waaruit volgt dat het rniclclel hetwelk
op de bewering steunt dat het dispositief
van de beslissing van de vrederechter, betreffende de vordering van Spadin voor
zoveel zij tegen de vennootschap was gericht, niet het voorwerp van een hoger
beroep kon uitmaken, omdat gezegde
vordering, ten opzichte van de vennootschap, op artikel 58 der samengeschakelde wetten op de mijnen gesteund was,
naar recht faalt;
Over het eerste onderdeel :
Overwegencle dat nit de hiervoren uiteengezette beschouwingen blijkt dat het
rniddel, ware het in zijn eerste onderdeel
gegrond, de verbreking van het bestreden
vonnis nil~t met zich zou kunnen brengen;
En overwegende dat de verwerping van
de voorziening alle belang ontneemt aan
de door aanlegster tegen de stad Luik ingestelde eis tot gemeenverklaring;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de eis tot gemeenverklaring van
het arrest; veroordeelt aanlegster tot de
kosten en tot een vergoeding van 150 fr.
jegens verweerders, vermits de voorziening v66r 15 september 1953 betekend
werd.
18 november 1954. - ie kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. - Verslaugever, H. Daubresse. Gelijkltt-idende
conolltsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiter.

H. Van Ryn.

'1°
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MIJNWEZEN. - BrJ KONINKLIJK BESLUIT
VAN 15 SEPTEMBER 1919 SAMENGESCHAKELDE
WETTEN. VERANTWOORDELIJKIIEID
DE ~ITJNONTGINNEH. VOORWAARDE.

VAN

(1) Artikel 58 van het koninklijk besluit
van 15 september 1919 outlast degene die
schade ondergaan heeft van de verplichting
de fout van de mijnontginner te bewijzen ;
het outlast hem niet van de verplichting het

De vm·plichting tot herstel, welke lnidens·
artilcel 58 vnn de bij lconinklijlc beslnit
van 15 september 1919 samengeschakelde
wetten over de mijnen op de miinont[!inne1· weegt, is onder_qeschiJ.;t win het
bewijs van een om·zalceli.ilc 1!C1'banfZ tnssen de mijnontginn·ing en· de schacle (1}
(PIERRE, T. IS. V. CC CHARBONNAGES
DU HASARD.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 mei 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
I. Voor zoveel de voorziening tegen de
naamloze vennootschap cc Les Charbonnages de la Grande et Petite Bacnure >>
gericht is :
Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 1317 tot 1322 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
aan de plicht tekort is gekomen welke dl'
rechter heeft zijn beslissing te omkleden
met redenen die aan de eisen van partijen
beantwoorclen, eerste onderdeel, doordat
inderdaad, het bestreden arrest het mid~
del niet heeft beantwoord >vaarbij aanlegger bij conclusies staande hield dat, daar
het om een erfdienstbaarheid van openbaar nut ging, deze gevorderd mocht worden, wie de eigenaar van de afvoerleiding
ook mocht zijn; tweede onderdeel, door~
dat het bestreden arrest. inderdaad, het
middel niet beantwoord heeft waarbij
aanlegger bij conclusies staande hield dat
« de erfdienstbaarheid van openbaar nut >>
niet valt Ollder de bij de artikelen 689 en
volgende van het Bnrgerlijk vVetboek
voorziene regels aangaande de Terkrijging door dertigjarige verjaring en dat
«de bescherming van het bezit >> zelfs aan
niet voortdurencle of niet zichtbare erfdienstbaarheden client verleend te worden; derde onderdeel, doordat, inderdaad.
het bestreden arrest het middel niet beantwoord heeft waarbij aanleg:ger bij
conclnsies staande hielcl dat cc de tot het
openbaar gebrnik bestemde onroerende
goederen (leidingen), hoewel altijd het
eigendom van een privaat persoon zijnde,
beschouwcl worclen als met een erfdienstbaarheid belast zijnde »; vierde ondercleel, doorclat, inderclaad, het bestreden
arrest het middel niet beantwoord heeft
waarbij aanlegger in conclusies staande
hield dat de kwestieuze erfdienstbaarheicl
bewijs te leveren dat de mijnontginning de
oorzaak van de schade is (Pa1·l. Handel.,
Kamer, zittijd 1904-1905, blz. 252; Rep. prat.
dr. belge, V 0 Mines, nr 445).
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:zichtbaar was hierdoor dat « namelijk op
het ogenblik van de ruimingen de verbinding wel in het oog valt en volkomen
zichtbaar is ll :
Overwegende dat het bestreden arrest,
bij overneming van de redenen van het
beroepen vonn~s, souverein vastgestelcl
heeft dat, wat de litigieuze waterleiding
bctreft, er geen enkele bestemming tot
een openbaar gebruik door de bevoegde
-overheid bestond en daaruit af!eidt dat de
beweerde erfclienstbaarheid dus geen karakter van een erfdienstbaarheid van
·openbaar nut vertooncle;
Overwegende dienvolgens, clat het arTest aanleggers in de eerste clrie onderdelen van het midclel overgenomen conclusies niet meer hoefde te beantwoorden,
die het bestaan van de bestemming tot
openlmar gebruik en, dientengevolge, het
hestaan van een erfdienstbaarheid van
openbaar nut onderstelden;
Dat die onderllelen van het micldel naar
Techt falen;
Overwegemle dat aanlegger bij zijn
eonclusies voor het llof van beroep
staancle hall gellouden dat ((de kwestienze erfclienstlmarheid wel ter kennis
van de eigenaar van de leiding stond,
uaar hij verplicht is ze te onderhonden;
dat namelijk op het ogenblik der rnimingeu de verbincling lfel in het oog valt en
volkomen zichtbaar is ll;
Overwegericle clat het bestreclen arrest
!Jeslist clat niet bewezen is clat de eigenares vnn cle waterleiding eerste verweer~ter en niet de stad I"uik zon zijn en (( dat
nit hoofde van het niet optreclen van deze
laatste in de zaak, clit negatief geschil
van eigendom niet kan berecht worden ll;
Overwegende dat het arrest aldus een
passend antwoord op de conclnsies heeft
verstrekt en dat het vierde onderdeel
van het micldel feitelijke gronclslag mist;
II. Voor zoveel de voorziening tegen
de naamloze vennootschap (( Les Oharbonnages du Hasard ll ge1·icht is :
Over het micldel, afgeleicl nit de scherrding van de artikelen 58 van de wetten
betreffende de mijnen, samengeschakeld
· bij koninklijk beslnit van 15 september
1919, 1382 tot 1384 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Growlwet,
doordat de bestreden !Jeslissing om aanleggers vordering tegen de vennootschap
(( Les Oharbonnages du Hasarcl ll af te
wijzen, welke gegrond is op de bewering
flat de verstovping van de afvoerleiding
waaraan zijn riool verbonden was, het
gevolg was geweest van de in de mijn door
die vennootschap uitgevoerde werken,
enkel steunde hierop dat aanlegger niet
bewees (( recht te hebben om de litigieuze
leicling te genieten ll ; dan wanneer, om
herstel te ·bekomen van een schade op
grond, hetzij van artikel 58 van de wet-

ten aangaande de mijnen, hetzij van de
artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, het volstaat dat de getroffene bewijst dat de schade zeker is,
al zou deze schade zelfs voortspruiten
nit de beroving van een voordeel dat niet
bekrachtigd is door een recht ten opzichte
van de persoon of van het goecl welke gezegd voordeel verleende :
· ·
Overwegende dat het arrest er op wijst,
zonder door de voorziening gecritiseerd
te worden, dat aanlegger de n·aamloze
vennootschap (( Oharbonnages du Hasard ll in de zaak heeft geroepen, voor
het ge!Jeurlijk geval dat de verstopping
van de leicling aan de mijnontginning van
gezegde kolenmijn zo11 te wijten zijn, dat
cleze staancle houdt dat haar mijnexploitatie volkomen aan de verstopping van
de leicling vreemcl is en, eindelijk, dat het
dossier geen enkele inlichting verstrekt
aangaande de juiste plaats waar de verstopping geschiedde noch over de oorzaak noch de aarcl ervan;
Overwegende dat, vermits het arrest,
aldus beslist heeft dat geen· enkel oorzakelijk verbancl tussen de mijnontginning
van de vei·werencle vennootschap en de
door aanlegger aangevoerde schade bewezen was, het wettelijk zijn dispositief gerechtvaardigc1 llCeft waarbij het ·aanleggers vordering, gesteund op de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk
vVetboek en op artikel 58 van de wet over
de mijnen afgewezen heeft; dat de door
het middel aangehaalde reden van het arrest, clienvolgens overbodig is;
Dat het middel dat dergelijke reden
bestrijdt, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening, veroordeelt aanlegger tot de kosten
en, daar de voorziening v66r 15 september 1953 betekencl geweest is, tot een vergoeding van 150 frank jegens elkeen der
·verweersters,
18 november 1954.- 1• kamer.- VoorzUter, H. Wouters, voorz'itter. - Verslaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux.
Gel'ijkMticlenfle conclu.s·ie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiters,
HH. Demeur en
Struye.
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1° EOHTSOHEIDING. -

ECH'rSCHEIDING
WEGENS BEPAALDE OORZAAK. - llJIS GESTEUND OP FEI'l'EN WELKE OVERSPEL UI1'MAKEN. - :NIOGELIJKHEID YOOR AANLEGGER
DEZE FElTEN ALLEEN ALS ZIJNDE BELEDIGINGEN VAN ERGE AARD AAN TE HALEN.
2° EOHTSOHEIDING.- Eis GES'I"EUND OP

-185%;WAllE BELEDIGINm;~. Dl~ HECHTEH VEEMAG HE'r NIE'r EEN ANDERE WE'lTELI,JKE
GROND ZOALS OVERSPEL, JN DE PI,AATS TE
STELLEN.

1o De e·iser --in echtsclie·icli.ng rnag als
zwar·e lielecl'igingen feiten aanhalen welke het lcaralcteT van een ove1·spel- vertonen (1).
2o De rechter, gelnst met het ondcr.zoelc
van een op z·ware l!eledirJingen ge8teunde eis tot echtscheiding, mag geen
nnder gTond, zonls ove·rstlel., in de
plaats van deze wettelijlce gTond van
echtscheiding steUen, zelfs inclien de
nangestelde jeiten het kMnktm· van een
o·verspel vertonen (2).

hof van beroep op wettelijke WIJze geen
andere wettelijke grond in de plaats van
de door verweerder ingeroepen grond tot
echtscheiding mocht stellen, het niettemin
tot plicht had na te gaan zoals het deed,
of de aangevoerde feiten bewezen waren ;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeel t aanlegster tot de kosten.
18 november 1954. - 1e kamer.-- Vom·zitte1·, H. Wouters, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Sohier. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. - Pleite·rs, HH. Demeur en Van Ryn.

(DESMEDT, •r. BOESMANS.)
ARRES'r.

1e

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 maart 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 229 tot 231,
236, 1317 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat, om de eis tot echtscheiding toe te wijzen die verweerder ingediend had en die op beledigingen van
erge aard als oorzaak rustte, het bestreden arrest ten laste van aanlegster feiten
als bewezen heeft aangezien welke geen
beledigingen van erge aard, doch overspel
uitmaken, dan wanneer de eis tot echt:;;cheiding wegens geeu andere grond mag
aangenomen worden dan die bepaald door
het verzoekschrift en de dagvaarding, en
de omschrijving van zware beledigingen
slechts op de in artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde feiten kan toegepast worden, met uitzondering van de
in artikel 229 bedoelde, deze laatste tot
de eerste niet kunnende herleid worden :
Overwegende dat het bestreden arrest
de echtscheiding wegens beledigingen van
erge aard jegens verweerder toelaat, zoals deze laatste het eiste en dat het enkel
op de in verweerders v\!rzoekschrift aangehaalde feiten steunt;
Overwegende, enerzijds, dat verweerder
heeft kunnen beschouwen dat feiten, die
de kenmerken 'van een overspel verenigden, enkel door hem als zware belediging
dienden aangevoerd;
Overwegende anderzijds, dat indien het
(1) DE PAGE, bd. I, nr 886; Rep. prat.
dr. belge, vo Divm·ce et sepm·ation de corps,
nrs 65 en 66; LES NoYELLEs, Droit civil,
bd. II, Du divorce et de la separation de corps,
nr 101.
(2) Verbr:, 4 maart 1954 (Arr.
1954, biz. 452).

Verb1·.,
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GEMEENTELIJKE TAXE. -

TAXE or•

HE'l' TOEVALLIG S'l'A'riONEREN VAN MO'l'ORRIJ'l'UIGEN WELKE DOOR DE BESTENDIGE DEPUTA'l'IE GOEDGEKEURD IS. 0NWET'I'ELIJKHEID.

Artilcel 77, 5°, van de gemeentewet,
mnchtigt de gemeente niet, onder de
goedlveurinu vnn de bestendige rlept~ta
tie, een tame te hejjen op het toevnlliu
statione·ren van moto1·rijtuigen op de
openliare weg (3).
(LANGMANS, '1'. STAD KOR'l'HIJK.)
ARRES'r.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 april :1953 gewezen door de
vrederechter van het 26 kanton te Kortrijk;
Overwegende dat uit de aan het hof
voorgelegde stukken blijkt dat de stad
Kortrijk, bij besluit van 5 december 1949,
later door de bestendige deputatie van
de provinciale raad van West-Vlaanderen
goedgekeurd, een taxe heeft ingevoerd ten
laste van de gebruikers van motorvoertuigen, die op de dagen van de handelsbem·s zekere plaatsen voor het stationeren van ll un voertuig zouden innemen;
dat de taxe ov 10 frank voor de automobielen en op 5 frank voor de motorrijwielen bepaald is;
Overwegende dat aanlegger, die op een
dag van handelsbeurs zijn automobiel
(3) Zie VAUTHIER, Precis de droit admini8i1·atif de la Belgiqtte, 3 6 uitg., bd. II, nr 390;
QuiNTIN, "Les redevances pour le stationnement des vehicules sur la voie publique "•

Revtte de !'administration et dtt droit administratif de la Belgiqtte, 1953, bh. 101.
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een dt~r bij gezegd reglement bedoelde
plaatsen had laten stationeren, weigerde
de taxe te be talen;
Dat het bestreden vonnis hem ·tot betaling er Yan veroordeeld heeft;
Over het tweede micldel, afgeleid uit
·de sehending van de artikelen 31, 107,
1.08, 110 en 113 van de Grondwet, 75 en
77, 5°, van de gemeentewet van 30 maart
1836, ,1 en 36 van het koninklijk besluit
del. 10 april 1951 tot samenordening van
11e wetten betreffende de verkeersbelasting op de autovoertuigen, 1, 2 en 3 van
het gemeentereglement van de stad Kortrijk del. 5 december 1949 betreffende het
parkeren der motorvoertuigen, doordat
het bestreden vonnis, ten onrechte, het
verweermiddel heeft van de hand gewezen welk door de aanlegger nit de on>~'et
telijkheid van de betwiste taxe afgeleid
wordt, en, om er aldus over te beslissen,
gesteund heeft op het feit dat gezegde
taxe haar wettelijke grondslag in de bepaling van artikel 77, 5°, van de hiervoren aangehaalcle gemeentewet zou vinden
dan wanneer : 1° het bij gezegd artikel77,
.5°, bedoeld stationeerrecht !let uitsluitend bezetten onderstelt van een juist bermalde ruimte van het openbaar domein
.door hem aan wie de gemeenteoverheid
ze contractueel heeft afgestaan of, althans, het aanleggen door de gemeente
van een bijzoncler voorbehouden plaats
tot het parkeren van de voertuigen;
2° in alle geval, opdat er aanleiding
:zou bestaan tot toepassing van artikel 77,
.5°, het nodig is dat 'de aan de enkeling
door de gemeente bewezen dienst, in vergelding waarvan de taxe gevestigd werd,
vrijwillig door de belanghebbende is gevraagd geweest, wat niet het geval is
wanneer verplicht wordt de litigieuze
taxe te betalen, zoals in het onclerhavig
geval, de belastingplichtige, zo hij namelijk door de vereisten van zijn beroep geroepen is zijn voertuig in een van de· in
het reglement bedoelde straten of plaatsen te laten stationeren; 3° in de maat
waarin zij het eenvoudig stationeren van
autovoertuigen treft in aanhorigheden
van de openbare weg, die als zodanig voor
het verkeer, het stationeren en parkeren van voertuigen, - 't is te zeggen,
voor een normaal geval van gebruik van
de openbare weg worden voorbehouden,
- de litigieuze taxe een dubbel gebruik
met de taxe op het verkeer met autovoertuigen uitmaakt en, als dusdanig,
onder toepassing vult van artikel 36 der
samengeordende wetten betreffende de
taxe waarvan spraak, waarbij het de provincH~n en gemeenten verboden is taxes
te vestigen die gelijkaardig zijn met de
ten voordele van de Staat op het verkeer
met gezegde voertuigen geheven taxe :
Overwegende dat de eerste twee onderdelen van het micldel, het bestreden vonQlJ

nis bestrijden in zover het de hefting van
de door het gemeentereglement van Kortrijk van 5 december 1949 ingevoerde
taxe op groncl van artikel 77, 5°, van de
gemeentewet nm 30 maart 1836 heweert
te rechtvaarcligen ;
Overwegende dat artikel 77, 5°, van
voormelde wet, niet toepasselijk is in geval een 11ersoon de openbare weg gebruikt, volgens zijn normale bestemming,
cUe 'hierin bestaat voor het algemeen gebruik te dienen, door er toevallig zijn
voertuig te Iaten stationeren;
Overwegende dat, indien zelfs aan gezegde bel)aling een uitbreidende interpretatie wordt gegeven, en inclien aangenomen wordt dat zij als grondslag dienen
kan tot het heffen van vergeldende taxes
door de gemeente, onder de enkele goedkeuring va11 de bestendige del)ntatie, clan
ook vereist 1wordt, opdat zij toepasselijk
zou zijn, dat de gemeente bij wijze. van
tegenprestatie voor de taxe een bijzondere
dienst aan de gebruiker zou bewijzen;
Overwegende dat de prestaties welke de
rechter over de grond beweert door het
optreden van de agenten van de gemeentepolitie gelevercl te zijn, niet als bijzondere diensten tot rechtvaardiging van een
taxe kunnen besehouwd worden daar deze
prestaties binnen de uitvoering vallen van
de verplichtingen welke de gemeente,
krachtens artikel 50 van het decreet van
14 december 1789 en artikel 3 van titel XI
van het decreet van 16-24 augustus 1790,
moet vervullen ten einde de veiligheid en ·
de gemakkelijke door·gang in de straten,
kaaien, pleinen en openbare wegen te verzekeren;
Dat de eerste twee onderdelen van het
middel gegrond zijn;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar de vrederechter
van het eerste kanton te Kortrijk; vel'oordeelt verweerster tot de kosten.
19 november 1954. - 18 kamer. - Yom·zitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve'l'slayyevm·,
H. Piret. Gelijlvlt~'idende conclnsie,
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei-

ters, HH. Simont en Van Leynseele.

'1 e KAMER. -
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ERFDIENSTBAARHEID. lNGESLOTEN
ERF. BESLISSING WAARBIJ OP DE ERVEN
VAN DE NABUREN EEN OVERGANG TOEGESTAAN
WORDT DIE LANGSHEEN EEN PRIVATE WEG .TOT
DE OPENBARE WEG TOEGANG GEEF'l'. WETTELIJKHEID.

-187Schendt de artikelen 682 tot 684 van het
Burge1·lijk Wetboelc niet de beslissing
waarbij, op de e·rven van lle naburen:,
een overgang toegestaan wordt die toegang geeft tot de openbare -weu langsheen een private weg toebehorenlle aan
een derrle, die zullc gebntik toelaat, zo
deze overgang de kortste en minst schadelijke weg is ten opzichte van degene
op -wiens erf de o·verga.ng toegestaan
wordt (1).

(VAN IUJRREWEGHE, '1'. FERMONT,
EN CONSORTEN.)
ARREST.
HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 april 1953 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Gent;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 682, 683 en
684 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede
97 van de Grondwet, doordat de rechter
over de grond, na vastgesteld te hebben
dat de eigendommen van de oorspronkelijke eisers (verweerders in verbreking) geen enkele. uitweg op de openbare
weg heben, en dat de langsheen de eigendom van eiser lopende weg een private
weg is, toebehorende aan een derde, op de
eigendom van eiser aan verweerders een
recht van overgang toestaat welke slechts
op een private weg uitkomt · en beslist
dat deze uitweg de kortste is en de minst
schadelijke naar de openbare weg, dan
wanneer, aldus beslissende, de rechter
over de grond aan verweerders een uitweg aangeschaft heeft welke niet op de
openbare weg, maar wel op de eigendom
van een derde uitkomt, dat de aldus genomen beslissing in tegenstrijd is met de
wet en dat, zonder deze vergissing, de
overgang waarop verweerders recht menen te hebben niet wederrechtelijk op
het goed van eiser zou gevestigd zijn :
Overwegende dat artikel 682 van het
Burgerlijk Wetboek, dat aan de eigenaar
van een ingesloten erf toelaat een overgang op de erven van zijn naburen te
vorderen, niet voorschrijft dat deze overgang rechtstreeks toegang zal geven tot
de openbare weg; dat het naar de zin
van de wet volstaat dat hij, zelfs uit loutere gedoogzaamhei.d, langs een private
weg tot de openbare weg toegang zou geven, indien deze overgang de kortste en
minst schadelijke is;
Overwegende dat in het onderhavig geval het bestreden vonnis vaststelt dat de
erven van partijen vroeger eenzelfde per(1) Zie verbr., 25 maart 1954 (An. Verbr.,
1954, biz. 513).

ceel uitmaakten, dat reeds zonder rechtstreekse uitweg naar de openbare weg
was doch er toe toegang had langs een
dreef toebehorend aan een kerkfabriek,
die de ()vergang er over nit loutere gedoogzaamheid toeliet; dat verder uit het
bestreden vonnis blijkt dat de erven van
verweerders, tengevolge van de verkaveling van dit perceel, door het erf van
aartlegger van ·deze dreef gescheiden werden;
Overwegende dienvolgens dat, door te
beslissen dat, aangezien partijen elkander
overgang tot de dreef van de kerkfabriek
over hun respectieve erven vei·schuldigd
zijn, er reden is om aan verweenlers toegang tot deze dreef toe te staan lang·s een
op het uiterste van het erf van aanlegger
gelegen overgang, omdat deze overgang
de kortste en minst schadelijke is, het
bestreden vonnis geen enkel van de in het
middel bedoelde wetsbepalingen geschonden heeft;
Om deze redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 november 1954. - 1 c kamer. - TT oO!·zitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, H.
Rutsaert.
Gelijkl1tidende concl·usic.
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleitcr, H. de Harve11.

