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roep, voor hetwellce het verhaal van de
belastingplichtige aanhangig werd gemaakt, beslissen dat die inkomsten
niet aan de rnobilWnbelasUng onderhevig zijn.
{BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. N. V. « ETABLISSEMENTS JOS VANDER ELS'f )J.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet OlJ het bestreden
arrest, op 19 december 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over de tegen de voorziening opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat cle voorziening niet namens de Belgische Staat ingesteld is doch
namens de Minister van financien door
de directeur der belastingen, zonder dat
dezes identiteit vermeld werd en zonder
dat de bij de nedergelegde stukken gevoegde inventaris getekend werd :
Overwegende dat de Belgische Staat
v66r het gerecht zijn rechten doet gelden
door optreden van zijn orgnnen, de hoofden der ministeriele departementen; dat
in de procedures betreffende de ten behoeve van de Staat g·eheven belastiugen,
de Minister van financien ·em officio optreedt op vervolging en ten verzoeke van
tle hoofden der onderscheiden takken van
het bestuur wie het aangaat;
Overwegende dat, wanneer het verzoekschrift van een em ojji.cio optredende ambtenaar uitgaat, het volstaat dat het de
hoedaniglleid van die ambtenaar vermeldt; dat, tenzij het tegendeel bewezen
wordt, de onderaan het verzoekschrift
aangebrachte handtekening moet geacht
worden die van de directeur der belastingen te zijn ·
Over~ege~de dat, naardien de inventaris der nedergelegde stul,ken bij artikel14
van de wet van G september 1895 niet
vereist wordt, het ontbreken van een
handtekening onderaan dat stuk geen nietigheid der voorziening met zich kan breng·en;
Da t de grond van niet-ontvankelijkheid
niet kau aangenomen worden;
Over het enig middel, afgeleid uit de
S<~hending van lie artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, en 61 tot G!i van de bij besluit van 3 juni 1941 samengeschakelde
wetten lletreffende de inkomstenllelastingen, doordat het hof van lleroep : 1° het
beroep ontvangt en het gegrond verklaart
zonder de ontvankelijkheid van het beroep vercler te motiveren dan door de
vaststelling cla t het in de wettelijke termijn ing·e;;teld werd, dan wanneer in de
namens de Staat regelmatig ter terechtzitting van het hof van beroep van 6 noYember 1953 nedergelegde schriftelijke
eonclusies de niet-ontvankelijkheicl van

I lang
het beroep welke uit llet gebrek aan been voorwerp ervan was afgeleid,
uitdrukkelijk ingeroepen en omstandig
met redenen omkleed werd; 2° en beslist
over de aanslagen in de mobilH~n- en de
nationale crisisbelasting op inkomsten nit'
aandelen, welke in de beslissing van de
directeur aangekondigd werden, dan wanneer, enerzijds, die beslissing aan de verzoekende vennootschap voldoening schonk
ten aanzien van de aanslagen welke betwist werden in haar reclamatie welke
het voorwerp van bewuste beslissing was,
en clan wanneer, anderzijds, de wet geen
beroep regelt tegen de heslissing van de
directeur voor zoveel daarin het vestigen
van nieuwe aanslagen aangekondigd
wordt:
Over llet eerste onderdeel
Overwegenlle dat aanlegger bij ZlJn
conclusies v66r het hof van beroep betoogde, enerzijds, dat het beroep bij ge, brek aan belang en aan voorwerp niet
ontvankelijk was, en, anderzijds, dat het
hof van beroep niet bevoegd was om over
nieuwe aanslagen uitspraak te doen;
Overwegende dat in het bestreden arrest, na llet beroep en de beslissing van
de clirecteur der belastingen onderzocht
te hebben, het hof van beroep vaststelt
dat tussen partijen een geschil hangend
blijft betreffende de aanslag op de vaste
en aanvullende interesten uit obligatien,
waarvan de interesten door verweerster
bedrijfslasten worden geacht, terwijl de
administratie ze beschouwt als dividenclen nit aanclelen welke als zodanig in de
mobilienbelasting moeten aangeslagen
worden; ·
Overwegende dat het arrest, door het
bestaan van dat geschil vast te stellen,
erop wijst dat het beroep een voorwerp
had en voor verweerster van belang was;
clat, waar het zegt dat dat geschil v66r
het hof van beroep blijft bestaan, het arrest vaststelt dat het geschil niet nieuw
is en bijgevolg, dat het hof van beroep
bevoegd is om kennis ervan te nemen;
Dat het arrest door die vaststellingen
aanleggers conclusies op passende wijze
beantwoorcl heeft;
Dat dit onderdeel van het middel feitelijke grondslag· mist;
Over het tweerle onderdeel :
Ovt,rwegende clat blijkens de stukken
cler reehtspleging, verweerster bij de directeur der belastingen een reclamatie
ingediend had tegen llaar aanslagen over
het clienstjaar Ul<ll, betreffende zowel de
bellrijfsbelasting· als de mobilii~nbelastiug:
op inkomsten uit aanclelen, met inbegrip
van de aanslagen in de nationale crisisbelastiug die zich bij die belastingen voege11 ;
Overwegende dat, uitspraal' doende

-820over de betwisting met betrekking tot de
aanslag op de sommen die als interesten
van obligatH~n uitgekeerd werden en aan
de bedrijfsbelasting waren onderworpen
geweest, de directeur der belastingen beslist dat, in de omstandigheden waaroncler
die obligatien uitgegeven werden en niet
onder de aandeelhouders verdeeld zijn
geweest, het uitkeren, aan die olJligatiio)n,
van het grootste deel der vennootschappelijke winsten de vermomming van een
verdeling van inkomsten aan de aandelen
uitmaakt;
Dat de directeur daaruit afieidt dat die
sommen niet in de bedrijfsbelasting, maar
wei in de mobiltenbelasting op inkomsten
uit aandelen belastbaar zijn; clat dienvolgens, over de reclamatie beslissend,
hij het bedrag der aanslagen welke in de
bedrijfsbelasting en in de bijkomende nationale crisisbelasting ingekohierd werden, wijzigt en, ambtshalve uitspraak
doende, het juist bedrag vaststelt van de
aanslagen welke als mobilienllelasting en
nationale crisisbelasting op de onrechtstreekse aan de aandelen toegekende inkomsten verschuldigd zijn;
Overwegencle dat de clirecteur · der
belastingen, bij wie de reclamatie betreffende de aanslagen in de bedrijfsbelasting
en meteen in de mobilienbelasting op de
inkomsten uit aandelen aanhangig was,
bewuste aanslagen, en inzonderheid de
aanslag in de mobiJi.enbelasting op inkomsten nit aandelen door die verrichtingen enkel gewijzigcl heeft; dat het ter
zake niets afdoet dat, tot het invorderen
van de belastingen, welke op de inkomsten nit aanclelen verschuldigcl zijn,
nieuwe inkohieringen wegens de ontoereikendheid der aanvankelijk ten kohiere
gebrachte aanslagen nodig zijn geworden;
Overwegende dat bovendien de directeur in het dispositief van zijn beslissing
bepaalt dat, tot uitvoering van de door
hem besliste wijzigingen, enerzijds, beschikkingen van ongednanverklaring over
vri.istellingen zullen genomen worden en
anderzijds, dat nieuwe aanslagen op in'komsten nit aandelen ten kolliere zullen
gebracht worden;
Overwegende dat bet door verweerster
ingesteld beroep tegen · de beslissing van
de clirecteur gericht is in zover deze zegt
clat de nan de obligntH.'n uitgedeelde sommen een aan de aandelen toegekende
winst uitmaken, welke in de mobilienbelasting op inkomsten nit aandelen belastbaar is;
Dat nocll het lJeroep, noch cle conclusies van verweerster v66r het hof van beroep het deel van het dispositief becloelen
waarbij nieuwe inkohieringen van aanslagen beslist worden;
Overwegeude dat naar luicl van artikel Gil van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenl1elastingen, van

de beslissing van de directenrs der belastingen in beroep kan gekomen worden bij
het hof van beroep;
Dat mitsdien door het beroep onder
meer al wat door de directenr der belastingen amlJtshalve ten aanzien van de
aanslagen waarover de reclamatie werd
ingediend lJeslist is geweest bij het hot·
van beroep aangebracht wordt;
Overwegende dat in cas·u, de directeur
der belastingen door in zijn hiervoren
onderzochte lJeslissing te besluiten dat de
aan de obligatven toegekende sommen
waarop de bedrijfsbelasting was gehevengeweest, niet behoefden aan bewnste belasting te worden onderworpen, maar
in de mobilienbelasting op de inkomsten_
nit aanclelen dienden aangeslagen te worden, uitspraak gedaan heeft over de aanslagen welke het voorwerp van de reclamatie geweest waren;
Dat daaruit volgt dat bet tegen dezebeslissing ingesteld beroep de aldus door
de directeur der belastingen verrichte·
wijzigingen wettelijk bi.i llet llof van hf~
roep aanhangig had gemaakt;
Overwegende derhalve dat llet hof van_
beroep, binnen de grenzen zijner bevoegdheid beslist heeft dat de aan de obligaW!n_
toegekencle sommen niet in de molJilienlJelasting op inkomsten nit aandelen alsmede in de l1ijkomende nationale crisisbelasting belastbaar zijn en dat, lJi.i wege
van gevolgtrekking, de aanslagen welke
ingekohierd werclen ter nitvoering van de
beslissing van de directeur cler belastingen welke het hof wijzigde, clienen vernietigd te worden;
Dat llet tweede onden1eel van het middel niet kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroord~elt aanlegger tot de kosten.
31 mei 1955. - 2° kamer. - Voorzittet·,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve-rslaggever, H. Lonveaux. Gel-l;i.kluidende conclnsie, H. Dnmon, advocaat-generaal. - Ple-ite·rs, HH. Van
Leynseele en della Faille d'Huysse.
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lD JYIISBRUIK VAN VER'l'ROUWEN.
.i\fA'l'ERIELE VERDUIS'rERING VAN PENNINGEN. JVJAAK1' ENKEL EEN WANBEDHIJF UIT
INDIEN ZIJ ~ill'l' BEDRIEGELIJKE OOGMERK <1EPLEEGD WERD.
1
,

2°

VERJARING (IN BURGERLIJKE
ZAKEN). - VORDERING GES'l'EUND OP EEN
~IA'l'ERIELE

ZAKEN. -

VERDUIS'l'ERING VAN ANllERMANS
REGELEN VAN llE VER,JARING VAN

DE PUBLIEKE VORDERING NIE'f 'l'OEPASSEf,J,JK.

1 o Een -mnteri-(fle ·venl'lfistedng ·van pen-

-7

II'

-821ningen is sleahts strajbctar en maa1ct
dienvolgens aZleen een wanbedrijf wit
i·ndien zij rnet bed1'iegUjk oogm.erlc gepleegd werd (1). (Strafwetboelr, arti-

kel 491.)

2° De. re,qelen van de ve·1·jaring ·van de
P.1~blielce vorclering zijn niet toepassehJ lc op een bttrgerlij ke ·vorder-ing die
enlcel op een m.ater"i.ii/.e verd1tistm·ing
van andermans zaJcen ,qeste11.nd is.
(DET~A'fl'RE, 'f. HERINCKX.)

ARREST.

HET HOI<'; - Gelet op het bestreuen
arrest, op 1 juli 1953 g-ewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig- middel, afgeleid uit de
schending van de artilrelen 491 van het
Strafwetboelr, 22, 25 en 26 van de wet
van 17 april 1878, de voorafgaande titel
uitmalrende van het Wetboelr van strafvorde~ing, en 97 van de Grondwet, doordat, ofschoon verlrlarend dat niet is <>eblelren dat wijlen Joseph Delattre ~et
een bedrieglijlr oogmerlr gehandeld heeft
en dat derhalve, vermits de vordering niet
!fegrond is op een misdrijf, zij niet verJaard was, het bestreden arrest erop
heeft gewezen, dat .Joseph Delattre door
Paul Oabuy met een vereffeningsopdracht
was belast geweest... welke het vei·zameleu van de onder de sclmldeisers te verdelen gelden omvatte; dat hij zijn opdracht juist begrepen had waar hij de
geldeu der vereffening op een bijzondere
postrel;:ening vereenzelvigd had; dat llij
op 10 mei 1940 die gelden opnam door
een op zijn naam en op de naam van
zijn echtgenote luidencle cheque nit te
geven, door in het vereffeningsboelr aan
te tekenen clat het een << oorlogsgeldopneming >> gold, dat hij geenszins vermocht die gelden voor andere behoeften
clan die der vereffeuing· te innen, dat er
vergeefs zon betoogd worden dat die inning het bewaren cler gelden tot cloel
lieeft gehacl, clat hij het actief cler vereffening niet zoncler uoodzaalr aan de
wisselvalligheden der uitwijlring mocht
blootstellen, dat Joseph Delattre, door die
gelclen nit de rekening waarin zij vereenzelvigd waren op te nemen, ze met zijn
patrimonium vermengcl heeft, en ten
slotte, dat die gelden aldus voor Paul Oabuy, de rechtsvoorgauger van verweerders in verbreking·, verloren gegaan zijn,
dan .-yann~er d~e feiten een beclrieglijke
verclmstenng mtmaken en dan wanneer
de rechter flienvolgens tegenstrijdige
(1) Verbr., 14 j1mi 1926 (Bttll. en PAsrc.,
1927, I, 18); 5 janual'i HJ53 (An·. Verbr.,
1953, biz. 273; Bttll. en PAsrc., 1953, I, 305).

IJ
rj

g~·oncle~

verstrekt heeft, en zijn beslissmg met wettelijk gemotiveercl heeft
cloordat, einclelijlr, na, zoals hier te vo~
ren is gezegd, ten laste van de rechtsYOOl'ganger van aanleggers in verbreking
op de. bes~andd~len die een bedrieglijke
verclmstermg mtmalren gewezen te llebb~n, de rechter over de groncl de vorclermg· van Paul Oabuy niet verjaard heeft
verklaard, zoncler enige oorzaak in te
roepen waardoor de in artilrel 22 van het
voorafgaand bilek van het vVetboek van
strafvordering omschreveu verjaring geschorst of gestui~ zou zijn geweest, clan
wan~~er zowel mt het arrest zelf als nit
de blJ de voorziening gevoegcle stulrken
blijlrt dat de aan Joseph Delattre ten
laste gelegcle feiten in mei 1940 plaats gehad hebben en dat de vordering op 11 mei
1918 ingesteld werd :
Overwegencle clat de in de voorzieniug
vermelde feiten niet nooclzakelijk een
(( bedriegli.ike verduistering >> uitmalren ·
dat tl~ materHlle verclnistering op zich
ze~f m~t volstaat om het wunbedrijf van
m1sbrmk van vertrot1wen uit te maken;
Overwegende dat, na te hebben vastgestelcl << dat er niet is gebleken clat wijlen
Delattre met enig bedrieglijk oogmerk
gehanclelcl lleeft >l en dat, zoals uit hun
conclusies in hoger beroep blijkt, partijen.
het dam·over eens waren, het bestreclen
arrest, zoncler zich tegen te spreken, als.
zware font, welke ecllter geenmisclrijf uitmaakt, de ge!ncrimineercle geldopnemingen en ham1elingen lleeft lrunnen aancluiden, waardoor gelden voortkomende van
een vereffening waarmede de rechtsvoorganger van aanleggers belast was << zoncler
noodzaak uan de wisselvalligheden der
nitwijking in mei 1940 blootgesteld werden >>;
Ove~·wegende dat, vermits llet ten laste
van deze riiet aile bestanclclelen van een
<< bedrieglijke verduistering >>
inzonderheid niet llet bijzonder opzet ~ls bewezen
aangezien heeft, het bestrede~1 arrest niet,
op gronclslag van artikel 22 Yan de wet
van 17 april 1878, een vorderino· welke op
~1 feb~uari 1918 ingesteld werd' en op een
lll me1 1940 begane tekortlroming aan in
een contract vastgelegde verbintenissen
gegrond was behoefcle verjaarcl te verlrlaren;
Dat het middel naar recht faalt·
Om die redenen, verwerpt de v~orzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
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2 .iuni 1955. - 1e lramer. - Yoonil'itter. I
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor- I
zitter. - TTerslagge·ve'l', H. Rutsaert. - 1
Gelijlclttidende conalttsi.e, H. Raoul Hayoit 1
de Termicourt, procureur-generaal. -1
Pleiter, H. de Harveu.
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VERHURING VAN WERK EN DHJNSTEN. - BEDIENDE EN ARBEIDEIL - 0NDERSCHEID.
Degene die zijn diensten aan een we·rlcgever ·vm·hmwt is een bed·iende of een
wet·lcman naat· gelang :zijn prestat'ies
enlcel ot hootdzalcelijle het lcaralctet·
van een geestes- ot handarbe·id vertonen (1). (Wet van 9 juli 1926, art. 3
en 4.)

(BORDEAU, T. SOLBREUX.)
ARRES'r.
HE'I' HOI!'; - Gelet op de bestreden
sententie, op 20 maart 1953 gewezen door
de werkrechtersraad van beroep te Namen, gemengde l>.amer ;
Over het enig middel, afgeleid uit de
scbending van de artikelen 3, 4, 7, 65 en
123 van de organieke wet van 9 juli 1926
betreffende de werkrechtersraden en van
artikel 97 van de Grondwet, doordat de
bestreden sententie voor recht heeft gezegd dat verweerder in verbreking als beOiende in aanleggers dienst is geweest, en
derbalve partijen naar de kamer voor bedienden van de werkrecbtersraad van beroep verwezen heeft, hoewel aanlegger
het karakter van louter handenarbeid
had doen gelden van de prestaties welke
door verweerder ter uitvoering van het
litigieuze contract van dienstverlmring
geleverd werden, en, om die eis te verwerpen, · voornamelijk aanleggers persoonlijke toestand en slechts bijkomstig de
aard van verweerders prestaties in acht
heeft genomen, dan wanneer de overheersende aard, hetzij handen- of geestesarbeid, van het gewoonlijk voor rekening van cle werkgever verrichte werk
aileen ten aanzien van de hoedanigheid
van arbeider of bediencle afdoende is,
en dan wanneer mitsdien de beslissing
welke, om de aang-egeven redenen, aan
Vlerweerder de ter betwisting- staande hoedanigheid van bediencle heeft toegekend,
niet wettelijk met redenen is omkleed :
Overweg-encle dat de bestreden sententie
beslist dat, tot bepaling van de hoedanigheid van bec1iende of arbeider van de persoon die ziju diensteu verhunrd heeft,
<< m· client nageg-aan te worden welk het
overheersencl bestancldeel in de aard zijner
werkzaamheclen is; dat naarg-elang, dit
beRtamldeel er een is van llanden- ofwel
Raadpl. verbr., 7 october HH3 (A1·r.
Verbr., 1943, blz. 204) en 14 october 1954
(Arr. Verb1·., 1955, blz. 76; Bull. en PAsiC.,
l955, I, 121).
(1)

van geestesarbeid, de aangestelde een arbeider of een bediende is; dat alleen de
aarcl der prestaties de categoric aanwijst
waarin de aangestelde behoort ingedeeld
te worden )) ;
Dat cle bestreden sententie vervolgens
vaststelt dat de door verweerder geleverde prestaties « een duidelijk karakter
van geestesarbeicl vertonen >> ;
Overwegende dat, zo de rechter over de
grond naar << de juiste toestand van elke
der partijen >l nagegaan heeft, de reden
daartoe niet is, zoals in het middel verklaard wordt, zijn beslissing voornamelijk
<< op aanleggers persoonlijke toestand >> te
steunen, doch wel enkel vast te stellen
dat << de wederzijdse toestand der partijen », bij de uitvoering van het contract
van dienstverhuring, aantoonde dat het
overheersend bestanddeel van de door verweerder gelevercle prestaties in een «intellectuele samenwerking » met aanlegger
bestond;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 juni 1955. - 1" kamer. - Voorzittm·
en verslaggevet·, H. Sohier, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende
oonalttsie .. H. Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiter8, HH. Delacroix en Demeur.
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HUUR. HuuncoNTRAC'l'. VERKOOP
VAN EEN HUIS. - AANKOPER DIE ZICH VERBONDEN HEEI<''l' DE BES'l'AANDE ZELFS MONDELINGE HUREN 1'E EERBIEDIGEN. - VERPLICHTING DE ULAUSULES VAN EEN GESCHREVEN
HUURCON'l'RAC'l' NA '!'E LEVEN, ZELFS INDIEN
HET NIE'l' GEimGIS'rREERD IS.
De aankope·r van een hnis, d-ie zich verbon<len heeft de bestaande hu7traontraaten te eerbieflif!en, zelfs inflien zij monllelinge z·ijn (2), is namez.ijlc ve1·pHoht
£le alaus1tles van een fjeso1weven hmwcontract na te leven; de omstandiHheid
flnt flit contract n·iet geregist1·eerd werll
lnftt de aanlcoper n·iet toe het, ten zijnen
opziahte, als een monlleUnga h1i··ttraontraat te besohou.wen tv£Lantan overeenleomstig a1·tUcel 1736 van het Bnrgerlij lc
lVetboek voo·r de bedongen tennijn einde 'I!Wfl t}estel£1 worden (3) .
(2) Nopens de wettelijkheid van zulk beding,
zie verbr., 16 januari 1953 (Arr. Verbr., 1953,
blz. 303; Bt<ll. en PASIC., HJ53, 1, 334).
{3) Zie nota 2 in Bull. en PAsrc., 1955,

I, 1079.
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823(l'OULAIN, T. CAVRENNE.)
ARRES'f.

HE'l' HOF; - Gelet OJ} het bestreden
vonnis, op 7 october 1953 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg· te Hoei ;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1121. 11G5 en
1743 van het Burgerlijk ·wetboek, doordat
het bestrellen vonnis ofschoon vaststellend dat de op 17 maart 1952 verleden
verkoopakte, krachtens dewelke verweerder het door aanlegster in huur gellouden
onroerend goed gekocht heeft, aan de koper de inachtneming oplegt van de zelfs
mondelinge huren, welke op verkocht goed
mochten zijn toegestaan geweest, en ofschoon bevinllend dat een zogenoemde
Damry namens de vruchtgebruikers een
huurovereenkomst tot 31 december 195i
aan aanlegster zou toegestaan hebben,
de opzegging geldig verklaart welke op
15 mei 1953 aan deze cloor verweerder
gedaan werd om de reden clat die huurovereenkomst, niet geregistreerd zijnde,
als een mondelinge huurovereenkomst
moet aangezien worden welker duur door
het plaatselijk gebruik bepaald worclt,
dan wanneer bovengemelde verkoopakte
een clausule ten gunste van de huurder
inhielcl, welke zich op die clausule kon
beroepen, zelfs ingeval zijn huurovereenkomst geen vaste datum had :
Overwegende dat het bestreden vonnis
erop wijst dat de verkoopakte van
17 maart 1952 aan de koper van het onroerend goed de inachtneming van de
zelfs mondelinge hm·en oplegt, welke op
het onroerend goed mochten zijn toegestaan geweest, en dat aan de akte een
volmacht gehecht is, welke door de vruchtgebruiker van het onroerend goed aan de
zogenoemde Damry verleend werd <<ten
einde alle verklaringen met be-trekking
tot ... de huurovereenkomsten ... over de te
verkopen onroerende goederen af te leggen 1J;
Overwegende dat het vonnis vervolgens
vaststelt dat cle verklaringen van Damry
met de werkelijkheid overeenstemmen en
doelen op een huur die geldig aan appellante, hier aanleg·ster, toegestaan werd;
Overwegende dat het vonnis beslist dat
die huurovereenkomst <<ten opzicllte van
de koper als een mondelinge hum·over"
eenkomst is te bescllouwen ll, om de enige
reden dat zij niet geregistreerd geweest
is;
:Maar overwegende dat verweerder,
krachtens de bijzondere clausule van de
verkoopakte, ertoe gehouden was de op
llet verkocllte goed toegestane llm·en in
acht te nemen; dat dienvolgens, hoewel de
hnurovereenkomst welke door de lastheb-

her der .vruchtgebruikers gelclig aan aanlegster toegestaari werd schriftelijk opgemaakt is geweest, de omstandigheid dat
zij niet geregistreerd werd, de op verweerder rustende verplichting de bedingen ervan in acht "te nemen, niet uitsluit;
Dat het bestreden dispositief de in
het midclel aangeduide wetsbepalingen
schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, voor zoveel het over de door
verweerder aan aanlegster gedane opzegging, en over de kosten uitspraak gedaan
heeft; beveelt dat melding van onllerhavig arrest zal gemaakt worclen op dekant van cle gedeeltelijk vernietigde heRlissing; veroordeelt verweerder tot' dekosten; verwijst cle aldus beperkte zaak
naar de Reclltbank van eerste aanleg k
Luik, zetelende in hog·er heroep.
2 juni 1955. ~ 1" kamer. - Voorzitter,
H. Sohier, raaclsheer waarnemencl voorzitter. -- Ver·sZaggeve1·, H. Anciaux Henry
de ]'aveaux. - GeUjlcluiclende conclusie,
H. Hayoit de 'J'ermicourt, procureur-gene~
raal. - PleUe1·s, HH. Delacroix en Demeur.
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BEVOEGDHEID EN AANLEG. -BunGERLIJKE ZAKEN. BE'l'WIS'l'INGEN TUSSEN
DE RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJK~;
ZEKERHEID EN DE ONDER-WORl'ENE WERKGEVERS. AFWIJKING VAN DE GEWONE REGELEN BE'l'REFFENDE DE BEVOEGDHEID VAN DE
VREDERECHTER. DRAAGWIJDTE.