1 e KAMER. -

19 november 1954

OORLOG. - VEREFFF:NING VAN DE NATIONALE
LANDBOUW- EN VOEDINGSCORPORATIE. - BESLUIT VAN DE REGENT VAN 14 NOVEMBER
1945 BE'rREFFENDE DE OVERGANGSTOES1'AND
VAN HET PERSONEEL VAN DE ALGEMENE DIRECTIE VAN DE MOBlLISA'l'IE DER LAND!IOUWPRODUC'l'EN. - BEPALINGEN WELKE NIET 'l'OT GEVOLG KUNNEN HE!IIIEN DE WEDDF: 1'E VERMINDEREN WELKE BELANGHEBBENDEN V66R HET IN
VOEGE TREDEN VAN HET BESLUI'l' GENO'l'EN. BE'l'EKENIS VAN HE'f WOOHD « WEDDE )).
In artilcel 4 vnn het beslu.it van de Regent van 14 novembe1· 1945, betrejfende
de ovm·gangstoestand van het personeel
van de algeinene di·recUe van de mobilisatie de1· lanllbo!twprod'lf.cten, bepalinu volgens wellce de toepassing van
de voo1·schrijten van dit beslltit niet
tot gevolg mag hebben de wedde te verrninlleren, wellce, v66r het 'in voeue
treden van het beslttit, lle leden van het
uit de dienst van de toenmalige Nationale landbottw- en voeclintfSC01'1J01'atie
ot;el·,qenomen personeel uenoten, bedoelt
het tvoo1·d « tvedde )) het globaal bedra,rr
van de tvedlle d·ie belanghebbenden tvel·lcelijlc genoten en niet alleen de gmndslagtvedde.

188arti.~el 4 een strijclige beslissing zon gptroffen llebben door te beslissen dat die
bezolcliging niet zou verminclerd worden;
HET BOl<';,- Gelet op het bestreden clat er clus aanleicling bestaat om kracharrest, op 21 jnni 1!l52 gewezen door het tens gezegcl besluit tot vergelijking ·over
te gaan tnssen~ enerzijcls, de globale beH of van beroep te Brussel;
zolcliging van ]jelanghebbimde v66r 1 noOver het enig micldE~l, afgeleid nit de
vember 19,14, rekening hondend met al de
sehending van de artikelen 1, 3 en 4 van bepalingen van het reglement van de
llet beslnit van de Regent del. 14 novemN.hV.C. en, anderzijds, de globale belmr 1H4::J lletreffende de overgangstoestancl zolcliging van belanghebbencle zoals nit de
van het personeel van de Algemene direc- voorschriften van het beslnit van de Ret.ie van fle mobilisatie der landbouwpro.
gent clcl. 14 november 1945 blijken · dat zo
dneten, genomen in nitvoering van de be- cleze vergelijking bewijst dat cl~ ee{·ste
sluitwet van 19 october 1945 waarbij afge- en tweede te boven gaat, alsdan in dit
weken wordt van de artikelen 4 en 5 van geval, doch aileen in dit geval, artikel 4
rle beslnitwet van 8 november 1944 betref- · zal toegepast worden :
f<encle de vereffening uer Nationale landOverwegencle dat het beslnit van de Re1Jonw- en voedingscorporatie, en, voor zoveEl als nodig, van de artikelen 1 en 3 van gent del. 14 november 1945 strekt tot het
gezegde lleshiitwet van 19 october 1945, in overeenstemming brengen met de hH~r
doordat het bestreden arrest, bij bevesti- archische en gelclelijke toestand van het
ging van het « beroepen ll vonnis, aanleg-. Staatspersoneel van niet alleen de toeger veroordeelcl heeft om aan verweerder stand cler bij toepassing van artikel 4
te lletalen een som van 35.610 fr. wegens van de· besluitwet van 8 november 1944
achterstallige wedde, zogezegd verdiend tot uitoefening van in het kacler der al''an 1 november Ul44 tot 30 jnni 1!l46, door gemene directie van de mobilisatie der
<1P wett<>lijke verhoging .-an 7[) t. h. toe lamlbouwprodul'teu voorziene functies
aangeworven agenten, maar ook van de
iP passcn op de jaarlijkse basis,yeddE~ van
toestanll van de g•~wezen agenten der Na-::>4.000 frank welke verweerder bij de
N.L.V.O. genoot en niet op de grondslag- tionale lamlbouw- en voeclingscorporatie
wedde van 45.000 frank welke aan de fnnc- llie in functie gehandhaafcl werclen en
tie van gezegde verweerder verbonden was krachtens artikel 5 van voormelde benaar lnid van de bi.i artikel 1 van lloven- slnitwet in het kader van dezelfde algegemelcl beslnit van de Regent del. 1"1 no- mene directie opgenomen werden; dat
vember 1945 gevoegde gelijkstellingstabel, het clns tot cloel heeft. in principe aan de
dan wanneer, zonls annlegger bij regelma- alzo nangeworven of in functie gehandtig v66r het hoi' in zijn naam neerg0legde haafde agenten, voor gelijke rang, een beconclusies deed gelden, clergelijke be- zolcliging toe te kem1en die met die van
wijsvoering klaarblijkelijk in strijcl is het tijdelijk personeel van de Staat gelijk is;
zowel met llet door voormeltl besluit naOverwegencle nnclerzijds. dat artikel 4
gestrct>fclP doel als met de economic ervan; dan wanneer gewezen ambtenaren van het beslnit van de Regent dd. 14 novan ·de N.L.V.C. in zijn diensten inge- vember 1945 slechts de toepassing van een
lijfd hebbencl, de Staat wilcle dat zi.i bestemlige regeringstraditie nitmaakt,
;;trikt met de mnbtenaren van het beheer volgens welke cle aanpassing van het bezolcligingstelsel der Staatsagenten niet tot
op gelijke voet zomlen gesteld worden;
Dat het reglement en de weddeschalen gevolg mag hebben de beroepsinkomsten
van de N.L.V.C. uan haar hogere beclien- te vermincleren welke de agenten in funcden een veel voorcleliger statunt verze- tie op het ogenblik der inwerkingtreding
kerclen onder opzicht van de rangen en van het nienw stelsel genoten;
Overwegende dnt, in strijcl met de. behezolcligingen dan datgene door de Staatsbeambten genoten, clan wanneer de omge- slissing van het bestreden arrest, het
keerde toestancl voor de onclergeschikte woorcl « weclcle ll clat in artikel 1 van het
ambtenaren bestoncl en, dienvolgens, arti- lleslnit van de Regent del. 14 november
kel 1 van het beslnit van de Regent del. 1945 voorkomt niet enkel de grondslagwedcle becloelt; dat uit ·de samenvatting
14 november 1945 voor de gewezen
ambtenaren van de N.L.V.C. rangen van de bepalingen van gezegd besluit
en bezolcligingen heeft bepaald welke blijkt clat clit woorcl een geheel van belager liggen dan die welke ze vroeger zoldigingen betreft;
genoten, maar die met hun werkelijke
Overwegende, inclerdaad, dat de gelijkfuncties overeenstemclen, dat het dus stellingstabel die op de tekst van het aronredelijk is te beweren dat, na in ar- tikel l ·volgt, een onderscheicl maakt tustikel l zo klaar zijn wil nitgedrukt te sen de << gronclslagwedde ll en wa t door
hebben de grondslag van de bezoldiging· het bij dit artikel voorzien woord
der gewezen bedienclen van de corporatie << wedde ll client te worden verstaan verte verminderen, de wetgever daarna in mits zij daarin, benevens de grondslag(UELGISCHE

Sl'AA<r,

T.

ARREST.

PONCELET.)
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wed de.
ancienniteitsverhogingen
begrijpt;
Overwegende, anderzijds, dat door in
zijn artikel 3 te bt~schikken dat wegens
de bij artikel 1 bepaalde gelijkstelling
van wedcle << de gelijkgestelcle agenten ten
zelfden titel als cle tijclelijke Staatsagenten de aanvullencle bezolcligingen zullen
genieten die er in •ermeld zijn JJ en door
uamelijk nacler te bepalen dat cle mobiliteitsachterstallen in cle achterstallige
wedde begrepen zijn, het besluit van de
Hegent cloet blijken dat het bij artikel 1
voorzien begrip van wedde niet tot de enkele grondslagwedcle beperkt is, maar
zich tot gans een geheel nm bezoldigingen uitstrekt;
Overwegende dat, door in artikel 4 van
hetzelfrle woord als in artikel 1 gebruik
te maken, de opstellers van het besluit
klaarblijkend hun bedoeling te kennen
gegeven hebben daaraan dezelfde betekenis te geven, hetzij clie van een geheel
van bezoldigingen;
Overwegende dat daaruit volgt dat artikel 4 van het besluit van de Regent del.
14 november 1945 slechts van toepassing
is wanneer de krachtens de voorgaande
llepalingen van het besluit aan de gewezen agenten van de Nationale landbouwen voedingscorporatie toegekende bezoldigingen lager zijn clan htet globaal bedrag
van die welke ze werkelijk v66r de in'werkingtreding van het besluit genoten, en
dat .door aan het woord wed de dat in artikel 4 voorkomt, de enige betekenis van
gronrlslagwedde toe te kennen en door te
verklaren dat het enkel feit dat de grondslagwedde die verweerder v66r de inwerkingtrecling van het besluit genoot hoger
is dan de bij dit besluit toegekende grondslagwedde volstaat om in onderhavig geval de toepassing van artikel 4 van het
lJesluit te rechtvaardigen, het bestreden
arrest de in het micldel aangeduide bepalingen geschonclen heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden anest; 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 het Hcif van beroep fe Luik.
19 november 1954. - 1° kamer. - Voo·r.zitter en vei"slaggever, H. Vandermerseh,

raadsheer waarnemend voorzitter. -

Ge-

lijlclttidende conclttsie, H. Depelchin, .advocaat-generaal. - PleUers, HH. Simont

en Ansiaux.

2°

KAMER. -
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DER DEBATTEN OVERGELEGDE BRIE~'. GEEN
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

De ·rechten van de ve1·dediging wo·rden
niet geschonrlen wannee1· een vonnis
zijn besliss·ing namelijlc st,etmt op een
lir·iej d-ie o'Cergelegd geweest is en waa1·van de ve1·dediqing lcennis heejt gelc1·ef}en v661' de slniUng der de batten (1).
(BONDROrl'

EN

MOUTON,' T.

RENCHON.)

ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 juli 1954 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank te Doornik;
I. In zover de voorzieuingen gericht
zijn tegen de beslissing over de publieke
vordering;
A. 01'er de voorzie>ning van 'Rene Mouton:
Overwegende dat de substanUele of op
straf van nietigheid •oorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
B. Over de voor.ziening van Christian
Bondroit :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet:
Overwegende dat het middel het vonnis
verwijt geen antwoord verstrekt te hebben op de regelmatig door aanlegger v66r
de rechter in hoger beroep genomen conclusies waarbij hij enerzijds betwistte dat
slagen toegebracht geweest waren, en anderzij cls da t die slagen vrijwillig toegebracht werden, gezien Henchon zich zelf
aan de ruit van de ingangsdeQr van een
herberg gekwetst had;
Overwegende dat de rechter over de
grond, na de onderscheiden tegen aanlegger voorgebrachte getuigenissen onderzocht te hebben, vaststelt dat er nit blijkt
dat Bondroit en Mouton Renchon verplicht hebben op te staan, dat zij hem
voortgeduwd hebben om hem met hen te
doen buitengaan, clat zij hem hebben doen
botsen tegen de deur van de herberg
waarvan cle ruit door de schok gebroken
werd·
Ov~rwegende dat het bestreden vonnis
aanleggers conclusies aldus op passende
wijze beantwoord heeft;
Dat het micldel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending· van de rechten der verdediging, do01·dat het bestreden vonnis beslist

REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.
STRAFZAKEN. VONNIS DA'l' ZIJN DISPOSITIEF STEUNT OP EEN V66R HET SLUITEN

(1) Zie verbr;, 17 maart 1952 (A1-r. V m·br.,
1952, blz. 386).
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dat de telastlegging bewezen is, door zich
onder meer te beroepeii op een brief welke door een der medebeklaagden aan de
raadsman van de bnrgerlijke partij gezonden wel'cl en waarvan de verdediging
geen inzage heeft gekregen, welke niet
bij het dossier is gevoegd geweest en berust in een kaft die bij het einde der debatten neergelegd werd door de raadsman van de burgerlijke partij, dewelke
trouwens op de ter zitting door de raadslieden der beklaagden gedane opmerking
verklaard had dat hij er geen gebruik
zou van maken :
Overwegende dat uit de voorstelling
van het middel, welke daarin door de elementen der rechtspleging niet tegengesproken werd, blijkt dat bedoelde brief
overgelegd geweest is en da t de verdecliging kennis ervan heeft gekregen v66r
de sluiting der debatten;
Overwegende dat de rechten der verdediging ter gelegenheid van de in gezegde
omstandigheden gedane overlegging niet
hebben kunnen geschonden zijn;
Dat het middel feltelijke grondslag
mist;
II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing over de burgerlijke vordering :
Overwegende dat het vonnis zich ertoe
beperkt aan de burgerlijke partij een
provisionele vergoeding toe -te kennen en
voor )let overige een expertise te gelasten; dat het dus geen eindvonnis is naar
de zin van artikel 416 van het Wetboek
van. strafvordering; dat de voorziening
niet ontvankelijk is;
Om clre redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
22 november 1954. - 26 kamer.- Voorzitter, H. Fettweis, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggever,
H. Bayot. Gelijlclttidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-genei·aal.

2e KAMER. -

(DEBIEVE, T. DI VILLA EN OONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 april 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegende dat aanlegger verklaard
heeft zich tegen alle definitieve beschikkingen van het arrest, zo strafrechtelijke
als burgerrechtelijke, te voorzien;
Overwegende dat zodanige voorziening
welke de beschikkingen van het arrest
niet ·aanduidt die aanlegger als definitief
aanziet en aan de controle van het hof
wil onderwerpen, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzien.ing; veroordeelt nunlegger tot de kos-·
ten.
22 november 1954. - 26 kamer. - Voorz·ittm·, H. Fettweis, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Vet·slaggever"
H. Basot. Gelijlclttide1ule conclu.sie,

H. Roger Janssens de Bisthoven, ee1·stP
advocaat-generaal.

2e KAMER. -

22 november 1954

MILITIE. - VRI.TSTELLING YAN DIENST. DIENST VAN EEN BROEDER VAN DE DIENS'l'PLICHTIGE IN HE'!' GEHEHfE LEGER.
VOOUWAARDEN OPGELEGD OPDAT EEN DERGELIJKE DlENS'l' IN AANMERKING WORDE GENOMEN.

De in het _qeheim Zeger doo1· een bmeder
van ae dienstplichti.qe ·vo/.bt·achte dien,st
lean slechts vom· het toelvennen ·van de·
·vrijstelling van dienst in aanme1·Jcirw
lcomen, zo (le bi:i artilcel 12, 2°, a, van.
de wet van 15 jnni 1951 1Jepaalde voorwaarden ve1·mtld zijn, wi.jl deze ·wetsbeschilck·ing geen ondm·scheid maakt
t·ussen het geheim legm· en andere VCI'zetsgroeper·ingen.

22 november 1954

VOORZIENING IN VERBREKING. VoRM. - STRAFZAKEN. - VoonziENING
GERICHT TEGEN DE DEFINITIEVE BESOHIKKINGEN VAN EEN ARREST. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
Is niet ontvanlcelijlc, (le voorziening wel. lee een aanlegger zomle·r enige andere
aand·ltiding ve1·lclaa·rt ·in te stellen tegen
de definitieve beschilc7cingen van een arrest (1).
(1) Verbr., 24 juni 1929 (Bull. en PASIC.,
1929, I, 255, A, 1°).

(PENASSE.)
'ARRES'l'.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing op 23 juli 1954 gewezen door de
hoge militieraad ;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van artikel 12 van de wet van
15 juni 1951, gewijzigd bij cle wet van
22 juli 1952, doordat de bestreden beslissing, na aangenomen te hebben dat twee
broeders van aanlegger moeten aangezi{m
worden als hebbende hun actieve dienst
volbracht, ten onrechte beslist heeft dat
I

-
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llet feit dat aanleggers zuster van het geheim leger deel uitgemaakt heeft, niet als
broedenlienst viel te beschouwen; dan
wanneer voormeld artikel 12 vrijstelling
van de militaire dienst in tijd van vrede
verleent aan de ingeschrevene waarvan
·drif~ hroeders hun actieve dienst volhracht
hebben, en dan wanneer, vermits het geheim leger als Belgisch leger wordt aangezien, de zuster van aanlegger gevolgelijk een actieve clienst in het Belgisch leger volbracht heeft :
Overwegende dat luiclens artikel 12, 2°,
f£, vereist wordt, opdat de cleelneming aan
llet gewapencl verzet in de in de artikeIen 1 en 2 van de besluitwet van 19 se11tember 1945 tot vaststelling van het statuut van de gewapencle weerstand omRchreven omstandigheden in aanmerking
kan genomen worden als dienst van broeders die hun actieve dienst volbracht hebben, dat het verzetslid tijdens de krijgsverrichtingen gecloocl werd of gestorven is
ingevolge, hetzij verwondingen veroorzaakt door de vijand, hetzij ziekten op,gedaan of verergerd tengevolge van de
militaire clienst tijclens de oorlog of in
het verzet;
Overwegende clat de voorziening beweert dat bij cleze bepaling uitsluitend
individueel erkende of tot andere verzetsgroeperingen dan het geheim leger behorende verzetsgroeperingen bedoeld worden, naardien het geheim leger als Belgisch leger erkend wordt;
Overwegencle dat clit onderscheicl n'iet
nit de tekst van de wet blijkt;
Overwegende dat artikel 1 van de besluitwet van 19 september 1945 waarbij
de voorwaarden vastgelegd worden waaraan de verzetslieclen moeten volcloen opdat hun die titel verleend worde, geen
onderscheicl maakt tussen het geheim le,ger en de andere verzetsgroeperingen;
Overwegende clat hieruit volgt dat de
bestreden beslissing, verre van de in het
middel aangeduide wetsbepaling te schenden, ze juist toegepast heeft ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
22 november 1954. - 2° kamer. - TTom"zitter, H. Fettweis, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Ve1·slnggeve1·,
H. Bayot. Gelijlclnidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.

2"

KAMEH. -
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MILITIE. - HERE;EURINGSRAAD. - VooRzrENING IN VERBREKING. - VOR~f. - GEEN
AANDUIDING VAN DE WE'I'SBEPALINGEN DIE ZOU-

DEN GESCHONDEi'\ GE\\'EEST ZIJN. ONTVANKELIJKHEID.

NIE'l'·

De voorzien,ing, ge!"icht tegen e~n beslissing vnn de he!'lcmwings!·a,a.d, die de
wetsbepnling niet ve1·meldt clie zou geschonden geweest zijn, is niet ontvnnkeZijk ..

(BRICHARD.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 31 augustus 1954 gewezen
door de herkeuringsraad van de provincie
Namen;
Overwegende dat de voorziening de
wetsbepaling niet vermeldt die geschonclen zou geweest zijn;
Om llie redenen, verwerpt de voorziening.
22 november 1954. - 2• kamer. - VoorzUte1·, H. l!,ettweis, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Ve1·slnggever,
H. Louveaux. - Gelijlcl7tidende conclnsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaaL

2"

KAJVIER. -

23 november 1954

1° BELGISCH CONGO.- RECH'l'S'l'.REEKSE
BELASTINGEN. BUITENGEWOON '.rERMIJN
VAN AANSLAG BIJ NAVORDERING VAN RECH'l'EN
IN GEVAL VAN VALSE, ONJUIS'.rE OF ONVOLLE, DIGE AANGIFTE.
2° BELGISCH CONGO.- RECH'l'ST.REEE;SE
BELASTINGEN. - AANSLAG BIJ NAVO.RDERING
VAN RECHTEN TIJDENS DE BUI'l'ENGEWONE '.rER:l<HJN. - VERPLICHTING BEROEP 'l'E DOEN OP
DE KRACHTENS AH'l'IKEL 28 VAN HE'!' DECREET
VAN 12 AUGUSTUS 1937 INGES'l'ELDE COMiusSIE.
1° A1·tilcel 39 vnn het decreet va,n 12 a.u.lJ1tstus 1937, wa,a,!'bij a,a,n de ndministrntie een bnitengewoon nnnslngtermijn
wm·dt toegestnnn ingevnl, onder meer,
va,n va,lse, onjuiste of onvolledige. a,nngftte, ma,a,lct generlei onderscheid tussen de gevnllen wnnrin die nnngifpe a,l
da.n niet nwnvnnrd wercl en de a,a,nslngen a,l dnn niet ten kohiere werden
gebmcht (1).
2° De binnen de bwitengewone tennijn
dam· de a.dminist1·ntie va,n Belgisch
Congo ,qednne nnvonleringen wm·den
overeenkomstig de b·ij de nTtilcelen 27 en
28 vnn het dem"eet vnn 12 n7t.IJ7~stus 1937

(1) 'Zie belichting in voetnota W. G. (Bull.
en PASIC.;.l955, I, 262 en 203).
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bepaalde gmvone regelen ·van taxatie
gevesUgd, hetgeen tot gevoly heett dat,
·inge·val van vermoeden 1Jan onj-uisthe-irl,
rle zaalc aan de Mj artilcel 28 van 'VOO'I'. noemrl decreet ·ingestelclc conwnissie
moet onderwo·r1J61J wo-rden. (Decreet

van 12 augustus lfJ37, art. 39.)
(ASNONG,

1'.

KOLONlE

VAN BELOISOH CONGO.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 januari 1951 gewezen door
het Hof van beroep te Elizabethstad;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 27, 28, 30 en
39 van het decreet van 12 augustus 1937
betreffende de inkomstenbelastingen, 5
van de wetgevende ordonnantie van 7 augustus 1944 tot invoering van een voorlopige progressieve bijtaxe en 20 van de
wet van 18 october 1908 op het gouvernement van Belgisch Congo, doordat het
bestreden arrest « aan aanlegger zijn eis
ontzegt in zover deze ertoe strekt de aanslagen welke door de in artikel 28 van
het decreet van 12 augustm; 1937 omschreven commissie op zijn inkomsten voor de
dienstjaren 1943 en 1944 gevestigd werden
in hun vorm nietig te doen verklaren ll, en
« de bestreden beslissing bevestigt voor
zoveel zij het bedrag van de voor de eerste twee tlier dienstjaren verschuldigde
belastingen en boeten bepaalt ll, aldus het
middel verwerpend waarbij aanlegger
aanvoerde dat bedoelde aanslagen nietig waren, omdat zijn aangiften betreffende de clienstjaren 1943 en 1944
door de administratie aanvaard waren geweest en omdat de op die aangiften gegronde aanslag·en ten kohiere waren gebracht geweest, om reden dat artikel 39 van het decreet van 12 augustus
1937 verklaart << dat de navorderingen
van rechten overeenkomstig de gewone
bij de artikelen 27 en 28 bepaalcle regelen der taxatie gevtestigd worden, << dat
artikel 27 luidt dat ingeval de 'bevoegde
ambtenaar het cijfer der aang·egeven inkomsten onjuist vermoedt, de belasting
vastgestelcl wordt overeenkomstig de bepalingen van artikel 28, hetwelk verklaart dat ingeval van vermoeden vau
onjuistheicl van de aangifte, de taks van
de belastingschultlige kan worden vastgesteld door de commissie Welker be·
voegclheid ten dezen betwist wordt; dat de
provinciale directeur de aangifte (betreffende het dienstjaar 1943) onjuist heeft
geacht ... ll, dat, voor het overige, aanlegger « ter bestrijding van het op deugdelijke gronden door de bestreden beslissing
aangenomen bedrag, het juiste bedrag
van de belastbare inkomsten niet bewijst
of zelfs niet bewijst dat het door de gouverneur·generaal in aanmerking genomeu

beurag te hoog was; dat' om dezelfde redenen, behalve dat het niet eens onontbeerlijk lijkt artikel 39 van het decreet
van 1937 in te roepen doch enkel artikel 28 van dat decreet, aangezien de aanslag van ambtswege v66r de verstrijking·
der gewone termijnen door de commissie
is gevestigd geweest, de , bestreden beslissing moet bevestigd worden voor zoveel zij op de aanslag over dienstjaar
1944 betrekking heeft )) ; dan wanneer de
administratie noch in de gewone termijnen tot vestiging van de aanslag, noch in
de· bij artikel 39 van het decreet van
12 augustus 1937 gestelde termijn, de aanslag van ambtswege door de krachtens
artikel 28 van hetzelfde decreet ingestelde aanslagcommissie mag doen vestigen, ingeval zij de aangifte van de belastingplichtige aangenomen heeft en de imnslag op grond nm cleze aangifte ten kohiere gebracht heeft; clan wanneer het
arrest, door anders te beslissen, de bovenaangeduicle wetsbepalingen geschonden
heeft :
Overwegende dat nit ue regehnatig aan
het hof voorgelegde stukken blijkt dat
aanlegger voor elk der dienstjaren 194ct
en 1944 aangiften ingediend had, op
grondslag waarvan de inkomstenbelasting;
en de voorlopige bijtaxe ten kohiere werden gebracht; dat, ten gevolge van een in
1945 ingesteld onderzoek, de aangifte
voor elk der litigieuse clienstjaren op
13 december 1945 door de provinciale directeur der financien vermoed werd onjuist te zijn, ov het door de veriflcateur
der financH!n gedaan voorstel tot aanslag
van ambtswege van dezelfde datum; dat
de krachtens artikel 28 van het decreet
van .12 augustus 1937 ingestelde fiscale
commissie voor beide dienstjaren aanvullende aanslagen vestigde;
Overwegende dat het bestreden arrest
op de conclusies, waarbij aanlegger aanvoerde dat de door de connnissie gevestigde aanslag onwettelijk is om reden dat de
aangiften van de belastingplichtige waren
aanvaard geweest en dat de aanslag overeenkomstig die aangiften ten koh~ere was
gebracht geweest, door de in het middel
aangehaalde beschouwing geantwoord
heeft, en bovendien er op gewezen heeft
dat « artikel 39 van het decreet van 1937
eraan toevoegt, wat niet was geschied iu
artikel 40 van de verorclening van de
gouverneur-generaal van 1 juni 1920, uit
kracht waarvan het arrest van het Hof
van verbreking van 2 mei 1938, waarop
appellant steunt, gewezen werd, dat de
navorderingen overeenkomstig de gewone
bij de artikelen 27 en 28 bepaalde regelen
cler taxatie gevestigd worden));
Overwegende dat voormeld artikel 39,
waarbij (tan de administratie een buiten' gewone Iaanslagtermijn ingeval, onder
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meer, van valse, onjuiste of onvolledige
aangifte worclt toegestaan, generlei onderscheid maakt tussen de gevallen waarin
die aangifte al clan niet aanvaard werd en
de aanslagen al clan niet ten kohiere werden gebracht; dat liet de algemene regel
uitclrukt dat de navorderingen binnen de
buitengewone termijn overeenkomstig de
gewone bij de artikelen 27 en 28 bepaalde
regelen van taxatie gevestigd werden,
waaruit volgt dat, ingeval van vermoeden van onjuistheid, de zaak aan de bij
artikel 28 ingestelde commissie moet onderworpen worden;
Overwegende dat aanlegger in zijn
grief niet ontvankelijk is in zover de
voorziening opkomt tegen de in het arrest
ten . overvloede gegeven grond volgens
welke, voor het dienstjaar 1944, de aanslag van ambtswege binnen de gewone
aanslagtermijn is gevestigd geweest ;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en veroordeelt aanlegger tot de kosten.
23 november 1954. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggevet·. H. Anciaux
Henry de Faveaux. - Gelijlcl!tidende conclusie, H. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - PleUers, HH. Lemaitre en Lens (aile twee van de Balie van
beroep te Elisabethville).

1e KAMER. -

25 november 1954

1° HANDELSHUUR. - HUUR LOPENO BIJ
RET IN VOEGE TREDEN VAN DE WE'l' VAN
30 APRIL 195:1-. - BEDING VAN DE RUUROVEREENKOMS'l' LUIDENS WELKE DE VER-c
RUURDER GEMACRTIGD WORDT DE RUUR NA
DRIE OF ZES JAAR 'l'E VERBREKEN. - VooRWAARDEN TOT UITOEFENING VAN DIT VERMOGEN.
2° HAND]]LSHUUR. - WE'l' VAN 30 APRIL
1951, AR'l'IKEL 16, I, 4°. - TERMIJN BINNEN WELKE DE RUURDER, OP S'l'RAF VAN
VERVAL, VERPLICR'l' IS DE ZAAK BIJ DE RECR'l'ER AANRANGIG TE MAREN. - GESCRIL OM'l'RENT. RET RECR'l' VAN DE RUURDER TOT BIJ
HE'l' EINDE VAN DE HUUROVEREENKOMST IN
RET VERRUURDE GOED TE BLIJVEN. - TERMIJN VAN GEEN TOEPASSING.
1° 1ngeval in een huU'rcontract, hetwellc
onder toepassing van de wet van
30 april 1951 .op de handelshuurovereenlcomsten valt en bij de i1twm·lcingtrerling van die wet ·van lcracht was,
de vet·hwurder zich het 1·echt voorbehouden heeft bij het verstrijlcen van

I'ERBR., 1955. -
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het det·de of het zesde . jaar aan het
contract een eincle te stellen, mag hij
slechts van dU 1·echt gebntilc malcen,
ind·ien de dom· hem gedane OlJZegging
aan cle in a1·tUcel 3, lid 5, van ge.zegde
wet
ve1·rnelde
voonvaa1·clen
IJeantwoorclt (1).

2° De bepaling van at·tilcel 16, I, 4o, van
cle wet van 30 ap'l'il 1951 op de handelshttittrove1·eenlcomsten, lttidens wellce de
hmtrdet· zich, op stt·at ·van verval, binnen cle dertiy dayen volgend op het antwoo1'd van fle veThtttwder v661· de rechte-r moet voo1·zien, is van yeen toepass·inrf wannee1· het yeschil de yeldigheid
betreft van cle cloo1· de verhmt.rde?· geueven opzegging om het yoed v66·r het
ver·strij lcen t'an cle hu.urovet·eenlcomst
te verlaten en, derhalve van het 1·echt
van cle httm·de·r tot bij het verst?'ijlwn
van de overeenlcomst in het yehmwde
te blijven.

(N. V. (( BRASSER.IE LABOR-RAINAUT REUNIS »,
T. DECLERCQ.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 november 11152 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Bergen ;
Over het tweede en het denle onderdeel
van het tweede middel, het tweede, afgeleicl uit de schending ''an de artikelen 97
van de Grondwet, 3, 14, 16, I, 1°, 18 en 33
van de wet op de handelshuurovereenkomst met het oog op de bescherming van
het handelsfonds doordat het bestreden
vonnis, in zijn beweegredenen vaststellende dat eiseres binnen de door de artikelen 14 en 33 van de wet van 30 april 1951
een aanvraag om hernieuwing heeft ingesteld en dat zij zich niet v66r de rechter
heeft voorzien om de door verweerder
aangehaalde reden tot weigering van de
huurhernieuwing te betwisten, beslist dat
verweerders bij toepassing van artikel 16,
I, 4°, van de wet van 30 april 1951 client
vervallen verklaard te worden van het
recht de gegrondheid van die reclen te betwisten, en gevolglijk de bekrachtiging
van de door verweerder gegeven opzegzing heeft uitgesproken, dan wanneer aangenomen dat de rechter over de grond
impliciet de weigering van hernieuwing
bedoeld heeft welke het exploot van dagvaarding van 28 september 1951 in .zijn
dispositief bevat, dan kon het bestreden
vonnis niet, zonder de in het middel aangeduide wetsbepalingen te schenden, op
aanlegster het bij artikel16, I, 4°, van de
(1) Verbr., 28 .mei 1953 (Bull. en
1953, I, 748).

PASIC.,
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wet van 30 april Hl51 ingevoerde vervnl
toepassen daar die weigering van lleruienwing ' gegrond was op redeuen die
-vreemd zijn nan cUe welke, kraelltens artikel Hi, I, 1° tot 4°, de verlnmrder mag
inroepen om' de llernieuwing te weigeren,
llet <lerde, dan wanneer, aangenomen dat
<1<~ n~ehter over de gToncl implieiet de ovzegging van 25 juli 1951 well;:e verweerder
ann aanlegster betekend lleeft en nit
welke opzegging een uittreksel in de grouclen van llet bestreden vonnis aangellaald
wonlt als weigering van hernieuwing \Je~ehonwc! heeft, <lie reehter, zoncler de iu
het micl!lel aangecluicle wet8bepalingen te
sel1enden, ov aaulegster het bij artikel 1(),
I, 4°, ingevoercle vervnl niet moeht toepassen, in de eerste plants omdat deze opzegojno· v66r llet verzoek om hernieuwing
~~n~ts had en dus geen weigeriug van heruieuwing kan uitmakeu, en vervolgens
omdat, in de omlerstelling clat die opzegging als eEm weigering van hernieuwing kan besehonwd worden, er nog blijft
dat cleze weigering gesteund was op redenen wcelke vreemcl ziju aau die welke
de verlnmrder, luachtens artikel to, I,
1" tot 4o, van bovengemeldc wet, mag
inroepen om de lH'rnieuwing te weigeren :
Overwegenrle clat, volgens het bestreden vonnis, het lm1u·contrnct hetwelk op
2 februari 1949 tnssen een verlnmrder in
wiens rechten verweerder getreden is, en
de aanleggemlP ve1mootschap tot stand
gekomen is onder toepassing valt van
de wet van 30 april 1951 op de handelslmurovereenkomsteu met het oog Dp de
bescherming van llet handelsfoncls;
Overwegende dat in dat huurcontract
de verlmurder zicll het recht voorbehouden had bij het vcrstrijken van het derde
en het zesde j aar <!Pn einde a an het contract te maken; dat verweerder, van clit
reeht gebruik makend, aan aanlegster tegen 10 februari 1952 opzegging gedaan
heeft bij anngetekende brief van ~5 juli
1951 waarin verweerder de wil te keunen
gaf << llet gehuurde persoonlijk en werkelijk door een aangestelde .te betrekken ll ; dat de annleggende vennootschap
bij aaugeteli:ende brief van 9 augustus
1951 verweerder in kennis ervan stelde
dat zij haf).r recht op hernienwing van
het huurcontract wilde uitoefenen; ,
Overwegende dat aanlegster op 28 september Hl51 gedagvaard wercl tot g<~lclig
verklaring van de hmu· betckende opzegging en tot ontruiming van het tot koophandel clienencl onroerencl goecl dat zij
in huur had, wnarbij c1e requestrant,
thans verweerder, in bedoelcl exploot het
voorbelwud maakte het << als een weigering ll te beschouwen het huurcoutraet te
hernienwen, betekencl binnen cle wettelijke tenniju en gemotiveerd door requestnmts verlangen << het gehnurde persoon-

lijk en werkelijk door een aangestelde te
betrekken ll ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
die opzegging geldig verklaart, doch
sleehts tegen 20 november 1952, bij toepassing van artikel 33 Yan de wet van
30 april 1951; !lat het deze beslissing
gronclt op de enige besehouwi.ng dnt aanlegster, clie ov 9 april 1951 een verzoek
om· hernieuwing van de huur heeft geclaan, zich niet overeenkomstig artikel 16,
I, 4°, laatste lid, yan dezelfde wet v66r
de rechter voorzien heeft om de door de
verhuurder aangeYoenle reclen te betwisten;
Overwegende, ann de ene zijde, dat, ingeval in een huureontract hetwelk valt ,
onder toepassing van de wet van 30 april
1951 op de hauclelshuurovereenkomsten
met het oog op de bescherming van het
handelsfoncls en hetwelk bij de inwerkingtreding van die wet van kracht was,
de verhuurcler zich het recht voorbehouden heeft J!>ij het verstrijken nm het derde of h~~t :!lesde jaar aau het contract een
eincle te maken, hij vau dat recht slechts
gebruik mag maken inclien de door hem
gedane opzegging aan de in artikel 3,
lid 5, van de wet van 30 april 19[)1 vermelde voorwaarden beantwoordt;
Overwegende, aan cle andere zijde, dat
het door aanlegster gedane verzoek tot
huurhernieuwing enkel een voorwerp
heeft en dat derhalve het in het vonuis
ingeroepen nrtikel lfi, I, 4°, laatste lid,
enkel toepassing kan vinden wanneer de
verhuurder gereclltigcl was bij het verstrijken .van het dercle of van het zesde
jaar een einde aan cle hunr te maken;
dat, ingeval de ovzegging niet beantwocirdt aan de voorwaarden welke de wet
llepaalt om toe te staan dat bij het verstrijken van het dei'de of het zesde jaar
een einde aan <le huur worclt gemaakt,
de huunler aan het Inmrcontract. zelf het
recht outleent in het gehuurde te blijven;
o,;erwegende, dienvolgens dat door na
te lateu na te gaan of de door verweer- ·
cler gedane opzegging wettelijk een einde
aan de huur kon maken bij het verstrijken van het dercle of het zesde jnar, en
door die opzegging gelclig te verklaren om
de reden dat aanlegster zich niet binnen
de bij artikel 16, I, 4°, van de wet van
30 april 1951 gestelde termijn v66r de
rechter voorzien had, de rechter over dE'
grond de in het micldel aangecluide wetsbepnlingen geschonden heeft;
Om cUe redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt clat melding van onclerhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van het vernietigd vonnis; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst
de zank naar de Rechtbank van eerste
annleg te Doorhik, zeteleude in hoger bcroep.
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25 november 1954: - 1~ kame!'. - Foo·rzitter en ·verslagge-ver, H. :B'ettweis,
raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidenile conclttsie, ·H. Raoul Hayoit
de Termicourt, vrocureur-generaal.
Pleiters, HH. Ansiaux en Van Leynseele.

1e I<AMEH. ~

1o

2°

3°

25 november 1954

ONEERLIJKE MEDEDINGING. DAAD WELKE 'l'EGEN DE EERLIJJ(E GEBRUIKEN
IN HANDELSZAKEN INDHUIS'l'. "'VORDERING
'l'O'l' HE'l' OPHOUDEN DEH LAAKBARE HANDEPEHSONEN '1'EGEN DE WELKE ZE
LINGEN. KAN INGES'l'EI,D WORDEN.

VENNOOTSOHAP. VENN00'1'SCHAP
WELKE DE HEOH'l'SPERSOONLIJKHEID GENIE'l'.
DAAD VAN HE'l' OHGAAN. DAAD S'l'RIJDIG. ME'l' DE EERLIJKE GEBRUTKEN IN HANDEL&ZAKEN. DAAD VAN DE VENNOO'l'SOHAP.
VOHDERING '1'0'1' RET OPHOUDEN DEH
LAAKBARE HANDELINGEN 'l'EGEN DE VENN00'1'SCHAP. 0N'l'VANKELIJKHEID.
ONEERLIJKE MEDEDINGING. DAAD WELKE TEGEN DE EEHLIJKE GEBRUIKEN IN HANDELSZAKEN INDHUIS'l'. -DAAD BEGAAN DOOR EEN AANGES'l'ELDE. AANS'l'ELLER
KAN WEGENS DIE HOEDANIGHEID, NIE'l' 'l'O'l'
OPHOUDING VAN DIE LAARBARE HANDELING
GEDAAGD WORDEN.

1° De dom· het lconinlclijlc beslu.it n'· 55
van 23 decembe1· 1934 ingestelde vordering tot ophottd·ing van laalcbare handeling lean alleen ingesteld worden tegen degenen die een met de eerUjlce gelintilcen in zalce handelstrijd·ige handeling ven·icht hebben ot die ann zodnn·ige
handeling deel ,qenomen hebben (1).
(Kon. besl. nr 55 van 23 december 1934,
art. 1 en 2.)
2° De met de eerlijlce gebnt,iJcen in zMce
hnnrlel st1·ijdige dnnd cUe begnnn 1.vonit
dam· het orgnan 'tJnn een vennootscha11,
!lie de rechtspe·rsoonlij lcheid geniet, is
een dnad vnn cle vennootschnp; de dam·
(1) Zie verbr,, 9 juli 1953 {.tb•r. Vm·b1·.,
1953, biz. 786); MouGENO'l', Rev. gen. assurances et responsabilites, 1946, nr 3878.

Omtrent de bepaling van daden weike
met de eerlijke gebruiken in handelszaken
strijdig zijn, zie verbr., 16 maart 1939 (.Arr.
Yerbr., 1939, biz. 98); 25 november 1943
(ibid., '1944, biz. 32).
(2) Zie verbr., 16 december 1948, beweegredenen (Arr. Yerb1·., 1948, biz. 638); 7 september 1950 (ibid., 1950, biz. 738).'
(3) Opdat de aansteller van degene die de
laakbare handelingen pieegde tot ophouding
dier daden op grond van het koninklijk be-

het lconinlcUjk besl·wit n•· 55 vnn 23 december 1984 ingestelde vo'l'dering tot het
ophonden van ae laakbar·e handeling
mn,q aerhnl1;e, in z·nllc ,qevnl, tegen ae
vennootschnp ingeleia worden {2).
3° Geen pe1·soon rnag, op ,qrond van het
Twninlclij 1c besl·nit n" 55 1;an 28 aecernbe·r 1984, tot ophouai·n,q vnn ae laCLic/Jare
rZoo·r een nangestelae /Jegnne anaen gedartvnnnl worden, ·tve,qens ae enlcele ornstanairJheid rZnt h'ij actnstelle1· is vnn
tlege'ne rUe een anna be,qcutn heeft ·wellce
rnet ae eerUjlce geb·ntUcen in :za.lw handel strij di[l i8 (3).
(N. V. « SOOIE'l'ii; BELGE DES INDUS'l'HIES AUXI·
LIAIRES REDEX )), T. N. V. « E'l'ABLISSEl'<IEN'l'S
LACROIX E'l' DESPLA'l' )).)
AR.REST.