Zo het bij M"tikel 2 vnn de besMI'itwet vwn
6 september· .191,6 ge1.vijzigd artikel .12,
paragraa.f 1, van de besluittvet van
28 decembe-r .191,1, betreffende de maatschctptJel·ijlce .zelcerheid van de arbeillers
in die zalcen ·de bevoegdheid van de vredw,·eohter in eerste aanleg heett uitgebreid, heeft zij het bedrag van de laatste aanleg, zoals het bii cwtilcel 2 van
de wet van 25 maari .1876 bepaald
tfJOHlt, n·iet gewijzigd (1).
(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE
ZEKERHEID, T. 'l'HOME.)
ARllEST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 mei 1953 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerst•~
aanleg te Luik;
(1) Zie nota 1 in Bull. en PAsiC., 1955,
I, 1080.
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Over !let enig middel, afgelei<l nit de ' Dat het middel naar recht faalt;
scllending van de artikelen 12 van de beOm cUe rec1enen, verwerpt de voorziesluitwet van 28 december 1944 betreffende ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
de maatschappelijke zekerlleid der arbeiders, zoals zij bij artikel 2 van de besluit2 juni 1955. - 1" kamer. - Vom·zitte1·
wet van 6 september 1946 gewijzigd werd, en ·ve1·slctggever, H. Sohier, raac1sheer
1 en inzonderlwid 1, lid 4, van de wet waarnemend voorzitter. - GeUjlcl·uidende
van 20 mei 19±9 waarbij de toepassing oonclusie, H. Hayoit de Termicourt, provan het stelsel der maatscllappelijke ze- cureur-generaal. - Pleite1·, H. Delacroix.
kerheid tot sommige door de openbare besturen te werk gestelde arbeiders uitgebreid wordt, 9 van de wet van 25 maart
1876, de eerste titel bevattende van het
1 e KAMER. - - 3 juni 1955
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, en van artikel 97 van de Grand- 1° HUUR. - HANDELSHUUR. - BEPALINGEN
VAN HE'l' BURGERI"IJK WE'l'BOEK EIGEN AAN
wet, doordat het bestreclen vonnis het hoDE HANDELSHUREN. VEREISTE VOORWAAHger beroep van aanlegger in verbreking
DEN OPDA1' EEN llUURDER ZE 'l'IcGEN DE VERniet ontvankelijk lleeft verklaard en hem
HUURDER ~fAG INROEPEN.
tot de kosten veroordeelcl heeft om de reden dat, in de vorderingen welke het eisen 2° HANDELSZAAK.
EIGENAAR
OF
van een geldsom bedoelen, de bevoegdheid
HUURDER VAN ZEKEHE ELEMEN'l'EN VAN EEN
door het bedrag van de l1etwiste som beHANDELSZA,IK, DIE ZE 'l'ER BESCHIKICING VAN
paalll wordt, dat deze som ten deze
EEN DERDE HEEF'l' GES'l'ELD. Is NIE1' NOOD1.272 frank beloopt en dat krachtens de
ZAKELIJK EIGENAAR OF HUURDER VAN DE
wet van 20 maai·t 1948 de vrederecllter in
DOOR DIE LAA'l'STE GEDREVEN HANDELSZAAK.
laatste aanleg tot 2.000 frank uitspraak
go
HUUR. HANDEI"SHUREN. VERZE'l'
doet, dan wanneer artikel 12 van de be'l'EGEN HE'l' HERNIEUWEN VAN DE OVEREENsluitwet van 28 december 1944, gewijzigd
KOllfS'l'. HERNIEUWING NIE'.r BEHEERS'l'
bij artikel 2 van de besluitwet van 6 sepDOOR DE AFDELING VAN IIE1' BURGERLIJK
tember 1946 en bevestigd bij artikel l van
WE'l'BOEK WELKE DE AAN DE HANDELSHUURde wet van 20 mei 1949, uitdrnkkelijk beOVEREENKOMSTEN EIGEN REGELEN VERMELDT.
slist dat de vrederechter, die bevoegd is
VERZET WELKE GEEN AANLEIDING TOT DE
om van de betwistingen tussen de RijksDOOR DIE AFDELING VOORZIENE Ul'l'WINNINGSdienst voor maatschappelijke zekerheid
VERGOEDINGEN GEEFT.
c~n de onder de maatschappelijke zekerheid vallende werkgevers kennis te nemen, 1 o De huu.nle·r van een 0'/WOerend goed
in eerste aanleg uitspraak doet, welke
·mag zlch enli,el .• jegens de verhu·urcler,
Qlll het even ook de waarde zij van het
op de bepalingen van cle ct/deling van
geding, aldns afwijkende van de algemene
het B·nrge1·lijk Wetboelc cUe de bijzonregelen op de bevoegdheid, zoals in het
dere 1·egelen betreffende cle handelsWetboek van bnrgerlijke rechtsvordering
htt.·twove1·eenlwmsten ·insl·uit beroepen,
vastgelegd zijn :
zo hi.j eigenacw van cle in da.t goed geOverwegende dat, bij afwijking van het
ckeven handelszanlc is of zo hij die ha.neerste deel van lid een van artikel 2 van
rZelszaak in hmw ontvangen heett (1).
de wet van 25 maart 1876, het artikel 12,
(Wet van 30 april 1951, gewijzigc1 door
paragraaf 1, van de besluitwet van 28 dede wet van 22 december 1951 [2].)
cember 1944 betreffende de maatschappe- 2° Degene cUe, e·igenaar of-htttwder zijnde
lijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd
van. zelcere elementen va.n een handelsbij artikel 2 van de besluitwet van 6 sepzaalc, ze ter beschilclc·ing van een clerde
temJJer 1946, de bevoegdheid in eerste aanheett gesteld, is niet noodzakelijk eigeleg van r1e vrederechters uitbreidt tot de
naar ot hunrde1· ·van de cloo1· clf,e det·cle
betwistingen die het bepaalt, welk ook het
geclreven hanclelszaak (g).
bedrag van het geding weze; clat noch nit
de tekst van evengemeld artikel 12, para- go 1-Vanneer cle herniettwing van een htt1l'l'ove1'ee·nlcomst niet cloo1· ae bepalingen
graaf 1, noch uit enig ander element blijkt
van de njdeling vnn het B·uraerlijk Wetdat de auteurs van voornoemde besluitboelc /Jetmffende de bijzondere 1·eaelen
wetten bovenclien in die materie het beei,qen ann de ha.nclelshmtro·vereenlcomclrag van de laatste aanleg hebben willen
sten beheerst wordt, aeejt het verzet
wijzigen, zoals Ju't in het tweede deel van
van cle verhtturcle1" tegen de hernimtwing
hetzelfcle lid van artikel 2 van de wet
van 25 maart 1876 vastgesteld is;

(1) Verbr., 4 februari 1955 (Ar1', Verbr.,
1955, biz. 445; Bull. en PAsrc., 1955, I, 586,
en nota).

(2) De wet van 30 april 1951 is nog gewijzigd geweest door de wet van 29 juni 1955.
(3) Raadpl. verbr., 12 maart 1936, beweegredenen (B11ll. en PAsrc., 1936, I, 187, en
nota 1, blz. 188).
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wijzigd door de wet van 22 december
1951).
(N. V. BHOUWEHI,J EN ~iOU'l'ERIJ ZEEBEH(},
'J', DE WINTER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 maart 1954 in boger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Oudenaarde;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 13, 14, (16,
paragraaf IV, 25), 33, 34 en 36 van de wet
van 30 april Hl51 op de handelshnurovereenkomsten met het oog op de bescherming der hanclelseigendommen, gewijzigd
bij de wet van 22 december 1951, en van
artikel 97 der Grondwet, cloordat het bestr~eclen vonnis, ofschoon toegevencle clat
eiseres bepaalde elementen van een vervallen en in waarde verminderd handelseigendom van verweerder in hnur heeft
gekregen en zelf anuere elementen geschapen en ter beschikking van haar eigen
huurcler gesteld heeft niettemin haar eis
tot vernieuwing van de hnnrovereenkomst heeft ontzeg·d om rcden clat, teneinde de in het voordeel der handelslmurovereenkomst ni tgev aardigde bescherming
te kunnen genieten, de hnurcler die onderverhunrt eigenaar of hnnrder van de in
het gebouw geexploiteerde kleinhandelszaak moet zijn, cla t bedoeld handelszaak
dient begrepen als zijncle het geordend en
geevenredigd geheel van zijn verschillende elementen teneincle een tot voortbrenging aangewencl goed te vormen, en
da t de eiseres dergelijk goed noch
gehunrd noch zelf gevormd heeft, clan
wanneer de wet van 30 april 1951 alle
handelshunrovereenkomsten betreft die
een rechtstreeks tot nitoefening van een
kleinhandel gebruikt onroerend goecl
tot voorwerp hebben, en de eiseres, die
gecleeltelijk hnnrster en eigenares is van
lle verschillende elementen van de hanllelszaak en namelijk van het hoofdelement dat door het recht op de hnm·overeenkomst wordt nitgemaakt zelf handelaar is en door het feit van de onderverhnring ten aanzien van de wet van
30 april 1951 aan de nitoefening van genoemde handel deelneemt, clat zij dus
recht had op de vernieuwing van de haar
door eiser toegestane hnurovereenkomst
of tenminste op de uitwinningsvergoeding
die in geval van weigering der vernienwing voorgeschreven is :
Overwegende dat, zowel nit het bestreden vonnis als uit cle stnkken der procedure blijkt dat aanlegster e~n tot uitba-

ting van een koffiehuis onder de benaming
<< Sportwereld )) dienend onroerend goed
van verweerder in hnnr had genomen;
dat na aan het onroerend goed verllouwingen aangebracht en het gelmurde goed geschikt gemaakt te l!ebben, aanlegster het
met het oog op cle commerciele exploitatiu
ervan aan een derde onclerverhuurd l1eeft;
clat de derde erin onder gemelde benaming, een drankgeleg·enheid heeft nitgebaat; dat aanlegster die het recht op
de vernienwing van de huuroverenkomst
beweerde nit te oefenen, zoals voorzien
door de wet van ao april 1951 op de hanflelshnnrovereenkomsten met het oog op
de bescherming van het handelsfonds,
zich dat recht door verweerder zag ontzeggen;
Overwegende dat het bestreden vonnis.
bij bevestiging van ue beslissing van de
eerste rechter, de eis tot hernienwing van
de hnnrovereenkomst ongegrond heeft verklaard om reden dat het niet bleek dat
aanlegster eigenares van het in het goed
uitgebaat handelsfonds zon zijn of dit
handelsfonds in hunr zou gekregen hebben;
Overwegende dat als handelshnurovereenkomst, naar de zin van artikel 1 van
voormelde wet client beschonwd te worden, de bij artill:el 2 niet nitgesloten hnnrovereenkom'st welke een onroerend goed
tot voorwerp heeft, dat, naar gelang van
het g·eval, tengevolge van het uitdrnkkelijk of stilzwijgend akkoord der partijen.
in hoofdzaak tot het drijven van kleinhandel bestemd is;
Maar dat de in artikel 1 bedoelde bestemming, hoewel zij het akkoord van du
partijen in de hunrovereenkomst onderstelt, evenwel geen theoretische bestemming is; dat zij door de lnmrcler ten opzichte van de verhnnrder daadwerkelijk
l1ehoort te worden verwezenlijkt; dat,
derhalve, de hunrder, om zich jegens d<~
V\'l'hnurder op de bepalingen van de wet
te kunnen beroepen, hetzij eigenaar van
een in het onroerend goed nitgebaat kleinhandelsfonds behoort te zijn, hetzij dergelijk hanclelsfonds in huur moet hebben
gekregen;
Overwegende dat weliswaar llet bestreden vonnis erol) wijst clat aanlegster van
verweerder bepaalde elementen van llet
llande lsfomls in lm ur lla cl gekregen zoals
het genot van het tot herberg dienend
hnis, en de hanclelsbenaming <( Sportwereld )) en daarenboven andere elementen
verscllaft en ter beschikking van haar
lmurcler gesteld had; dat het niettemin,
zonder teg·enstrijdigheid, heeft kmmen
beslissen dat de door aanlegster ter. beschikking van de onderhnurder gestelde
elell1enten van het handelsfonds en welke
aanlegster, deels in hnur had gegeven en
deels gescllapen had, zich uiet met het in
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het goed uitgebaat handelsfonds vereenzeb>igen, en dat, bijgevolg, het recht dat
aanlegster op bedoelde elementen van het
handelsfonds bezat, niet het bestaan te
haren vom·dele van een zelfde · recht op
het op zichzelf l1eschouwd handelsfonds
medebracht;
Overwegende dat in zover het op de
beschouwing gegrond is dat aanlegster
die zelf hanclelaarster is door bet feit
van de onderverhuring, ten aanzien van
de wet van 30 april 1951, aan de uitoefening van de handel tot het drijven waarvan het gehuurd goed bestemd is, deel
zou nemen, het middel, waarin feitelijke
en gerechtelijke elementen zijn gemengd,
niet voor de eerste maal v66r het hof van
verbreking mag voorgesteld worden;
Overwegende dat wanneer de hernieuwing van de huurovereenkomst niet door
de wet van 30 april 1951 wordt geregeld,
de weigering van de verhuurder om met
die hernieuwing in te stemmen geen aanleiding tot de door deze wet voorziene
uitwinningsvergoedingen kan geven;
Dat uit die overwegingen volgt clat het
micldel niet kan aangenomen worden;
Om die red en en, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
3 juni 1955. - 1e kamer. - Yoot·zittm·,
H. Wouters, eerste voorzitter. - TTe-rslau_qeveT, H. van Beirs. Geliilclnidende
concl·usie, H. .Janssens de Bisthoven,
.perste advocnat-generaal.
Pleitet·s,
HH. Veldekens en Van Ryn.
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SCHIP-SCHEJEPV.AART.
ONDERLlNGE ZEEVERZEKERINGEN l'EGEN OORLOG.SRISICO. - .AR'l'IKEL 5 VAN DE BESLUil'WET
VAN 27 FEBRUARI 1947 GEWIJZIGD DOOR
DE WE'l' VAN 5 AUGUSTUS 1952. - UITZONIlERLIJKE BIJDUAGE. - .AAUD.
2° VERZEKERINGEJN.
WET VAN
11 JUNI 1874, AR'fiKEL 32. - VERJAUING
VAN DRIE JAAR. - NIET TOEPASSELIJK OP
DE VORilERING '.rOT BETALING VAN DE UI'l'ZONDERLIJKE BIJDRAGE OPGELEGD AAN DE REDERS DOOH AU'l'IKEL 5 VAN DE BESLUITWET
VAN 27 FEBRUARI 1947, GEWIJZIGD DOOR DE
\VET VAN 5 AUGUSTUS 1952 BETREFFENDE DE
ONDERLINGE ZEEI'ERZEKERINGEN 'l'EGEN OORLOGSRISICO.
1°

l o De veTpl-icht-ing om de nitzonde1'l1.j ke
bij(lTaue welke door m·tilcel 5 van ([e
([oor de wet van 5 a·nunstns 1952 uewijzi,qde besl1titwet van 27 febr'll(tt'i .1947 betretfen(le de onderlin,qe zeevet·zelcerinuen tegen oorlogsrisico voorzi.en is, te
hetalen, spTuU niet ·nit een veTz·eke-

1'ingspolis, tn(UW is een doot· de wet op- .
uelegde last.
2° Artilcel 32 van de wet van 11 juni 1874
op de vm·zelcet'ingen volgens hetwellc
ellce ttit een verzelcerings'/JoUs ontstane
'Vo•rdeTing na ve·rloop Van drie jaa1' is
verjaard, is niet toep(tsseUjlc op de vordet"ing tot betaling va.n de uitzonderUjlce bijdTagen die (loor (Wtikel 5 van de
(loot· de wet van 5 au.u·nstus 1952 uewijzigde beslwitwet van 27 febntaTi 1947
aan de ·rede·rs opgelegd woTdt.
(V. 0.

Z.

0.

R.,

1'.

DEMUL

EN

CONSOR'l'EN.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op lwt bestreden
vonnis, op 1 april 1954 gewezen door de
Rechtbank van koophandel te Oostende;
Overwegende dat de voorziening het
vonnis slechts bestrij9-t in zover het uitspraak heeft gedaan over de vordering tot
betaling van het bedrag van cle door de
besluitwet van 27 februari 1947 en de wet
van 5 augustus 1952 voorziene uitzonderJijke bij.drage en over de vordering tot
vrijwaring clie aan de hoofdvordering verbonden is;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 tot 3 en 32
van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen welke titel X van het Wetboek
van koophandel uitmaakt, 1, 3 en 6 van
het koninklijk besluit van 7 augustus 1939
tot inrichting der onderlinge zeeverzekeringen tegen oorlogsrisico, 4 en 6 en 30 tot
33 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1939 houdende de statuten van de Vereniging voor onderlinge zeeverzekeringen
tegen oorlogsrisico, 3 tot 7 van de besluitwet van 27 februari 1947 hot;tdende
wijziging van beicle besluiten; der romppolis 1947 die een bijlage van gezegde
besluitwet uitmaakt, in haar bijzondere
voorwaarden (B.-13), van de artikelen 2
tot 7 van de wet van 5 augustus 1952
houdende herziening namelijk der uitzonderlijke bepalingen van de besluitwet van 27 februari 1947, doordat het
bestreden vonnis de door aanlegster op
·27 november 1953 ingestelde vordering
strekkende tot betaling van de op grond
van de wet van 5 augustus 1952 (bijzonderlijk van de artikelen 3 en 6 dezer wet)
verschuldigde uitzonderlijke bij drage, verjaard verklaart om reden dat de vorderingen, welke uit een verzekeringspolis
ontstaan, bij toepassing van artikel32 van
de wet van 11 juni 1874, na verloop van
drie jaar, te rekenen van de gebeurtenis
die ertoe aanleiding geeft, verjaard zijn
(welke gebeurtenis de besluitwet van: 27 februari 1947 is, of meer bepaald, de bij
gezegde besluitwet vastgestelde verval-
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bijdragen van de bij de vereniging voor
onderlinge zeeverzekeringen tegen oorlogsrisico aangeslotenen, zoals- verweerders,
niet -door artikel 32 van de wet van
11 juni 1874 wordt beheerst en in alle geval aan de in onderhavig middel vermelde
bijzondere bepalingen is onderworpen,
welke bepalingen de toepassing van dergelijke verjaring uitsluiten, tenzij gebeurlijk vanaf 5 augustus 1952 :
Overwegende dat de wet van 16 juni
1937 waarbij de Koning er toe gemachtigd
wordt reeds in tijd van vrede de nodige
maatregelen te treffen om 's Lands mobilisatie te verzekeren, in artikel 1, 3°,
voorzag dat die maatregelen inzonderheid
het behouden zouden bedoelen, met het
oog op de behoeften in oorlogstijd, van
alle vervoermiddelen, zonder, met betrekking tot het vervoer per zee, de vissersschepen uit te sluiten;
D9,t, getroffen in uitvoering van die bepaling, het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 een vereniging van onderHuge verzekering tegen oorlogsrisico ter
zee onder al de Belgische reelers, zowel
van vissers- als koopvaardijvaartuigen
heeft opgericht; dat de alzo ingevoerde
verzekering met !Jetrekking tot de romp
van de onder Belgische vlag geplaatste
zeeschepen en vissersvaartuigen verplichtend ·Is; dat de krachtens de wet opgelegde verplichting door levensnoodzakelijkheid wordt gerechtvaardigd met het
· oogmerk om altijd, en vooral in oorlogstijd, over de onontbeerlijke kapitalen te
kunnen beschikken tot herstelling van
schepen welke averij hebben opgelopen of
tot vervanging van verloren schepen;
Overwegende dat het koninklijk besluit
van 7 augustus 1939, dat die verplichte
onderlinge verzekering onder waarborg
van de Staat tot goede afioop van de verrichtingen tot vrijwaring van het algemeen belang, in verband met uitzonderlijke omstandigheden waarin 's Lands bestaan zelf in gevaar kon gebracht worden,
heeft opgericht, met inachtneming van
de mogelijkheid van een zeer ruime geldelijke tussenkomst van de Staat getroffen
werd; dat daar het aan de Staat verplichtingen oplegt, het koninklijk besluit aan
de ene zijde zijn deelneming in het beheer
van het opgericht organisme heeft voorzien, en aan de andere zijde, de verplichte
aangeslotenen tevens tot de betaling heeft
gedwongen en van een premie waarvan
het bedrag door de regering moest goedgekeurd worden en waarvan de Koning
het heffen kon bevelen zodra er zich omstandigheden voorcleden die het bedoeld
risico in het leven zouden roepen of kunnen verwekken, en ook van een vaste en
jaarlijkse bijdrage waanan het bedrag

en de modaliteiten van inning door koninklijk hesluit dienden bepaald te worden;
Overwegende dat de besluitwet van
27 febrnari 1947, bij zijn uitzonderlijke
bepalingen (art. 5) aan al de verplichte
aangeslotenen daarenboven de betaling
van een uitzonderlijke bijdrage van 5 t. h.
's jaars heeft opgelegd, met terugwerkende kracht voor de afgelopen tijdruimte
vanaf 26 augustus 1939 of vanaf de aanvang van het risico tot 31 december 1945
of tot het verlies van het vaartuig, welke
bijdrage· niet berekencl wordt op het bedrag waarvoor het vaartnig aanvankelijk
verzekerd was geweest, maar op een bedrag· gelijk aan het verschil tussen, enerzijds, de nieuwe verzekerde waarde, zijnde de huidige vervangingswaarde, en anderzijds, de achtereenvolg·ens verzekerde
waarden of de vergoeclingen wegens een
door de opeisende overheden gewaarlJorgd
totaal verlies;
Overwegende dat die maatregel werd
getroffen tot verlichting van de zware
last, die wegens de uitgestrektheid van
de door de oorlog aan de nationale vloot
toegebrachte vernielingen dom; de Staat
op zich had genomen geweest met het
oog op het uitzonderlijk economisch helang dat opdrong de koopvaardij in haar
positie op zee terug te herstellen en de
zeevisserij weder op te richten;
Dat dit economisch doeleinde slechts
kon bereikt worden door de vergoecling
van de opgelopen schade te hepalen niet
op grond van de waarde waarvoor de vaartuigen werden verzekerd wanneer de verzekeringsr1olissen overeenkomstig het koninklijk hesluit van 7 augustus 1939 werden opgemaakt, maar op grond van de
voile vervangingswaarde, welke, onder
voorhehoud van waardevermindering wegens ouderdomssleet,- een driemaal hogere
waarde vertegenwoordigde;
Overwegende dat indien zowel tot bepaling van de nieuwe waarde van de verzekerde vaartuigen als tot berekening van
de aan de aangeslotenen door de lJesluitwet opgelegde uitzonderlijke bijdrage, het
in verband met een risico dat op het ogenblik van het in de plaats stellen reeds verwezenlijkt was de vervanging van de
oude polissen door nieuwe polissen heeft
voorzien, niettemin uit het door de wetgever nagestreefde doel en uit de aard
van de uitzonderlijke bijdrage van 5 t. h.
blijkt dat deze bijdrage, die in zekere
mate door de wet van 5 augustus 1952
verminderd werd, niet kan beschouwd
worden als voortvloeiend uit een verzekering~polis, die de rerlers contractueel zouclen aanvaard ltehben, maar een last uitmaakt die door een gebiedende bepaling
van de wet aan de door de tussenkomst
van de StaRt begunstigden wordt opgp.
legd;
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wet van 5 augustus 1952 gewijzigde besluitwet van 27 februari 19!7 opgelegde
uitzonderlijke bijdrage, bij toepassing van
nrtikel 32 van de wet van 11 juni 1874
verjaard was, het bestreden vonnis de in
het middel aangeduicle wettelijke bepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen
vonnis in zover het over de vordering tot
betaling van de door de besluitwet van
27 februari 1917 gewijzigd door de wet
van 5 augustus 1952, voorziene uitzonderlijke bijdrage en over de vordering tot
vrijwaring die aan de hoofdvordering is
verbonden, alsook over de kosten uitspraak heeft gedaan; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant Yan de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerders tot de kosten; verwijst de alzo beperkte zaak naar de Rechtbank van koophandel te Brugge.
3 juni 1955. - 1e kamer. - VoorzUte1·,
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslaygeve1·, H. van Beirs. Gelijlcluidencle
conclusie, H. Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat- generaal.
Pleiters,
HH. Demeur en Van Leynseele.