HET HOF; - Geiet op het bestreden
arrest, op 2 juni 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Brussei;
Over het enig middel, afgeieid uit de
schending van de artikelen 1 tot 4 van
het koninklijk besluit van 23 december
1934 tot bescherming van de voortbrengers, handelaars en verbruikers tegen zekere hanclelwijzen strekkende tot het verdraaien van de normale voorwaarden der
.mededinging, en van artikel 1 (ur III,
litt. a) van de wet van 31 juli 1934, verlengd en aangevuid bij de wet van 7 december 1934, waarbij met het oog op het
economisch en financieel herstel aan de
Koning bepaalde machten worden toegekend, en schending van de artikelen 1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest de tot
toepassing van voormeld besluit strek·
kende vordering van aanlegster niet ontvankelijk heeft verkiaard, om de reden
dat het niet toepasselijk is wanneer
de geincrimineerde hanclelingen niet ·door
de gedagvaarde persoon maar door zijn
aangestelden verricht werden en dat het
niet bewezen is dat deze persoon kennis
van die handelingen heeft gedragen en ze
toegeiaten heeft, dan wanneer dergelijke

siuit nr 55 van 23 december 1934 kunne ge·
daagd worden wordt vereist hetzij dat hij aan
de daad van zijn aangestelde deeigenomen
heeft, bij voorbeeld do'or ze hem op te Ieggen,
hetzij dat hij zeif een daad gepieegd heeft
weike met de eeriijke gebruiken in handeiszaken strijdig is, bij voorbeeld door de handelingen van zijn aangesteide te dulden, wanneer
hij ze kende·, met andere woorden dat hij zich
aan een persoonlijke fout op het stuk der
mededinging plichtig gemaakt heeft (FREDER.ICQ, bel. II, nr 137; Rep. pmt. dr. belge,
vo P1·op1·iet6 commerciale, n" 136).
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omstandigheid aan bedoelde rechtsvordering niet in de w~g staat :
Overwegende clat het bestreden arrest
vaststelt : 1 o dat de feiten welke ten
grondslag liggen aan de door aanlegster
ingestelde vordering tot het ophouden der
laakbare handelingen, begaarr zijn ge.weest door een aangestelde van verweerders, cc aileen hanclelend of geholpen door
ccn jonge arbeider Jl; 2° dat aanlegster
niet bewijst cc dat de werkgever kennis
droeg van de laakbare handeling van zijn
aangestelde en ze toegelaten heeft ll;
3° dat cc de gelegenheid der plaats waar
de verkoop plaats had bovendicn de stelling waarschijnlijk maakt volgens welke
de geintimeerden (hier vcrweerders) geen
kennis van de gecritiseerde feiten zouden
gchad hebbc~n ll;
Overwegende clat uit ·de tekst zelf van
de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit nr 55 van 23 december 1H34 blijkt
dat de bij die artikelen ingestelde vorclering tpt het ophouden cler laakbare handelingen alleen kan ingesteld worden tegen clegenen die een met de eerlijke gebruiken inzake handel of nijverheid strijdige handeling hebben verricht of die aan
zodanige handeling deelgenomen hebben ;
Overwegende dat, al is de daad vnn het
orgaan van een rechtsversoonlijkheicl genietende vennootschnp de dnad van die
rechtspersoon, de claad van de aangestelde evenwel niet de daad is van de
aansteller die daaraan niet deelgenomen
heeft;
Dat, aangezien de-vordering tot het ophouden van de laakbare hancleling niet
het herstel van het door cUe lmndeling
veroorzaakt nadeel tot voorwerp heeft,
artikel 1384, -lid 3, van het Burgerlijk
·wetboek nan cUe vordcring vreemd is;
Overwegende derhalve dat de vaststellingen van het arrest het afwijzen van de
vorclering van aanlegster wettelljk rechtvaarcligen en dat het middel naar recht
faalt;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
25 november 1954. - ]_e kamer. - TTom·zitter, H. Sohier, raaclsheer waarnemend
voorzitter.
TTerslag,qeve1·, H. Daubresse.
GeUjlcl1t·idende
conclusie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Demeur
en della Faille cl'Huysf'le.
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REDENIDN VAN "DID YONNISSIDN EN
ARR.ESTIDN. -· BURGERLIJim ZAKEN. MI.JNONTGINNING. __:__ CONCLUSIES WAARBIJ

HET BES'J'AAN YAN EEN OORZAK)'LIJK .VEilBAND 'J'USSEN DE ON'l'GINNING EN DE SCH.ADE
AAN EEN ONROEREND GOED BETWIST WORD'J'.
- VONNIS DA'l' HET BEWIJS VAN DI'l' YERBAND
AFLEID'J' UIT EEN DOOR DE ONTGINNER GEDANE ERKENNING TEN 'l'IJDE VAN Die SCHADE.
- GEPAST AN'l'WOOHD·.
Geett een passend nntwoonl op de conclnsies, wat~rbij de ontg·inner van een
rnijn betwistte clnt tle sehade aa.n een
on1·oerend goecl tloor de steenlcoolontrrinni.ng ve1·oorzaalct wenl, het vonnis
rlat ·zu.llc ve1·bancl afieiclt nit de om.stnndigheden (lat de ontginne1· ten t-i:ide van
lle schade clit ve1·bnn!l heeft erlcend, cle
werlwn in ontvangst genomen heeft en
ze betaalll heeft.
-

(N. Y. COOKER-ILL,

'1'.

DESTREBECK.)

ARRES'l'.
HIDT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 maart 1!l53 gewezen door
de Yreclerecllter te Paturages;
Over het enig micldel, nfgeleid nit <le
schencling van artikel 97 van de Grandwet. dom·rlat het bestreclen vonnis, na in
zijn· gronrlen verklaanl te hebben (( dnt
er termen nanwezlg waren om de (door
de gerechtelijke cle~kundige voorgestelde)
tweecle hypothese nan te nemen, overeenkomstig cleze tweecle hypothese, aan verweerclers een som van Gl. 656 fr. 25 als
vergoecling toegekencl heeft, zoncler de
middelen te beantwoorden welke aanlegster bij conclusies tegen cleze cis liet gelden, namelijk clat .Jo (( cle vroegere steenkoolontginningen in het middengedeelte
van de Borinage op het litigieuze onroerend goed geen inv loed kunnen gellad hellben Jl ; 2° << er rekening- moet gehouden
worden met veelvuldige vreemcle oorzaken (toevallige oorzaken, klaarblijkelijke
bouwfouten, onvoldoende weerstancl van
de groncl, enz ... ll ; 3° aanlegster << de gevolgen niet moet dragen van een werk
dat in strijd met de regelen der kunst
door de voor rekening van de eigenaar
werkende aannemer nitgevoerd werd ll,
uit welke midclelen aanlegster afleidde
dat de rechter over de groncl de. eerste
door de cleskunclige overwogen hypothese
behoorde aan te nemen, onder voorbehoud
van de kosten en het honorarium van de
heer Lelievre; dat het bestreden vonnis
mitsclien niet naar het vereiste der wet
met reclenen omkleecl is :
Overwegencle dat het bestreclen vonnis
op de in het micldel aangehaalde feitelijke gegevens, welkt:> door aanlegster bij
conclusies voorgebracht werden om te betwisten clat de beschadigingen aan de
kelder van verweerclers konden te wijten
zijn aan de mijnwerken waarvoor de aansprakelijklleicl op haar rust, op passende
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untwoorclt dat, waar de deskundig~
besluiteloos is ten aanzien van de aanspr. ajr~lijkheid, op dat punt, van de vennootschap « Societe .du Borinage Central ll,, rechtsvoorgangster van aanlegster,
er :tot die aansprakelijkheid moet besloten worden omdat clie vennootschap bedoelde .aansprakelijkheid aanvaard heeft
ei} «.de werken in ontvangst genomen en
betaald heeft ll ;
Dat het midclel feiteltjke grondslag
. mist;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten en, daar de voorziening v66r 15 september betekend werd, tot een vergoedi11g
van 150 frank jegens verweerclers.
25 november 1954. -

1° kumer. -

Foo1·-

zUter en verslaggeve·r, H. Sohier, raudsheer waurnemend voorzitter. - Clelijlc.lltidenrle conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur-generual. - Ple·iters, HH. Ansiaux en Van Ryn.
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VERBINTENISSEN. VAN UI'l'SLAG. BEPALING.

VERBlN'l'ENIS

2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
BUHGERLIJKE ZAKEN. NIEUW JVIIDDEL.
NIET ON'l'VA1KELI.JK ~IIDDEL.

1 o De ·ver/Jintenis vnnweqe tle ve·rlcope·r,
een wnJ.k op dno en tijd nls bepanld
ter bcschilrk·inrt vnn cle leaper te stellen,
is cen verbintenis vcm 1titslag (1).
:l 0 Is n·iet ontvnnl"eUjlc, in burgel'lijkc zaken, het niemv middel clnt aan het H of
van ver1J1·elcinq overqelegd wonlt (2) (3).
{N. V.

fi:TABLISSEMEN'l'S VAN HEYGHEN Fnj]:nES,
'l'. AGHAYEN.)
ARHES'l'.

HET HOF; - Gelet .op het bestreden
arrest, op 9 december 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het enig middel, .afgeleid uit de
(1) Nopens de bepaling van de verbintenis
van uitslag, zie inzonderheid : H. en L. MAZEAUD, T1·aitt! de la responsabilite civile,
4• uitg., 1947, bd. I, blz. 115; COLIN en CAPrTANT, 10° uitg., 1948, bd. II, blz. 89; :1\f. G.
MERTON, « Obligation de resultat et obligation de moyens », Revue trirnestrielle d,e droit
civil, 1935, biz. 499 en volg. ; H. MAZEAVD,
" Essai de classification des obligations »,
Revue trimestrielle de droit civil, 1936, biz. 5
·en volg. ; H. en L. :1\fAZEAUD, « Obligations en
general et responsabi)ite civile », R.evue trimcs,

schending van de artikelen 97 yan de
Grondwet, 1147, 1149, 1150, 1151 en 1382
van het Burgerlijk \Vetboek, doonlat !J.et
bestreden arrest, na enerzijds vustgesteld
te hebben dat de door verweenler geleden
schade, r.ijnde de prijsvermindering die
hij " aan de na.amloze ve1mootschap
<< Oinda ll heeft moeten toesta::m, veroorzaakt werd door het feit dut de drie door
gezegde naamloze vennootschup << Oincla ll
bevracllte boten op 4 september 1951 te
16 nur vertrokken zijn zoncler llet kwestieus wrak op sleeptonw te nemen, om
reclen dat tengevolge van een laattijdige
berichtgeving van eiseres aan De Smet -c
die llet door hem bezette wrak moest ont,
ri1imen ~, laattijclige berichtgeving die
volgens het bestreclen arrest "een merkelijke tekortkoming aan hare verbintenissen tegenover verweerder wns. de ontrnimingswerlcen niet op 4 septeniber in de
namiclflag konden voltooid worden, en na,
anderzijds, vastgesteld te hebben dat de
bedoelcle clrie boten op 4 september 1951
te 16 uur de plants van het wrak verlaten
hebben, omdat de ontruimingswerken nog
niet begonnen waren en vooral omdat De
Smet hun bevestigd had dat deze werken
slechts na drie of vijf dagen .zouden voltrokken zijn, wat volgens het arrest onwaar was, vermits vastgesteld werd dat
de ontruimingswerken in negen uur later
uitgevoerd werden, beslist heeft dat er
een oorzakelijk verband bestond tussen
de door eiseres llegane font - zijnde de
laattijclige llerichtgeving aan De Smet en de door verweerder gelccden schude zijnde de cloor hem aun Oinda toegestane
prijsvermindering - om reden dat, haclde
eiseres deze font niet begaan, de door
Oinda bevrachte boten het wrak op 4 september 's namiddags, op sleeptouw zouden genomen hebben, Oinda geen nieuw
sleepcontract tegen een hogere prijs
zou gesloten hebben en verweerder
geen prijsverminclering van 22.81}2 dollars
aan Oinda zou hebben moeten toestaan,
en clienvolgens eiseres veroordeeld heeft
ann verweerder de tegenwaarde in Belgiselle franken van 22.8g2 dollars als
•Schadevergoeding te betalen, .dan wanneer
het toeschrijven van dezelfcle schade aal}
trielle de droit civil, 1953, biz. 525 en volg. ,;
DE PAGE, D1•oit civil, 2• uitg., bd. II, nrs 595
en 596. "
(2) Nopens de bepaling van het nieuw
middel, zie verbr., 24 september 1953 (An·.
Verbr., 1954, biz. 28) en conclusie · van de
heer advocaat-generaal P. :1\fahaux..
(3) Dn.t een nieuw middel niet ontvankelijk
is voor het :S:of van verbrekjng in burgerlijke
zaken : verbr., 5 januari 1950 (Arr. Verbr.,
1950, blz. 272); 23 november 1950 (ibid.,
1951, blz. 132).'
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twee verscllillende oorzaken, clie aan
twee verscllillende personen toerekenbaar
ZlJll, namelijk het laattijdig door eiseres
aan De Smet gegeven bericht, dat llij bet
wrak moest ontruimen, ~ner.zijds, en de
valse bewering vanwege De Smet, dat de
ontruimingswerken drie tot vijf dagen zonden duren, anderzijcls, een intrinsieke tegenstrijdigheid uitmaakt clie met het gebrek aan de door artikel 97 van de Grandwet vereiste motivering gelijk staat, dan
wanneer in alle geval het onmogelijk is
nit de onduiclelijke motivering van het
bestreden arrest af te leiclen dat de door
verweel'{ler geleden schade het zeker en
>~tellig gevolg van de door eiseres begane
fout was, des te meer daar bet arrest
vaststelt dat die schade vooral aan de
onjuiste verklaringen van De Smet te
wijten is; clan wanneer, waar bet om een
contractuele font ging - zijnde de tekortkoming aan door eiseres tegenover verweercler aangegane verbintenissen -, die
zonder bedrog begaan werd, eiseres slechts
gebouden was tot vergoeding van lle
Hchade die men ten tijde van bet contract
had voorzien of knnnen voorzien -,
dan wanneer zelfs in geval van bedrog,
de schadevergoecling slechts betgeen een
onmiddellijk en rechtstreeks gevolg van
bet niet-uitvoeren van de overeenkomst
was omvatten kan, dan wanneer uit de
vaststellingen van bet bestreden arrest
lllijkt dat de prijsvermindering die verweerder aan Cinda heeft toegestaan geen
Hchade is die ten tijde van het contract
kon voorzien worden, en in alle geval geen
onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van
het niet uitvoeren van de overeenkomst,
dan wanneer minstens het bestreden arrest geenszins vastgestelcl heeft dat de
schade kon voorzien worden of een onmiddellijk .en rechtstreeks gevolg van het
niet-uitvoeren van de overeenkomst was,
en deze punten onzeker gelaten heeft, dan
wanneer deze onduidelijkheid in de motivering· het Hof niet toelaat zijn controlerecht over de wettelijkheid van de bestreden beslissing nit te oefenen :
Overwegende dat nit de aan het Hof
voorgelegcle stnkken blijkt dat verweerder het wrak van een op de Noordzeeknst
gestrand schip aan aanlegster verkocht
had; dat die verkoop naderhand verbroken werd en dat verweerder alclus opnieuw eigenaar· van het wrak geworden
was; dat aanlegster v66r de verbreking
een firma De Smet gelast had het wrak
weder zeevaardig te maken;
Dat verweerder het wrak weder verkocht aan een firma Cinda en dat de
tusen de firma Cincla en verweercler tot
stand gekomen overeenkomst bepaalde
dat het wrak onmicldellijk ter beschikking zou worden gesteld, van de koper
die het door de boten « Schelde \l, « Meer-

min J) en Bruinvisch ll wilde laten wegslepen;
Overwegende clat bet terbeschikking
stellen van de ·koper niet op het overeengekomen ogenblik kon plaats bebben,
enerzijds, omdat, naar cle vaststellingen,
van bet bestreclen arrest, aanlegster niet
onmiddellijk, zoals zij moest doen, de
firma De Smet verwittigcl had dat zij de
apparaten en tnigen welke zij op het
schip aangelegcl had daarvan moest wegnemen, anderzijds, omdat, nog naar de·
vaststellingen van de rechter over de
grond, de firma De Smet in strijd met
de werkelijkbeid aan de kapitein der
sleepboten bacl verklaard dat tot bet ont-·
ruimen van bet schip verscheidene dagen
noclig waren;
Overwcgende dat het hof van beroep·
erop wijst clat, ten gevolge van cle vertraging waarmede het verkocht schip aldus
ter bescbikking van de firma Cinda werd
gestelcl, verweerder genoodza.akt we:td
een prijsvermindering toe te staan, daar
de firma Cinda het slepen door een andere firma voor een hogere prijs heeft
moeten doen uitvoeren; dat het hof van
beroep aanlegster veroordeelt om verweercler schacleloos te stellen voor het nadeel dat hij onclergaan heeft nit hoofcle·
van de prijsverminclering die hij heeft
moeten toestaan;
Ten aanzien van bet eerste onderdeel :
Overwegemle dat bet arrest steunt ·op·
het bestaan, ten laste van aanlegster, van
een verbintenis van uitslag, dit is : het
wrak op dag en tijd als bepaald ter beschikkin'g van verweercler stellen;
Dat het zicb geenszins tegenspreekt en
ziju beslissing zonder dubbelzinnigheid'
motiveert waar bet zegt clat aanlegster de
door verweercler ondergane schade veroorzaakt heeft door de firma De Smet
niet tijdig te verwittigen, hoewel het verklaart dat de firma De Smet zelf, door
onjuiste inlichtingen te verstrekken het
op sleeptouw nemen van het wrak verhinclerd heeft door· de boten welke de firmn
Cinda had gezonden;
Dat immers nit de bescbouwingen van
het bestreden arreRt blijkt cla t het aan
de firma De Smet verweten feit geen
vreemde bevrijdencle oorzaak voor aanlegster kon uitmaken, daar de firma De
Smet voor rekening van verweerster
werkte en verweerster voor de gevolgen
van de hanclelingen van deze medecontractant instond;
·
Ten aanzien van het tweede ondercleel :
Overwegende dat bet miclclel, voor zo-veel het het bestreden arrest verwijt niet
nagegaan te hebben of de door verweerder onclergane schade al clan niet kon
voorzien worden en rechtstreeks of onrechtstreeks was, nieuw is daar het niet

-199de . door nanlegster v66r h~t hof van
beroep· genomen conclusies geformuleerd
is geweest;
Overwegende dat geen onderdeel van
het middel kan aangenomen worden;
Oni die redenen, verwerpt de voorzie_ning ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
jn

26 november 1954. - 1e kamer. ~ Voo·rz-i.tter H. 'Vouters, eerste voorzitter. versl~ggever, H. Piret. ~ GeUjlcW.idenfle
conclusie, H. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal.- Ple-iters, HH. Struye

en Demeur.
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AHBEIDSONGEVAL. -

WEG KAAH HE'!'
WERK. NOllUALE WEll. SLACH'l'O~'FEH
DAT ZIJN WEllK VERLAA'i' OM 'l'HUIS ZIJN
GEREEDSCHAP EN VOEDSEL 'l'E GAt\N HALEN. SLACH'i'OFFER DAT ZICH OP DE WEG NAAR HET
WERK BEVIND'l'.

J s wetteUjlc, het vonnis dat afieidt

11-it cle
omstandigheid dat een slachtoffe·r van
een ongeval- ten deze een dokwe1·1cer
- (lat z·ich van ttit de tij delij k ·vedctten
plaats van zijn we1·kzaamheden, naa1·
de plaats van zijn woonst bepeeft
om eT zijn lcopzak, zijn pe1·eedschap .~n
·voedsel, zctlcen cUe hern noodzctlceltJ lc
·waTen, te paan haZen, zich op de weg
naar het werk bevindt en dat het onueval te w·ijten is acm een risico flat onafscheidelijlc met de 'lto1·rnale weg veTbonden is (1). (Besluitwet van 13 december 1945, art. 1 en 2.)

.(N. V. ((CAISSE PATll:ONALE POUH LE COMMERCE
ET L'INDUSTRIE ll, T. COR'fENS.)
ARRES'l'.

RET HO]'; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 october 1953 gewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te Brus~·

.