2e

KANIER. -

6 juni 1955

VERANTWOORDELI.JKHEID (BUITEN
OVEREENKOJ\'IS'l'. - S'l'RAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING. - BURGERLIJKE
PARTIJ DIE WE 'lENS S'l'OFFELIJKE · EN ZEDELIJKE SCHADE EEN GLOBALE SQM VORDERT. ARREST WELK BESLIS'l' DAT DE BURGERLI,JKE
PAR'l'IJ SLECH'l'S EEN S'l'OFFELIJKE SCHADE
HEEF'l' ONDERGAAN. - WET'l'ELIJKHEID.
lVanneer de bu.rye·rlijlce partij een globale sam vordert tot herstelU.ng van de
stof{elijke en van de zedelijlce schade
die z·lj bewee1·t ondergaan te hebben,
mag de 1·echter over de grand wetteli.ilc
beslissen rlat zlj enlcel een stoffelij ke
schade heejt yeleden.

(DE ROES, 'l'. VERENIGING DER MOND- EN
'l'ANDAR'l'SEN VAN BELGIE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
nrrest, op l1 december 1954 gewezen doorbet Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat het indienen door

aanlegger ter griffie van het hof, op
17 maart 1955 van een memorie tot rechtvaardiging van de voorziening krach tens
artikel 6 van de wet van 20 juni 1953 te
laat is geschied, daar het meer dan twee
maanden na het brengen van de zaak op
de algemene rol op 6 j anuari 1955 gedaan
werd;
I. In zover de voorziening tegen de beslissing over de publieke vordering gericht is :
Overwegende dat aanleg·g·er in zijn verklaring van voorziening geen middel inroept;
Overwegende dat de substanWHe of op
straf van nietigheid voorgeschreven
reclltsvorn1en nageleefd werden en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening tegen de beslissing over de lmrgerlijke vordering gericht is :
Over het eerste middel in de verklaring
van voorziening opgegeven en hieruit afgeleic1 dat het bestreden arrest de eis van
cle burgerlijke partij gegroml verklaart.
en aanneemt dat materiele schade door
deze burgerlijke partij geleclen werd en
clie schade bewezen is, dan wanneer cle
burgerlijke partij geen onclerscheid heeft
gemaakt tussen haar vermeende zedelijke schade en haar materiele scllade :
Overwegende clat de eis van de burgerlijke partij strekte tot het bekomen van
een bedrag van 50.000 frank wegens
stoffelijke en zedelijke schade welke
schade onder beide opzichten door aanlegger in zijn conclusies besproken werd;
dat in deze voorwaarden het hof van .beroep wettelijk, door een feitelijke beoordeling souverein heeft kunnen vaststellen
dat de burgerlijke partij slechts materH\le
schacle had ondergaan ;
Da t het mid del bijgevolg niet kan aangenomen worden ;
Over het tweetle micldel in de verklaring van voorziening opgegeven en hieruit
afgeleicl dat het arrest aan de burgerlijke
partij machtiging tot het publiceren van
het arrest toestaat, alhoewel zulks niet
uitdrukkelijk in de conclusies in hoger
beroep van de burgerlijke partij werd
aangevraagcl :
Overwegende dat, in strijd met de bewering van het midclel, de burgerlijke
partij uitdrukkelijk in haar conclusies
voor het hof van beroep machtiging tot
publiceren van het arrest ten titel van
burgerlijk herstel heeft aangevraagd;
Dat het middel bijgevolg feitelijke
grondslag mist ;
Om die reclenen, en zonder de te laa t
ingediende memorie in aanmerking te nemen, verwerpt de voorziening, veroortleelt aanlegger tot de k_osten.
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() juni 1955. - 2" kamer. - VoorzUte1·,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Rutsaert.
GeUjlclnidende conclnsies, H. Depelchin, advocaat-generaal.

2e
1°

KAMER. -

7 juni 1955

INKOMSTENBELASTINGEN.
AMB'l'SHALVE AANSLAG. VERMOGEN EN
GEEN VERPLICH'l'ING VOOR DE ADMINIS'l'RNl'lE.
MEDEDELING DOOR DE AllMINIS'l'RATIE AAN
DE nELAS'l'INGPLICH'l'IGE m;DAAN. BnENG'l'
NIE'l' NOODZAKELJ,JK RET VERVAL MEDE YAN
RET RECHT OM DE AANSLAG AMB'l'SHALYE TE
VESTIGEN.

~

INKOMSTENBELASTINGEN.
VERHAAL V66R HE1' ROF VAN BEROEP.
MACHTEN VAN HET HOF YAN BEROEP. HOle
VAN BER.OEP NIE'l' GEBONDEN DOOR. DE OVEllWEGINGEN IN HEORTE EN IN FETTE W AAROP
IJE BESLISSING VAN DE DIRECTEUH GESTEUND
IS.

3° VOORZIENING IN VJDRBREKING.
RECR'l'S'l'REEKSE BELASTINGEN. MEMOHIE IN AN'l'WOORD NEEHGELEGIJ DOOR DE AANLEGGER. MEMORIE WAAROP HET HOF
SLEG'H'l'S AOR'l' IJIEN'l' 'l'E SLAAN INDIEN ZIJ EEN
ANTWOOR.'D OP EEN GROND VAN NIE'l'-ONl'VANKE-

LIJKHEID UI'l'MAAK'l'.

1° Uit de omstanrUyheid rlnt de admitvistratie een mededeliny, nl wrwe zi,j oak
bericht van wijzi.ying genoem(l, heeft
,qezonden nan de belnstingplichtige, die
geen nnngifte heeft gednan of ze te
lnnt heett ingediend, volgt niet noodzalcelijlc dnt de adm·inistmtie wettel'ijlc
hot reeht heeft ·verloren om de aansla.g
nmbishalve te vestigen (1).

2° Binnen cle pe·rlcen vnn het f!Cding welke
inyevolrte hot verhnnl b-ij het hot vnn beroep a.wnhnngig wo1·dt gemnnlct, moet
hot hot de _q1·oncl vnn cle nanslag beoorclelen; het is niet gebonden floor cle
overweginyen in teite en in rechte
wnnrop fle nwnslng en de beslissing vnn
de directeu.r gesteund z·ijn (2).
3° Inznlce 1'Cchtstreekse belastingen, ma.g
rle nnnlegger slechts eon mmno1·ie in
antwoord neerleurten om een doo1· ve·rwee1·der ingemepen grand vnn niet-ontvnnkeUjlcheid te ontmoeten (3). (Wet

van 6 september 1895, art. 14, gewijzigd
door art. 1 van de wet van 23 juli 1953.)
(1) Zie nota 3 in Bull. en PASIC., 1955,
I, 1092.
(2) Zie verbr., 18 mei 1954 (Ar1·. Verbr.,
1954, blz. 609; Bull. en PASIC., 1954, I, 811);

(DE'I,I:fuGE, '1'. BELGISCHE STAAT,

MINISTER VAN FINANCIEN.)
AHHEST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 december 1953 gewezen door
het Hof van beroPp te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 53, 55, 56, 61, paragraaf 3, 65,
66 en 67 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 2 der
samengeschakelde wetten op de nationale crisisbelasting, 1317 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetlloek, en 19 van de wet
van 16 october 1945 tot invoering van een
extrabelasting op de excevtionele in oorlogstijd behaalde winsten, inkomsten en
baten, eerste onclerdeel, cloordat het bestreden arrest de overeenkomstig artikel 56 der samengeschakelde wetten wegens gebrek aan aangifte, zoals blijkt nit
stnk 29, ambtshalve gevestigde aanslag in
cle extrabelasting << gelijkvonnig met de
wettelijke beschikkingen vm1 procedure >>
noemt en cleze aanslag niet te niet doet ;
clan wanneer de administratie de procedure van artikel 56 van de samengeschakelde wetten - clit voor haar een vermogen zijnde - heeft opgegeven om de gewone procedure te volgen, zoals uit het
toezenden van het bericht van wijziging
op 29 november 19±6 blijkt, door welke
keuze zij gebonden blijft, en welke de
ambtshalve aanslag nietig maakt, dan
wanneer in de clirectoriale beslissing,
waarop cle directeur niet kan terugkeren,
geen andere reden van ambtshalve aanslag clan het gebrek aan aangifte wordt
aangevoerd; tweecle onderdeel, doordat
het bestreclen. arrest verklaart « dat de
aanvullencle aanslagen in de gewone belastingen llij navordering van rechten
over 1941 tot 1945, overeenkomstig artikel 5G van de samengeschakelcle wetten bij gebrek aan een antwoorcl binnen
de wettelijke termijn van twintig dagen
door aanlegger op het bericht van wijziging van 29 november 1946 werden gevestigd >> ; clan wanneer nit stuk 29 niet blijkt
dat de controleur, cle ilijkomende aanslagen in zake gewone belastingen ambtshalve zou gevestigcl hebben, bij gebrek
aan antwoord binnen de twintig dagen
op het bericht n" 279 dd. 29 november
1946, en dan wanneer de beslissing van
de directeur uitclrukkelijk zegt dat de
aanvullende aanslag in de gewone belastingen wegens gebrek aan aangifte of
31 mei 1955 (Bull. en PAsro., 1955, I, 1075).
(3) Zie verbr., 8 februari 1955 (Arr. Verbr.,
1955, biz. 463; Bull. en PASIC., 1955, I, 609;
1 maart 1955 (Bull. en PAsro., 1955, I, 720);
3 mei 1955 (A1·1·. Verbr., 1955, biz. 730; Bull.
en PASIC., 1955, I, 954).
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laattijdige aangifte (dienstjaar 1945, zie
beslissing, blz. 4) ambtshalve gevestigd
werd en geen enkel anuer stuk vanwege
de controleur uitwijst dat die reden werd
aangevoerd, zodat het bestreden arrest
het aan de procedurestukken verschuldigd geloof geschonden heeft; en clan
wanneer, zoals in het eerste onderdeel
van het middel gezegd wordt, de administratie de ambtshalve wegens gebrek aan
aangifte gevestigde aanslag had verzaakt
door op 29 november 1946 een bericht van
wijziging te zenden, op welke keuze zij
na de beslissing ntet kan terugkeren, zodat de aanslag ten onrechte ambtshalve
gevestigd werd :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
verklaart dat de aanslag overeenkomstig
de wettelijke beschikkingen van procedure gevestigd geweest is daar « het nit
de termen van de beslissing van de controlenr te Lenven van 30 december 1946
blijkt dat de aanslag in de extrabelasting
van ambtswege, overeenkomstig artikel56
van de samengeschakelde wetten, wegens
gebrek aan aangifte gevestigd wercl ll;
Overwegende dat nit een mededeling
van de aclministratie aan de belastingschuldige, al ware zij ook bericht van wijziging genoemd, niet noodzakelijkerwijze
mag afgeleill worden dat de adminh~tratie
wettelijk van haar recht de aanslag van
ambtswege te vestigen zon afgezien hebe
ben;
Overwegende dat noch nit de vaststelliiigen van het arrest noch nit enig stul;:,
waarop het hof vermng acht te slaan en namelijk nit een beweerd bericht van
wijziging hetwelk overigens aan het hof
niet overgelegd is geweest - blijkt dat
de administratie ter zake clit recht zou
verloren hebben;
Dat het eerste onclercleel van het middel
derhalve niet kan aangenomen worden;
Over hct tweecle ondercleel :
1° Overwegende dat het hof van beroep,
zonder gebonclen te zijn door cle beschouwingen in feite of in rechte waarop de
controleur en de clirecteur der belastingen
hun beslissing steunen, wettelijk de procedure van vestiging van de aanslag onderzocht heeft en heeft kunnen beslissen dat
deze aanslag gevestigd wercl << bij gebrek
aan antwoord van aanlegger binnen de
wettelijke termijn van twintig dagen op
het bericht van wijziging van 29 november 1946 ll; dat het clusdoende het aan de
akten verschuldigd geloof niet geschonden
heeft;
2° Overwegencle dat het middel niet ontvankelijk is in zover het op de uitlegging
van stuk 29, zijnde het bericht van wijziging van 29 noyember 1946, steunt, claar
dit stuk niet aan het hof overgelegcl
worclt:

Dat het tweecle onclerdeel van het middel niet kan aangenomen worden;
·
Over het tweecle middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1332, vooral 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 2,
paragraaf 4, 3, 4, 5 en 11, paragraaf 1, van
de wet van 16 october 1945 tot invoering
van een extrabelasting op de in oorlogstijcl behaalcle exceptionele inkomsten, winsten en baten; eerste onclercleel, cloorclat
het bestreclen arrest verklaart << clat aanlegger in de verklaring van 30 juli 1947 bekend heeft geen bewijs te kunnen voorleggen van een ... erfenis of giften van 40.145
en 3.300 frank, ·voortkomende van zijn
schoonmoecler; dat aanlegger thans nog
in gebrek is gebleven objectieve bestancldelen tot staving van deze beweringen aan
het hof voor te leggen ll ; dan wanneer
aanlegger tot bewijs van de schenking
door zijn schoonmoeder, ten belope van
40.145 frank, op 29 december 1951 een attest ter griflie van het Hof van beroep te
Brnssel heeft neergelegd, ondertekend
door Pauline Detiege, wecluwe Josef Abts
op 11 mei 1951, en aldus toch een « objectief bestancldeel ll aan het hof l1eeft voorgelegd, en dan wanneer in elk geval niet
gezegd wordt waarom dit attest waarin
controleerbare feiten worden aangegeven
niet bewijskrachtig zou zijn; tweede on·
derdeel, cloorclat het bestreden arrest de
gift van 40.145 frank alclus in hoofde van
de begiftigde belast clan wmmeer artikel 2, paragraaf 4, van de wet van 16 october 1945 voorschrijft dnt, wanneer het
vermogensaccres van schenking voortkomt, het bedrag en•an, nit het actief van
de begiftigde wordt verwijclercl om in het
actief van de schenker teruggeplaatst te
worden:
Over het eerste onc1erc1eel :
Overwegencle dat de rechter over de
groncl door vast te stellen clat aanlegger
<< bekend heeft geen bewijs met betrekking tot erfenis of giften van 40.145 fr.
te kunnen voorleggen ll en << thans nog in
gebrek is gebleven objectieve bestandclelen tot staving van cleze beweringen aan
het hof voor te leggen ll, in feite en dus
souverein be.slist clat het op 11 mei 1951
door aanleggers schoonmoecler getekend
attest niet als een objectief bestanddeel
wordt aangezien en clerhalve niet als bewijs kan dienen; dat deze vaststeiliiigen
een passencl antwoord verstrekken op het
deel van aanleggers conclusies, waarin
bew~erd werd dat het ingeroepen getuigenis « waarachtig en betrouwbaar is en
niet zonder gegronde reclen kan verworpen worden ll en het aan de akten ,y~rschnldigd geloof niet schenden;
'
Over het tweede onclercleel :
Overwegende dat vaststellende dat noch
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erfeni:s noch gift voorhanden was, het bestreden arrest terecht het artikel 2, paragraaf 4, van de wet van 16 october 1945
niet heeft toegepast ;
Dat geen enkel onderdeel van het middel kan aangenomen worden;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de memorie van wederantwoord,
welke aanlegger niet gerechtigd was neer
te leggen daar verweerder geen grond van
niet-ontvankelijkhei<l opgeworpen had;
verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 juni 1955. - 2e kamer. -- Vom·zitter,
H. de Olippele, raadsheer waarnemend
Yoorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye.
Gelijklltidende conclltsie, H. Dumon,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HI-I. DeJafontaine en Van Leynseele.

wellce het bew·i.js van hun ove1·eenlcomst
levert, door te beslissen da,t zij in werlcelijlcheicl een bed·ienrlencontmct hebben
aangegaan, wanneer hij steunt op beflinuen tvellce het annnemingscontract
niet ·nitslu.iten en op bewee,qTerlenen die
niet volstann om te bewijzen flat, nnar
de ue.meenscha.ppelijlce bedoeling der
purtijen, de te'rrnen van de alcte met een
andere betelcenis <Zan lw.n normale en
gebnt.ilcelijlce [Jebezi.gcl werden (3).
(N.

V.

(( SOCJ:ETJi:

BIBLIO'l'HEQUE DES
1'. PESCH.)

GAllES

»,

ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 1 september 1953 gewezen
door de Werkrechtersraad van beroep te
Brussel, kamer voor bedienden;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1101, 1134,
1317, 1319, 1:::20, 1322 van het Burgerlijk
1e KAJVIER. 9 juni 1955
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest beslist dat het con·lo HUUR VAN WERK EN VAN DIENtract van 2 september 1950 ,een bediendenSTEN. BEDIENDENCON'l'RACT. BEGRlP.
contract en geen aannemingscontract be2° HUUR VAN WERK lDN. VAN DIEN- treffende het houden van een aan aanlegSTEN. BEDIENDENCON'l'RACT. BES'l'AAN
ster toebehorencle stationsboekwinkel is,
VAN EEN VERBAND VAN ONDERGESCHIK'l'HEID
dan wanneer uit de uitdrukkelijke, heldere
TUSSEN PARTIJEN. JURIDISCH EN GEEN
en nauwkeurige termen van het kwestieus
LOUTER MA'l'ERIELE FEI'l'.
contract blijkt dat verweerder in verbreking de exploitatie van de boekwinkel,
:3° BEWIJS. BURGERLIJKE ZAKEN. door hem zeif en door zijn personeel onBEWIJSKRACHT DER AK'rEN. BESLISSING
dernam en dat, aangezien partijen aldus
DA'l' PAR'l'I.JEN EEl\' AANNE~HNGSCON'l'RAO'l' HERuitdrukkelijk bedongen hebben dat het
BEN GESLO'l'EN. BEDINGEN DEB AK'l'E WELhun wil was een aannemingscontract te
KE ZULK CONTRAO'l' NIE1' UITSLUITEN. sluiten, de rechter, die niet vaststelt dat
BEWEEGREDENEN WAAimi.J NIE'l' RECHT\'AARzij de termen in een andere zin zouden
DIGD WORD'l' DA1' PARTI.JEN DE TERMEN NIE'l'
gebruikt llebben clan die welke die terGEBRUIKELIJKE BE'l'EKENIS
VOLGENS HUN
men hebben, niet onder het voorwendsel
HERREN GEBEZIGD. SCHENDING VAN DE BEvan interpretatie vermocht te verklaren,
WI,JSKRACH'r VAN DE AK'l'E.
dat het hier geen aannemingscontract
l o H et Jcenmer k van de hwtw van diensten
geldt :
en namelijlc vcm het bediendencontl~act
En over het tweede middel, afgeleid uit
is dat een persoon z·ijn weTlczaamheid
de schending van de artikelen 1101, 1108,
ten dienst van een andere stelt, ten op1109, 1134, 1317, 1319, 1320, 1322, 1779, 1787,
zichte van wien hi.i zich in een staat" 1797 van het Burgerlijk Wetboek, 1 van de
van onclergesclzilcthe·ld bevindt (1).
wet van 10 maart 1900 op het arbeidscon2° Het bestaan van een verband van tract, 4 van de organieke wet van 9 juli
ondergeschilctheid, Tcenmm·Tc van het be1926 op de werkrechtersraden en 97 van
fliendencontl·act, is een jurid·i.sch en
de Grondwet, tweede onderdeel : doordat
geen lou.ter materiele feit (2).
het bestreden arrest het bestaan van het
;::o Wanneer pnrtijen u.itflntlclcelijlc ver- door het dienstcontract vereiste verband
van ondergeschiktheid uit de navolgende
./Clltard hebben een aannemingscontract
feiten afieiclt : 1° dat verweerder de hem
voor het 1titbnten van een winlcel te
door aanlegster verschafte goederen moest
sl·uiten, mislcent de rechter over de
verkopen en dat het hem verboden was
urond rle bewi,islcracht van rle alcte
zonder machtiging iets anders te verkopen; 2" dat het aan verweerder verboden
(1) Zie nota 1 in Bull. en PASIC., 1955,
.I, 1098.
(2) Verg. verbr., 27 april1953 (Arr. Verbr.,
1053, biz. 580; Bull. en PASIC., 1953, I, 654).

(3) Raadpi. verbr., 4 april1941 (Arr. Verbr.,
1941, biz. 72 ).
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dan zijn personeel llinnen te llrengen, en
welke vreemd aan het llestuur van aanlegster waren en dat llet hem verboden
was in de boekwinkel veruouwingen nit te
voeren; 3° dat verweerder de door aanlegster voorgeschreven uren van openstelling
moest in acllt nemen; 4" dat artikel IV
der contracten becUngt dat verweerder
er'toe gehouden is de « verkoop ll op zljn
persoonlijke verantwoorclelijkheid in te
ricllten, onder zijn toezicht te houden en
te leiden; 5" dat artikel III llepaalt dat
hij zijn medewerking tot het opmaken
van de inventaris nioet verlenen, en artikel VIII dat hij zijn meclewerking en cUe
van gans zijn personeel tot alle toezichtsen onderzoeksmaatregelen moet verlenen;
6° dat artikel XI bepaalt dat de weigering
zich aan de toezichtsmaatregelen te .onderwerpen, de weigering cle ontvangen onderrichtingen na te komen en de weigering de opgelegde uren van openstelling in
acht te nemen inbreuken op !let contract
opleveren, clan wanneer geen enkel der alllus aangestipte feiten en gegevens !let nitdrukkelijk door partijen bedongen alJ_nnemingscontract uitsluit, dat immers : I. de
aanneming de exploitatie, ten bate van
aanlegster, van een door lmar verschafte
boekwinkel tot voorwerp had, dit wil zeggen een aanneming tot belleer, hetgeen
het recht iets anders te kopen en te verc
kopen uitsloot; II. het verbocl in de boek-_
winkel andere personen dan het personeel
binnen te brengen een aannemingscontract niet uitsluit en door de aanbestedingsvoorwaarden van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen noodzakelijk gemaakt was; III. de verplichting de opgelegde uren van openstelling in acht te nemen geen aanneming tot
beheer van een winkelzaak uitsluit;
IV. de verplichting het uitvoeren van de
aanneming in te richten, onder toezicht
te houden en te leiaen dat contract niet
uitsluit, wel integendeel, evenmin als de
verantwoordelijkheid uit hoofde van het
door de aannemer te werkgestelde personeel; V. de verplichting zijn persoonlijke
medewerking tot de inventarissen en toezichtsmaatregelen te verlenen een aannemingscontract niet uitsluit, wel integendeel; VI. het becling nopens het niet nakomen van bij het contract opgelegde verbintenissen met betrekking tot de toezichtsmaatregelen, de gegeven onderrichtingen en tle verplichte uren van openstelling, het contract van aanneming tot lleheer van een winkelzaak niet nitsluit,
welk door de besteller van goederen voorzien wordt :
Overwegencle clat de litigieuze overeenkomst, welke op 2 december 1950 tussen
partijen tot stand kwam en regelmatig is
overgelegd, « aannemingscontract ll genoemd wonlt en (( dte exploitatie van de

bockwinkel in het station Brussel-Zuil1
tot voorwerp heeft; dat talrijke clausules
luiclen dat verweerder « de exploitatie
van de boekwinkel onderneemt ll en de
rechten der contractanten « in geval van
staking der exploitatie ll regelen;
Ovetwegende dat de bestreden sententie
desondanks beslist heeft dat partijen geen
aannemingscontract, doch een clienstcontract gesloten had den;
OvPnvegende rlat de sententie in de eerste plaats hierop steunt dat « eeu werkend persoon van bescheiden stand, zoals
appellant (bier verweerder), over het algemeen niet tle nodige kennis lleeft om
het onderscheid tussen de begJ'ippen
clienstcontract en aannemingscontract te
maken ll;
Overwegende dat nit deze reden enkel
kan worden afgeleid dat er geen wilsovereenstemming- pla ats heeft gehad, naardien
elke partij aan llet contract een verscbillencle aarcl toegekencl heeft, maar niet dat
een bepaahl soort contract bestaat, en
geen nnde1j ;
Overwegencle clat, ten einde 11an te tonen dat, naar gemeenschappelijke bedoeling van de partijen, de termen waarmede de overeenkomst is omschreven, met
een andere betekenis dan hun n01·male en
gebruikelijke zouden zijn gebezigd geweest, de bestreden beslissing vervolgem;
wijst op zekere modaliteiten der ten laste
van verweerder bedongen verplichtingen,
om clam·nit het bestaan van een verband
van ondergeschiktheid af te leiden hetwelk kemnerkencl voor het dienstcontract
is;
Overwegende dat het bestaan van dit
verband een juridisch, en niet een louter
materieel feit is; dat het hof bevoegd is
om na te gaan of de rechter over de groncl
het wettelijk nit de bedingen welke hij
doet gelden afgeleid heeft;
Overwegencle dat in dit opzicht er rekening mede client te worden gehouden
dat de litigieuze overeenkomst met het
oog op de gecleeltelijke exploitatie van
een aan aanlegster vergunde alleenverkoop in de stations gesloten geweest is,
en dat de cla usules cler overeenkomst grotendeels cle herhaling zijn van de door
aanlegster jegens de vergunner aangegane
verbintenissen, welke op verweerder overgedragen worden;
Dat als zoclanig clienen beschouwd de
clausules waarbij de te verkopen goederen, cle tot het verkopen ervan gerechtigde personen, tle prestatii~n dier personen
en de nren van openstelling bepaald zijn;
dat cleze clausules clerhalve niet yoorkomen als uitgaande van een patroon welke
ze op eigen initiatief aan zijn bediende
zou opg·elc;gd hell ben, maar als normanl
voortspruiteml nit het voorwerp zelf van
het contract, afgezien van elk verband
van onclergeschiktheid;
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welke onder meer bepalen dat verweerder
ertoe gehonden is « zijn medewerking en
die van zijn personeel tot alle toezichtsen onderzoeksmaatregelen te verlenen >>,
dat hij << persoonlijk en aileen voor de
exploitatie aansprakelijk is >> en dat << het
door hem te clien einde in dienst genomen
personeel het op zijn verantwoordeli.ikheid en op zijn kosten zal zijn, wi.il de
onderneming immer te zijnen bate en op
zijn risico zal voortgaan )}, geen bestaan
van een verband van ondergeschiktheid
insluiten en in genen dele een aannemingscontract uitsluiten;
Overwegende dat uit deze beschouwingen voortvloeit dat de gronden der bestreuen beslissing niet volstaan om te bebewijzen clat, naar de gemeenschappelijke bedoeling der partijen, ue termen
der litigieuze overeenkomst met een andere betekenis dan hun normale en gebruikelijke zouden zijn gebezigd geweest;
Dat de bestreden beslissing, door te beslissen dat partijen een dienstcontract, en
niet het door hen uitdrukkelijk aangecluicl aannemingscontract gesloten hebben,
aan ue akte van 2 ueccmber 1D50 een met
cle inlloud ervan onverenigbare draagwijdte gegeven, en gevolglijk het aan die
akte verschuldigd geloof geschonden
l1eeft;
Om die rellenen, verbreekt de bestreuen
sententie; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslisslng; veroorcleelt verweerder tot de lwsten; verwij~t de zaak naar de \Verkrechtersraad
van beroep te Bergen, kamer voor bedienden.
9 juni 1955. - 1e kmner. - Foo·rzitter,
H. ·wouters, eerste voorzitter. - Ferslaggever, H. Daubresse. Gelijlcluidende
conclusies, H. Delange, advocaat-generaal.
l'leiters, HH. della Faille
d'Huysse en Simont.
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1 o WERKRECHTERSRAAD VAN BE-