Over het enig middel, afgeleid uit rle
~ehending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1, 2, 3, 5 en: 6 van de besluitwet van 13 december 1945 betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
(1) Nopens het onafscheidelijk a.an de
normale weg verbonden risico, zie verbr.,
14 maa,rt, 11 juli en 10 october 1946 (Arr.
Verbr., 1.946, blz. 105, 273 en 329); 30 october 1947 (ibid., 1947, biz. 339); 19 october
1950 (ibirl., 1951, biz. 66, en voetnota's 1,
blz. 66, en 1, biz. 67).

uit ongevallen die zicll op de weg naar
of van het werk voordoen, verlengd bij
de besluitwet van 17 december 1!J4(i en bij
de wet van 10 juli 1951, en 1, 4 en 9 van
de wet van 24 decerhber 11103, gewijzigd
bij artikel 3 van de wet van 10 juli 1951,
doOl'flat het bestreden vonnis, na te hell·
ben vastgesteld dat het slachtoffer zijn
werk in de Antwerpse haven om 22 uur
was begonnen, flat het, zoncler oorlof, om
22 u. 30 zijn W~)rk had verlaten om thuis
een verg-eten voorwerp te gaan hulen, dat
omtrent 22 u. 40 het ongeval plaats greep,
en dat de bepalingen van de besluitwet
van 13 december 194G van strenge interpretatie zijn, nochtans beslist heeft dat
het ongeval zich op de weg naa1· of van
het werk llad voorgedaan )), in de zin
welke aan deze woorden in gezegde besluitwet wordt gegeven en, onder het
voorwendsel dat nooit nader wercl bepaa~d
dat de arbeider zich slecht<l gedurende
een enkele « lleen en terug >> weg onder
toepassing van het besluit bevond, aanlegster veroordeeld heeft tot betaling van
de vergoeuingen, bepa-ald bij de organieke
wet betreffende de vergoeding- der schade
veroorzaakt door arbeidsongevallen, dan
wanneer de besluitwet van 13 december
1945 de « normale wegen >> welke in het
'begrlp « weg naar en van het werk )) mogen begrepen worden beperkenderwijze
vermeldt; dat, wanneer zij dit begrip bij
analogie wil toepassen, zij het uitdrukt,
en dat zij voorzeker niet beschikt dat de
arbeider die, na een half uur zijn werk
zonder toelating verlaat om naar Imis terug te keren en zich aldus blootstelt aan
een gevaar dat de gewone weg niet opleverde, zich nog in de voorwaarden bevindt welke de toepassing van de kwestieuse besluitwet rechtvaardigen :
Overwegende clat uit de vaststellingen
van het bestreden vonnis blijkt dat de
clokwerker Frans, die omtrent 22. uur zijn
werk in de Antwerpse ha.ven begonnen
was, het omtrent 22 u. 30 zonder voorafga and verlof verliet om th uis zijn << kopzak )) te gaan halen cUe zijn gereedschap
en zijn boterhammen voor de nacht inhield, en dat hij omtrent 22 u. 40 het
slachtoffer werd van een dodelijk verkeersongeval; da.t de bestreden beslissing
er insgelijks op wijst clat dit ongeval zich
voordeecl op een plaats gelegen op de
kortste weg tussen zijn wooirplaats en de
11laats waar hij werkte;
Overwegende dat het bestreclen vonnis
beslist dat het 'ongeval zicll Ireeft voorgedaan op de « weg van het werk >> naar de
zin welke aan die wobrden wordt gegeven
bij de artikelen 1 en 2 van de besluitwet
van 13 december 1945 betreffencle de vergoeding cler schade voortspruitende uit
ongevallen die zich op de weg naar of van
het werk voordoen ;
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Overwegende dat lwt midclel, zonder in
twijfel te trekken dat het ongeval te
wijten is aan een risico dat onafscheidelijk verbonclen is met de weg welke de
arbeicler afgelegcl heeft om zich van zijn
verblijf te begeven naar de plaats waar
· hij zijn werk verricht of omgekeerd,
evenwel betwist clat het hier een cc normale ll weg gelclt, vermits de besluitwet
van 13 december 1945· toch beperkencler'wijze de wegen vermeldt .welke clat karakter hebben;
Overwegemle dat artikel 2 van die besluitwet bepaalt clat, onder het cc aan de
normale weg onafscheidelijk verbonclen
risico ll, client te verstaan iecler risico dat
enig verbancl houclt met de noodzakelijkheid, waaronder de arbeicler zich bevindt,
om zich te verplaatsen ten einde zich
naar de in artikel 1 van gemelde besluitwet omschreven plaatsen te begeven;
Overwegencle dat ten aanzien van het
begrip van de normale weg clie cle arbeider moet afleggen, enkel een principe in
die wettekst wordt geuit; dat de aan
voormelde besluitwet voorafgaancle voorclracht aan de Regent zelfs zegt dat het
gewaagd (ware) een theoretische bepaling
van de normnle weg te geven; cla t het er
oncler meer aan toevoegt dat de arbeider
clie uit eigen beweging en zonder vollloencle reclen een ongewone omweg maakt
niet meer een normale. weg volgt ;
Overwegende dat, door nit het feit dat
het slachtoffer zich van de plaats van
zijn wei·k, hetwelk het momenteel verlaten had, langs de kortste weg naar zijn
verblijf begaf om zijn kopzak, zijn gereeclschap en boterhammen te halen, die
voor hem nooclzakelijk waren, af te leiden dat het ter zake- zich op de weg· van
of naar het werk bevond en clat het ongeval aan een met de normale weg onafscheidelijk verbonden risico te wijten ·
was, het bestreden vonnis de in het middel opgesomcle wettelijke bepalingen niet
geschonden heeft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordelt aanlegster tot de kosten.
26 november 1954. - 1e kamer. - Voorzitter, H. Wouters, voorzitter. Ve1·slaggeve·r, H. Bayot. Gelijlcl/nidende
conclusie, H. Ganshof van der Meersch,
aclvocaat-generaal. - Pleite1·, H. de Harven.
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:REVOEGDHEID EN AANLEG. -

BE-

voEGDHEID <<RATIONE lii:A'l'ERIAE ll VAN DE
HECHTBANK VAN KOOPHANDEL. VOR-DER-ING TOT BE'l'ALING VAN ZES FACl'UR-EN. -

SCJIULDENAAR-S
VOOR-HOUDENDE
DAT
EEN.
RUNNER GEEN HANDELAAR- IS. ARREST'
WELK ER ZICH TOE BEPERKT WA'l' BETREF'l'
VI.JF FAC'l'UREN HET HOGER BEROEP (( DEFECTU SUMMAE ll NlE'l' ONTI'ANRELIJ'K 'l'E.
.·VERKLAR-EN EN 'l'E BESLISSEN DA'l' WAT BE'l'REF'l' DE ZESDE FAC'l'UUR DE 'l'WEE SCHULDENAARS IN HOEDANIGHEID VAN HANDELAARS
ONWE'l''l'ELI.JKE BEOPGETHEDEN w AREN. SI,ISSING.

Wnnnee·r, ter uelegenheid vnn een vorderinu st1"e7clcencle tot betnling vnn
zes tnct·twen, ·wnn1·vnn een enlcele de25.000 tmnlo, ove1·tTett, cloo1· de sch1tlclenftars ·in houm· be1·oep voo1·gehouden
wonU clat de ·rechtbanl.; vnn lcoophnmlel onbevoegcl wns orn cle r·eden dat
een hwnnm· geen hnnclelanr· -wns, rnng
het hot vnn be·i·oezJ z·ich er· niet toe beperlo,en het hager bemep defectu summae ten opdchte vnn vijt tnctnren niet
ontvnnlcelijlc te ver-lclar·en en ten opzichte van cle zesde te beslissen dat
beicle venoeenlers hnndelnnr·s -waren.
Het behom·t flit hot, -wannee·r het bij
concl-ztsies £l(tnrtoe verzocltt wonlt, na te
uann ot cle schulclenaars voor ae vijf
eerste t(wt1wen evenals voo1· cle zesae
opget1·eaen -wnTen nls handelnars.
(VREEBURG EN VERMEULEN, T. P. V. B. A.
<< DEVR-EESE EN SIMON ll.)
AR-R-EST.

HET HOF; - Gelet op het hestredeuarrest, op 1 juli 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het enig middel, afgeleicl uit de
schending van de artikeleu 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 8, 12,
21, 36 38, alinea 3, van de wet van
25 maart 1876 over de bevoegheicl, gewij·
zigd bij de wet van 15 maart 1932, 425
(gewij.zigd bij koninklijk besluit van
30 maart 1936) e:jl 454 van het Wetboek
van bnrgerlijke rechtspleging, 97 van de
Grondwet en van de bewijskracht der
door eisers in graacl van beroep genomen
conclusies doordat het bestreden arrest
het hoger beroep van eisers detectu. S1trnmne onontvankelijk heeft verklaard ten
aanzien van de eis tot betaling der facturen nrs 738, 836, 946, 1159 en 1264, zonder
te untwoorden op de door eisers in graad
van beroep genomen conclusies, waarin
zij, ten aanzien van alle facturen de onbevoegdheid 1·ntione mate1·ine van de
rechtbank van koophandel inriepen, en
lieten gelden dat deze exceptie van openbare orde was, dan wanneer een betwisting betreffende de bevoegdheid altijd in graad van beroep ontvankelijk is
welk ook het bedrag zij van het geding,
dan wanneer bijgevolg ten deze het hoger
beroep ontvankelijk was en de rechters
over de grond verplicht waren over de-.

-201exceptie van onbevoegcllleicl uitspraak te vernietigd arrest; veroordeelt verweerdoen, dan wanneer, door zonder meer het ster tot de kosten; verwijst de. aldus be"
boger beroep van eisers onontvankelijk perkte zaak naar llet Hof van beroep te
detectu. summae te verklaren, het bestreBrussel.
den arrest de bewijskracht van de door
26 november 1954. - 1 e kamer. - V oor·eisers in graad van beroep genomen conclusies miskend heeft, en er niet op heeft zitter, H. Wouters, voorzitter. - Vergeantwoorcl, dan wanneer zijn beslissing slagge•ver, H. Bayot. - Gelijlclnidende
aonclttsie, H. Ganshof van der lVIeersch,
alleszins onvoldoende gemotiveercl is :
aclvocaat-generaal.
Pleiters,
HH.
Overwegende dat uit de stukken der StruyP en Van Leynseele.
reclltspleging blijkt tlnt de door verweerRter ingestelde vordering ertoe strekte
aanleggers solidair of de ene bij gebreke
van de andere, zes facturen te doen be2° KAMER. - 29 november 1954
talen waarvan er een, clie met llet n" 1049,
meer dan 23.000 frank beliep;
RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
Dat aanleggers in hun in lloger beroep
STRAFZAKEN. BURGERLIJXE VORDEgenomen conclusies tot de onbevoegdheid
RING. PLAATSBEZOEK BUI'l'EN HET WE'l'EN
van de rechtbank van koophandel besloVAN PARTIJEN. DISPOSITIEF DAT OP ZULK
ten om reden dat tweede aanlegge1~ geen
PLAATSBEZOEK S'l'EUN'J'.
0NWETTELIJKhand<elaar was;
HEID.
Overwegende dat het bestreden arrest
zich ertoe beperkt, enerzijds, ten aanzien Is onwetUg het vonn·is (lat stennt op .de
vuststellinyen clie de ·reahte?" geduan
van <le vijf facturen welke nrs 738, 836,
heett bi.i een plnntsbezoek wun1·toe hii
B4(), 1159 en 1264 dragen, en welke ieder,
bttiten het tveten czm· purtiien ove?;naar het zegt, minder dan 25.000 frank
ging (1).
·
belopen, het hoger beroep defecht surnmne
niet ontnmkelijk te verklaren;
(COCQUY'L', T. DAELS.)
Overwegencle, gewis, dat het anderARREST.
zijds, wat de zesde factuur betreft - die
hogPr is dan 25.000 frank - de bevoegdRET HOF; - Gelet op het bestreden
heitl van de rechtbank van koophandel
vonnis, op 29 juni 1954 in hoger beroep
rpchtvaardigt; dat het, in cUt opziCht de
gewezen
door de Rechtbank van eerste
argumentatie van aanleggers verwerpend,
aanleg te Gent;
beslist dat tweede aanlegger ook handeOver het eerste middel, afgeleid uit de
laar is en dat hij feitelijk handel clrijft
schending van de artikelen 32, 182, 190
met zijn echtgenote;
Doell overwegende cla t de bestreden be- en 211 van het Wetboek van strafvordeslissing eerst uitdrnkkelijk onderlijnd ring, 41 en 42 van het Wetboek van burheeft dat het ter zake voor iedere factum· gerlijke reclltspleging, doorclat, om verom verschillende leveringen ging en dat weerder in verbreking van de te zijnen
de oorzaak der verbintenissen niet de- laste gelegde betichting vrij te spreken
(overtreding van artikel 55 van het Algezelfde was;
Dat hieruit voortvloeit dat zij behoorde meen Reglement op de politic van het
vervoer), het bestreden vonnis, bij verte onderzoeken, zoals aanleggers erom bij
hun conclusies in hoger beroep verzoch- wijzing naar de motieven van tle eerste
ten, of voor de eerste vijf facturen even- rechter, beslist dat de door aanlegger in
als vom· de zesde tweecle aanlegger als verbreking gevolgde weg (Koersenstraat)
llandelaar opgetreclen was, en dienvolgens niet vercler loopt dan zijn aansluiting
voor iedere factuur, welke het bedrag er- met de door verweerder in verbreking gevan ook zijn mocht, de bevoegdheid nt- volgde weg (Maltebruggestraat) en, om
l'ione nLnteriue van de rechtbank van · alclus te beslissen, op verschillencle bestanddelen van feitelijke aard steunt
koophamlel behoorcle te doen blijken;
Dat, vermits het zulks niet heeft ge- welke de eerste rechter verklaart « nit
daan, het bestreden arrest de in het mid- de door (hem) persoonlijk ter plaats gedel anng·eduide wetsbepalingen geschon- clane vaststellingen ll afgeleid te hebben,
clan wanneer het aan de rechter verboden
clen lleeft;
Om die redenen, en zonder acht te slaan is de bestanddelen van zijn overtuiging
op het tweecle miclclel hetwelk insgelijks uit de uitslag te halen van een niet bij
vonnis bevolen plaatsonderzoek, dat niet
op de factum· n" 738 betrekking lleeft,
aldus op tegenspraak geschiedde :
verbrcekt het bestreden arrest, doch enkel voor zoveel daarbij aangaande de
facturen n rs 738, 83(), 94(), 1159 en 1264
(1) Zie verbr., 16 februari 1928 (Bull. en
uitspraak wordt gedaan; zegt clat melcling van onderhavig arrest zal gemaakt PASIC., 1928, I, 77); 3 juli 1950 (A1·r. Verb1·.,
worden op de kant van het gecleeltelijk 1950, biz. 691) en voetnota 1.
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Overwegende dat aanlegger verklaanl
heeft zijn voorziening tot de bescbikkingen ovt~r de burgerlijke belangen te beperken;
Overwegende dat de rechtbank door het
bestreden vonnis, bij bevestiging van het
beroepen vonnis, en uitsluitend op grond
van dezes lleweegredenen, die zij overneemt, na verweerder van de te zijnen
laste gelegde inbreuk op artikel 55 van
het koninklijk besluit van 1 fellruari 1934
vrijgesproken fe hebben, zich onbevoegd ·
verklaarde om van de eis van aanlegger,
burgerlijke partij, kennis te nemen;
Overwegende dat, om te .lleslissen dat
gemelcle inbreuk niet kon weerhouclen
worden, de eerste rechter op cc de elenlenten van de bundel en de door ons persoonlijk ter plaatse gedane vaststellingen
steunde ll;
Overwegende dat het bcstreden vonnis
aldus op de twee voornoemde samengevoegde gronden steunt dit is zowel op de
door de rechter persoonlijk ter plaatse
gedane vaststellingen als op de elementen van de bundel;
Overwegende dat het vonnis niet vermeldt dat het plaatsllezoek ingevolge een:
voorbeJ·eidem1 vonnis geschiedde; dat uit
het vonnis niet blijkt dat het door de
rechter weerhouden bewijs tijdens cle ov
tegenspraak gevoerde debatten zou overgelegd geweest zijn en dat de rechten der
partijen zouden geeerbiedigd geweest
zijn;
Waaruit volgt dat het middel gegrond
is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zover het over de burgerlijke eis van aanlegger uitspraak gedaan
heeft; zegt dat melding van onderhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
veroorcleelt verweerder tot de kosten, behalve deze van de betekening van de voorziening aan bet openbaar ministerie, welke ten laste van rianlegger zullen blijven;
verwijst de alzo beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Dendermonde
zetelende in hoger beroe11.

nndennans ·roerende of om·oet'ende yoerleTen te wijten is aan de onvoorzichtiye
gedt·aying van de betiahte, die yedurenlle lnnye tijd, een eleatr·isah fornuis onbewnn7Gt uelaten heeft en geen enlcel
vom·zot·g genomen heeft om. te -vermijllen dnt zelceTe delen van het fornuis
gloeiend ZO'lulen ~vot·aen en vonlcen en
vlammen zo·uden teweeg b·rengen, heett
r/.c t·echte·r over de u·ronll lmnnen af1 ·le·iden ant betiahte . de b'ij n·rt-ikel 519
·uan het f{tt·ntwetboelc voorziene 1-nlireuk
berwnn heeft.

(VAN CALSTER.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 juli 1954 gewezen door bet
militair gerechtshof;
Over de vier rniddelen (samengevoegd) :
eerste middel, afgelekl uit de schending
van de artikelen 519 van llet Strafwetboek, 2 en 4 van de wet van 1 augustus
1899 en 97 van cle Gronclwet, doordat het
bestreden arrest heeft aangenornen dat
de opsomming welke artikel 519 van bet
Strafwetboek bevat, geenszin<; een beperkend karakter vertoont en van toepassing is op het veroorzaken van brand aan
een anders, roerende of om·oerende eigendommen cloor een electrisch fornniR
waarin, -op of -omlleen g·een enkel vunr
noch rood gloeiend voorwerp zonder voldoende voorzorg achtergelaten werd;
tweede middel : afgeleid uit de schending van bovenvermelde artikelen, doordat het bestreden arrest heeft aangenomen dat het achterlaten zonder meer
van dergelijk fornuis onder toepassing·
van artikel 519 van het Strafwetboek
valt; derde middel, afgeleid nit de schencling van meervermelde artikelen, doordat
het bestreden arrest lleeft aangenornen
dat artikel 519 van toepassing is zelfs
wanneer aanlegger, zoals in regelmatig·
genomen conclusies aangevoerd werd, de
mening was toegedaan en mocht toegedaan zijn dat, rekening zijnde gehouden
met het volmaakter worden van clit for29 november 1954. - 2e kamer. - Voot·nuis, elk hrandgevaar uitgesloten was zozitter, H. de Clippele, raadsheer waarneslechts twee van de vier scllakelaars
mend voorzitter. - Vet·slaggeveT, H. De- lang
lahaye.
Gelijlcluidende
conalns·ie,' waren aangedraaid en niets derhalve tot
bet nemen van een andere bijzondere
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei- voorzorgsmaatregel
,;erplichtte, tenzij,
tet·s, HH. Simont en Van Leynseele.
wat gedaan werd, zoals gesteld is geweest
na vijf kwartieren terug komen; vierde
middel, afgeleid uit de schending van
artikel 97 van de Grondwet en voor zoveel
2e R,A~mn. 29 november 1954
als nodig van artikel 163 van het W etboek
BRANDSTICHTING. - AR'l'IKEL 519 VAN van strafvordering en van de rechten van
HET STRAI!'WETBOEK. - DRAGEN OF ACHTER- de verdediging, doordat llet bestreden
LATEN VAN VUREN OF LICH'.rEN ZONDER VOL- arrest de door aanlegger regelmatig genomen monclelinge en schriftelijke conDUENDE VOORZORG. - BEPALING.
clusies niet of althans onvoldoende en
dubbelzinnig beantwoord lleeft, hetgeen
Uit de omstandiulwid dat de bt·anfl van
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met een gemis aan motivering overeen:stemt, waar aanlegger voorgewend had,
1 o dat alleen diende nagegaan of hij
door zonder voldoende voorzorg achtergelaten vnren brand veroorzaakt had,
zo dat het bewijs ervan diende geleverd
dat in soortgelijke omstandigheden andere voorzorgsmaatregelen door een bevoegfl personeel genomen worden, 3° clat
het bewijs diende gelevenl van bijzonclere
omstandiglleden welke op het bestaan van
L-en bijzonder brandgevaar wezen, 4° alsook van de verwaarlozing door aanlegger
·van een noodzakelijke voorzorgsmaatregel, 5° dat de lJPdoeling van de wetgever
niet ·was het mwoorzichtig geilrnik van
voorwerpen, zoals electriciteit, welke
vuur knnnen veroorzaken, te beteugelen,
ii 0 dat er voldoemle redenen waren om
het voordeel der verzachtende omstancli~~:heden toe te kennen :.
Overwegende dat nit de door het ilestreden arrest overgenomen beweegredenen van de eerste rechter blijkt dat de
brand door vonken en vlammetjes voortkomende van een in werking gesteld electrisch fornuis veroorzaakt werden;
Overwegende dat artikel 519 van het
Strafwetboek toepasselijk is op het onvoorzichtig verspreiden van vuur niet enkel door mensenhanclen -cloch eveneens
m<;;t llehnlp van machines of toestellen
waarvan de mens het beheer heeft;
Overwegende dat nit de vaststellingen
·flat de brand veroorzaakt werd door de
onvoorzichtige gedraging van aanlegger,
die het in werking gesteld fornuis een
nur lang onbewaakt achterliet zonder de
minste maatregel te treffen om te beletten
dat de duikers van b,et toestel gloeiend
·zouden worden en· om brandgevaar te vermijden, het bestreden arrest heeft kunnen afieiden dat aanlegger zonder voldoende voorzorg gehandelcl had en clat
<le door artikel 51H van !Jet Strafwdlwek
vereist.e voorwaarden yervulcl waren;
Overwegencle, met betrekking tot de
door aanlegger opgeworpen verzachtende
omstandigheden, dat, waar hij in zijn
conclusies vroeg dat zij in aanmerking
zouden genomen worden om hem « het
voordeel der verzachtende omstandigheden en/of der voorwaardelijke verooi'cle1ing toe te kennen )) het hof van beroep
er juist in cle gevraagde mate mede rekening heeft gehouclen cloor een voorwaarclelijke veroorcleling nit te spreken;
Overwegencle dat uit bovenstaande beschonwing volgt dat de bestreden beslissing wettelijk met reclenen is omkleed en
de conclusies op passende wijze beantwoord he eft;
Overwegende dat geen enkel van de
Tier midclelen kan aangenomen worden;·
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

29 november 1954. - 2" kamer. - Voorzittet·, .H. de Clippele, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Vet·slaggeve1·, H. Rutsaert. - Gelijlcluidende ooncl1tsie, H. De-

pelchin, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

29 november 1954

1°

REDENEN DER VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BuRGERLIJKE VORDERING. VRIJSPRAAK VAN DE
·RE'l'ICH'l'E EN BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID oi•ER Dl~ BURGERLIJKE VORDERING, GEEN YERPLIOH'l'ING DE WETSBEPALING AAN TE
DUIDEN WAAROP DE VERVOLGING STEUNDE.