ROEP. - SENTENTIE IN BEROEP GEWEZEN.
- GEEN BEKNOPTE SAMENVAT'l'ING VAN DE
AANSPRAKEN DER PARTIJEN. 0NWE'J"l'ELIJKE SENTENTIE.
2° VERBREKING. - OMVANG. -BURGERLIJKE ZAKEN. - VERBREKING VAN EEN SENTENTIE VAN DE WERKRECHTERSRAAD, BIJZONDERE GEMENGDE KMIER, WIJZENDE IN HOGER
BEROEP.

-

BRENG'l,

DE VERBREKING MEDE

VAN DE SENTENTIE VAN DE WERKRECHTERSHAAD VAN BEROEP, KAl\fER VOOR BEDIEI\TDEN,

WELKE SLECHTS HET GEI'OLG VAN DE EERSTic
IS.
\'ERRR., 1955. - 53

1° Is omvettelijlc de sentenUe gewez·en
doo1· een werlcTechtersraad van be·roep,
die de samenvatting van de aanstwaken
de1· partijen niet bevat, en namelijlc de
belcnopte samenvatting van het ve1"Weer
van ge!ntimeerde en van de gdeven van
appellant tegen de beroepene sententie (1). (Wet van 9 juli 1926, art. 77

en 123.)
2° De verbrelcing van de sententie van
de tverlwechtersraad van beroeZJ, bijzondere gernengde lcamer, lwengt ae
ve1·b1·elcing rned.e van de o·ve1· cle grand
van het ged.ing doo1· de werlc-reclztersraacl van be1·oep, lcamer voor becl'ienflen,
gewezen sentent'ie cUe slechts het yevolg
is van cle eerste verbrolcen sententie (2).

(N. Y. «NATIONAL)), T. ROSIER.)

ARREST.
HET HOF; - A. In zover de voorziening gericht is tegen de sententie, op
22 september 1953 gewezen door de werkreclltersraad van lleroep te Brussel, bijzondere · gemengde kamer :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 77, lid 2, en 123, lid 10, van
de organieke wet van 9 juli 1926 op de
werkrechtersraden, doordat de llestreden
sententie geen beknopte samenvatting van
de verdediging llevat, zodat het Hof van
verbreking in de onmogelijkheid wordt
gesteld de wettelijkheid van de door de
rechter over cle grond ingeroepen gronden
na te gaan :
Overwegencle dat volgens het voorschrift van het artikel 77 van de wet van
9 juli 1926 op de werkrechtersraden,
welke llepaling op de in hoger lleroep gewezen sententfen llij artikel 123 van dezelfde wet toepasselijk is gemaakt, de beslissing de beknopte samenvatting van de
eis en van de verdediging moet llehelzen ;
Overwegende dat de llestreden lleslissing zich ertoe beperkt het dispositief
van de sententie van de bijzondere gemengde kamer van de Werkrechtersraad
te Brussel te herhalen en de gronden aan
te geven welke tot wijziging dier sententie leiclen, en nalaat in zijn ovstelling
de eisen cler partijen aan te cluiden en
inzonderheid de lleknopte samenvatting
van geintimeerdes verdediging en appellants grieven tegen de beroepen beslissing
aan te geven;
(1) Zie verbr., 17 juni 1954 (Bull. en PASIC.,
1954, I, 891); 24 december 1954 (ibid., 1955,
I, 423).
(2) Cf. verbr., 10 maart 1955 (Bull. en
PAsrc., 1955, I, 765, en nota 2).
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Overwegende dat de bestreden sententie
mitsdien de bij de wet opgelegde vormverplichting niet in acht neemt en het
Hof van verbreking geen mogelijkheid
biedt in de beslissing zelf de elementen
te vinden aan de hand waarvan het zijn
controle over de wettelijkheid dier sententie kan uitoefenen;
Dat het middel gegrond is;
B. In zover de voorziening. gericht is
tegen de op 15 februari 1954 door de
Werkrechtersraad van beroep te Brussel,
kamer voor bedienden, gewezen sententie :
Overwegende dat deze beslissing slechts
het gevolg is van de sententie van de
bijzondere gemengde kamer waarbij de
zaak bij de kamer voor bedienden aanhangig gemaakt werd; dat de vernietiging van de beslissing van deze kamer
de verbreking van de sententie van 15 februari 195J met zich brengt;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
sententien van 22 september 1953 en
15 februari 1954; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op lle kant van de vernietigde beslissingen; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar de Werkrechtersraad van beroep te Bergen, bijzondere
gem eng de kamer.
9 juni 1955. -

16 kamer. -

TToorzUte1·,

H. Wouters, eerste voorzitter. Fe!·slayyever, H. Anciau:s: Henry deFaveaux.
- GeUjklniclende concl'ltsie, H. Delange,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van
Ryn en Simont.
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1D VOORZIENING IN VERBREKING.
AFSTAND. - BURGERL!JKE ZAKEN. - NIET
BE'l'EKENDE AFSTAND. - A~'STAND ZONDER GEVOLG.
2° BFJ'WIJS. - BEWI.JSKRAOHT DER AKTEN.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - VERDELINGSAKTE. - GEMOTIVEERDE IN'l'ERPRETATIE VERENIGBAAR MET DE TERMEN VAN DE AK'l'E.
SOUVEREINE INTERPRETA'l'IE.
3° VERDELING. - VERDELINGSAKTE.
BEGRIP.
4° VERDELING. - VORDERING 'l'O'l' VERNIETIGING WEGENS BENADELING, VOORZIEN BIJ
DE ARTIKELEN 887 EN 888 VAN RET BURGERLIJK WE'l'BOEK. - VOORWERP.
1° In b·uryeTlijlce zalcen vermag het hot
yeen acht te slaan 01J een atstand van
lle voo·rziening, wel/,:e aan de verweerder op voorziening niet betelcencl is ge-

weest (1). (Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, art. 402.)

2° Is souverein lle yemotiveercle inte1·1Jretatie wellce cle 1·echte1· ovm· de [J1'01Hl
van een verclelingsakte verstrelct, wanneer cl·ie interp1·etatie met de termen
van de alcte vereniy baa·r is (2) .
3° Is geen venleUngsalcte, in de zin van
U1't'ilcel 815 en 887 van het Burge1·lijT,:
Wetboelc, een alcte van voorlopiye verdeling wellce niet tot vooTwe1·p heett
tenzij ten opz·ichte va.n al de medee·igenaars, tenz·ij minstens ten opzichte van
zeke1·e onde1· hen e·inde te steUen aan cle
onverdeeldheid, met bet-relcking tot de
goederen wellce doo1· cUe akte bedoelcl
worclen (3).
4° De eis tot vernief'ig·ing, ·weyens benadeling, voorzien b·ij a.rtikel 887 en 888
van Tzet Bm·ge1·Ujlc 1Vetboelc, heett tot
voo1·werp de vernietiging van een c£1cte
wellce einde aan een onverdeeldheicl
stelt en lean dienvolgens niet ge1·icht
wonlen tegen een alcte d:ie enlcel een
voorlopige vm·del-in_q vaststelt.

(GADEYNE, T. REYNAER'l'.)
ARRES'l'.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 mei 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over de afstand :
Overwegende dat aanlegster bij akte
van 15 februari 1955, op 11 maart 1955 ter
griffie van het hof nedergelegd en getekenc1 door haar zelf en door haar raadsman, :wp· Struye, advocaat bij het Hof
van verbreking, verklaarcl heeft afstand
te doen van haar in burgerlijke zaken ingestelde voorziening;
Overwegende evenwel clat zij van de betekening van de afstantl van verweerster
niet doet blijken en dat het hof c1erha1ve
geen acht op die afstand vermag te slaan;
Over de voorziening :
Overwegende dat uit de aan het hof
overgelegde stukken blijkt dat de door
aanlegster ingestelde vordering de vernietiging ten doel heeft van een verdeling
welke tussen haar, van de ene kant, en
haar broeder Jules Reynaert, wiens weduwe en algemene legataris aanlegster is,
en hun zuster Eloclie Reynaert van de anllere kant heeft plaats gehad;
(1) Zie nota 1 in Bull. en PASIO., 1955,
I, 1104.
(2) Cf. verbr., 22 februari 1951 (Arr. Vm·br.,
1951, blz. 353).
(3) Zie no~a 3 in Bull. en PAsiO., 1955,
I, 1104.
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Dat de vordering bij dagvaarding van
15 februari 1949 ingesteld werd;

Overwegende dat Jules Reynaert had
doen gelden dat de vordering tot vernietiging verjaard was, naardien meer dan
tien jaar tussen de overeenkomst van verdeling en het instellen van de vordering
tot vernietiging verlopen was; dat de
rechter over cle grond de ingeroepen exceptie afgewezen heeft om reden dat de
overeenkomst van verdeling slechts op
16 februari 1939 definitief tot stand gekomen was en dat de vorderinr.:; dienvolgens
binnen de tienjarige termijn was ingesteld geweest;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 819, 883, 887,
SSS, 1134, 1304, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, en van de bewijskracht van
de tussen Jules Reynaert, wiens weduwe
en algemene legatarisse eiseres is, en verweerster gesloten akte van 16 februari
1939 en 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest, na vastgesteld te hebben
dat . de bewoonling·en van de zogezegde
akte van verdeling· van 16 februari 1939,
op een uitkering van aandeel wezen die in
1936 dus meer dan tien jaar v66r de dagvaarding tot vernietiging . yan de verdelingvereffening wegens benadeling geschiedde, en na aldus impliciet doch duidelijk vastgesteld te hebben dat er sinds
1936 geen nieuwe toebedelingen of uitkeringen gedaan werden, en dat de verdeling
en vereffening in 1936 geschied waren, beslist heeft dat de tienjarige verjaringstermijn slechts op 16 felwuari 1939 was beginnen lopen en dat bij gevolg de vordering
niet verjaard was, om reden dat de uitkering van aandeel van 1936 nog open veld
liet aan betwistingen en dat slechts de
akte van 1939 er een definitief karakter
aan gegeven had, clan wanneer nit de bewoordingen van de akte blijkt dat partijen
hierop akkoord waren niet alleen dat de
verdeling maar · ook de vereffening van
hun onverdeeldheid in 1936 geschied was,
dan wanneer een verdeling voltrokken is
van het ogenblik af dat de medeerfgenamen over de toebedeling van hun delen
overeengekomen zijn en de verjaring van
de vordering tot nietigverklaring of vernietiging op hetzelfde ogenblik begint te
lopen, dan wanneer in alle geval de uitkering van haar aandeel, die aan verweerster in 19·36 gedaan werd, minstens
een voorlopige verdeling was die alsdan
aanleiding tot een eis tot vernietiging kon
geven; dan wanneer bij gevolg de verjaring in het onderhavig geval alleszins in
1936 was beginnen lopen en de door verweerster ingeleide vordering verjaard
was:
Overwegende dat in het eerste onderdeel
van het middel het arrest verweten wordt

de bewijskracht van de akte van 16 februari 1939 miskend te hebben;
Overwegende dat in bewuste akte .Tules
Reynaert en zijn twee zusters verklaren
dat er onder hen volledige afrekening en
ook vereffening en verdeling is geschied,
en dat volgens de vaststellingen van de
rechter over de grond, die akte naar · een
in 1936 tot stand gekomen verdeling verwees;
Overwegende nochtans dat de rechter
over de grond, op grond van onderscheiden feitelijke gegevens, en inzonderheid
van de overweging dat, indien de in 1936
gedan(l verdeling een definitief karakter
had gehad, het opmaken van de akte van
1939 nutteloos was, aangenomen heeft
dat de verdeling van 1936 slechts voorlopig
was, clat partijen op die voorlopige verdeling konden terugkomen en dat alleen de
overeenkomst van 1939 als definitieve verdeling gold ;
Overwegende dat de aldus verstrekte
interpretatie met de termen van de akte
verenigbaar en derhalve souverein is ;
Dat dit onclerdeel van het middel niet
kan aangenomen worden ;
Overwegende clat in het tweecle onderdee! van het middel aangevoerd worclt dat
bij een voorlopige verdeling de verjaring
van de vordering tot vernietiging vanaf
het ogenblik der verdeling ingaat en niet
Yanaf het ogenblik waarop de verdeling
definitief geworden is;
Overwegende dat, volgens de vaststellingen van de rechter over de grond, de
in 1H36 tot stand gekomen voorlopige verdeling de onverdeeldheid met betrekking
tot de goederen welke onder die onverdeeldheid vielen niet deed ophouden vermits elke van de •bij de verdeling optredende personen, op grond van zijn hoedanigheid van eigenaar in het onverdeelde,
de verrichte verdeling in betwisting kon
brengen;
Overwegende dat, vermits zodanige verdeling geen grond tot een vordering tot
vernietiging wegens benadeling kan opleveren, zij niet het aanvangspunt van de
termijn van verjaring Yan dergelijke vordering kon uitmaken;
Dat het tweede onderdeel van het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
10 juni 1955. ~ 1• kamer. - Foorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ferslaggeve1·, H. Piret. GeUjlclttidende conclusie, H. Hayoit de
Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Struye en Van Leynseele.
1e
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BEWI.JSKRACH'f VAN DE AK'fEN.

-836BURGERLIJKE ZAKEN. VONNIS BESLISSENDE DA'r EEN VORIG VONNIS VERKLAARD
HEEFT DAT TEN GEVOLGE VAN DE VERKOOP VAN
EEN ONVERDEELD AANDEEL IN EEN ONROEREND
GOED, DE
GEMEENSCHAPPELIJKE EIGENAAR
DIE AAN DE AKTE VREEMD IS MEDEEIGENAAR
VAN DIT AANDEEL MET DE AANKOPER GEWORDEN IS. VORIG VONNIS WELK BESLIST
HEEF'l' DA'l' DE VERKOOP NIE1' AAN DIE GEMEENSCHAPPELIJKE EIGENAAR 'l'EGENS'l'ELBAAR IS.
.,---- SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT YAN DIT
YO~NIS.

Schenclt de bewijslcr·acht van een vonnis,
wellc besl-ist dat cle vervreerncling van
een owveTdeeld aancleel in een onroer·encl goecl niet tegenstelbaaT is aan cle
gerneenschappel-ijlce eigenaar· cUe aan
die alcte vreemd is het vonnis wellc verklaa;·t dat 1t'it het ee;·ste vonnis blijlct
clat gezegcle gemeenschappelijlce eigennar en cle nanlcopeT meclei:iigenaa;·s
van clit onvercleelcl anncleel zijn gewoTden.
{LEGIES'l', •r. YERMUYTEN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 !naart 1954 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schendiug van de artikelen 1319, 1320 en
1322, alsook 1351 van het Burgerlijk Wetboek, do01·dat het bestreden vonniS' de
eis van eerste verweerster gegrond verklaart om reden dat het op 17 januari
19±9 tussen partijen geveld vonnis de
geldigheid van de verkoop van 18 maart
1932 ten overstaan van de verkoper Jean
Legiest en de koopster Vermuyten (verweerders in verbreking) gehandhaafcl zou
hebben, waaruit zou volgen dat deze laatste samen met eiseres mede:eigenares zou
geworden zijn van het aandeel in onverdeeldheid van verweercler Legiest in het
kwestieus onroerend goed, welk deel deze
laatste haar op gelc1ige wijze zou verkocht
hebben, hoewel gezegd vonnis del. 17 januari 1949 beslist dat kwestieuze verkoop
niet aan eisers tegenstelbaar is, met het
gevolg dat het onroerend goecl steeds aflmngt van cle gemeenschap die tussen verweerder Jean Legiest en wijlen Julienne
Rosy, rechtsvoorganger van eiseres, bestaan heeft en de vere:ffening en verdeling
van gezegde gemenschap beveelt op vervolging Yan eiseres en in tegenwoordigheicl van verweerder of deze behoorlijk
opgeroepen, na voorafgaande openbare
verkoop van het goed, zonder de tussenkomst of een recht van medeeigendom van
eerste verweerster te voorzien, eerste ondenleel : dan wanneer de aan het vonnis
del. 17 januari 19:19 door het bestreden

vonnis gegeven interpretatie onverenigbaar met de bewoordingen van dit vonnis is (alsook met die van de op 2 februari 1952 en 15 januari 1953 respectievelijk door het Hof van beroep te Brussel
en het Hof van verbreking tussen partijen
uitgesproken arresten) en dus de aan deze
akten, in het bijzonder aan het vonnis del.
17 januari 1949, verschuldigde bewijskracht schendt (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en tweede onderdeel :
dan wanneer het bestreden vonnis aldus
het aan het vonnis van 17 januari 19!9 en
aan de arresten del. 2 februari 1952 en
15 januari 1953 gehecht gezag van het gewijsde geschonden heeft door aan te nemen dat eerste verweerster als medeeigenares mocht optreden en in de vereffening
van de gemeenschap mocht tussenkomen,
hoewel het vonnis van 17 januari 1949 beslist had dat de vereffening tussen eiseres
en tweede verweerder alleen moest vervolgd worden (schending van artikel 1351
van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat zowel het op 17 januari 1919 door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel gewezen vonnis, als het
op 2 januari 1952 door het Hof van beroep te Brussel bevestigend arrest, beslissen dat de in het middel bedoelde vervreemding door verweerder aan verweerster, toen zijn minnares, en met lmar medeplichtigheid met bedrieglijke benadeling van de rechten van aanlegsters
rechtsvoorganger, wijlen de echtgenote
van verweercler, gedaan werd;
Dat cUe beslissingen dienvolgens verklm·en clat die vervreemc1ing niet aan aanlegster, en ter uitsluiting van verweerder,
kan worden tegengestelcl en dat het goed,
voorwerp van de vervreemcling, met de
erop gerichte gebouwen, ten aanzien van
aanlegster en alleen ter voldoening· van
haar erfelijke recllten deel uitmaakt van
de gemeenschap die tussen verweerder en
wijlen zijn echtgenote llestaan lleeft, van
welke gemeenschap de vereffening en vercleling tussen aanlegster en verweercler,
met voorafgaancle openbare verkoop van
bedoelcl goed, bevolen wordt;
Overwegencle dat, door gemelde beslissingen te interpreteren in die zin dat
« verweerster samen met ,aanlegster medeeigenares is geworden van verweerders
aandeel in onverdeeldheicl in bedoelcl
go eel JJ en door, op grond daarvan, de
vere:ffening en verdeling van gemelde
gemeenschap, waarin d11t goed of de tegenwaarcle ervan begrepen zijn, nietig te
verklaren om reden dat verweerster claarl;Ji.i nocll aanwezig noch geroepen werd,
het bestreden vonnis het aan die beslissingen verschuldigcl geloof geschonden heeft;
Dat immers, enerzijds, het bestreden
vonnis, in strijd met de bewoorclingen
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de bedrieglijke vervreemding voor een
deel aan aanlegster tegenstelbaar hondt;
Dat, anderzijds, alleen de verdeling van
gemelde gemeenschap tnssen aanlegster
en verweerder ervan kan doen blijken of,
en bij voorkomend geval in welke mate,
het goed, of althans de waarde die het
vertegenwoordigt, in de kavel van verweerder begrepen is en, derhalve, of en
in welke mate deze laatste door de bedrieglijke vervreemcling enig recht aan
verweerster heeft lmnnen overdragen;
Dat het eer;ste onderdeel van 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;
veroordeelt verweerster tot de kosten
daarin begrepen deze betreffende de bij
de voorziening gevoegde stnkken; verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Lenven.
10 jnni 1955. - 1° kamer. - Voorzitte1·,
H. Vandermersch, raadsheer warnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire.
- Gelijkl·widende conclusie, H. Hayoit de
'l'ermiconrt, 11rocnrenr-generaal. - Ple·ite1·s, HR. Van Ryn en De Drnyn.
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KAMER. -

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

ARRES'l'EN. - BURGERLIJKE ZAKEN. VONNIS VER.WIJZENDE NAAR DE IN DE CONCLURIES VAN EEN DER PARTLJEN UITEENGEZE'l"l'E

MIDDELEN. - GEEN NADERE DEPALING DETREFFENDE WAT DE RECHTER ALS MIDDELEN HEEFT
DEBCROUWD. - NIEl' GE)[OTIVEERD VONNIS.
2° VEREREKING. - 0MVANG. - EURGERLI.JKE

ZAKEN.

-

O~DEELBL\AR

GEDlNG.

- PARTIJ v66R DE RECHTER OVER DE GROND
DIE ZICH NIET HEEF'l' VOORZIEN. - VER~
PLICHTING YOOR DE AANLEGGER VAN ZE V66R

HE'l' HOF IN DE ZAAK 'l'E ROEPEN. - GEGRONDE VOORZIENING. - VERRREKING ZIOH
UITSTREKKENDE 'l'OT DE '!'EN OPZICH'l'E VAN
DIE PARTIJ GEWEZEN DESLISSING.
1° Is niet gemotiveenl l1et in een ll'lf1'[!e1-li)ke zaalc gewezen vonnis, dat zijn dispositief aoo·r een lou.tere· venvijzing
ncw1- cle conclusies 1:an een parUj 1-echtvaarcligt, zoncler rUe miclclelen weer te
oeven noah te bepalen ivat de rechte1·,
in clie conclnsies, als miclclelen heett
beschonwll (1). (Grondwet, art. 97.)
(1) Zie nota 1 in Bull. en PAsiC., 1955,
I, 1107.

2° W anneer een gelling ondeelba.ar is tussen de aanlegge1· in verbrelcing en een
partij voor lle rechte1· over de gi·onll,
wellce zich niet heeft voorzien en tegen
welke geen anclere partij een voo1·zien·ing heett ingestelll, moet lle aanlegge1·
haar in aanleg van voorziening in lle
zanlc roepen (2) ; indien de voorz·ien·ing
geg1·onll is, ivorllt de verbrelC'ing zowel
wat de beslissing ten opzichte van de
annlegge1· bet1·ett als wat betrett lle besUssing aangnanlle gezegde partij ttitgesproken.

(P. Y. n. A. «JACOBS EN VANDENAREELE >>, T.
N. Y. ((GENERAL MOTORS CON'l'INEN'l'AL ll EN
LIEVENS.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op .4 febrnari 1954 gewezen door
de Rechtbank van koophandel te Oostende;
Overwegende dat verweerster General
Motors Continental van verweerder Lievens en van aanlegger de P. V. B. A. Jacobs & Vandenabeele het herstel vorderde
van de door een aanrijding van haar
voertnig berokkende schade, dat de rechtbank van koophandel verweerder Lievens
bniten de zaak gesteld heeft en de aanleggende vennootschap veroordeeld heeft;
Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van artikel H7 van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis om
eiseres voor het ongeval aansprakelijk
te verklaren geen andere redenen inroept
dan de overweging <( dat het klaar en
cluidelijk blijkt nit de tijdens het strafonderzoek afgenomen getnigenissen, en nit
de middelen niteengezet in de conclnsies
van yerweerder Lievens, die de rechtbank
verklaart over te nemen, dat de verantwoordelijkheid voor de aanrijding nitsluitend aan de bestnnrder van het voertuig van de maatschappij Jacobs en Vandenabeele is toe te schrijven )), dan
wanneer elk vonnis in zichzelf de redenen
bevatten moet die de overtniging van de
rechter hebben medegebracht; waarnit
volgt clat deze zich er niet mede kan vergenoegen naar een stnk van de rechtspleging, namelijk nanr de conclnsies van
een der partijen, te verwijzen :
Overwegende dat nit het bestreden vonnis blijkt dat de rechter over de grand
zijn overtniging omtrent de nitslnitende
verantwoordelijklleid van de geleider van
aanlegsters voertnig op twee elementen
(2) Zie nota onder verbr., 18 september 1947
(An·. Verbr., 1947, blz. 275) en nota onder
dat arrest iri Bull. en PAsrc., 1947, I, 359,
in het bijzonder blz. 362, 1 e kolom.

-838gegrond heeft, te weten eensdeels de tijdens het strafrechtelijk onderzoek afgenomen getuigenissen en anderdeels, de
in de conclusies van Lievens uiteengezette
middelen welke de rechtbank verklaart
over te nemen en dat cUt laatste element
gezamenlijk met het eerste en niet als
overtollig aangenomen werd;
Overwegende dat de verwijzing naar
de in de conclusies van een partij uiteengezette middelen zonder vermelding,
noch zelfs aanduiding van die middelen,
niet aan het voorschrift van artikel 97
van de Grondwet voldoet; dat dergelijke
verwijzing de redenen, welke de overtuiging van de rechter hebben voortgebracht,
niet doet kennen; da t zij zelfs niet toelaat te onderscheiden wat de rechter in
die conclnsies als middelen heeft beschonwd;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zijn geheel; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de bestreden beslissing; veroordeelt verweerder
Lievens· tot de door zijn in zaak roepen
veroorzaakte kosten en verweerster General Motors Continental tot de overige
kosten; verwijst de zaak v66r de Rechtbank van koophandel te Brngge.
10 jnni 1955. - 1 6 kamer. - Voorzitte1·, H. Vandermersch. Verslaggeve1·,
H. Neven. - GeUjlclttidende conclusie,
H. Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. Pleite1·s, HH. della Faille
d'Hnysse en Van Ryn:
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MILITIE. ZIEK OF GEBREKKIG FAwiiLIELID VAN DE DIENSTPLICHTIGE. - GELIJKSTELLING wiET EEN OVERLEDEN GEZINSLID. VooRWAARDE.
Het dom· z·lelcte of gebrelclc-igheid aangetast gezinsUd van cle dienstplichtige,
wordt enlcel rnet een overleden lid, naar
de zin van artilcel 17, pa1·ag1·aaj 2, van
de wet van 15 j-nni 1951, gelijlcgesteld
inclien het als verloren voor het gezvn,
rnoet worden beschottwd, 't is te zeggen
·indien het tot enige winstuevende weTlczaarnheid onbekwaarn is (1).

(DE VICQ DE OUMPTICH.)
ARREST.
HET HOF; -

Gelet op de bestreden be-

(1) Zie verbr., 18 mei 1953 (A1·r. V erbr.,
1953, blz. 644; Bull. en PASIC., 1953, I, 728).

slissing, op 14 jannari 1955 gewezen door
de hoge militieraad;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 17, paragraaf 2, 10, paragraaf 2, 1°, en 12, 4°,
van de wet van 15 juni 1951 op de dienstplicht, doordat om aanlegger het door.
hem bij toepassing van de samengevatte
artikelen 11, en 12, 4°, van bovengemelde
wet aangevraagd bnitengewoon uitstel en
de vrijlating van dienst in Vl'edestijd te
weigeren de bestreden beslissing steunt
op de beschonwingen « dat nit de door
appellant overgelegde geneesknnclige attesten niet blijkt dat zijn moeder niet tot
enig werk in staat is >l en « dat zij derhalve niet met een overleden gezinslid,
naar de zin van artikel 17, paragraaf 2,
van de wet kan worden gelijkgesteld )),
clan wanneer artikel 17, paragraaf 2, van
de wet het begrip << verloren voor het gezin >> welke het inhoudt geenszins met
« niet in staat tot enig werk JJ gelijkstelt,
en dan wanneer artikel 12, 4°, niet vereist, opclat tle bij artikel 10, paragraaf 2,
1 o, voorgeschreven voorwaarden zouden
vervnld zijn, dat de moeder van de ingeschrevene tot generlei werk in staat zou
wezen:
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, naar lnid van artikel 17, paragraaf 2, van de wet van
15 juni 1951 op de dienstplicht, zij, die ingevolge behoorlijk vastgestelde ziekten of
gebrekkighedim, famUieverlating of langdurige vermissing, als verloren voor het
gezin clienen te worden beschouwd, met
de overleden gezinsleden gelijkgesteld
worden, bijaldien de nitstelverlening of
de vrijlating van dat overlijden is afhankelijk gesteld ;
Overwegende dat, onder de zieken of gebrekkigen, alleen cliegenen welke, wegens
hun ziekte of hun g·ebrekkigheid, niet tot
enige winstgevende werkzaamheid in
staat zijn, als verloren voor het gezin,
naar de zin van gemelde bepaling, dienen
te worden beschouwd;
Overwegende dat de bestreden beslissing
souverein in feite vaststelt dat de volkomene onbekwaamheid tot werken van
aanleggers moeder niet bewezen is; dat
dit onderdeel van het midclel naar recht
faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegencle clat de dienstplichtige cle
Vicq de Cumptich zijn aanvraag om vrijlating OlJ morele grond ~n de bij artikelll
van de wet van 15 juni 1951 ingediend
had, en ze g-esteund had op de stelling
dat zijn moeder, wegens ziekte, nit
kracht van artikel 17, paragraaf 2, van
evengemelde wet met een overleden gezinslicl diencle te worden gelijkgesteltl;
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Uverwegende dat de bestreden beslissing, bij de in het middel aangehaalde
motivering, de weigering van vrijlating
niet doet rusten op de overweging dat,
volgens het voorschrift van de artikelen 12, 4°, en 10, paragraaf 2, ·1 o, van de
wet van 15 juni 1951, de moeder van de
dienstplichtige onbekwaam tot alle werk
moet zijn, doch op de overweging dat,
wijl de artikelen 11 en 17, paragraaf 2,
ten deze niet toepasselijk zijn, het verzoekschrift, naardien het de wettelijke
grondslag mist waarop aanlegger het gesteund had, niet kon ingewilligd worden;
Dat het tweede onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.

Hr juni 1955. - 26 kamer. - Yoorzitter,
H. Fettweis, voorzitter. - Yerslct{f(!ever,
H. Moriarne. - GeUjklnidende couclusie,
H. Mahaux, advocaat-generaal.
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VERKEER. VEROORDELING WEGENS
HE'I' BES'l'UREN VAN EE'\' RU'l'UIG SPIJ'l'S EEN
L'l'l'GESPROKEN
VERVALLENVERKLARING.
VOER'fUIG 'I'OEBEHORENDE AAN DE BES'l'UURDER OF AAN DE'lENE DIE HET HEM WETENS
HEE~"r 'l'OEI'ERTROU>VD. VERBEURDVERKLARING. GEEN VOORAFGAANDE INBESLAGNEMING. vVETTELI.JKHEID VAN DE VERBEURDVERKLARING.

VEJRKEER. VEROORDELING mr SPIJ'l'S
DE VERVALLENI'ERKLARING EEN VOERTUIG 'l'E
HEBBEN BES'I'UURD. VOERTUIG TOEBEHORENDE AAN DE BES'I'CURDER OF AAN DEGENE
DIE RET IIEM WE'l'ENS HEEFT 'l'OEVER'l'ROUWD.
VEBBEURDVERKLARING.
0GENBLIK
WAAROP DE EIGENDOM MOE'l' BESTAAN.

1° In geval van ve1·oordelinu wegens inlirenlc op ae verva.llenverlcla1·hl[J van
het 1·echt ont een Tijtnig te besttwen,
ma._q de veTbettnlverkla.ring van llet 1'ijtuig toebehoTende aan de bestuurcler
of nan degene die het hem wetens Ujrlens de dmw van cle vervallenve1"lcla1'ing heeft toevertromvcl zonder voorafuaande inbesla.gneminu wo1·den ttituesprolcen (1). (Wet van 1 april 1899, ar-

tikel 2, aangevuld door de wet van 1 augustus 1924, art. 2.)
2° In geval van ve1·ooHlelin,q wegens inbTeulc op de vervallenverlcla1·inu van
het recht om een rijttti,q te besturen,
mag de verbeurdverlclal"in,q van het r·ij-

(1) Zie nota 1 in Bull. en PAsrc., 1955,
I, 1114.

tui,q ten laste van ae bestmwder worden
ttituesprolcen indien dat rijtui,q, op het
ogenbUlc van de ove1·tTedin,q de ei,qendom was van de bestutwder of van
die,qene die het hern wetens tijdens de
d7t7tr van de vervallenverlclaring had
toevertrou.wd; het wo1·rZt niet vereist
dat op het o,qenblilc van het vonn·is het
rijtttig nag hun eigendom zou wezen (2).

(Wet van 1 augustus 1899, art. 2, aangevuld door de wet van 1 augustus 1924,
art. 2.)
(DEWILDE.)
ARTIEST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 januari 1955 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Neufchateau;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van het artikel 2 van de wet
van 1 augustus 1924, doordat het bestreden vonnis het voertuig waarmede het
misdrijf gepleegd werd verbeurd verklaart, dan wanneer dat voertuig niet
vooraf in beslag was genornen geweest en
ten dage van het vonnis aanleggers eigendom niet was :
Overwegende dat aanlegger ten laste
gelegd werd, te Saint-Mard, op 5 april
1953, krachtens een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van de Rechtbank
van politie te Brussel van 30 november
1951 vervallen zijnde van het recht een
voertuig, een luchtschip te llesturen of
eeu rijdier te geleiden, in de loop van die
vervallenverklaring opnieuw een rnotorvoertuig bestuurd te hebben;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
uit hoofde van dat bewezen verklaard
misdrijf, benevens andere straffen, definitief het voertuig verbeurd vei·klaard
heeft waarvan aanlegger op de in de telastlegging aangeduide plaats en datum
gellruik maakte ;
Overwegende, enerzijds, dat geen enkele ter zake toepasselijke wetsbepaling
de wettelijkheid van de krachtens artikel 2 van de wet van 1 augustus 1924 uitgesproken verlleurdverklaring van de
voorwaarde ener voorafgaande inbeslagneming afhankelijk stelt;
Overwegende, anderzijds, dat het bestreden vonnis vaststelt dat toen de inbrenk gepleegd werd aanlegger eigenaar
was van het voertuig dat hij bestuurde;
Overwegende dat deze vaststelling volstaat om de gelaste verbeurdverklaring
wettelijk te rechtvaardigen;
Overwegende immers dat de rechter,

I

(2) Zie nota 2 in Bttll. en PAsrc., 1955,
1114.
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onder meer en bij toepassing van artikel 2
van de wet van 1 augustus 1924, ten laste
van degene · die, spijts cle tegen hem uituitgesproken vervallenverklaring,
een
voertuig bestuurt, de tijdelijke of definitieve verbeurdverklaring van het voertuig
kan gelasten inclien het het eigendom is
van degene die de inbreuk begaan heeft;
Overwegende dat 1.iit de termen clier
wetsbepaling niet hlijkt dat de wetgever
de wettelijkheid der verbeurdverklaring
ten laste van de verdachte afharikelijk
heeft willen stellen van de voorwaarde
dat het voertuig op het tijdstip van het
vonnis, waarbij de verbeurdverklaring
wordt uitgesproken, het cigendom is van
de persoon die de inbreuk begaan lweft;
Dat het vereist is, doch volstaat, dat
toen de inbreuk begaan werd, het voertuig het eigendom was van hem die het
feit begaan heeft of van degene die wetens zijn voertuig gedurende cleze vervallenverklaring in handen gegeven heeft
van een persoon die vervallen was van
het recht een voertuig te besturen;
Dat het middel in rechte faalt;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
in de beslissing geen nietigheidsoorzaak
voorkomt welke aan aanlegger nadeel
zou kunnen berokkenen;
Om die redcnen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
13 juni 1953. - 2• kamer. - TT001"Zitter,
H. Fettweis, voorzitter. - Verslauuever,
H. Bareel. - Gelijlclu'idende conclusie,
H. Mahaux, advocaat-generaal.
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VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST. - VETIAN'l'WOORDELIJRHEID DER OUDERS. i\.'IINDERJARIG
NIE'f ONTVOOGDE KIND. -

lNWONENDE BI.J DE

OUDERS OP HET OGENDLIK VAN HET liiiflDRI,JF
EN VAN HE'J' SCHADELIJKE FEI'l'. - VERAN'l'WOORDELI,JKHEI!l AFHANGENDE VAN DIE SAMENWONING.

De vader en de moeder z·ijn slechts 'l:erantwoonlelijk voo1· de door hun niet
ontvoog(le m·inder,iarige lc·inderen veroo·rzaakte schade indien rleze ten dage
van de inb?"e1tk of van het schadelijlv
(1) Verbr., 15 juni 1925 (Bull. en PAsrc.,
1925, I, 286); Fr. verbr., 26 apri11928 (Sirey,
1928, 1, 279); DE PAGE, 2• druk, d. II,
nr. 973, B, en nota 8, blz. 925; PLANIOL en
RIPERT, d. VI, nr. 630 ; DE:UOGUE, d. V,

feU bij hen inwonen (1).

(Burgerlijk

Wetboek, art. 1384, 2• lid.)
(UANFROID, T. LALLEMAND.}
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 december lfo54 in hoger beroep gewczen door de Oorrectionele
Rechtbank tc Bergen;
I. In zover de voorziening gericht is tegcn de publieke vorclering ingesteld tegen
aanle.gger als burgerlijk verantwoordelijke :
Over het micldel, afgeleid nit de schending van artikel 1384, lid 2, van het l3urgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
yonuis aanlegger burgerlijk en hoofdelijk
verantwoordelijk Yerklaart voor de geld·
boete en de kosten waartoe zijn minderjarige zoon, aan wie een inbreuk op de
'Vegcode werd ten laste gelegd, veroorcleeld worclt, zonder vast te stellen da t
die zoon op de cJag der feiten bij hem inwooncle :
Ol'erwegende dat de verantwoordelijkheicl Yan de vader en de moeder wegens
de door hun minderjarige kinderen veroorzaakte schade bij artikel 138,!, lid 2,
van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk
bcperkt is tot het geyal waarin de minderjarig-e kinderen bij hen inwonen;
Overwegendc dat het bestreden vonnis
arrnlcg·ger burgerlijk verantwoorclelijk
verklaart voor de aan zijn minclcrjarige
zoon wegens overtreding van het koninklijk besluit van l februari 1934 opgelegde
geldboete en kosten, zonder vast te stellen
dat ten clage 1'an de inbreuk de beklaagde
bij hem inwoonde;
Overwegende dat het hof aldus in de
onmogelijkheid gesteld wordt zijn toezicht over de wettelijkheid van de toepassing ter zake Yan artikel 138±, lid 2,
van het Burgerlijk Wetboek uit te oefenen;
Waaruit volgt dat het clispositief van
het vonnis op dat punt niet wettelijk gerechtvaardigcl is en dm·llalve de in het
middel aangeduide wetsbepaling schenclt;
II. In zover de voorziening gericllt is
tegen cle over de burgerlijke vordering
van vcrweerdcr Lallemand gewezen beslissing :
Overwegende dat de verbreking van de
over de publieke vordering gewezen be111',

834, en nota 1, blz. 24 ;

PIRSON

en

DE

VILLE, d. I, nr. 79 ; Rep. prat. dr. belge,
yo Responsabilite, nrs. 580 a 592 ; zie ook
BAUDRY-LACAN'l'INERIE en BARDE, d. VI,
nr. 2904; JY!AZEAUD, d. I, nr. 757.

-841
slissing de · verbreking met zich brengt
nm de over verweerders burgerlijke vordering gewezen beslissing, welke het gevolg is van de eerste;
Om <lie redenen, verbreekt het bestreden vonnis, voor zoveel het over de tegen
aanlegger ingestelde Yorderingen uitspraak
gedaan heeft; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
cle kant van cle gecleeltelijk vernietigde
beslissing; veroorcleelt verweercler Lalleln::mcl tot cle helft der kosten, cle wederhelft ten laste van cle Staat blijvend; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Charleroi, zetelencle in hoger beroep.
13 juni 1955. - 2e kamer. - Foorzitte·r,
1-I. Fettweis, voorzitter. - Ferslagge'l:er,
H. Moriame. - Gelijkluidende concl·usie,
H. :i'il:ahaux, advocaat-generaal.

28

KAMER. -

13 juni 1955

1° RECIITBANKEN. -

l\1AOHTEN VAN DE
DEl'EUGELENDE RECHTSUACH'l'EN. - PunLIEKE
EN BURGERLIJKE VORDERINGEN. - RE3ELEN
\"AN OPENBAHE ORDE.
2° RECHTBANKEN. - STHAFZAKEN. BURGERLI.TKE VORDERil\G. - 00RRE0l'IONELE RECH'l'BANK WELlm YOLKO:&IEN OVER DE
BURGERLIJKE VORDERING BESLIST HEEJ.i''l'. HOGER BEROEP. HOF \'AN BEROEP WELKJ

ALVOREXS RECHT 'l'E DOEN, EEN ONDEHZOEKS1\fAATRESEL I-IEEF'l' BE\'OLEN. -

CoRRECTio-

NELE RECHTBANK 0\'ER DE GROND VAN DE
ZAAK BESLTSSENDE. - 0NWETTELIJKHEID.
1 o De rerJelen betrefjemle (le mach ten van
ae beteugelende reclltsmachten zi.jn van
openliwre orde, zor.vel aangaande de pnblieke 'UOrderinrJ als wat de bu.rgerUjke
vordering bet1"eft (1).
2o Wam:neer de correctionele r·echtbanlc
'i:Olkmnen ot:er de vorderfn[J van cle b-nrrJerli:ilce lJar·ti:i beslist Tweft en het
hot van ber·oep, alvorens recht te doen,
een onder.zoeksmaatregel heeft bevolen,
is ae cor·rectionele ·rechtbanlc zonder
m.acht orn over de oronrl van (le aan
de rechter van beroep orulerwor·pen
za.alo te r.oijz"en (2). (Wetb. van strafv.,

art. 199 en 202; wet van 1 mei 1849,
art. 7.)
(1) Verbr., 27 juni 1949, redenen
Fm·br., 1949, biz. 419); 16 november
redenen (Arr. Yerb1·., 1954, biz. 179;
en PASIC., 1954, I, 204).
(2) Zie nota 2 in Bttll. en PAsiC.,
I, 1119.

(A1-r.
1953,
Bull.
.
1955,

(THEUNIS q. q., T. PLUIMERS.)
ARBEST.

HET HOF; - Geiet op het bestreclen
arrest, op 8 november 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 199 en 202 van
het vVetboek van strafvordering, 7 van de
wet van 1 mei 1849 en, voor zoveel als nodig, van het advies van de Raad van State
van 12 november 1806, hetwelk als kracht
van wet hebbend beschouwcl wordt in de
mate waarin het principe van de overbrengende werking van het hoger beroep
in die bepalingen is vastgelegcl, doordat
het Hof van beroep te Luik bij het bestreden arrest uitspraak gedaan heeft
over de zaak welke bij hetzelve aangebracht werd ingevolge het hoger beroep
welk alleen door aanlegster tegen het vonnis van de Correctionele Rechtbank te
Luik van 13 Maart 1951 was ingesteld geweest, en dat vonnis bevestigd heeft, clan
wanneer de Correctionele Rechtbank te
Luik bij ecn eerste vonnis van 7 juni 1952
definitief haar rechtsmacht ten aanzien
van de door aanlegster namens haar minclerjarige zoon inges tel de eis uitgeput had,
en, ten gevolge van het door aanlegster
tegen dat ee1·ste vonnis ingesteld hoger
lleroep, het Hof van beroep te Luik en
alleen clit hof, het geschil in dat opzicht
behoorde af te handelen, zodat de rechtbank van eerste aanleg geen kennis meer
van de aldus door aanlegster voorgebrachte eis kon nemen, en het door ~en
hoger beroep met een onregelmatlge
rechtspleging gelast hof van beroep deze
enkel kon vernietigen; clat het hof van
beroep, door integendeel het gebrek van
het vonnis hetwelk het bevestigt over te
nemen, cle bovenaangecluide wetsbepalingen geschonclen lweft :
Overwegencle dat de vordering tot schadevergoeding van aanlegster hanclelende
als wettelijke beheerster van cle goederen
van haar minclerjarige zoon onclerscheiclen
is yan de door haar in persoonlijke naam
ingestelde vorclering tot schaclevergoeding·;
Overwegencle dat de rechter in eerste
aanleg, door het door aanlegster qtta.litate
qua. ingediend verzoek om een geneeskundig omlerzoek af te wijzen en door ver-.
weerder te veroordelen om haai· een vergoecling van 10.000 frank te betalen wegens de door haar minclerjarig kind geleden zedelijke schade, het enig nadeel dat
verklaard werd in hoofde van het kind
te bestaan, op 7 juni 1952 een einclbeslissing gewezen had en zocloende zijn rechtsmacht ten aanzien vari de namens de minderjarige ingestelde. vordering uitgeput
had;
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Overwegende dat bet hof van beroep,
waarbij aanlegster qualUate qtta die beslissing aangebracht had, door de overbrengende werking van het boger beroep
kennis vru1 die vordering in haar geheel
had te nemen;
Overwegende dat bewuste vordering bij
bet hof aanhangig moest blijven totdat
bet, na zijn arrest van vooraleer recht te
lloen van 20 november 11l52 waarbij bet,
bij wijziging van het beroepen vonnis,
bet door de rechter in eerste aanleg geweigerd cleskunclig onderzoek gelast beeft
en in de plaats van de door clie rechter
toegekende definitieve vergoeding een provisionele vergoeding heeft toegeke:O:d, een
einduitspraak zou verleend hebben;
Overweg·ende dat de regelen betreffende
cle bevoeg-clheid der strafgerecbten, zowel
wat de publieke als wat de burgerlijke
vordering aangaat, van openbare orcle
zijn;
Overwegende dat de Correctionele
Recbtbank te Luik, waarvoor, na nederlegging van. bet deskundigverslag, aanlegster de namens haar minderjarige zoon
ingestelde vorclering opnieuw gebracht
heeft, geen macbt had om over de grond
er van uitspraak te doen, zoals zij bij
haar beslissing van 13 maart 11J5! gedaan
heeft, en zulks van ambtswege had dienen te verklaren;
Overwegende dat bet bestreden arrest,
door deze beslissing te bevestigen, de
claarin voorkomende nietigheid overgenomen heeft en aldus de in bet middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt bet bestreden
arrest in de mate waarin bet over de vorrlering Yan aanlegster als wettelijke beheerster van de goederen van haar minderjarige zoon en over de op die vordering gevallen kosten uitspraak gedaan
I1eeft; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant
van het vernietigd arrest; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te Brussel, opdat over het door aanlegster qu.alitate qna tegen bet vonnis van
13 maart 195! ingesteld boger beroep uitSl1raak gedaan worcle; veroordeelt verweerder tot de kosten.
13 juni 1955. - 2° kamer. - Voo1·zUter,
H. Fettweis, voorzitter. - Ve1·sla.gge·ver,
H. Moriame. - Geli.fkl·niclende concl·u.sie_,
H. MahmlX, aclvocaat-generaal. - Pleite·r, H. VanRyn.
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HOGER

BEROEP.
STRAFZAKEN,
VONNIS WAARBI.J DE VERDACHTE OP DE PUBI.IEKE EN OP DE BURGERI.IJKE VORDERING
HOGER BEROEP VAN
VEROORDEELD 'WORD'l'. HE'l' OPENBAAR MINISTERIE AI.I.EEN. TusSENKOMS'l' VAN DE BURGERI.IJKE PARTIJ VOOR
DE RECHTER IN HOGER BEROEP OM HERSTELLING VAN DE NA HE'£ VONNIS ONTSTANE SCHADE
NIE'l'-ON'l'I'ANKELIJKHEID VAN
'l'E VRAGEN. DIE 'l'USSENKOMS'f.