2°

VALSHEID IN GESCHRIFTEN. EliGENHANDIG TESTAJIIENT. RECHTER OVER
DE GROND WELKE AANNEEMT DA'l' BETIOHTE
OVEREENKOMSTIG HE'l' VERLANGEN VAN DE
(( DE CU,JUS )) EN OP DEZES TUSSENKOMST
MATERIELE HULP BIJ HET OPMAKEN VAN HET
TESTAMENT VERLEEND HEEFT, EN UIT DEZE
VAS'l'STELLING A~'LEIDT DAT ER ZIOH GEEN
VERVALSING VAN DE WAARHEID VOORDEED. WE1"l'ELIJKHEID.

3°

BEWI.JS. - AAN DE AKTEN VERSCHDLDIGD
GELOOF. STRAFZAKEN. RECH'l'ERLIJK
DESKUNDIGENVERSLAG. AFLEIDINGEN VAN
DE RECHTER OVER DE GROND DIE NIE'l' MET
DE lllATERIELE VASTSTELLINGEN VAN DE DES,KUNDIGE STRIJDIG ZI.TN. GEEN SCHENDING
VAN HET AAN DE AK1'EN VERSCHULDIGD GELOOF.

1° ·wannee·r de 1·echteT ove1· de grond de
IJetichte vTijspreelct en z·ich onbevoegd.
verlclacwt om van de vordering van de
burgerUjlce partij lcennis te nemen, is
hij niet ve1·plicht de wetsbepaling aan
te cW.iden tvaamp de ve1·volg·in,q stennde.
2° Uit de vaststelling dat de betichte
overeenlcomstig het vedcmgen van de
de cujus en op dezes tussenkomst materwle h·ulp bij het opmaken van een
als vals aange.zien eigenlwnclig testament ve'l'leend heett, heett de 1·echter
ove1· de ,rwond lw.nnen atteiden dat e1·
.z·ich geen ve1·valsi.ng va.n de waa1·heid
·voordeed.

3° Schendt het geloof n·iet dat ctan een
(Zeslcu.nclig ·vc1·slag ve1·schnldigd is de
beslissing clie ·nit cUt verslag ajteidingen
manlct wellce niet met de er in vervntte
materii!le 1!nststellinuen onvereni[!bnar
zijn.
(CONSOHTEN NUY'l'S, '1'. XUYTS.)
ARREST.

IDDT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 juni 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;

-204-I. In zover de voorziening tegen net
openbaar ministerie gericht is :
Ovenvegendc clat deze voorziening
slechts ontvankelijk is voor zoveel aanleggers tot de kosten van de publiekc vordering veroordeeld werden; da t aanleggers desbetretl'end gecn middel opwerpen;

II. In zover de voorziening tegen
C. Nuyts en .J. Nuyts gericht is :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel !l7 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest de
gronden, althans cle rechtsgronden wilarop
het rust nict vermeldt :
Overwegende clat, in stl'ijcl met cle bcwering van aanleggers, het bestreclen arrest wcl de rechtsgroncl aanduidt waarop
het steunt, gezien het aanvankelijk de
inhoud van de door de artikelen 193, 196,
en 197 van het Strafwetboek voorziene
betichting letterlijk vermeldt, en met betrekking tot deze telastlegging, aanstipt
dat een van de bestanddelen ervan, die
het vermelclt., niet l)Cwezen is;
Dat, waar geen veroordeling wercl uitgesproken, geen nadere aanduiding van
toegepaste bepalingen van de Strafwet
tliemle te geschieden;
Overwegemle dat llet middel uiet kan
aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleicl nit de
schending van de. artikelen 970 van het
Burgerlijk Wetboek, Hl3, 196 en 197 -van
llet Strafwetboek en 97 van de Gronclwet.,
cloordat het bestreden arrest, ua vastgestelcl te hebben clat beklaagden overeenkomstig het verlangen van de cle C'lf,j·u.s en
met dezes tussenkomst hebben gehandeld,
de strafrechtelijke veronclerstelcle · waarheidsverminking als niet verwezenlijkt
aanziet, en doorclat het zich op de tussenkomst van de cle cnj·u.s bij het maken van
het testament beroept om tot de niet-verwezenlijking van de << strafrechtelijke onderstelde waarheiclsv.erminldng ll te besluiten, zonder nan te dniden waarin deze
tussenkomst bestoncl en hoever ze strekte, en doordat het in rechte gezegd heeft
dat beklaagclen zich nan de hen ten laste
gelegcle feiten niet plichtig hebben gemaakt, na aangenomen te hebben clat de
handtekening van het bewuste testament
!loor de cle c·nj·ns werd begonnen, om door
een andere hand voltrokken te worden,
eindelijk doorcla t het bestreden arrest de
waarheidsverminking als een noodzakelijk bestanddeel van llet ten laste gelegde
misdrijf aanziet, terwijl er vervalsing is,
zodra het eigenhandig testament niet _geheel door de erfiater met de hand geschreven werd, wanneer hij, die er zich op beroept, het als zodanig doet doorgaan en
er gebrnik van maakt :
Overwegende dat het bestreden arrest,

zonder met zekerheicl de nitgestrektheid
van de materitHe tussenkomst van verweersters bij het opstellen van het besproken testament te bepalen, (( als ter zake
vaststaande ll verklaart, -clat laatstgenoemden overeenkomstig het verlangen
van de tle CltjliS en OD dezes tusst>nkoms.t
gehandeld hebben;
Overwegende dat het terecllt nit dezce
beschouwing heeft kun1,1en afleiden dat er
geen vervalsing van de 'waarheid voorhanden was en bijgevolg geen valsheid in geschriften, welke noodzakelijk l~en waarheidsverminking· onderstelt;
Overwegende dat de vrang met betrekking tot c1e geldigheid van een testament
ten aanzien van artikel 970 van het Burgerlijk W etboek, zich niet noodzakelijk
met de vraag betreffende het al dan niet
voorhanden zijn van valsheid in geschriften vereenzel vigt;
Overwegende clat dienvolgens geen enkel onderdeel van llet midclel kan aangenomen. worden ;
Over het derde middel, afg·eleid nit de
scllending van cle artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk 'Vethoek, en de
schencling van het geloof dat ann het
cleskunclig verslag van R. Deguent,
P. Boons en A. Cock, tld. 17 febrnari 1954
verschuldigd w_as, doonlat, het bestreden
arrest zicll op dit ver.slag beroept en er
op steunt, om er toe te besluiten uat
de handtekening van het testament door
de cle cttjlts werd begonnen, om claarna
door hem met de hnlD en bijstand van
een ander te worden voltrokken, terwijl,
volgens de besluiten van Yoornoemde deskuncligen de handtekening met geleide
hand begonnen werd en Yervolgem; door
een andere hand clan die van de cle c·njns
door toevoeging van de vier eindletters
en de paraaf voltrokken wercl :
Overwegende dat, met betrekking tot
de besluiten van de deskuncligen, het hof
van beroep zich er toe llcperkt aan te
merken, << dat het testament door de rle
c·u.j-us werd begonnen om llaarna door een
andere hand voltrokken te worden l>; dat
weliswaar het er aan toevoegt dat (( de
betichten ... aan de afiijyige lmlp en bijstand hel1ben moeten verlenen >> doch
zulks slechts een eigen afieiding van het
hof uitmaakt, welke met de materiele
vaststellingen van het deskundig verslag
niet onverenigba ar is; dat het a an dit
verslag verschuldig·d geloof alclus ni.et geschonden werd;
Overwegencle dat het mitldel bljgevolg
niet kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroortleelt aanleggers tot de kosten.
29 november 1954. -

2 6 kamer. -

Voo·r-

zUte1·, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1· H. Rut-

-
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saert. - Gelijklnidende conclttsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Ooms (van de Balie van Antwerpen).

(VAN OPS'I'RAE'I' EN VAN TASSEL,
T. BELGISCHE STAAT.)
AHRES'I'.

2°

KAMER. -

29 november 1954

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- TERI\IIJN. - S'l'RAFZAKEN. - ARREST
VAN HET MILITAIR GERECHTSHOF . WAARRIJ
OVER DE PLICHTIGHEID VAN DE BETICH'l'E UITSPRAAK GEDAAN WORD'l', EEN S'l'RAF VAN
OPSLUITING OPGELEGD WORD'l' EN DE RESLISSING OM'l'RENT HE'l' TOEKENNEN DER WINSTEN
AAN DE SOHA'l'KIST, ZOALS BEPiALD RIJ ARTIKEL 123teT, LID 1, VAN HET STRAFWET·
BOEK, UI'l'GESTELD woRDT. - VooRZIENING
VAN DE BE'l'IOH'l'E, BINNEN DE TERMIJN VAN
1'IEN VRIJE DAGEN 'l'E REKENEN VANAI!, RET

DEFINITIEF ARREST. -

0NTVANKELIJKHEID.

2° MISDADEN EN iHISDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - lNBREUK
MET WINS'l'BE,JAG OP AH'l'IKEL 118bis VAN HET
STRAFWETBOEK. - ARREST WAARBI,J EEN
STRAF VAN ~OPSLUITING OPGELEGD WORDT.
- UITS'l'EL OM 'l'E BESLISSEN NOPENS HET
TOEKENNEN AAN DE STAAT VAN DE WINST
WELKE UI'l' DE BEDRIJVIGHEID VAN DE SCHUL·
DIGE IS ONTSTAAN. - 0NWET'1'ELIJKHEID.
1° Is ontvanlcelijlc de voo·rzien·ing doo1· de
betichte
·ingesteld
binnen
de
term·ijn van tien v·rije dagen te Telcenen
tJan aj' het (lejlniUef an·est tegen een
voorgaanrle wl"'rest van het militair gerechtshof dat, niet over een betwisting
nopens de bevoegdheid. geveld zi:inde,
betichte sch·uld·ig ve·rlclaart, hem tot
een sh·at ·van opsl·witin.fJ veroordeelt en
rZe beslissin{f omtrent het toelcennen
aan de Staat van de ·wit zijn bedl'ijvigheid ontstane winst ·uitstelt (1). (Wetb.

van strafv., art. 416.)

2° Het is (le rechter o·oer de g·roncl niet
toegelaten, W(tnneer hij wegens inMe·ulc
met winstbe.fag op artilcel 118bis van
het Strafwetboelr; een ·vet·oor·deUng tot
een straj' van opslu:iten ttitspreekt, de
zaalc ·u-it te stellen om nopens het toekennan aan de Schatlcist van de ttU de
bedrijvi{fheid ·van de schttldige ontstane
winst ttitsp·raak te do en (2). (Strafwethoek, art. 1.18/J·is en 123ter, lid 1.)

(1) Zie a coni1·a1·io, verbr., 13 october 1952
.(Arr. Verbr., 1953, blz. 51).
(2) Verbr., 7 februari 1949 (Arr. Verbr.,
1949, blz. 101); 7 januari 1952 (ibid., Hl52,
blz. 212).

RET HOIJ'; - Gelet op de bestreden
arresten, op 2 december 1948, 13 juli 1950
en 31 maart 1954 gewezen door het militair gerechtshof;
Over het eerste milldel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 118/Jis van
het Strafwetboek en 123te-r van hetzelfde
Wetboek gewijzigd bij artikel 1 van de
wet van 7 juni 1948, 190 van het Wetboel;:
van strafvordering en 146 van de wet
van 18 juni 1869, doordat het arrest van
2 december 1948, na aanleggers schuldigte hebben erkend nan het bij artikelll87Jis
van het Strafwetboek voorziene misdrijf,
met de omstandigheid dat clit misdrijf uit
winstbejag werd begaan, zich ertoe beperkt heeft ze tot de bij dit artikel voorziene hoofdstraf te veroordelen, zonder
op hen de bij artikel 123t(W, alinea 1, hepaalde sanctie toe te passen waaronder
ze vielen, doordat de verbreking van lwt
arrest van 2, december 1948 als gevolg de
verbreking van de arresten dd. 20 juli
1950 en 31 maart 1954 moet medebrengen :
Overwegende dat aanleggers bij arrest
van 2 december 1948 wegens inbreuk op
de artikelen 118/Jis (gewijzigd door artikel 3, alinea's 1 en 2, van de besluitwt~t
van 17 december 1942) en 123ter (gewijzigcl door de artikelen 1 van de wPt van
19 juli 1934 en 1 van de wet van
7 juni 1948) van het Strafwetboek, elk
tot vijf j aar opsluiting veroorrleelrl werden, dat zelfde arrest- verder << elf) Iieren
Nicolaas Celis en Claeskens als deskundigen aanstelt met zencling de boekhouding
Pn bescheitlen der naamloze vennootschap
Patria te onderzoeken, ten einde de sommen, goederen of voordelen Yan enige
aard, zo rechtstreekse als onrechtstreekse, die de winst uitmaken welke nit
de bedrijvigheid van de sclmldigen is ontstaan, of, zo deze niet in beslag werd<'ll
genomen, het bedrag van hun waarde te
bepalen ll; dat het militair gerechtshof
naar aanleiding van een opgeworpen gPschil, bij arrest van 13 juli 1950 verklnarlle zijn bevoegdheid door bovenvermelll
arrest niet te hehben uitgeput; dat llet bij
een derde arrest van 31 maart 1954, « ten
opzichte van Van Opstraet de som van
1.143.734 fr. 45 en ten opzichte van Van
Tassel cle som van 93fi.354 fr. 02 eigendom
van de Schatkist verklaarde, zijnde bedragen van de sommen, goederen of voordt'len van enige aard, zo rechtstreekse alR
onrechtstreekse, die de winst uitmaken,
welke uit de bedrijvigheid van de schuldigen is ontstaan JJ;
Overwegende dat aanleggers zich eeii
eerste maal, op G deceml1er 1948, in ver-

-206breking hebllen voorzien tegen het arrest
van 2 december 1948, doch op 7 januari
1949 verklaarden van deze voorziening
afstand te doen, welke afstand bij arrest
van 25 april 1949 door het Hof van verbreking gedecreteenl werd;
Overwegenc1e dat de arresten van 2 deeember 1948 en 13 juli 1950 geen eindarresten uitmaken, daar zij de rechtsmacht
van cle rechter over de grond, met betrekldng tot de publieke vordering, niet uitputten; dat zij evenmin over een geschil
betreffende de bevoegdheid gewezen werden; clat de voorzieningen ertegen evenals tegen het arrest van 31 maart 1954
ontvankelijk zijn, claar zij ingesteld wer<len binnen de wettelijke termijn ·na de
nitspraak van laatstvermeld arrest, dat
het eindarrest ter zake uitmaakt naar de
zin vhn artikel 416 van het vVetboelr van
strafvordering;
Overwegende clat de door de artikelen 118bis en 123ter, alinea 1, van het
Strafwetboek voorziene straffen de sanetie van eenzelfcle misdrijf uitmaken;
Overwegende dat het arrest van 2 december 1948 lloordat het slechts gedeeltelijk ovc~r clc publieke vordering beslist
heeft, de in het middel lledoelde wetsbepalingen geschonden heeft;
Overwegende dat de verbreking van het
arrest van 2 december 1948 deze medebrengt van de arresten van 13 juli 1950
en 31 maart 1954 die er het gevolg van
zijn;
Overwegencle clat de verbreking· van de
beslissingen over de publieke vordering,
deze medebrengt van de beslissing over
de burgerlijke vorderingen van de Belgiselle Staat; dat zij eveneens vom· gevolg heeft dat de beslissing waarbij de
naamloze vennootscha11 « Patria >> thans
« Astra '' voor aanleggers burgerlijk verantwoordelijk verklmucl werd zonder
voorwerp is geworclen;
Om die redenen, verbreekt de bestreden arresten van 2 december 1948, 13 juli
1950 en 31 maart 1954 i)l zover zij over
de tegen aanleggers gerichte publieke vordering en burgerlijke vordering uitspraak
doen, de ten opzichte van de naamloze
vennootschap
« Patria >>,
thans
«Astra "• gewezen beslissing waarbij deze
voor aanleggers burgerlijk verantwoorclelijk werd verklaard aldus zoncler voorwerp geworden zijnde; beveelt clat melcling van onderhavig arrest zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde
arresten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het militair gerechtshof anders samengesteld; legt de kosten ten laste van
de Staat.
·
29 november 1954. - 2• kamer. - ·vaorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Versla,qgeve1-, H. Rutsaert. - GeUjlclu.iden(le oonolusie, I-I. De-

pelchin, advocaat-generaal.
H. Ansiaux.

2"

KAMER. -

. Pleiter,

29 november 1954

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
ARRES'J' VAN VEHOORDELING HETWELK DE
DA'l'Ul\f VAN EEN DER FEI'l'EN DER 'l'ELASTLEGGING Wl.JZIG'l'. SUHENDJNU VAN DE RECH'l'EN VAN DE VERDJWIGING.

Sohendt (le 1·eehten van tle verdediginn
het arrest vnn verom·deling dat de dat1tm van een de1· feiten der telastlegging wijzigt zoncle1· vnst te stellen flat
de betiohte dna1-vnn op fl.e hoogte ge1waoht w.e1·d (1).
(PARIDAENS

EN FOSCO,

'l'.

l\IERCKX.)

ARREST.

HE'l' )IO:I!'; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 mei 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het tweecle middel, afgeleid nit
de scllending van de recllten der verdediging en van artikel 97 van de Gromlwet,
doordat het bestreden arrest vaststelt
llat de feiten van de betichting, welke
het ten laste van iecler der aanleggers in
cassatie bewezen verklaart zowel v66r
13 april 19Ci2 als na 12 april 1952 begaan
werclen, en alzo de datum van de inbreuken verandert, clan wanneer de aanleggers in cassatie ni.et van de verandering verwittigd werden en, bijgevolg, hun
verclecliging op dat punt ni~t hebben kunnen voorclragen :
Overwegende dat nit geen melding van
het proces-verbaal cler terechtzitting blijkt
clat llet hof van beroep aanleggcrs ·heeft
verwittigd dat het van oonleel was dat
de ten laste van aanleggers gelegde feiten
niet enkel, zoals de dagvaartling het bepaalde, op_ 10 of 11 april 1952, doch « zowel v66r 13 april 1952 als na 12 april 1952
gepleegcl werden ";
Overwegende dat de v66r 13 april 1952
gepleegde feiten, de enkele ten laste van
ieder der aanleggers uitgesproken straf
van een maand gevangenzitting en 100 fr.
geldboete, verhoogq met 190 opdeCiemen
bij toepassing van de wet van 5 maart
1952 welk op 13 april 1952 in werking getreden was, niet rechtvaarcligen :
Overwegende dat door aldus de betichting te wijzigen, zonder aanleggers
daat·van op de hoogte te brengen, het hof
van beroep de rechten der verdecliging geschonclen heeft;
(1) Zie verbr., 3 maart 1947 en 17 november
1947 (Ar1·. Verb1·., 1947, blz. 72 en 370).
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207Dat het middel derhalve gegrond is:
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering deze
van de beslissing over de burgerlijke vordering medebrengt ;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
heslissing; beveelt dat melding van onderJuivig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
29 november 1954. - 26 kamer. - Voorz-ittm·, H. de Clippele, raadsheer waarnemencl voorzitter. -Verslaggevm·, H. De
Bersaques. Gelijkl·ttidemle conclnsie,
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Ple·iters, HH. Delacroix en VanRyn.

2e KAMER. -

29 november 1954

MIDDELEN TOT VERBREJKING.
STRAFZAKEN. - MIDDEL GESTEUND OP DE
SCBENDING VAN EEN GAR.NIZOENORDER WELKE
BET VERKEER OP EEN MlLlTAIR D01>IEIN llE·
GEL'f. - GARNIZOENOR.DER DA'f NIE'f OVERGELEGD WORDT. - STUKKEN DER RECH'l'SPLE(UNG DIE ER SLECHTS Ul'f'l1HEKSELS VAN BE-

, VA'l'TEN. -

Nm·r ON'l'VANKELiaK

J~,IIDDEL.

Is niet ontvankeUjk het mi.ddel gestbnnd
op de schending van een gantizoenorde1·
t.vellce het verlcee·r op een militair donw·in regelt, wanneer d-it ga·rnizoeno1·der
niet overgelegd wonzt en de stnklcen
de1· rechtspleg·ing er slechts ·u.ittreksels
van bevatten.