Op het enig be?·oep van lzet openbaar
m·in·iste1'ie ·is de burge·rU.jlce pa-rtij niet
ontranl.;el·i:ik o·m t:66r de rechter in hoge·r be?·oep t'llssen te komen ten e·in(le
lzerstelling te twayen van cle sch(tde welke .zij heeft yelerlen sellert het vonn·is
flat cle venlacl!te heeft ve·roonleeld en
haar 'Vonle·ring heeft -inrJew-ilUyd (1).
n~vetboek van strafyordering, art. 199
en 202; wet van 1 mei 1849, art. 7, Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
art. 46!.)

(CAISSE

CO~IMU1iE

(( L'INDUSTRIE
'1'. DROUVEN.)

MINI'ERE ll,

ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
anest, op 11J januari 11l55 gewezen door
bet Hof Yan beroep te Luik;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 3 en 4 van de
wet van 17 april1S78, bevattende de voorafgaande titel van het Wetboek van
strafvordering, 464 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsYordering en IJ7 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
geweigerd heeft de tussenkomst van aanlegster aan te nemen ten einde v66r het
hof baar stelling van burgerlijke partij
tegen verweercler Drouven te herhalen om
de reden dat << clie tussenkomst die zonder dagvaarcling noch procedure hoegenaamcl geschiedt en zonder de andere partijen in de mogelijkheid te stellen verweer tegen een nieuwe eis te voeren, niet
kan aangenomen worden ll, eerste onderdee! : clan wanneer de wet aan de burgerlijke partij bet recht toekent v66r de
strafgerechten het herstel te vorderen van
de schade welke zij ter oorzake van een
misclrijf lijdt, en dan wanneer de bestreden beslissing de eis waardoor bet herstel van de sedert het beroepen vonnis
ontstane scharle gevorderd worclt, in

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

(1) Arg. verbr., 2 april 1917 (Bull. en
1917, I, 239); 16 maart 1920 (ibicl.,
1920, I, 93, en nota); 5 november 1945 (ibid.,
1945, I, 265, en nota's, biz. 266); 11 april1949

PABlO.,

(Arr. TTm·b?·., 1949, blz. 251); 20 september
1954 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 23, en nota 3).
Zie ook VAN RoYE, Manuel de la partie civile,
nrs. 510 en 511.
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van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, als cc nieuw JJ aanduidt, en zonder hoe dan ook het beweerd nieuw karakter van cUe eis toe te lichten; doordat
de beslissing bovendien schending van de
rechten der verdediging inroeiJt, dan wanneer er in vermeld staat dat cc de raadslieden van de beklaagde, in hun middelen
met betrekking tot de kwestieuze tussenkomst gehoord, verklaren zjch er niet
tegen te verzetten... JJ, waaruit volgt dat
het bestreden arrest niet wettelijk met
redenen omkleed is ; tweede onderdeel :
en· dan wanneer op het verzoek van aanlegster om in de behandeling over de IJUblieke vordering tussen te komen, toewijzerid had dienen te worden beschikt,
vermits. zij bij ''rijspraak van de beklaagde tot de kosten clier vordering kon
veroordeeld worden :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat, ofschoon aanlegster niet in
hoger beroep gekomen is en in de zaak
niet geroepen geweest is, zij beweert het
recht te hebben op het enkel door het
openbaar ministerie ingesteld hoger beroep uit eigen beweging tussen te komen;
Overwegende dat cleze vaststellingen
volstaan om het dispositief der bestreclen
beslissing te rechtvaardigen;
Overwegende, enerzijds, dat, vermits
noch de beklaagde, noch aanlegster, burgerlijke partij, van de beslissing waarbij
de burgerlijke vordering toegewezen werd
in hoger beroep gekomen zijn, de publieke

vorderin;; ::IL"Dn :can do r&t.te:r in hoger
beroep overgelegd is geweest; dat de bij
de rechter over de grond aangebrachte
vraag bijgevolg niet cle aanneming betrof
van een nieuwe eis in het door een in de
zaak staande partij ingesteld hoger beroep, doch de overbrengende werking van
- het door het openbaar ministerie ingesteld hoger beroep en derhalve cle regelmatigheid van de kennisneming van het
hof van beroep, welke materien de openc
bare orde raken;
Overwegende anderzijcls, clut artikel 464
vari het ·wetboek van burgerlijke rechtsvordering slechts het voorbrengen, in hoger beroep, van een eis tot aanvulling van
de in eerste uunleg berechte eis toestaat
naar aanleiding van· het onderzoek van
laatstvermelde eis in hoger beroep; dat
de toepassing van dat artikel noodzakelijk onderstelt dat cle burgerlijke vordering bij de rechter in hoger beroep aanhangig is;
Overwegende dienvolgens, dat de burgerlijke partij op het enkel hoger beroep
van het openbaar ministerie, niet ontvankelijk is om v66r de rechter in hoger beroep tussen te komen om het herstel van

een door haar sedert het vonnis ondergane schade te vorderen;
Dat daaruit volgt dat, vermits het dispositief van het bestreden arrest door de
vaststellingen waartegen het middel geen
critiek richt wettelijk gerechtvaardigd
is, het middel bij · gebrek aan belang niet
ontvankelijk is;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat aanlegster betoogt dat
haar tussenkomst althans ontvankelijk
was om de publieke vordering te ondersteunen, ten einde een veroordeling tot de
kosten van die vordering te vermijden;
dat dit onderdeel van het middel nieuw
en bijgevolg niet ontvankelijk is, naar"
dien aanlegster haar tussenkomst, zoals
zij in haar conclusies afgeperkt is, noch
op dat voorwerp noch op die grondslag
doet rusten ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
13 juni 1955. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Fettweis, voorzitter. - Ve1·sla_qgever,
H. Louveanx. - Gelijkluidende conclttsie,
H. Mahaux, advocaat-generaal. - Pleitm·, H. Simont.
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KOSTEN. - S'l'RAFZAKEN. - VONNIS WAARBIJ DE VERDAOH'!'E VEROORDEELD EN DE ~OR
DERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ INGEWILLIGD WERD. - HOGER BEROEP '!'OT DE PU~
BLIEKE YORDERING BEPERKT. - VRIJSPRAAK
VAN DE VERDAOH'!'E DOOR DE REOHTER IN BEROEP. - VEROORDELING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TOT DE ROSTEN VAN DE PUBLIEKE VORDERING. - 0NWETTELIJKHEID.
De bnr_qerlijke parUj, wier vorderino
definitief dam· de 1·echter in eerste aa.nleg ingewilligd is geweest mag, in geva.l
van vrijspraak cloo1· de 1·echte1· in beroep bij dewellce enlcel de publielce vm·de1-ing aanhangig werd gemaalct, n·iet
tot de kosten vnn die vo1·de1·ing ve1·om·deeld tvorden (1). (Wetboek van straf-

vordering, art. 162, 194 en 211.)
(VANDERBORGHT,

'f.

HAVRENNE.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden ·
arrest, op 20 januari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het tweecle middel, afgeleid uit
(1) Zie nota 1 in Bull. en PAsro., 1955,
I, 1121.
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de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 162, 194 en 211 van het ·wetboek van strafvordering, doordat het bestreden arrest aanlegger tot alle kosten
der publieke vordering veroordeelt, dan
wanneer zijn burgerlijke vordering niet
afgewezen werd :
Overwegende dat verweerster v66r de
correctionele rechtbank gedagvaard werd
wegens verduistering ten nadele van aanlegger; dat deze zich ter terechtzitting
burgerlijke partij stelde en concludeerde
tot veroordeling van verweerster tot betaling van een schadevergoecling van
187.244 fr. 10;
Overwegende dat de rechtbank, over de
publieke vordering uitspraak doende, verweerster tot een gevangenisstraf en een
geldboete en tot de kosten veroordeelde
en, uitspraak doende over de burgerlijke
vordering, aan aanlegger de kosten van
zijn vordering toekende;
Overwegende dat het hof van beroep,
van de zaak kennis nemend op het enkel
hoger beroep van de procureur des konings, bij het bestreclen arrest verweerster zonder kosten van de vervol11:ing ontsloeg en aanlegger tot de kosten van beide
geclingen jegens de openbare partij veroordeelde;
Overwegende dat, aangezien de vordering· van de burgerlijke partij definitief
was ingewilligd geweest, die partij niet
tot de kosten der publieke vorclering
mocht veroordeeld worden;
Dat het bestreden arrest, door antlers
te beslissen, de artikelen 162, 194 en 211
van het Wetboek van strafvordering geschonden heeft;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1320 en 1322 van het Burgerlijk vVetboek en 491 van het Strafwctboek,
eerste onderdeel, doorclat het bestreden
arrest, na vastgesteld te hebben dat verweerster de sommen waarover .zij rekenplichtig was niet heeft kunnen teruggeven, haar desniettemin vrijspreekt om
de reden dat geen verduisteringen zijn
gebleken, alclus zijn beslissing op tegenstrijclige gromlen steuneml, wat met het
ontbreken van gromlen gelijkstaat;
tweecle onuerdeel, cloordat het bestreclen
arrest het geloof schendt clat verschuldigd is aan het verslag van cle door het
parket aangestelcle cleskundige, welke besluit dat ontvangsten niet in de door verweerster bijgehouden dagelijkse boekhoudingsbladeren opgetekencl geweest zijn,
welk besluit de rechtvaardigende gegevens waarop het arrest wijst krachteloos
maakt;
Overwegende dat het bestreden arrest
enkel over de publieke vordering uitspraak gedaan heeft;

Dat het middel in ZlJn geheel enkel
ontvankelijk is in de mate waarin het
gericht is tegen de beslissing waarbij
aanlegger tot de kosten dier vordering
veroordeeld werd;
Overwegende dat tengevolge van het
op ·het. tweede middel verstrekt antwoord
het onderzoek van het eerste micldel voor
aanlegger geen belang meer oplevert;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, in zover het over de kosten
jegens de publieke partij alsmecle over de
in hoger beroep gevallen kosten uitspraak
geclaan heeft; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; laat de kosten ten laste van
de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
13 juni 1955. - 2e kamer. - Voorzittm·,
H. Fettweis, voorzitter. - Versla.q.rJe'Ue1·,
H. Bareel. - GeUj/,;l·wiclende conclusie,
H. Mahaux, advocaat-generaal.
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1°

MISBRUIK VAN VERTROUWEN.
"\TOLTOOIING VAN HET \VANBEDRIJF. 0GENBLIK WAAROP ZIJ GESCHIEQT.

2°

VERBREKING. BEVOEGPHEID. STRAFZAKEN. MACHT VAN HET HOF OM
NA TE GAAN OF DE OPENBARE VORDERING AL
DAN NIET VERVALLEN IS.

,;edro~twen is ,;oltooid ,;an het or;enlilik at flat het mute1·ieel feit ,;an venluiste1·inr; of ,;e1"spill·inr; en llet lieclrier;lijlce oomnerlc,
wellw clut wanbeclrijf uitmalcen, 'Ue1·en'i(Jrl z·ijn (1), om het e,;en of cle benucleelcle er a~ clnn niet lcennis 'VWn gehacl
heeft. (Strafwetboek, art. 491.)
2° Het Hot van verMelving heett rle macht
om ·in cle o·rer(Jele(Jcle ZJ1"oced11t'e nn te
gaan, of rle publiel,;e vonleTing al clan
n·iet ,;erjnnrd is en om zijn a1Test op
een (tnclere proceclu.realcte te r;ronclen
clan cle(Jene (lie ten onrech te cloo1" cle liestreclen besl'iss·in(J, als al,'te die rle
verja·ring heett gestu:it, weerho·1iclen
'Wenl (2) .

1° Het misbru'i/,; ,;an

(1) Verbr., 17 november 1952 en 16 februari
1953 (Arr. V et·br., 1953, blz. 154 en 408;
Bull. en PASIC., 1953, I, 168 en 456, en nota 1
onder eemt arrest).
(2) Verbr., 29 juli 1954 (A1-r. Vm·br., 1954,
blz. 765; Bttll. en PAsiC., 1954, I, 1011,
en nota's 2 en 3).

845(QUINET, T. DE CONINCK.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 december 1954 gewezen door
het I-I of van beroep te Brussel;
I. In zover de voorziening tegen de beslissing over de publieke vordering gericht is :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 491 van het Strafwetboek, 21,
22, 24, 25 en 26 van de wet van 17 april
1878, vormende de voorafgaande titel van
het Wetboek van strafvordering, doordat
het bestreden arrest aanlegger veroordeelt nit hoofde van verduistering en verklaart dat de verjaring regelmatig gestuit geweest is, zoncler hetzij de datum
waarop het feit zou zijn gepleegd geweest, hetzij de datum waarop de litigieuze goederen zouclen zijn verduistercl
of verspilcl geweest nacler te bepalen, zich
ertoe beperkencl te verklaren clat « de verwisseling van de titel van het bezit en het
beclrieglijk oogmerk ten cleze blijken ten
clage waarop het nadeel waarneembaar
ontstaan is door de vruchteloze opvordering geclaan door de burgerlijke partij,
hetzij toen aanlegger zijn beclrieglijke
uitleg gaf ten einde niet te moeten teruggeven wat. moest teruggegeven worden, clit is ten vroegste in october 1949 >J,
clan wanneer de vercluistering bestaat
wanneer de op voorwaarcle overhancligcle
goecleren bedrieglijk verduistercl of verspild worden en het bestaan van clit ogenblikkelijk wanbedrijf niet afhangt van
het ogenblik waarop de benacleelde van
het bedrieglijk oogmerk kennis krijgt,
hetzij van de dag waarop « het nadeel
door de vruchteloze opvordering (van de
schuldeiser) waarneembaar ontstaan is ll
en dat, het bestreden arrest bijgevolg
door na te laten de datum te bepalen,
waarop het beweerde misdrijf gepleegd
werd het hof van verbreking in de onmogelijkheicl stelt zijn toezicht uit te oefenen :
Overwegende dat het wanbedrijf van
misbruik van vertrouwen voltooid is wanneer het materieel feit van verduistering
of verspilling en het bedrieglijk oogmerk,
welke dat wanbedrijf uitmaken, verenigd
zijn, om het even of de benadeelde er al
dan niet kennis van gehad heeft;
Overwegende, aan de ene zijde, dat het
bestreden arrest feitelijk vaststelt dat ten
deze het bedrieglijk oogmerk gebleken is
op de dag waarop aanlegger aan de burgerlijke partij bedrieglijke uitleg verstrekte ten einde niet te moeten teruggeven wat moest teruggegeven worden,
en namelijk ten vroegste in october 1949;
Overwegende, ann de andere zijde, dat

het arrest, door de tegen aanlegger voorgebrachte telastlegging zoals zij luidde
bewezen te verklaren, vaststelt dat de
feiten welke het misdrijf uitmaken gepleegd geweest zijn tussen 28 februari
19±9 en 10 januari 1952, data welke in
de omschrijving opgegeven zijn;
Dat het arrest mitsdien de datum vaststelt waarop het misdrijf voltooid werd;
Dat bovendien nit de aan het hof onderworpen rechtspleging blijkt dat de
verjaring van de publieke vordering dienstig gestuit werd op 10 januari 1952, datum van het proces-verbaal van het verhoor van de beklaagde door de gerechtelijke politie van het parket te Charleroi,
optreclende ter uitvoering van een bevel
van de onderzoeksrechter;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 97 · van de
Grondwet, 491 van het Strafwetboek, 15
en 16 van de wet Yan 17 aprU 1878, vormende de voorafgaancle titel van het
vVetboek van strafvorclering, 1101, 1134,
1183 van het Burgerlijk Wetboek, cloorclat het bestreclen arrest, bevinclend dat
aanlegger het recht had de hem door de
lmrgerlijke partij toevertrouwde goecleren te verkopen, het verweermicldel verwerpt hetwelk erin bestoncl staancle te
houclen dat aanlegger het recht had over
de geincle som te beschikken omdat hij
met de burgerlijke parti.i een rekening
had en zelfs clerzelYer schulcleiser was,
om de reden << clat de door de beklaagcle
verstrekte uitleg bewijst dat er in elke
stand der zaak, tussen partijen een betwisting bestaat ll en « dat cle beweerde
schulclvorderingen van Quinet, welke noch
vaststaand noch opeisbaar zijn, geen
schuldvergelijking met zich konden brengen ll, en zoncler in feite de vraag te beslechten of het juist is dat aanlegger met
de burgerlijke partij een rekening had
en zelfs l1aar schuldeiser was, clan wanneer aanlegger betoogcle dat er tussen
1mrtijen overeenkomsten bestonden op
grond waarvan partijen met elkaar een
rekening haclden en dat hij nit hoofcle
van die rekening schulcleiser van de burgerlijke partij was, en het aan het hof
behoorde het praejuclicieel vraagpunt op
te lossen of aanlegger al dan niet schulcl' eiser was, de twijfel hem clienencle ten
goecle te komen, en als niet gebleken te
cloen aanzien het bedrieglijk oogmerk in
het achterhouden der gelden welke hij
ontvangen had en welke hij beweercle op
zijn debet te moeten gebracht worden op
de rekening die hij beweerde te bestaan
en waarvan het bestaan door het bestreclen arrest niet ontkend worclt :
Overwegende clat het bestreden arrest,
het verweermicldel behanclelencl waarbij
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aanlegger beweerde dat hij over de opbrengst van de verkoop der goederen
mocht beschikken omclat hij een rekening
met de burgerlijke partij had en zelfs
haar schuldeiser was, erop wijst dat die
betwistingen uitgebracht na andere uitleggingen welke zodanige bewering niet
inhouden onnauwkeurig zUn; dat aanleggers gezegdens niet clienend zijn, naardien zijn beweercle schuldvorderingen,
welke noch vaststaancl noch opeisbaar
zijn, geen schuldvergelijking met zich
kunnen brengen;
Dat uit die vermeldingen blijkt dat het
middel, waarbij aan het arrest verweten
wordt en de vraag niet beslecht te hebben
of aanlegger met de burgerlijke partij een
rekening had en haar schulcleiser was, en
de conclusies niet beantwoord te hebben,
in feite niet opgaat;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rech tsvormen nageleefd werden en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening tegen de beslissing over de burgerlijke vordering gericht is :
Over het middel, afgeleicl uit de schending van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat het middel niet aanduidt waarin deze wetsbepalingen zouden geschonden geweest zijn;
Dat het middel derhalve wegens zrJn
onduiclelijkheid niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
13 juni 1955. - 2e kamer. - Voorz'itter,
H. Fettweis, voorzitter. - TTe1·slaggever,
H. Bareel. - GeUjkl·wi.rlende conclu.sie,
H. Mahaux, advocaat-generaal. - Pleiter, H. della Faille d'Huysse.
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INKOlVISTENBELASTINGEN.

:i\'IOBILIENBELASTING. VERPLICHTING TOT
BETALING VAN DE MOBILIENBELASTING.
SOHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN OF DEZE
DIE ZE BETALEN, IN BELGIE GEVES'l"IGD ZIJNDE.,

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
l\!fOBILIENBELASTING. NAA~£LOZE VENNOO'l"SOHAP. UITKERING VAN TE VOREN IN
HOOFDE VAN DE VENNOOTSOHAP AANGESLAGEN
RESERVES. AFTREKKING VAN DE TE VOREN
GEHEVEN BELASTINGEN. AFTREKKING TEN
VOORDELE VAN DE VENNOOTSOHAP ALLEEN 'l.'OEGELATEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
l\'IOBILIENBELASTING. NAAMLO.ZE VENNOOT-

I

SCRAP. UITKERING YAN BRUTO DIVlDENDEN.- AFTREKLKING AAN DE BRON VAN SLEOHTS
EEN DEEL VAN DE MOBILIENBELASTING. AANVULLENDE BAA'l.' ALDUS AAN DE AANDEELHOUDERS UI'l"GEKEERD. BELASTBARE BAAT,
WELKE DE BETALING DOOR DE VENNOOTSOHAP
VAN EEN AANVULLENDE MOBILIENBELASTING
MEDEBRENGT.

1 o Indien, de last van de mobilienbelasting principieel do01· de voo1·deeltrek7cende van de inkomsten der roerende
lcapitalen dient ged1·agen te worden, zijn
de schnldenaars van cUe inlcomsten of
clegenen d·ie ze betalen, wannee1· z'ij in
BelgUJ gevest-igd zijn, alleen te1· tt'itsluitintJ van de voonleeltrelckende tot cle
ttitlcedng van die belctst-ing geh01ulen.

(Samengeordende wetten, art. 20, paragraaf 1.)
2° lVanneer een naamloze vennootschap
aan haa1· aandeelhouders dividenclen
uitlceert wellce afgenomen worden op
lwar reserves, welke op het ogenbz.ilc
van hun ontstaan in hootae van de vennootschap, aangeslagen zijn geweest, geschiedt cle attrelcking vctn de te vm·en
op de ttitgelceerde sommen geheven inlcomstenbelast-ingen en netUonale cr·isisbelasting n·iet ten voordele van ae nancleelho·nclers metar ten voordele vnn cle
vennootschetp, schulclenares van de belast·ing op ae tt'itgelcee1·de inlcomsten (1).