(VANDENBULCKJ>, T. VE!WOTE EN CONSORTEN.)
ARRES'l'.
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 februari 1954 gewezeu door
het Hof van beroep te Luik ;
Over de puhlieke vorclering :
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 418 en 4Hl van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat, om eiser uit hoofde
van onvrijwillige doding te veroordelen
en uitsluitend op hem de verantwoordelijkheid voor het litigieus ongeval te leggen, het bestreden arrest essentieel steunt
op het feit dat gezegd ongeval gebeurd is
in het midden van het kruispunt gevonnd
door twee wegen van gelijk belang welke
zich op het militair !lomein te Leopol<lslmrg
hevinden, en dat eiser sclmld draagt omdat hij verznimcl heeft de dom·gaug vrij
te laten voor de legervrachtwagen wnarmede hij in lJOtsing is gekomen, in:>~over

lleze vrachtwagen de voorrang van rechts
genoot en clit, zogezegd krachtens de bepalingen van zeker garnizoenorder nr 47
lld. 15 mei 1952, welke, naar het hof van
beroep, op het ogenblik der feiten van
kracht zou geweest zijn, dan wanneer gPzegde garnizoenorder zich er toe beperkt,
aangaande het vraagpunt hetreffende de
verkeersvoorrangen op de van het militair domein te Beverloo afhangende wegen en zijwegen, te·verklaren dat de Hecbtelsesteeenweg, baan van de Staat, en fie
wegen met meer dan een rijweg alB
hoofdwegen ten opzichte van al de andere wegen moeten beschouwd worden,
lloch generlei bepaling hevat waarbij het
principe van de voorrang van rechts bekrachtigd wordt en wellre vergelijkhaar
is met die van artikel 55 van het Algemeen Reglement op de politie van het
verker, waarbij bepaald wordt dat, in a!
de andere gevallen dan die welke door
het reglement uitdrukkelijk hedoeld worden, de weggebruiker die een kruisvnnt
nadert zich, ten opzichte van degene diP
van rechts komt, als de weggebruiker van
de secundaire weg moet gedragen :
Overwegencle dat het middel steunt ov
de schending van de garnizoenorder nr 44.
dd. 15 mei 1952, welke op het ogenblik
van het ongeval, waarvoor aanlegger verantwoordelijk werd verklaard, het vei'keer op het militair domein te Leopolc1Kburg regelde;
Overwegende dat aanlegger de garnizoenorder waarvan het middel gewag
maakt niet overgelegd heeft, en dat de
proceclurestukken _er slechts nittrekse!,;
ervan bevatten ;
Overwegende dat het hof aldus in de
onmogelijkheid wordt gesteld om cle gegrondheid van de door aanlegger ingeroepene grief na te gaan, zodat het middel niet kan aangenomen worden;
Overwegende dat de suhstantUHe of ov
straf van _ nietigheid voorgescllreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
heslissing ov~reenkomstig de wet is ;
Over de burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger geen bi:izomler micldel inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
29 november 1954. - 2" kamer. - Yoorzittei·, H. de Clippele, raadsheer waarnPmend voorzitter. - Vei·slagge,ver, H. De
Bet~saques. Gel-ijlclu.idende conclnsic,

H. Depelchin, advocaat-generaal. te·r, H. Simont.

2e KAMER. -

Plei-

29 november 1954

1° GENEJEJSKUNDI<l. - 0RDE DEH APOTUEKERS. - GEMENGDE RAAD VAN BEROEP DIE DE

-208BESLISSING YAN DE PROVINCIALE RAAD TE NIE'l'
DOET OM DE REDEN DA'l' ZIJ NIET MET MEERDERHEID VAN S'l'EMMEN GEVELD WERD EN DE
MIDDEL AFGEZAAK TOT ZICH 'J'REICL'. LEID UIT DE ONWE'l"l'lcLIJKHEID VAN HET TO'L'
ZICH 'l'REICKEN OM DE REDEN DA'f BELANGHEBBENDE NIET REGELMATIG UITGENODIGD WERD
OM ZICH VOOR DE PROVINCIALE RAAD 'L'E VERIlEDIGEN. 0NREGELMATIGHEID WELKE VOOR
DE GEMENGDE TIAAD VAN BER.OEP NIE'l' AANGEVOERD "Vi!ERD. ~ NIE'r ON'l'VANKELI,IT<: :MIDDEL.

2° GEJNEJESKUNDFJ. -

0RDE DEB Al'OTHEKERS. BI,JDRAllE. · _ BESLISSING VAN DE
GEMENGDE HAAD VAN BEROEP WEL'K:E WEGENS
NIEl' BETALTNG YAN E~~N BIJDRAGE EEN 'l'UCJ-I'fS'l'RAF OPLEGT. BI,JDRAGE DE;'l'AALD IN
DE LOOP VAN HE'!' GEDING. BESLISSING
WELKE ARTIKEL 23 VAN DE. "TE'l' VAN 19 ~fEl
1949 NIE'l' SCHEND'f.

1 o Is n:i.et ontvanlveUj lc het micl(lel ·voo1·ho·nclencl flat het tot ~<rich t1·e1Gken van
de zaalc cloo1· rle gen~engde ra(Hl V(tn be·roep der Onle der apothelcers omvettelijlc .zan zi.in om. de 1·eaen dut de ver•oolglle upothelce·r niet ·regelmatig witgenodigd ·wenl 01n zich voo1· (le pmvinciale ra.acl te ve·rcled·igen, wwmneer cle
1;wrn·ieUg·ing van cle besUss·ing vun cle
provinciale nuul, inge•volge (le·wellw het
tot zich t1·e1cken plaats greep, niet op
cle on·regelm.a.tigheicl van ae nitnocliging
om. z1.oh te ·venlecli,qen nwa.r op de
schen(l'ing va.n cle regel betreffencle de
meerrle·rhe·i(l ae-r stemmen stennt en
wannee·r ae om·egelnwt·i_qhe·icl de1· ·uitnodirting om zioh te venlecligen niet voor
de gemenrt(le rnad. ·van be·roep OtJgewo1·pen geweest is.

2o Sohenclt o;rt-ilcel .'23 van cle 1.vet 1Jan
19 1ne·i 1949 n·iet, cle besz.issing vnn cle
gemengrle ra.ncl vnn be1·oep cle1·· Onle der
npothelcm·s (lie nopens n-iet beta.lin_q van
een bi.i (l1·a.ge binnen cle voon·iene te1·mijn een tnchtstnLf ~Litspreelct, zelfs inclien cle bij (lrage in cle loop van het ge<linrr beta.a.lcl wenl.
(VAN WINDEKENS,
T. ORDE DER APOTHEKERS.)
ARRES'l'.

HEJT HOF; - Gelet op de be!ltreden
beslissing, op 17 mei 1954 gewezen door
de Neclerlandstalige Gemengde Raad van
beroep van de Orcle cler apothekers ;
Over het eerste miclclel, afgeleid uit de
sclwmling van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 149, 163 en 215 van het vVetboek van strafvordering, 7 van de wet
van 20 april 1810, en 15, lid 1, van de
wet van 19 mei 1949, doordat de Gemengde Raad van beroep de zaak niet tot
zich kon trekken, daar deze niet regel-

matig bij de eerste rechter aanhangig
werd gemaakt, aanlegger bij aangetekend
schrijven van 11 maart 1953 aangemaand
zijncle geweest om op 23 maart 1953, weze
op een termijn van mincler clan clertig clagen, te verschijnen :
Overwegencle dat de tegen aanlegger op
8 juni 1953 bij verstek uitg2sproken bes~issing, na verzet, bij beslissing van
19 october 1953 bevestigd wenl;
Overwegencle clat, bij zijn verschijning
in hager beroep tegen laatsvennelde beslissing, aanlegger het niet regelmatig
aanhangig maken .van. de zaak bij de
eerste rechter, om reden van de niet eerbiecliging van de termijn van dertig dagen
niet heeft ingeroepen; dat hij zich over
de groncl verclecligcl heeft zoclat client aan-·
genomen clat hij van clit midclel heeft afgezien; clat in deze voorwaarden de gemengde raad van beroep, doordat hij de
beslissing van de eerste rechter vernietigcl had omdat zij niet bij meerderheicl
van de twee clerden cler aanwezige leclen
getroffen werd, gerechtigcl was de zaak
tot zich te trek ken;
Overwegencle clat het miclclel niet kan
aangenomen worden ;
Over het tweecle midclel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 97 van de
Gronclwet en 23, lid 4, van de wet van
19 mei 1949, doordat geen mogelijkheicl
tot het treffen van een sanctie meer bestond, toen de bestreclen beslissing gevelcl wercl, daar de bijclrage onclertussen
was betaald geworden en artikel 23 van
vermelde wet geen termijn voor de betaling voorziet :
Overwegemle clat laatstvermelde wetsbepaling aan de hoge raad de macht toekent de bijdragen vast te stellen en tc
innen, wat het recht omvat de moclaliteiten van de inning te bepalen; clat, door
vast te stellen dat aanlegger herhaaldelijk en, meer bepaald, bij aangetekend
schrijven van 14 januari 1953 aangemaand
wercl de bijclrage van 1952 te betalen, en
clat op het ogenblik van het instellen van
de tuchtvervolgingen geen lletaling was
geschiecl, de bestreden beslissing de tekortkoming van aanlegger aan de verplichting, zijn bijdrage op de door de
wet voorziene wijze te betalen regelmatig
heeft vastgestelcl;
Overwegencle clat aanlegger niet aanwijst in welk opzicht de bestreclen beslissing het artikel 97 van cle Gronclwet zon
geschonden hebben;
Overwegende dat het midclel niet kan
aangenomen worden en clat de beslissing
wettelijk is;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.

ze

29 novembttr 1!}54. ~
kamer. - Voo1·zitte1', H. del Olippele, raadsheer waarne-

-209'Inend voorzitter. ~ Verslaggever, H. Rutsaert. - Gelijkl•ttidende conclus·ie, H. De]Jelchin, advocaat-generaal. Pleite1·s,
HH. De Weert (van de Balie van Leuven)
-en Demeur.
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29 november 1954

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. :il1IDDEL EEN GEBREK AAN
ANTWOORD OP DE CONCLUSIES AANVOERENDE.
GEPAS'l' AN'J'WOORD. J\'[IDDEL IlA'l' FEI'I'ELIJKE GRONDSLAG l\IIH'l'.

2o VOORZmNING IN VERBREKING.
STHAFZAI<EN. AA!I:LEGGER WELKE NIET
BEWIJS'l' PAR'l'r.J BI.J DE BES'l'REDEN BESLISSlNn TE ZI.TN GE\V-JGES'l'. -

NIE'l' ON'l'YANRE-

LJ.TKE YOORZIENING.

1 o Mist fe-itelijke grands lao het m·iddel
ant een oebrelc ann antwoonl op de conclusies aanvoeTt ·wannee1· aeze, in lle
bestn;llen besl-iss·i·no, een .f!epast antwoonl belcomen hebben (1).
2o Is niet ontvanlcelij k cle voorziening ingestelll doo1· een per·soon die niet be·wijst pa·rUj bij lle bestrellen besUssing
te zi:in geweest (2).
•(BAE'l'E, FEITELIJKE VENNOOTSCHAP « MOLENS
VAN DER S'l'RAE'l'EN )), 'I'. VERCAEYGNE EN ONDERLINGE MAA'l'SCHAPPI.T DER OPENBARE BES'J'UREN.)
ARRES'l'.

HET HOl!~; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 juni 1954 gewezen door bet
Hof van beroep te Gent;
I. Over de voorziening van betici1te
.Baete :
A, Met betrekking tot de beslissing over
de openbare vorc1ering :
Overwegende dat c1e substantiele of op
straf van nietiglleid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werc1en en dat de
1Jeslissing overeenkomstig de wet is;
B. Met betrekking tot de beslissing over
de burgerlijke vorderingen tegen hem ingesteld :
Door verweerster Vercaeygne
Overwegende dat aanlegger geen bij.zonder middel doet gelc1en ;
Door verweerster « Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen >> :
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1101, 1134, 1249, 1250, 1251, 1382,
(1) Verbr., 21 juui 1954 (Btdl. en PASIC.,
1954, I, 912).
(2) Verbr., 3 november 1950 (A1·r. Vm·b1·.,
~951., biz. 91).
VERBR.,
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1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest het beroepen
vonnis bevestigt wat de eis van de burgerlijke partij << Onderlinge J\'Iaatschappij
der Openbare Besturen >> aangaat zonder
andere redenen aan te geven dan deze
van de eerste rechter, c1ie het hof verklaart over te nemen en zonder de conclusies van eisers te !Jeantwoorden, dan
wanneer eisers in hun conclusies deden
gelden dat << cleze burgerlijke partij als
collectieve verzekeraar opkomt; dat de
verzekeraar geen indeplaatsstelling geniet
indien hij de rechten van de verzekerde
onaangetast laat om zelf tegen -de clercle
tot het bekoinen van de vollec1ige vergoedingen te handelen, en wanneer de gronden op dewelke de vergoedingen gerekend
zijn, in abst1·acto gerekend worden, en
zonder schatting in onderhavig geval van
de vermoe!lelijke levensduur (Hof van !Jeroep te Brussel, 4 januari 1947, R.G.A.R.
1947, 4002; Hof van beroep te Brussel,
8 februari 1947, R. G. A. R. 1947, 4018);
« aangezien ter zake de polis van de burgerlijke partij voorziet dat het slachtoffer en zijn rechthebbende vrij blijft volledig zijn vergoedingen tegen de verantwoordelijke te eisen (art. 10 en 13 derpolis); dat er ter zake insgelijks geen schatting van levensduur in de polis voorkomt; dat in deze omstancligheden de eis
ongegrond voorkomt » :
Overwegende dat aanlegger in z~jn v66r
de eerste rechter genomen conclusies had
doen gelden dat de eis van tweede
verweerster, handelenc1e als collectieve
verzekeraar tegen een derde niet ontvankelijk of minstens ongegrond ~was daar
zij om de door hem ontwikkelf'!e redenen
de conventionele indeplaatsstelling niet
kon inroepen, en evenmin de wettelijke
indeplaatsstelling genoot;
Overwegende clat het vonnis van de
Reclltbank van Gent del. 17 april1954 deze
conclusies als volgt beantwoordde « overwegenc1e dat deze burgerlijke partij van
rechtswege in de plaats gesteld is in de
rechten van haar verzekeraar, die, ten
deze, wel degelijk het slachtoffer is; dat
de verzekeringspolis in haar algemene
voorwaarc1en vervat in llaar artikel 1,
wel om1erscheid maakt tnssen de onderschrijver (de gemeente Gent-Brugge) en
de verzekerc1e; ... overwegende dat de
door de Jmrgerlijke partij betaalde sommen een vergoedend lmrakter hehben >>;
- Overwegende dat aanlegger bij conclusies v66r de rechter van beroep zijn stellingen volgens de in het middel aangehaalde termen herhaalcle om er nit af te
leiden cc dat concluant zulks ter wijsheid
van het hof overlaat »;
Overwegende dat de bestreden beslissing, op de eis van tweede verweerster
rechtdoende, het beroepen vmmis « om de
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gegromle redenen van cle eerste rechter JJ
bevestigtle;
Overwegende clat, met te verklaren dat
de door ·de burgerlijke partij betaalde
sommen een verg·oedencl karakter hebben, de eerste rechter een passencl antwoorcl op het door uanlegger in conclusies vooropgezet midclel gegeven heeft en
clat de rechter van beroep, met er nuar
te verwijzen, de voor hem genmnen conclusies beantwoord heeft, en voor het
overige niet verplicht was al de voorgebrachte argumenten te beantwoorden ;
Dat bet midclel feitelijke grondslag
mist;
II. Over d~~ voorzieningen ingestelcl
door cle « I!~eitelijke Vennootschap Molens
Van der Straeten (bij vergissing in de
procedure nuamloze vennootschaD genoemd) JJ en « voor zoveel noclig JJ door
Alfred- Van dc~r Straeten en door Esther
Van der Straeten, handelemle in eigen
naam:
Overwegende dat noel! de « I!~eitelijke
Vennootschap JJ :M:olens Van der Straeten
noch Alfred Van cler Straeten en Esther
Van der Straeten het bewijs inbrengen
zich met de nanmloze vennootschnp Van
cler Straeten te vereenzelvigen;
Dat de voorzieningen derhalve niet ontvankelijk zijn;
Om clie retlenen, verwerpt de voorzieningen; veroorcleelt nanleggers tot de kosten.

zo

29 november UJ54. ~
kamer. ~ Voo-rzUtm·, H. de Clippele, raadsheer waarnemencl voorzitter. ~ Ve1·slaggeve1·, H. Delahnye. ~Gel'i}lcl·n·iclencle conclnsie, H. Depelchin, aclvocaat-generaal.
Ple-iter,

H. della Faille cl'Huysse.
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30 november 1954

1° REDENEN DER VONNISSEN EN
ARRESTEN. ~ lNKOMSTENBELASTINGEN. ~
STRIJDIGREID TUSSEN DE MOTIEVEN EN HET
DISPOSITIEJ?. ~ NIET GEMO'l'IVEERDE BEShiSSING.
~
INKO:M:STENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMB'l'SWEGE: ~ GES'l'EUND OP
NIE1' BESTAANDE VERMOEDENS. ~ VERNIETIGING VAN DE AANSLAG.

WIJZINH WELKE DE GEBEUHLl.JK AANHEVUUJE:
OF GEWIJZIHDE BEPALINH BEOOGT.
5° INKOMSTENBELASTINGEN.
SOHORSING IN GEVOLGE DE WET VAN EEN ilLT
NAVORDERING VAN RECH'l'EN BINNEN -oE TERSAMENUJ<~SCHAKELDE
-·wETl'JGN
GEVES'ITGDJG
AANSLAt~ ..

MIJN VAN AR'l'IKEL 74 DER

VERHOGINGEN YAN TOEPASSING.

1° Is 'met strijdighe-irl behept en schcndt
rlm·halve aTt·ilcel 97 van rle Gronrlwct
het a1Yest dat in zijn mot-ieven 'IJaststelt clat rle aansla.ybas·is voo1· vijf jigcale cl'ienst:in-ren otJ
de sam. van
.116,250 /Tank moet ter-nggebmcht worrlen en rlat, ·in zijn lli'spositief. IJcveelt
rlat cle aanslag 1;an ellc rlienstjaar op
een becka-g van 18.026 fr. 60 za.l qevesUgrl wonlen.
2° W anneer het hot va.-n beroep vnststelt
rZat een ·vwn ambtswe,qe gevest-ir~tle annslag in cle 'inlcomstenllelnstinuen tlC1:esti,qrl is op bestnnrlrlelen wellce lle nrlm,in·istratie ten onrechte nls 1Jermoerlens rHMtgezien heett, moet hot yc.cerJrle
nrmslag te n·iet rloen.

3° Schenclt a1·tU;;el 56 vnn rle S(['men,rJCschakelcle wetten het an·est rlnt rle annslag basis 'venn·inrle1·t en be1;eelt izat rle
nanslag evenrerlig zal he·J·zien worclen,
om rle rerlen rlnt fle flam· rle r~ilrninistra
tie geclane ram·ing van rle ·u.-itgaven
'lmoT levensonrle1·ho·u.rl tc hoo,q is, zonrler e·venwel vast te ste/.len rlat cle bclc~st·vngpl-icht-ige het juiste beilra!J vnn
zifn inkomsten bijgebracht heett (1).
4° 1Vwnnee'r rle 'Wetgeve'l', zonllcT -voor!Jeho-ncl, naa1· een bepaling 1xm lle vi_qc-rcnrlc wet{leving veTwijst, bcrloelt hi:i
noorlzalcelijlc clie bepalinv zonls zij aa.n.tJCm~lcl of gewijzigll wercl (2).
5° De ve1·hog·inyen voorzien bij nTtil;;cl 5"t
cle1· sa.mengeschalcelfle wetten zijn alleen ·z~itgesloten 'Wanneer cle a,anv1/.llencle inuevolge n1·tikel 7 va.n rlc wet van
16 octo beT .1945 na uwwstigrlc aa.nsla,gen
llet verstrijken van cle in w·t-ih:cl 7-1 van
rle snmengeschalcelcle ~vetten rJestelrle en
l·wicle1is cle beslwitwet van 17 lleccmbm·.1942 · ,qescho1·ste te~·Tnijnen gevesti,r;rt
w enZen (3) .

(BELGISCIH; ST.\AT, T.

l\l.

DE \VlT'l'E-\:NUDDE.)

ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
INKOMS'l'ENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. ~ RAl\HNG VAN
RET LEVENSONDERHOUD 'l'E HOOG GEAOHT. ~
(1) Zie conclusie van c1e heer advocaat-geBEWIJS VAN RET ,JUISTE BEDRAG DER BELAS'l'BARE INKOMS'l'EN NIET GELEVERD. ~ HET neraal Duman (Bt!ll. en PASIO., 1955, I, 287).
HOF VAN BEROEP VERMAG HET NIE'l' DE AAN(2) Zie verbr., 26 januari 1954 (A>T. Ve'rb>·.,
SLAG 'l'E VERMINDEREN.
1954, blz. 373).
(3) Zie verbr., 26 jannari Hl54 (A>T. Verbr.,.
4° WE'J'TEN EN BESLUITEN. ~ WETHEYER DIE IN EEN WET NAAR EEN IN YOEGE 1954, blz. 373); 28 september 1954, (snpra.
ZIJNDE WE'l'SBEPALING VERWIJST. ~ VER- . blz. 32).