(Samengeordende wetten, art. 52, paragraaf 7.)
3° lV anneer een naamloze vennootsclwp
aan z·tJn aancleelhot{.(le·rs een br·uto
w·instetancleel ttitlceert, maa1· enlcel een
aeel van cle mob'ilUfnbelnsUng aft'l"ekt
van dat w·instaancleel, nameUjlc het ve1·schil Mtssen cle op het bntto bed1·ag van
het w·instanndeel berelcende belasting en
ae 80'/n clie, ltt·iclens (t1'ti7cel 52, tJarag·mfen 7 en 8, van de samengeonlencle wetten betreffende de ·inlc01nstenbelasUngen
enlcel ten voorclele van de vennootsc;hnp
ntt·relcbaa1· is, volgt cletct1"'llit een aanvullencle inlcornst, welke een der ancle1·e
bctten ttitrnnalct wellce ann cle aancleelhouaers << 11it wellcen hoofcle en op wellce
w-i,ize oak nitgelceei·cl ll wo·rden, en volrwns nrtikel 15, 1~ Hcl, oncle·r cle belastbetre inkomsten beg1·epen zijn, en een
actnvnllenrle mobilienbelastiny rneclebrengt, wna·rvctn cle vennootschap schttlcUy is (2). (Samengeordende wetten,

art. 15, par. 1, en 20, par. 1.)
(1) Zie verbr., 20 juni 1934 (Bull. en PAsrc.,
1934, I, 323); 7 februari 1939 (An'. TTerbr.,
1939, blz. 46); 14 october en 18 november 1942
(Bull. en PASIO., 1942, I, 228 en 286); 12 januari 1948 (Arr. Verb1·., 1948, blz. 18).
(2) Vergel. verbr., 18 november 1942 (Bull.
en PAs!C., 1942, I, 286).
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derstelt dat de vennootschap een belasting
op zich neemt welke de aandeelhouder anders zou moeten betalen, en dan wanneer
dergelijke belasting niet bestaat wanneer
ARREST.
de vennootschap al wat verschuldigd is
na aftrekking van de te voren betaalde
HET HOF; - Gelet op het bestreden uelasting op het inkomen dat uitgekeerd
arrest, op 20 april 1953 gewezen door het wordt van de aandeelhouders heeft afgeHof van beroep te Brussel;
houden en aan de ontvanger heeft geOver het enig middel, afgeleid nit de stort :
schending van de artikelen 97 en 110 van
Overwegende dat het arrest feitelijk
de Grondwet, 14, inzonderheid 1'!_, para- vaststelt dat de eiseres, naamloze vengraaf 1, 1°, en 14, paragraaf 2, 1<~, para- nootschap, in 1951 aan haar aandeelhougraaf 1, 20, inzonderheid 20, paragraaf 1, ders winstaandelen heeft uitgekeercl wel1°, en 20, paragraaf 2, 34, inzonderheid ke zij van te voren belaste reserves afge34, paragraaf 1, 1 o, en 52, inzonderheid nomen had;
52, paragrafen 1, 2, 7 en 8, van de bij beOver het eerste ondercleel :
sluit van de Reg·ent del. 15 januari 1948
samengeschakelde wetten betreffende de
Overwegende dat, zo, in principe, de
inkomstenbelastingen, 2, inzonderheid 2, last van de mobilHlnlJelasting door de
paragraaf 2, en 6 van de bij besluit van verkrijger van de inkomsten van roede Regent del. 16 januari 1948 samenge- rencle kapitalen client gedragen te worden,
schakelde wetten betreffende de na tionale de schuldenaars van die inkomsten of decrisisbelasting, 33, 1°, van de wet van genen clie ze betalen, wanneer zij in Bel8 maart 1951 waarbij het artikel 2 der sa- gVe gevestigd zijn, niettemin, naar luid
mengeschakelde wetten betreffende de na- van artikel 20 der samengeschakelde wettionale crisisbelasting gewijzigd werd, ten lJetreffenlle de inkomstenbelastingen,
lloordat, ten antwoord op aanlegsters con- de enige zijn die wettelijk tot betaling
clusies, het bestreden arrest : 1 o ver- van de mobilienbelasting gehouden zijn,
klaart dat, wanneer een uaamloze ven- daar de administratie over geen vordenootschap winstnandelen door middel v,an ring tegen de verkrijgers van die inkomte voren aangeslagen reserves uitkeert, de sten beschikt;
vennootschap alleen rechtstreeks de door
Overwegende dat daaruit volgt dat, in
artikel 52 der samengeschakelde wetten onderhavig geval, de schuldenaar van
gestelde regels om de dubbele aanslag te « de uelasting die eventueel op de uitgevermijden genieten kan, dan wanneer, keerde inkomsten verschuldigcl is ll en
krachtens de klare en uitdrukkelijke door artikel 52, paragraaf 7, derzelfde
bewoordingen van artikel 52, de belas- wetten lJedoelcl wordt, niet de aandeelting welke door de aftrekking vermin- houder is die de uitkering geniet, zoals
derd wordt deze is welke de uitgekeer- door de vennootschap, eiseres, lJeweerd
de inkomsten tl·eft, dan wanneer de schul- wordt, lloch de vennootschap zelf;
clenaar van die llelasting de aandeelhouDat, dienvolgens, de bij artikel 52, pader is, die de uitkering geniet - daar de ragraaf 7, voorziene aftrekking niet ten
vennootschap die de belasting afhoudt en voordele van de aandeelhonder, doch wel
betaalt enkel een tussenpersoon voor de desgevallend ten voordele van de vennoothefling is -, en dan wanneer het, bijge- schap moet geschieden;
volg, de aandeelhouder is die de bij arOverwegende dat dit onderdeel van het
tikel 52 voorziene vermindering moet ge- middel naar recht faalt;
nieten; 2° beslist clat, daar de mobilHlnOver het tweede onderdeel :
belasting, op het « bruto bedrag ll der
winstaandelen berekend en betaald moet
Overwegende dat, om te beslissen dat
worden, onverschillig of de vennootschap de mobilienbelasting op het bruto uedrag
al dan niet zou beslist hebben een belas- der winstaandelen client berekend, zonder
ting ter outlasting van de aandeelhoullers de bij paragrafen 7 en 8 van artikel 52
te betalen, het artikel 14, paragraaf 2, der toegelaten vermindering in aanmerking
samengeschakelde wetten toepasselijk is te nemen, het arrest verklaart dat, .zo arwegens het enkel feit dat de vennootschap tikel 14, paragraaf 2, de grondslag aaneen verminderde belasting, welke bij toe-' wijst waarop de taxe client berekend in
passing van artikel 52 der samengescha- geval de belasting ten laste van de schulkelde wetten uerekend werd, afgehouden denaar vult, ter outlasting van de veren betaald heeft, dan wanneer de toepas- krijger, de lJewoordingen van de artikesing van artikel 14, paragraaf 2, naar len 15, paragraaf 1, en 20, paragraaf 1,
luid waarvan de belasting die ten laste 1 o, aanduiden dat, ook in de andere gevalvan de schuldenaar vult, ter outlasting len, de mobilienbelasting die op de aan de
van de verkrijger der inkomsten, voor aandeelhouders van een naamloze vende berekening van de mobilHlnbelasting nootschap uitgekeerde dividenden gevesaan dezer beclrag· wordt toegevoegd, on- tigd wordt ov het bruto bedrag clezer eli-

~
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videnden wordt berekend, dit wil zeggen
Jl, en, ter outlasting der aandeelhouders, door de vennootschap die aileen rechtstreeks van artikel 52 kan genieten aan de fiscus moet betaald worden;
Overwegende dat, cloor alclus op de artikelen 15 en 20 van de samengeschakelde
wetten, met uitsluiting van artikel 14, paragraaf 2, te stennen, het arrest zonder
dubbelzinnigheid beslist dat de aanvullende baat - cUe voor de aandeelhouders
nit de vermindering van de mobilienbelasting, ten gevolge van de toepassing van
artikel 52 ten voordele van de maatschappij, voortvloeit- een der andere baten nitmaakt clie aan hen cc nit welken
hoofde en op welke wijze ook uitgekeerd
worden Jl en volgens artikel 15, paragraaf 1, onder de belastbare inkomsten
begrepen zijn;
Overwegende dat deze reden het beschikkencl gedeelte rechtvaardig"t, en dat
derhalve het tweede onderdeel van het
mic1c1el bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegster tot cle kosten.

« belastingen inbegrepen

14 juni 1955. - 2° kamer. - Yoorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Yerslctggeve1·, H. Belpaire. -

GeHjklniclenrle conclusie, n: Delange, aclvocaat-generaal. - Ple'itc·rs, ·HI-I. Van
Bastelaere en Yau Le:rnseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
1-'tF'l'REKKING DER BEEDS AANGESLAGEN BESTAl\'DDELEN 'l'EN EINDE DE DUBBELE AANSLAG
TE YER~IIJDEN. BEWI.JS DER YE!lEISTE
WETTELIJKE YOORWAARDEN.
LAS'l' VAN
HE1' REWIJS WEGE:\'DE OP DE RELASTINGPLICHTIGE.
INKOMSTENBELASTINGEN.
AF'l'REKKING DEl{ REEDS AANGESLAGEN BESTANDDELEN TEN EINDE DE DUBBELE AANSLAG

TE VERiHJDEN. BEWI.JS DA'l' DE REEDS
AANGESLAGEN INKOMSTEN MET GEEN FINANCIELE LASTEN ZIJN BEZWAARD. BEWIJS
RIJ ~IIDDEL VAN VERlviOEDENS TOEGELATEN.

3°

INKOMSTJDNBELASTINGEN.
AFTREKKING DER REEDS AANGESLAGEN DES'l'ANDDELEN 'l'EN EINDE EEN DUBBELE AANSLAG
TE
VERlviiJDEN.
FEITELIJK
ELEMEN'l'
STREKKENDE '1'0'1' HE'l' BEWIJS DAT REEDS
AANGESLAGEN ELEMEN'l'EN J\iE'l' GEEN FINANCIELE LASTEN ZIJN BEZWAARD. ......c SOUVEREHiE BEOORDELING DOOR. DE RECHTEH OVER
DE GROND.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AF'l'REKKING DER REEDS AANGESLAGEN BESTANDDELEN TE8 EINDE EEN DUllllELE AANSLAG
TE VERMIJDEN. VENNOO'l'SCHAP BEWEHENDE DA'I' EEN S01I NIET l'>IAG WORDEN AANGESLAGEN
OMDA'l'
ZI.J
EEN
VOORBEHOUDEN
WINS1' VAN HE'l' YORIGE DIENSTJAAR UITMAAK'l'. AHRES'l' WELKE DIE AANVOERING
VER\VERP1'. -

BE,VEEGREDENEN VAN I-lET AR-

REST ViTELKE NIET RECH'l'VAARDIGEN DA'l' ER
GEEN DUBBELE AANSLAG VAN El~N ZELFDE INKOMEN BESTAA'I'. NIET GEMOTIVEERD ARREST.

1 o 'I' en eincle tot het voonleel cler bij
artilcel 52 cler sarnengeonlemle 1vetten
betrejJenrle inkomstenbelast·inrJen vOO!'ziene aftrelclc·ingen te wonlen toegelaten
ten eincle cl·ttbbele aanslrtg van een zelfde
inlcomen ·in hoofcle van een zelfcle 1Jelast1ngplichtige te beletten, moet deze
laatste het bewijs leve1·en flat hij cle
tloor tle wet vereiste ·voorwaanlen ve1·vult (1). (Samengeorclencle wetten, arti-

kel 52, par. 10.)

'

2° Het bew·ijs wegende op een naamloz·e
vennootschap clnt rle 1·eecls nangeslagen
•inlcornsten, voortlcomencle van haa1· on1"0erenrle goerleren en van harw ejJectenp01·tefeuille, voor het 1Jelastbaa1·
tlienstjnar met geen financiele lasten
zijn be.zwaanl mag door vermoeflens
wonlen geleve1·rl.
3° De rcchter over rle gronrl beoo·rrleelt
sou.ve·rci.-n de als vennoeclens ingeroepen
fe'itelijke elementen om te bewi.jzen
rlnt rle reerls nangeslagen inlcomsten,
waarvnn een naam1loze vennootschap
rle attreklc-ing van hnar belastbare in7-:omsten vonlert, met geen financ'ii!le
lnsten voor het belnstbawr rl'ienstjaa1·
zijn bezwaanl.
4o Beantwoonlt niet aan rle aanvoe1'ing
van een naamloze vennootschap clat een
gerlm·enrle een maMschappelijlc cl·ienstjaar ingesohreven sam rlie het verschil
vertegenwoo1·rligt t·ussen cle valle mobilii!nbelastin{f wellce zij vrm cle tt-itgelceenle rl:i·virlenclen van het vorig jaa1·
af[Jetrolcken heeft en de 1jenninrlercle
belasUng welke z(j aan rle Schatlcist
heett rnoeten betnlen, b·ij toepassing
vwn nrtUcel. 52 van rle sarnen{Jeonlenrle
wetten betrejJ'encle rle inlcomstenbelastingen, met een 1·eerls aangeslrwen v001'behonrlen winst van het vo1··ig jaar cl·ient
{Jel-ijlcgestelrl en n·iet opn·ieuw mag
worrlen aangeslrt{Jen, het a·rrest tvellce
clie aanvoering ve1·we1·pt zoncler te
rechtvaanli.gen clat e1· geen rlubbele nanslag van een zelfrle inlcomen bestaat.

(1) Verbr., 14 januari 1946 (Arr. Yerb1·.,
1946, blz. 20; Bull. en PASIC., 1946, I, 24).
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ARREST.

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden
mTPst, op 1 februari 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel; 1
Overwegende dat de voorzieningen ingesteld in de zaken nrs F. 1674 en F. 1675
teg·en dezelfde beslissing zijn gericht en
dienvolgens samenhangend zijn;
I. Over de voorziening van de Staat
Over het enig midclel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 52, inzonderheid paragrafen 1, 4, 5 en 10, van de bij het koninklijk besluit van 12 september 1936
en voor zoveel als nodig bij liesluit van
3 juni 19±1 samengeschakelde wetten betreffende de inkomsteubelastingen, 6 van
de wet van 17 juni 1938 tot wederinvoering van de nationale crisisbelasting, en
voor zoveel als nodig, 7 van het besluit van
16 juni 1941, doordat het bestreden arrest
het bedrag der reeds aangeslagen bestendige inkomsten, die van de aan de mobilienbelasting te onderwerpen dividenden
aftreklmar zijn, op 7.53G.gg5 fr. in steele
van 6.551..565 frank bepaalt om reden dat
het stelsel van de administratie betre:ffende de financiele lasten, welke de elementen van het actief bezwaren, die de reeds
aangeslagen inkomsten hebben voortgebracht door zekere rekenplichtige vaststellingen worclt tegengesproken, en inzonclerhei<l door het feit dat de elementen
van het actief waanan sprake, zijnde de
onroeremle goederen en de effectenportefeu~lle, werkelijk bestaan, en door het bestaan van een beschikbaar actief, dat het
opeisbaar passief met meer dan 86.000 fr.
ovrrschrijft; dan wanneer : 1 o deze vaststellingen geenszins bewijzen dat verweerster in verbreking gezegtle elementen van
het actief bij middel van eigen gelden zou
verkregen hebben; zo verweerster in verbreking het bewijs niet geleverd heeft,
hetwelk naar de vereisten van artikel 52
der samengeschakelcle wetten .op haar
rust, dat deze reeds aangeslagen inkomsten welke van haar onroerende goederen ~n van haar effectenportefeuille voortkomen met geen financiele lasten bezwaarcl zijn :
Overwegende dat, in zover het op de
schending van de. artikelen 1319 tot 1322
van het Burgerlijk Wetboek gegroncl is,
het middel, bij gebrek aan nauwkeurige
bepaling van de wijze waarop het bes~re
clen arrest het aan de akten verschuldigcl
VERBR., 1955. 54

I geloof

zou geschonden hebben, niet ontvankelijk is;
Overwegencle dat, door te bepalen dat
de belastingplichtige tot staving van zijn
jaarlijkse aangifte al de gegevens moet
verstrekken waaruit kan worden uitgemaakt dat hij zich in de vereiste. wettelijke voorwaarden bevindt om de door
voormeld artikel 52 voorziene aftrekking
te genieten, ten eiiide dubbele aanslag van
een zelfde inkom en in hoofde van een ·
zelfde belastingplichtige te vermijden,
het paragraaf 10 van artikel 52 van de
samengeschakellle wetten betreffende de
inkomstenbelastingeil op deze de bewijslast doet rusten, doch geen bijzonder middel van bewijs invoert;
Dat het opgelegd bewijs, naardien het
een stoffelijk feit betreft, te weten het
voorkomen onder de belastbare inkomsten van een netto-gedeelte van de reeds
belaste gegevens, door vermoedens kan
geleverd worden;
Overwegende dat, in onderhavig geval,
het bewijs clat krachtens artikel 52 der
Voormelcle samengeschakelde wetten op
verweerster rust, hierin bestond te bewijzen dat, voor het fiscaal clienstjaar 1941
(inkomsten van 1940) de reeds aangeslagen
inkomsten voortkomende van haar onroerenlle goederen en van haar effectenportefeuille waanan zij de a.ftrekking verzocht met geen financH!le lasten bezwaarcl
waren;
Overwegende dat verweerster, om dit
bewijs te leveren, niet tot verplichting
had het historisch verloop van de verkrijging clezer goecleren te beschrijven, inclien
zij bewees dat gezegde inkomsten voor
het be last dienstj aar met geen financiele
lasten bezwaarll waren;
Overwegencle dat de beoordeling der feitelijke elementen welke tot het leveren
van clit bewijs strekken binnen de bevoegdheicl van de rechter over de groncl
valt;
Dat het bestreden arrest, ten clien opzichte, vaststelt dat de bestanddelen van
het actief, waarvan verweerster gewag
maakt werkelijk bestaan en dat het beschikb~·ar actief met meer dan 86 mi.llioen
frank het opeisbaar passief overschrijclt;
Overwegende dat het ]Jestrellen arrest,
tot toepassing van voormeld artikel 52,
nit die niet betwiste feiten l1eeft kumwn
afidclen da t de inkomsten der onroerende
goecleren en van de effectenportefeuille
voor het aangeslagen dienstjaar met geen
financiele Iasten bezwaard waren;
Dat het micldel niet kan aangenomen
worden;
II. Over de voorziening van de Banque
cl'Anvers :
Over het enig micldel, afgeleicl nit de
schencling van de artikelen 97 van de

-850Grondwet, 25, paragraaf 1, 1°, 26, 27 en
52 van de bij besluit van 3 juni 1941 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en 2 van het besluit
van 16 juni 1941 betreffende de nationale
crisisbelasting, doordat het bestreden arrest het door aanlegster bij conclusies
aangevoerd middel niet beantwoord heeft
hetwelk hieruit afgeleid werd dat het
overschot van dividend - namelijk het
verschil tussen de mobili'enbelasting die
in principe verschuldigd is op het door
aanlegster aan haar aandeelhouders op
de wins ten van het boekj aar 1939 toegekend bruto dividend, €n de werkelijk verschuldigde mobilfenbelasting na de bij artikel 52 der samengeschakelde wetten bepaalde aftrekkingen op de reeds aangeslagen bestendige inkomsten die in het clividend begrepen zijn - in de op 31 december 1940 opgenomen rekeningen het deel
is van een geheel van inkomsten dat in
de loop van een voorgaand clienstjaar zijn
fiscale belasting ondergaan heeft, hetgeen
elke latere aanslag en namelijk de opneming van <lit dividendsaldo in de boeken
voor het volgend boekjaar uitsluit, doordat, althans het bestreden arrest niet op
gepaste wijze het aangevoerd middel beantwoord heeft en het clispositief niet gerechtvaarcligd heeft :
Overwegende dat aanlegster bij conclusies staande h'ield dat het dividendsaldo
op de wi_nsten van het boekjaar 1939, ten
bedrage van 2.314.200 frank, een in 1939
verkregen winstgevend bestanddeel is,
da t met een gereserveerde winst van
het boekjaar 1939 kan gelijkgesteld worden, dat aldus reeds belast is geweest, in
deze zin clat al de winsten van het boekj aar 1939 volledig aangeslagen zijn geweest;
Overwegencle dat het bestreden arrest
clit middel van de conclusies dat op de
onwettelijkheill van de dubbele aanslag
van dit zelfde inkomen geg-rond was niet
heeft beantwoord;
Dat het alclus artikel 97 van de Grondwet geschonden heeft;
Dat het middel gegrond is ;
Om die reelen en, de onder n rs 1674 en
1675 van de algemene rol ingeschreven zaken samenvoegencle, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel voor zoveel het het
beroep van de naamloze vennootschap
Banque d' Anvers niet gegrond verklaart,
wat de opneming aangaat in de belastbare
bestanddelen van het fiscaal dienstjaar 1941 van het teveel van de mobilienbelasting van het fiscaal dienstjaar 1940,
en over de kosten uitspraak doet; beveelt
dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwerpt de
voorziening van de Staat; veroordeelt de
Staat tot al de kosten; verwijst de alclus

beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Luik.
14 juni 1955. - 26 kamer. - Voorzitte1·
en verslaggever, H. Giroul, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ GeUjlcl·uidende
cnclus-ie, H. 'Delange, advocaat-generaal.
- PleUers, HH. Van Leynseele, de Mey
en Pirson.
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OVEREENKOMST. STRAFBEDING VOOR
PARTI.T
YERTRAGING IN DE UI'l'YOERING. WELKE DE ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST WEGENS SCHULDIGE NIET-UITVOERING
DOOR DE MEDECON'l'RAC'l'ANT VERYOLGi'. PAR'l'IJ DIE DAARENBOVEN DE Ul'l'VOERING
VAN HET S'l'RAFBEDING NIE'l' ~fAG YERVOLGEN.

De partij in een overeenkomst, die de
ontbin(Ung wegens sclwldige niet-1t-itvoering van een o·vereenlwmst vervolgt
en belwmt, mag, claarenboven, geen cumsp·raali; maken op 71 et voonleel ·van een
stntfbecl-ing welk enkel voor het ge1Jal
·van ve·rt1·ag·ing i.n fle ttUvoering voo1·zien
tvenl (1). (Burg·erlijk vVetboek, art. 1184

en 1229.)
(BELGISCHE STAAT, '1'. TIRTIAUX.)
ARREST.
IIET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 24 111ei 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
OYer het enig 111iddel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 1101, 1134,
1136, 1139, 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1152,
1229 Yan het Bnrgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet, uoordat het bestreden
arrest, vaststellend dat verweerder de
verbintenis welke hij jegens aanlegger
aangegaan had geenszins is nagekomen,
en deswege op de eis van aanlegger de
verbreking van becloeld contract ten naclele van verweerder uitsprekend, weigert
deze te veroordelen tot betaling· van de
bij het contract bepaalden gelclboeten voor
vertraging in de levering, welke 947.800 fr.
belopen, en aanlegger veroordeelt 0111 de
borgtocht terug te betalen welke op die
som cliende te worden aangerekencl, 0111 de
reden cc dat de yerbreking van een contract wegens Yolledige _ niet-nakoming
van zijn verbintenissen door de schuldenaar, zijn voorwerp aan het voor het geval van eenvoudige vertraging bepaald

(1) Zie nota 1 in Bull. en
I, 1126.

PASIC.,

1955,

851
strafbeding doet verliezen; dat immers, naardien de overeenkomst ten gevolge van haar ontbinding, geacht is nimmer bestaan te hebben, er geen sprake
kan zijn van vergoeding wegens vertraging in de uitvoering >> ; dan wanneer de
overeenkomsten voor partijen als wet
gelden, dan wanneer, ingeval daarin ten
aanzien van vertl·aging in de uitvoering
een strafbeding is vervat, er geen lagere
som mag worden toegekend; dan wanneer de vaststelling door het arrest van
de volleclige niet-nakoming de vertraging
in de uitvoering, welke op de bepaalcle
vergoedingen recht geeft, in zich sluit;
dan wanneer de ver!Jreking ten nadele
van de schuldenaar niet tot gevolg heeft
de overeenkomst te doen bescl10uwen als
nimmer bestaan hebbende, dermate dat
de schuldeiser geen recht zou hebben op
schadevergoeding wegens niet-uitvoering
van de overeenkomst, om het even of die
schadevergoeding al dan niet bij de overeenkomst is vastgesteld geweest, en inzonderheid op de in de overeenkomst bepaalcle vergoedingen voor het geval van
vertraging in de uitvoering wegens welke
de ontbinding uitgesproken wordt :
Ov.erwegende dat de bestreden beslissing erop wijst, zonder deswege door de
voorziening gecritiseerd te worden, dat
het straf!Jeding hetwelk in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst
voorkomt en welks toepassing aanlegger
niettegenstaande de ontbinding van het
contract vorderde, enkel doelt op de vertraging in de leveringen, bij uitsluiting
mitsdien van de ontbinding van de overeenkomst wegens foutieve nakoming van
zijn verbintenissen door de schuldenaar;
Overwegende dat het arrest, in strijd
met wat 'in fine in het middel is gesteld,
de ontbincling van de overeenkomst niet
heeft uitgesproken « wegens de vertl·aging
in de uitvoering », doch, bi.i toepassing
van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, op grond van « volledige niet-uitvoering » van de door verweerder aangegane verbintenissen, welke niet-uitvoering « noch aan een toeval of aan de overmacht ... noch aan een font van de schuldeiser » te wijten is;
Overwegende, ongetwijfeld dat naar
luid van artikel 1229 van het Burgerlijk
vVetboek, de schuldeiser tegelijk het nakomen van de hoofdverbintenis en van
het voor eenvoudige vertragin? gemaakte
strafbeding mag vorderen;
~
Doell overwegende dat, zo de schuldeiser, ervan afziende de zelfs na het bepaald tijdstip plaats hebbende uitvoering
van de hoofdver!Jintenis te vorderen, de
ontbinding van de overeenkomst wegens
foutieve uitvoering door de schuldenaar
eist en bekomt, deze ontbinding, ex t1tnc
uitgesproken, aan het voor eenvoudige

vertraging gemaakte strafbeding zijn
voorwerp doet verliezen;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordcelt aanlegger tot de kosten.
16 juni 1955. -16 kamer. - Voorzitter
en verslaggever, H. Sohier, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende
conclnsie, H. Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleitet·s, HH. della
Faille d'Huysse en De Bruyn.
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1° SEQUES'l'ER DER VIJANDELIJKE
GOEDEREN. - DIENS'I' VAN HET SEQUESTER DIE TIJDELIJK HET HANDELSBEDRIJF VAN
DE GESEQUES'I'REERDE VOORTZET. DE
DIENS'I' IS GEEN HANDELAAR.
2° HANDEL-HANDELAAR. - 0NEIGENLIJK MISDRI.JF. - VEREISTE VOORWAARDE
OPDAT HEr ALS EEN DAAD VAN KOOPHANDEL
ZOU WORDEN BESCHOUWD.
1 o De Dienst va'n het seq1testm·, in de
uitoetening van zijn wettelijlce taalc
met betrelclcin[! tot de [!Oederen van de
vijanclelijlce ondet·danen, en narneUjlc
wamteet· hij t'ijdelijlc het hanclelsbedrijf van lle [!BSeqnestt·eet·de voot·tzet,
heett n'iet de hoeclani{fheifl, van hanclelaar (1). (Besluitwet van 23 augustus

1944, art. 8, 2e lid.)
2° Een one'igenlijlc misclrijf wordt enkel
als een llaad van lcoophanrlel beschou'Wd
wannem· het dom· een handelaar geplee[!d wo'rdt. (Wetboek van koophan-

del, art. 2.)
{DIENS'l' VAN HET SEQUESTER, T. P.
LABORA'l'OIRES TUYPENS.)