3°

-211.arrest, op 14 juli 1952 gewezen door het in zover als ~wdig, 2 en 7 van de besluiHof van beroep te Gent;
ten van 16 juni 1941 en 31 juli 1943 tot
Over het eerste middel, afgeleid nit de samenschakeling van de bepalingen beschending van de artikelen 97 en 112 van treffende deze belasting, doordat het be-de Grondwet, 1319, 1320, 1322 en 1323 van streden arrest verklaart dat de vermoehet Burgerlijk Wetboek en bij samenhang delijke· uitgaven voor levensonderhoud 011
van artikel 56 van cle bij besluit van · 129.000 frank, instede van op 174.000 fr.
.31 juli 1943 sarnengeschukelde wetten be- moeten vastgesteld worden zonder dat
treffende de inkomshmbelastingen en van belanghebbende het jnist bedrag dezer
ar'tikel 2, puragraaf 1, van de samenge- uitgaven bewezen heeft, dan wanneer ar.schakelcle besluiten cld. 31 juli 1943 inzake tikel 1!6 der samengeschakelde wetten innationale crisisbelasting, doordat het be- zake inkomstenbelastingen bepaalt dat de
streden arrest verklaart dat van cle win- belastingplichtige, die van ambtswege besten ten belope van 191.910 frank een be- last wordt, de bewijslast van het juiste
-drag van 101.777 frank, als zijnde reeds bedrag zijner inkomsten te dragen heeft;
aangegevPn winsten, client afgetrokken te verder dat naar luiu van artikel 2 van de
worden· mn de niet aangegeven inlwmRten wet van 17 jnni 1938 de na tionale crisisop 90.1::13 frank of 1S.026 fr. 60 per jaar belasting naar rnto van de bij artikel 25·
te bepalen, c1an wmmeer het bedrag van van de samengeordende wetten op d~~ inkomstenbelastingen bedoelde bedrijfsin1.01.777 frank een \Jedrag van 26.175 frank
omvat, hetwelk reeds in aftrek wel'(l ge- komsten op dezelfde grondslag als de bebracht om het accres van 191.910 frank drijfsbelristing verschuldigd is en volgens
vast te stellen, zoc1a t bewust beclrag van dezelfde modaliteiten geheven wordt :
26.175 frank tweemaal wenl afgetrokken;
Overwegende dat het bestreden arrest
dat clE'ze misslag het gevolg is van een vaststelt dat de betwiste aanslag in de
verkeerde interpretatie van bijlagen 35 inkomstenbelastingen van ambtswege geen 36 van het administratief dossier :
vestigd werd;
Overwegende dat het bestreden arrest,
Overwegende dat, naar luid van arti-enerzijds, vaststelt dat !1et bedrag der kel 56 van de 6amengeschakelde wetten
niet uangegeven inkomsten voor ieder der betreffende de inkomstenbelastingen, wanvijf <lienstjaren door de administratie neer de belastingpliclltige van ambtswege
op 42.000 frank werd geraamd en dat belast wordt, de bewijslast van het juiste
de som van 26.175 frank ~ te wet,~n het bedrag van zijn inkomsten op hem zelf
totaal bedrag van de door de dochters rust·
-van verweerder regelmatig aangegeven ino,:erwegende dat nit het arrest blijkt
komsten - reeds afgerekencl wercl, en, dat de administratie, ten einde de veranclerzijcls, de reclenen geeft waarom het moede inkomsten waarop de 'aanslagen
,geheel van de niet aangegeven inkomsten gevestigd werden te bepalen, onder meer
met \J4.7(i0 fr. client vermindenl te worden, steunde op de uitgaven voor levensondt?rwat gelijkstaat met een vermindering houd die op 174.000 frank geraamd wervan 18.\J52 frank (94.760 : 5) voor ieder den;
van de vijE dienstjaren;
Overwegende dat de rechter over de
Dat daaruit noodzakelijk volgt dat voor grond niet vaststelt dat de aanslagen van
ieder van de vijf dienstjart?n, de niet ambtswege op onwettelijke of op niet be.uangegeven inkomsten 42.200 - 18.952 fr. staancle vermoedens van belastbare inhetzij 23.248 frank belopen;
komsten steunden en, dienvolgens, de aanOverwegende clerhalve dat, zonder een slagen niet vernietigt, doch dat hij betegem;trijdigheid tm;sen <le motieven van slist dat de vermoedelijke uitgaven voor
de beslissing en !Jet lJesehikkend gedeelte levensoml.erhoud volgens het aantal perervan te doen ontstaan, het bestreden sonen welke naar zijn oordeel ten laste
arrest tle herziening van de betwiste aan- van verweerder zijn moeten bepaald wor.slagen «met inachtneming van een jaar- den; dat hij derhalve een nieuwe ralijk6e llijkomende winst van 18.026 fr. 60 >> ming van bedoelde vermoede nitgaven
1liet heeft kmmen bevelen;
(129.000 franl;:) in de plaats stelt van die
Dat !Jet, bijgevo lg, llet in het middel welke door de administratie (174.000 fr.)
.aangednid artik(;l !Jj' van de Gronclwet gedaan werd; clat hij zodoende beslist dat
gteschon den heeft;
<le betwiste aanslagen met inachtneming
Over llet twPede mi<lclel, afgeleid nit de nm een verminde1;ing van de belastbare
scllemling van de artikelen 97 en 112 van inkomsten grobt 45.000 frank dienen herde Grondwet, 2:!, paragraaf 1, en 26, pa- zien te worden;
ragraaf 1, en 56 van de wetten betreffende
Overwegende dat door de op de verde inkomstenbelastingen samengeschakeld moede inkomsten gevestigde aanslag van
bij het koninklijk besluit van 12 septem- ambtswege zodoende te verminderen, zonlJer 19116 en, in zover als nodig, bij de der vast te stellen dat de belastingplich1lesluiten van 3 juni 1941 en 31 juli 1943; tige het juiste bedrag van zijn inkomsten
2 en 6 van de wet van 17 jnni 1938 en, bewezen heeft, het arrest artikel 56 van
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de inkomstenbelastingen geschonden heeft;
Over !let derde midclel; afgeleid uit de
schending van de urtikelen !}7 en 112 van
de Grondwet, 1320 tot 1332 van lwt Burgerlijk Wetboek, 32, paragraaf 1, 35, paragraaf 1, 57 en 74 van de wetten betreffende de· inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij koninklijk besluit van 12 september 1936 en, in zover nodig, door de
besluiten van 3 juni 1941, 31 juli 1943 en
het besluit van de Regent van 15 januari
1948, en van artikel 7 van de wet van
16 october 1945, doordat het bestreden arrest verklaart dut de administratie niet
gemachtlgd was terzake belastingverhogingen toe te passen op de in 1947 in de
ink oms Lenbelastingen over de dienstj aren
1941 en 1942 gevestigde aanvulllende aanslagen, om reden dat, zo artikel 7 van
de wet van 16 october 1945 wel toelaat
spijts het verstrijken van de bij artikel 74
<ler samengeschakelde wetten bepaalde
termijnen aanvullende aanslagen te vestigen, het nochtans bepaalt dat geen verhogingen voor na het verstrijken van die
termijnen gevestigtle aanslagen mogen
toegepast worden; tlat terzake op het
ogenblik van de vestiging der bedoelde
aanslag·en, g·ezeg·de termijnen verstreken
waren vermits aileen de gewone termijnen kunnen beschouwd worden en niet
de termijnen zoals zij door de besluitwet
van 17 december 1942 of cle wet van
30 juli 1H47 geschorst of verlengd wenlen,
dan wanneer het becloeld artikel 7 van de
wet van 1!i october 1945 niet toepasselijk
was en ove1·igens door de administratie
niet werd toegepast, dat verweerder op
het totaal bedrag van de tijdens de oorlogsj aren bellaalcle inkomsten in de gewone inkomstenbelastingen werd aangeslagen en de aanslagen geldig binnen
<le termijnen voorzien bij <utikel 74 der
samengeschakelde wetten en verlengd
kraclltens. de besluitwet van 17 december
19:12 en de wet van 30 juli 1947 nagevor<lerd werden; dat dus terzake door het
arrest ni<~t wordt ontkend dat de door
artikel 57 der samengeschakelde belastingwetten gestelde voorwaarden vervuld
waren, zodat, deze voorwaarden vervulcl
zijnde, dienvolgens terecht belastingverhogingen weruen toegepast :
Overwegende dat, wanneer de wetgever
zonder voorbehoucl naar een bepaling van
de vigerende wetgeving verwijst, hij noodzakelijk die bepaling bedoelt zoals zij
werd aangevuld of gewijzigd ;
Overwegende dat artikel 7, in jlne. van
de wet van 16 october 1945, in de dnarin
omschreven omstandigheden, het recht
verhogingen toe te passen slechts heeft
uitgesloten in het geval waarin de aanvullende aanslagen na het verstrijken van
de in artikel 74 van de smnengeschakelde

wetten betreffende de inkomstenbelastingen gestelde termijnen gevestigd worden;
dat, daar hij in voormeld artikel T
geen blijk heeft gegeven van het voornemen van de vigerende wetgeving uf te
wijken, de wetgever noollzakelijk de termijnen bedoeld lieeft welke bij voonneld
artikel 74 zijn gesteld en bij de beshlitwet van 1.7 december 1942 wenlen geschorst; dat cle aanvoering dat gebe'urtenissen, ontstaan na ·het van kracht worden van de wet wanrbij cUe bepaling
wordt ingevoerd en welke dienvolgem;
niet ter kennis van de wetgever waren,
aan deze bepaling· elke practische uitwerking hebben ontnomen tot interpretatie
van de bestreden bepaling niet <lienend
is;
Overwegende dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat m<~lding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van lwroe)J
te Brussel.
zc knuwr.
H. de Olippclc, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Fe-rslagge1Je·r;
H. van Beirs. - Gelijlclwidencle conclns'ie,.
H. F. Dumon, aclvocaat-generaal. - Pleitel', H. Van Leynseele.
30 november 11!54.

Foo1·z'itter,
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~

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG. NIEU'NE AAXSLAG. TERM[,JN.
VER'rREKPUN'l'.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
WIJZWING DOOR DE ADMINIS'l'RATIE VAN EEN
ON.TUIS'r BEVONDEN AANHH~l'E. BEWIJSLAST
RUSTENDE OP DE ADMINIS'l'RA1'IE. WI,TZIGING GES'l'EUND OP '_rEKENEN OF INDICIEN VAK
BE'l'ER WELS'l'AND. BI.JGEBRACH'l' BEWIJS.

3°

BEW.I.JS. lNKOMSTENBELAS'l'INGEN. GESCHREVEN A'l"l'ES'l'EN. BEWJ,JRWAARDE.
BEOOllDELING IN FEI1'E D001l DE TIECH1'Ell
OVER DE GROND. SOUVEREINE BEOORDELING.

1 o De tenn·ijn van drie :rna,ande·/1, binnen
(le welke ae aflrninistrat-ie, na, verniet-iging van een a.anslctg 1ri:i beslissing van
fle (lf1·ecteu·r, en in ae aoo1· (L'l·tikel 74bis
van de samengeschnlcelac wetten voor·z·ienc ·voo·I"'W(Utnlen, ee·n n;iC1/.wc nnnsliz.g
verrMt{f te vest(gen, neemt aa.nvnng op
lle fla.t·nrn ·wn(WOp cUe besUssi'll,r! defim:itief gewonlen is.
2° Het nn·est llat er op w'ijst flat cle a,dm-inistraUe, £lie een (tnngifte in ae inlcomstenbelastinoen oe~oi.iz1:grl heeft, np wit-
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tekenen of indiciiin ·uan welstand ·voo·rt·uloeiende v'ermoedens stennt, stelt wet:
telijle vast dat de administratie het bewijs geleverd heett dat op ,haa1· weegt
en legt geenszins de bew,ijslast van de
inkomsten op de belastingplichtige.
3° De feitelijke beoordeling doo1· de rechters over de grand van de bewijsle·racht
·van een geschreven attest, te1· zalee van
get1tigsch1·itten van aerden waarbij bevestigd wonlt llat ae belastingtJlichti{fe
leningen nctn{fegaan had, ·is so,u.verein (1).
(BOUVEHOUX, '£. BELGISCIIE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op .5 juni 1953 gewezen door het
Hof vun beroep te Luik ; ·
·
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 74bis van de samengeschakelde wetten betrei'l'emle de inkomstenbelustingen, doordat het bestreden
arrest een beslissing van de directeur
slechts als rlefinitief beschouwt, wanneer
zij nfet mee1' voor lJeroep vatbaar is, dit
is •na het verstrijken van de termijn van
beroep, dan wanneer naar de zin van
voormeld artikel, dergelijke beslissing als
definitief wordt geacht indien zij over de
grond uitspraak doet en dan wanneer een
beslissing van de directeur waartegen, zoals ter zake, het beroev bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is, onmiddellijk
definitief wordt :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
door te beslissen da t de beslissing van de
directeur van 29 november 1950, welke de
aanslag vernietigd had, slechts nu veertig·
dagen volgende op de kennisgeving ervan
op 9 januari 1951 definitief kon worden,
en dat de termijn van drie maanden
bepaald door artikel 74bis van de bij besluit vun .de Regent van 15 januari 1948
samengeschakelde wetten betreft'ende de
inkomstenbelastingen derllalve op 23 maart
1951 niet verstreken was, een jniste toepassing van de wet geclaan heeft;
Overwegende inclerdaad clat cle wetgever
door « definitieve beslissing >> geen eindbeslissing over de grond doch een niet
meer voor regeln,1atig beror'p vatbare beslissing bedoeld heeft;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende cUtt luidens artikel 66 van
de samengeschakelde wetten, de beslis(1) Zie verbr., 24 fcbruari 1941 (An·. TT erbr.,
1941, blz. 40); 14 en 22 januari 1952 (ibid.,
1952, blz. 230 en 256).
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singen van de bestuurders der belastiiJgen
voor beroep vatbaar zijn en het nlleen
aan het hof van beroep behoort de ontvankelijkheid ervan te beoordelen;
Dat lwt middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid nit <1<'
schending van artikel 2, J)aragraaf 3. van
de wet van 16 october 1945, doordat ter
zake de administratie niet voorafgaandelijk bewezen heeft dat eiser aan de extrabelasting onderhevig is :
Overwegencle dat nit het bestreden ar~
rest blijkt tlat nanlegger bij de beslissing
van de directeur van de aanslag in de
extrabelasting outlast werd; dat, dienvolgens, het middel, bij gebrek aan voorwerp, niet ontvankelijk is;
Over het derde micldel, afgeleid nit de
schending van artikel 55 der wetien lJetreft'encle de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij besluit van de Hegent van
15 januuri 1H48, cToordat het bestreden
arrest er OD wijst dut de belastbure inkomsten naar •ermoedens Yoortvloeiende
nit tekenen of indicien llevaald wenlen,
dan wanneer zij in werkelijkheid bij de
door de wet van 16 odober 1945 voorziene
vergelijking van de activa bepaald werclen; en doordat het bestreden arrest
het bewijs van het beclrag van de activa
op 1 januari 1940 ten laste van de schatplichtige legt, dan wanneer de administratie dit bewijs (lient te leveren :
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende dut, naar luid van het
bestreden arrest, de administratie rekening gehouden heeft met de activa die
eiser op 1 januari 1940, en op 9 october
1944 bezat; clat de rechter over de grond
dienaangaande hierop wijst << dat de inlichtingen die ingevolge de monetuire
muatregelen vaii october 1944 aan het
lich t kwamen als indicii~n mogen ingeroepen worden l); dat de schatting van
het liggencl geld en van de stock op 1 januari 1940 steunt op de ver.zekeringen die
alsdan in voege waren, op de aangiften
in de vooroorloogse belastingen, op de geringe bedragen voorkomende op eisers
postcheckrekening en op zijn spaarboekje ;
Overwegencle clat nit deze vaststellingen
vun het arrest blijkt clat er ter zake geeu
gebruik werd gemaakt van de bij artikel 2, paragraaf 3, en S, paragraaf 2,
van de wet van 16 october 1945 voorziene
vermoedens om het lJetlrng· van de activu.
vast te stellen;
·
Dat het eerste onderdeel van het micldel
in feite 1Iiet opgaat;
Over het tweecle onderdeel :
Overwegende dat ter zake, volgens het
bestreden arrest, het bedrag van het hc>lasthaar inkomen bij toepassing van artikel 55 der same11geschakelde wetten be-

-214·treffende de inkomstenbelastingen bepaa ld
werd naar vermoedens voortvloeiend nit
tekenen of indicH)n welke in bet arrest
worden opgesomd ; clat de rechter 'over de
groml de bewijslast van de activa op
l janunri 1940 derhalve niet aan eiser
lweft opgelegcl;
Dat het tweede onclercleel van bet mid<lel niet kan aangenomen worden;
Over het viercle micldel, afgeleicl uit de
1:1chending vnn de artikelen 1315, 1316,
l322, 1341, 13411 en 1353 van bet Burgerlijk \Vetboek, 2, paragraaf 3, van de wet
del. 16 october 1945, cloordat bet bestreclen'
arrest de geloofwaardigheid heeft miskend die aan de akten moet gehecht worden door de getuigschriften fe verwerpen
waarnit bleek dat eiser leningen had aang;c,gaan, om de enkele reclen clat die leningen onwnatschijnlijk voorkomen, dan
wanneer de bewijskracht van de getuig.,;chriften ona rmgetast blijft zolang het
tc,genbewijs niet geleverd wonlt :
Overwegencle clat het middel niet vermeldt op welke wijze de aangeduicle bepalingen nm het Burgerlijk Wetboek met
uitzomlering van de artikelen 1349 en
lilti3, door het bestreclen arrest zouden
geschoiulen zijn; clat dienaangaande het
miclclel niet ontvankelijk is;
Overwegencle dat de r&'.chter over de
grond op souvereine wijze de bewijskracht van de voorgelegde getuigschriften beoorcleelt; clat clienaangaancle het
miclclel niet gegrond is ;
Overwegencle dat de rechter over de
grond geen l1i tS11l'aak heeft gedaan in
-zake extrabelasting; clat het miclclel clienaangaancle in feite niet opgaat;
Over het vijfcle midclel, afgeleicl nit de
'schencling van artikel 97 van de Grondwet, cloordat het bestreden arrest, de grieven niet lleeft beantwoord die in de re(:lamatie waren opgesomcl en waarvan
1Jet verzoekschrift uitclrukkelijk melding
maakte; en doordnt niet wercl geantwoorcl
op de conclusies betreffende het huwelijkscontract en de vaststelling van de
winsten van llet vierde kwartaal 1944 :
Over llet eerste onderdeel :
Overwegende dat het verzoekschrift
Rlechts in aigemene termen naar de reclamatie verwijst, en dat de door eiser bij
de directeur ingerHende reclama tie niet
.aan het llof wercl overgelegd;
Over het tweecle onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
,er op wijst dat eiser slechts algemeenhf'den of onbewezen feiten aanhaalt om de
raming van de activa te bestrijden en natnelijk aanvoert dat de vermeldingen van
zijn huwelijkscontract om familieredenen
niet met de waarheid zouden overeen.stemmen, tlat het aldus op eisers ver-

weermicldel, een passend antwoord ·heeft
verstrekt·
Overwegende dat het middel niet bepaalt waarin het arrest geen antwoord
heeft verstrekt op de conclusies betreffencle de raming van de winsten van llet
vierde kwartaal 1944 ;
Overwegencle dat het miclclel niet kan
aangenomen worden;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser tot de kosten.
RO november 1954. - 2<' kamer. - Voorzitte1·, H. cle Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslctggevet·, H. Louveanx.
Gelijlclttidende
conclusie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Ple'iters, HH. Meyers (van de Balie van Has-

selt) en Van Ijeynseele.

2e
~

1 december 1954

KAMER. -

INKOMSTENBELASTI~GE~

EXTRABEI..ASTING. DOOR. A'll'.rlKEL

2,

VERi\WEDENS VOORZIEN

PARAGRAAF

3,

VAN DE WE'l'

VAN 16 OCTOBER 1945. - ELEMENTEN DOOR
DE BELASTINGPLIOH'l'IGE NAAR VOREN GEBRA~HT
0~[ DIE VER¥0EDENS TE WEJDRJLEGGEN. FIDITEI..IJKE BEWIJSWAARDE. - SOUVEREINE BEOORDELING DOOR DE REOHTER OVER DE
GROND.
2<' INKOMSTENBELASTINGEN.
EX1'RABELASTIN(I. ·_ VERGELlJKING VAN Hl"T
BEZIT BIJ RET BEGIN EN !llJ RET EINDE VAN
Hl<:T BELASTBAAR TIJDPERtK, - BEPAI..ING VAN
DE SAMENSTELLING EN VAN DE WAARDE VAN EEN
..VEE STAPEL.

3° BEWIJS. GEN.

-

.A.AN DE

REOHTSTREEKSE llELASTINAK'l'EN VERSCHULDIGD

GE-

LOOF. - GETUIGSOHRIF'l'EN. - INTERPRE1'ATIE DOOR DE RJDOHTER WJDI..KE MET DID
'l'ERMEN ER VAN VERENIGBAAR IS. GEEN
SCHENDING VAN HET AAN DE AK'l'EN VERSCHULDIGD GELOOF. SOUVEREINE IN'l'ERPR.E'l'ATIID.

1 o De ·rechtC'r o·uer cle y1·onrl beoo1·deelt
sou.verein ae teUeUjlce bew·ijswaarde
vnn cle elementen wellce ae belasting1Jlichtige van ae extrabelasting naar vot·en b1·engt om cle b·ij a1·tUcel :2, pn1·ag1·ant 3, ·vnn de wet vnn 16 octobe1· 1951
inyestelde vermoeden te weerleggen (1)
2.0 De aflministnttie bwwijst ·wettelijlc
clo01· vennoeflens, behou.clens tegenbew·ijs bij miflclel vnn cont·rolee1·ba.r·e clementon, het nanta.l clim·en 1mutTu.it een
(1) Zie verbr., 12 januari 1954 (A>.,.. Vm·br.
1954, biz. 323); 1 december 1954 (supra,
biz. 213).