Y.

B. A.

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 april 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 12, en inzonderheid 12, 1 o; van de wet van 25 maart
1876, bevattende de eerste titel van het
voorafgaand vVetboek van burgerlijke
(1) Verbr., 8 april 1948 (A1·r. Ve1·br., 1948,
biz. 199); 9 maart 1950 (ibid., 1950, biz. 459);
18 januari 1951 (ibid., 1951, blz. 259). Zie
ook verbr., 14 december 1922 (B~tll. en PAsrc.,
1923, I, 111) en 7 januari en 6 mei 1926
(ibid., 1926, I, 159 en 364).

-852rechtsvordering, gewijzigd bij artikel 4
van het koninklijk besluit nr 63 van
13 januari 1935, 1, 7 en 8 van de besluitwet van 23 augustus 1944 betreffende het
sequester van de vijandelijke goederen,
rechten en belangen, 1, 2, en inzonderheid
2, laatste lid, van de wet van 15 december 1872 bevattende de titels I tot IV van
boek I van het Wetboek van koophandel,
doordat het bestreclen arrest ten grande
beslist lleeft over de vordering tot aquiliaanse vel.'antwoordelijkheid welke door
verweerster tegen aanlegger v66r de rechtbank van koophandel op grond van door
dezelve in llet belleer van een sequester
van vijandelijke goederen begane fouten
ingesteld werd, dan wanneer, bijaldien
hij ook het bedrijf van de gesequestreerde voortzet, de dienst van het sequester,
welke een sequester van vijandelijke goederen beheert, geen handelaar is ; waaruit volgt dat zijn gebeurlijke misdrijven
of oneig·enlijke misdrijven geen daden van
koophanclel zijn naar de zin van artikel 2,
in fine, van llet vVetboek van koophandel
en dat 11E't bestreden arrest dienvolgens
het beroepen vonnis diende te vernietigen,
claar de rechtbank van koophandel 1·aUone materiae onbcvoegd was om van
de vordering kennis te nemen :
Overwegende clat nit de vaststellin~~en
van de rechter over de grond blijkt :
1 o dat de goederen, rechten en belangen
van de onderneming Belgo-Pharma, krachtens de besluitwet van 23 augustus 1944,
als vijandelijke goederen, rechten en belangen onder sequester zijn gesteld geweest; 2° clat aanlegger het hanclelsbedrijf van de gesequestreerde voortgezet
lleeft; 3° dat verweerster v66r de reclttbank van koopllandel llet herstel gevorderd heeft van het nadeel dat haar berokkend wercl door daden van onrechtmatige mededinging welke aanlegger in,
die exploitatie zou verricht hebben;
Overwegencle dat de rechter over de
grond aanlegger jegens verweerster schuldig verklaard heeft aan daden van onrechtmatigc mededinging en, vooraleer
llet bedrag der schade vast te stellen,
een deskundig onderzoek gelast heeft;
Overwegende dat, aangezien de ondersequesterstelling van de goederen van een
vijandelijke onderdaan en de vereffening
van die goederen oorlogsmaatregelen zijn,
de Dienst van llet sequester, in de uitvoering van de hem bij de wet toevertrouwde opdracht, en onder meer wanneer hij, zoals hij nit kracht van artikel 8, lid 2, van de besluitwet van 23 augustus 1944 het vermag te doen, tijdelijk
het handelsbedrijf van de onder sequester
gestelde persoon voortzet, niet als lasthebber of bij vertegenwoordiging van die
persoon optreedt, maar een eigen functie
uitoefent welke hem in het belang van de

Natie door de wet verleend wordt" dat
hij mitsdien geen handelaar is ;
'
Overwegende dat, volgens het in het
middel aangeduid artikel 2, laatste lid,
van het vVetboek van koophandel, de oneigenlijke misdrijven, onder meer, enkel
geacllt worden daden van koopllandel te
zijn inclien zij door een handelaar verricht worden;
Overwegende derhalve dat het bestreden arrest ten onrechte niet ambtshalve
de bevoegclheid van het hof van beroep
m.tione matel"iae afgewezen heeft en,
over de grond beslissend, een onderzoeksmaatregel gelast heeft;
])at het middel gcgrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden 011
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Luik.
1G juni 11155. - 1• kamer. - Voo1·zitter,
H. Sohier, raadsheer waai:nemend voorzitter. - TTe1·slnggever, H. Daubressc. Gelijkl·wlrlencle oonolns'ie, H. Hayoit de
Termicourt, procureur-generaal. - l'le·ite1·s, HH. Simont en Veldekens.
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BELGISCH CONGO. -

ARREST WELK EEN
GETUIGEN\'EHHOOR TOELAA'l'. - BURGERLI.JKE
ZAKEN. .A.ANGESTELDI~ RAADSHED;R DIE IIET
GE'l'UIGENVERHOOR HEEF'r GESLOTEN BUITEN
WETEN VAN DE PARTI,J WELKE HET HAD AANGEVRAAGD. ~ SOHEI\'DIKG VAN DI~ RECHTEN
DER VERDEDIGING.

Sohen(lt de reohten der venle(/'ig·in.!J de
slu.iting vnn een getnigenverhoor buiten
het weten vnn de pn1·tij clio bij een
cloo·r een hot vnn beroezJ vnn Belgisoh
Congo gewezen nrrest toegelnten was geweest getuigen te cloen oncle1·lwren,
W(tnneer cl·ie pnrtij nl cle getuigen clie
z·ij ve·rkkwrcl hnd te w'illen op·roepen
nag niet h££(l laten onclerhoren (1).
(JOBE, T. DAGNEAUX.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 januari 1953 gewezen cloor
!let Hof van beroep te Elisabethstad;
Over het enig- middel, afgeleid nit de
(1) Zie nota 1 in Bull. en PAsiC., 1955,
I, 1128.

-853schending van de artikelen 7, 8, 8bis,
8ter, 15, 17, 19, 23, 29, 30, 36 en 57 van de

1952 op verzoek van verweerder vastge-

steld heeft dat aanlegster niet verscheen
ordonnantie van de administrateur-gene- en het getuigenverhoor gesloten heeft;
raal in Congo over de lmrgerlijke rechts- 5° dat de zaak bij ten verzoeke van verpleging van 14 mei 188G, goedgekeurd bij weerder betekend exploot opnieuw ter zithet decreet van 12 november 1886 en ting van 1G december 1952 is gebracht gegewijzigd en aangevuld bij het decreet weest; (jo dat aanlegster alstoen aanvan 13 juli 1923, van de ordonnantie van gevoerd heeft dat zij onwetend was van
de administrateur-generaal in Congo, de vaststelling der verleng·de getuigenverover de bij het regelen der betwistingen horen en geconcludeerd heeft dat cle rechin burgerlijke en handelszaken in acht te ter in hoger lleroep zou zeggen « dat genemen beginselen, van 14 mei 1886, goed- intimeerde (hier verweerder) ten onrechte
gekeurd bij het decreet van 12 november de verhoren op 29 september 1952 heeft
doen sluiten JJ en haar machtigen zou nog
1886, 1 van het decreet van 12 november
1886 tot goedkeuring van de ordonnantH!n getuigen te laten horen;
Overwegende dat nit geen enkel stuk
van 14 mei 1886 en 15 juli 188G in rechtszaken, 20, inzonderheid 20, lid 3, van de blijkt, hetzij dat de verlengde verhoren
wet van 18 october 1908 op het gouverne- ten overstaan van beide partijen op
ment van Eelgisch Congo, en schending 29 september 1952 zouden vastgestehl gevan de rechten der yerdediging, doordat weest zijn, hetzij dat aanlegster zou verhet bestreden arrest aan aanlegster inver- wittigd geweest zijn van een vaststelling
breking haar eis tot echtscheiding ontzegd op die datum welke eenzijdig door verheeft, op grond van getuigenverhoren weerder bekomen werd;
Dat dezes conclusies generlei ontkenwelke ter zake gelast doch onwettelijk
buiten aanwezigheid van aanlegster en ning van het door aanlegster gestelde inbuiten haar weten afgesloten werden, en houden, en in dit opzicht enkel luiden
« dat ap11ellante (hier aanlegster), die
geweigerd heeft, vooraleer recht te doen,
het verhoren toe te staan van de getui- bij de verhoren van 29 september 1952
gen die aanlegster door de onwettelijke verstek lteeft laten gaan, in de zaak weer
sluiting der getuigenverhoren belet was versclteen toen deze bij een dagv aardinggeweest te doen l10ren, onder het voor- oproeping op de rol van de 166 december
wendsel dat het horen van die getuigen, gebracht werd JJ;
Dat het bestreden arrest voormelde
zeer nauwe verwanten van aanlegster,
niet van aard bleek om aan het voldoende conclnsies van aanlegster afwijst bij lJevoorgelicht hof enig nieuw gegeven te schouwingen welke tot de grond Yan het
verschaffen, aldus het normaal verdedi- geschil betrekkelijk zijn, namelijk da t
gingsrecht van aanlegster in verlweking l1et door aanlegster verzocht verhoren van
r,;chendend, en inzonderheid haar bij een getuigen << niet van aarcl hlijkt enig nieuw
vroeger arrest van het hof behoorlijk er- gegeven te verschaffen aan het J;tof, dat
kend recht door getuigen de feiten te be- acht voldoende voorgelicht te zijn JJ;
Overwegende dat mitsdien blijkt clat
wijzen welke geschikt geacht waren om
haar vordering tot echtscheiding te recht- de verlengde getnigenverhoren buiten weten van aanlegster op 29 septern ber 19;)2
vaardigen :
vastgestelcl geweest en dat verweerOverwegende dat nit de regelmatig zijn
met schending van de rechten der
overgelegde stukken, en inzonderheid nit der
verdediging alstoen de sluiting ervan bij
het uittreksel nit de door partijen in ha- afwezigheid van aanlegster geYorclerd
ger beroep genomen conclusies blijkt : heeft;
1° dat bij een ari·est van 22 januari 1952
Om die redenen, verbreekt l1et bestreaan aanlegster werd toegestaan, tot staden arrest; beYeelt dat melding Yan onving van haar vordering tot echtscheiding,
door getuig·en feiten te bewijzen welke derhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
een belediging van erge aard opleveren;
2° dat de op 10 maart 1952 ten overstaan veroordeelt verweercler tot de kosten, met
van beide partijen gehouden verhoren inbegrip van de kosten der tot stitving
tot met 7 april daaropvolgend zijn ver- van de voorziening overgelegde uitg~ften
lengd geweest; 3° dat, de aangestelde en uittreksels; verwijst de zaak nanr het
raadsheer met andere functies zijnde be- Hof van beroep te r,eopoldstad.
last geweest, er bij een arrest op tegen1G juni 1955. - 1" kamer. - FoorzUter,
spraak van 8 juli 1952 een magistraat is
aangeduid geweest om hem te vervangen, . H. Sohier, raaclsheer waarnemend vooren aan de Hechtbank van eerste aanieg zitter. ~ Ferslaggeve1·, H. Daubresse. te Luik ambtelijk is opgedragen geweest Strijdige conclH,sie, H. Raoul Hayoit de
een in Belgie teruggekeerde getuige te Termicourt, procureur-generanL - Pleiverl10ren, en de zaak weder naar de alge- ters, HH. Delacroix en Struye.
mene rol werd verwezen; 4° dat de tweede aangeduide raadsheer op 29 september
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1° BETALING. - AANBOD. - BEGRIP.
2° OVEREENKOMST. - 0N'l'BINDING BIJ
TOEPASSING VAN AR'l'IKEL 1148 VAN RET BURGERLI.JK vVETBOEK. QNTBINDING
TUNC ll. UITZONDEJUNG.

cc EX

1° Het aanbocl, door cle sclmlclenaar·, om
een betaling te doen cc inclien cle r·echtbanlc hem clanrtoe mogelij lcs zo~b ver·plichten ll 'is geen annbocl van beta ling.
2° Alhoewel cle ontbincling van een wecle·rke·l"ig contmct, b·ij toepnssing van
cwtflcel 1184 1Jan het Burge1'lifk lVetboek,.. p·rinc·ipieel ex tunc {Jeschieclt,
spreekt de r·echter wettelijk cle ontbincl·ing ex nunc vnn een overeenlcornst clie,
zoals het hwur·cont-ract, een opeenvolgencle rtitvoe1'ing ver·e·ist, tvnnneer de
v661" cle ontb-i.mling gelevenle tJrestnUes
voor geen teruggave vatbacw zijn (1).
(PHILIPPART, '!'. WERA.)
ARU.ES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, 011 13 maart 1954 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Overwegende dat nit de aan het hof onderworpen stukken blijkt dat de door verweerder ingestelde vordering strekte :
1 o tot betaling van de huurgelden welke
aanlegger volgens een huurovereenkomst
van 31 augustus 1952 schuldig was; 2° tot
geldigverklaring van een op de roerende
goederen in het bezit van voormelcle aanleggers gelegd vandbeslag en tot omzetting van bewust pandbeslag in uitvoerbaar beslag; 3° tot ontbincling van de
huurovereenkomst ten nadele van aanlegger;
Da t aanlegger tegen die vordering verscheidene tegeneisen heeft doen gelden;
Overwegende dat de eerste rechter aan
verweercler zijn vordering had toegewezen; dat lle rechter van eerste aanleg te
Brussel, in hoger beroep bij verstek uitspraak doende deze beslissing bevestig!le;
dat, na aantekening van verzet, het bestreden Yonnis clit verzet afwijst; dat,
verweerder gebl'Uik gemaakt hebbend van
het recht zijn eis in de loop des gedings
te vermeerderen, naarmate het gebruik
van het gehuurde door aanlegger voortduurde, het vonnis hem een som toekent
(1) DE PAGE, cl. II, nr. 826; PLANIOL,
RIPERT en EsMEIN, cl. VI, biz. 584; AUBRY,
RAU en BARTIN, cl. lV, biz. 119 en 120;
BAUDRY-LACANTINERIE en WAHL, Lo~tage,
d. I, m·. 1391; Fr. verbr., 16 februari 1932

gelijk aan het bedrag der hm·en welke
zouclen zijn vervallen met inbegrip van
de huur voor de maand februari 195·!; dat
het vonnis aan aanlegger zijn 'tegeneis
ontzegt;
Over het eerste middei, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis niet
kan beschonwd worden als wettelijk met
redenen omkieed zijnde daar het geen
antwoord heeft verstrekt op de conclusies
waarbij aanlegger, met betrekking tot de
geldigverklaring van het pandbeslag en de
tegeneis tot op de vervallen of te vervallen hm·en aan te rekenen schadevergoeding, heeft doen gelden << dat het verzoekschrift tot bekomen van dit beslag is
ondertekend geweest door de zoon van
apvellant (in werkelijkheid geintimeerde)
die de handtekening van zijn vader nagemaakt had; dat deze naderhand een volmacht overlegde welke hij zogezegd op
2 januari 1953 aan zijn zoon zou afgeleverd
hebben en waarbij aan deze toegestaan
wercl alle stukken te ondertekenen; dat
clie volmacht geen zekere vaste dagtekening heeft en geen machtiging verleende
tot het aanbrengen van een valse handtekening; dat in elkgeval het verzoekschrift
de vermelding moest inllouden dat de zoon
bij volmacht handelde; ... dat dit uitzonderlijk beslag, gesteund op een valse reden
en op een verzoekschrift dat van een valse
handtekening voorzien is, niet geldig kan
verklaard worden; dat het anderzijds
slaat op gans het voor de handelszaak
dienend meubilair en op alle aan appellant toebehorende stofstukken zodat deze
sedert 26 januari 1953 gedurende enkele
maanden in de onmogelijkheicl heeft verkeerd zijn beroep normaal uit te oefenen;
dat het onwettelijk op zijn eigen weefsels gelegd beslag hem belet heeft meerdere maanden zijn kleermakersberoep
uit te oef!(nen; ... dat het deswege gelede.n nac1eel1ex aeq'no et bono kan geraamd
worden op 100.000 frank, welke som op de
vervallen of te vervallen huren zal worden aangerekend )) :
Overwegende dat aanlegger, zoals hij
het in het middel betoogt, doen gelden
had dat het te zijnen laste verricht pandbeslag onwettelijk was verzocht geweest
bij wege van een verzoekschrift voorzien
van een valse handtekening welke door
verweerders zoon aangebracht werd; dat
hij gestelcl had dat het bewijs niet geleverd was dat verweerders zoon hoedanigheicl had om in de plaats van zijn vader
te tekenen en dat hij in elk geval niet
(Sirey, 1932, 1, 163) en de vorige arresten
vermeicl in de nota's 2 .en 3. Raadpl. ook
verbr., 16 september 1943 (Bull. en PAsrc.,
1943, I, 342).

-855met diens naam tekenen mocht; dat hij
tot de nietigheid van het beslag besloten
had en, onder aanvoering dat bewust onwettelijk verricht beslag hem een aanzienlijk nadeel berokkend had, een eis
tot schadevergoeding op de begane onwettelijkheid gegroncl had;
Overwegende dat de rechter over de
grond die stelling van aanlegger noch in
de aan zijn beslissing eigen gronden, noch
door de verwijzing welke hij deed naar
de gronden van de eerste rechter beantwoord heeft, naardien deze de voorgebrachte grief niet heeft te behandelen gehad;
Dat het micl<lel gegroncl is;
Dat het evenwel aileen kan leiclen tot de
verbreking van de clelen van het dispositief waarin de rechter in hoger beroep :
1 o aan aanlegger zijn verzet tegen het
vonnis van 9 juli 1953 ontzeggend, het
dispositief van het beroepen vonnis van
27 maart Hl53 gehanclhaafd heeft, in zover claarbij het bij akte van cleurwaarder Vankelecom gelegcl pandbeslag geldig
verklaarcl en in uitvoerbaar beslag omgezet werd; 2° aanleggers conclusies afgewezen heeft welke strekten tot toekenning van schadevergoeding wegens een
onwettelijk gelegcl beslag;
Over het tweecle midclel, afgeleicl nit de
schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1.184, 1244 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreclen
vonnis de verbreking van de hnur doet
rusten op de grond clat aanlegger, sedert
hij het gehuurde betrokken heeft (31 augustus 1952) , ernstig aan de hem door de
overeenkomst opgelegcle hoofdzakelijke
verplichtingen is te kort gebleven, dan
wanneer de verbreking zowel door de eerste rechter als door de rechtbank slechts
vanaf 1 april 1953 is uitgesproken geweest, en dan wanneer aanlegger zich
claartegen had verzet onder het aanbod
« alle achterstallen te betalen ingeval de
rechtbank hem, indien mogelijk, daartoe
zou verplichten JJ, waaruit volgt dat het
vonnis tegenstrijdigheid inhouclt en het
- wettelijk begrip van de verbreking ex
t·unc der weclerkerige contracten miskent,
vermits het onverenigbaar voorkomt een
lmurovereenkomst geclurende meerclere
maanden niettegenstaande de voortdurencle tekortkomingen van een contractant aan zijn l10ofdzakelijke verbintenissen te handhaven en die overeenkomst
bij toepassing van de artikelen 1184 en
1741 van het Burgerlijk Wetboek voor een
latere datum wegens dezelfde tekortkomingen te verbreken, zonder acht te slaan
op het door de sclluldenaar ge<laan aanbod zijn verbintenissen na te komen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegger, door aan te
biedr.n alle huurachterstallen te betalen

« ingeval de rechtbank hem, indien mogelijk, dam·toe zou verplichten JJ, zijn verbintenissen niet heeft nagekomen, cloch
integendeel in gebreke is gebleven ze na
te komen;
Dat de rechter over de groncl terecht
geweigerd heeft het aldus gedane aanbod
in aanmerking te nemen, als geldencle als
vervulling, door aanlegger, van zijn contractuele verbintenissen;
Over het tweecle ondercleel :
Overwegencle clat ten tijde waarop de
eerste rechter uitspraak behoorde te doen,
verweerder in het verleden de verbintenissen uitgevoercl had welke te zijnen
laste nit de gesloten huurovereenkomst
ontstaan waren, door aan aanlegger het
genot van het gehuurde panel te verschaffen; dat clie prestatie hem niet zou kunnen terug verstrekt worden geweest;
Overwegende derhalve dat de rechter
over de grond door te beslissen dat de
huurovereenkomst slechts op 1 april 1953
zou ontbonden zijn, noch artikel 1184 van
het Burgerlijk Wetboek, noch enige a·ndere in het middel aangeduide wetsbepaling geschonden heeft;
Dat geen der onderdelen van het middel
gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, in zover het, aan aanlegger
het tegen het vonnis van 9 juli 1953 aangetekend verzet ontzeggend, het clispositief van het vonnis van 27 maart 1953 gehandhaafd heeft waarbij evehgemeld vonnis het op sommige goederen van aanlegger gelegd pandbeslag geldig had verklaard en in een uitvoerbaar beslag had
omgezet, en in zover het aanleggers conclusies welke strekten tot toekenning van
schadevergoeding wegens onwettelijk uitgevoerd beslag afgewezen heeft en over
de kosten uitspraak l1eeft gedaan; verwerpt de voorziening voor het overige;
veroordeelt aanlegger en verweerder elk
tot de helft der kosten; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt
:worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; verwijst de alclus
beperkte zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Charleroi.
16 juni 1955. - 1" kamer. - Foorzitte1·,
H. Sohier, raadsheer warnemend VOOl'Zitter. - Ferslaggever, H. Pil·et. - Gelijlcl~tidende concl·ttsie, H. Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiter,
H. Simont.
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ARBEIDSONGEV AL.

00RZAKELIJK
VERBAND TUSSEN DE SCHADE EN HE'f ARBEIDSONGEVAL. BEWIJS RUSTEND OP HE'l'

-856SLACH'l'OFFER. DEN.

GEEN WE'l'l'ELIJK YERMOE-

Incl-ien a?·tikel 1 van lle samengeor·llenlle
wetten bet·reftencle lle ver·goecling ller
schcule voortspntitenlle ~t-it lle ar·beillsongevallen bepaalt flat ·cc het in cle looZJ
vcm lle uitvoerintJ lle·r arbeiclsover·eenkomst over·komen ongeval, zolang het
tegencleel niet 'is liewezen, ve-roncle·rstelll
wonlt ingevolge clie 1~it·wering te zijn
vcroor.'!Jctnkt >l, stelt geen be]Jal'ing van
clie wetten het slachtofjer· oj zijn r-echthebbenclen vrij het bewijs te leve·ren
clat cle _qelcclen schacle hcwr oorzank ·in
het ongevnl vindt.
(N. V. DE YADERLANDSCHE, T. SEIJTIECHTS.)
AR.REST.

HE'l' HOF; - Gelet op het lJestreden
vonnis, op 10 juni 1954 in hoger beroep
gewezen aoor de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen;
Overwegende dat, naar luid van de bestreclen beslissing, Frans Sebrechts op
26 noYemller 1951 het slachtoffer is. geweest Yan cen arbeic1songeval, waarbij hij
Yan een wagon, die hij loste, ten grontle
Yiel en een pols brenk opliep; clat hij vervolgens cle kentckenen nm hevige maagbloeding vertoondc, op 8 d2cember moest
geoperem·~l worden en op 14 december
overleed; dat verweenlers, zijn rechthebbcnden, ult hoofde Yan dat overlijden de
door de wet op de arbeiclsongeyallen bepaalclc Yergoedingen gevorderd hellben;
dat de ec]:ste rechter hun eis afgewezen
heeft; dat het lJestreden vonnis bij hel'vorming, de dood als het gevolg Yan het
arbeidsongeval van 26 november 1951 beschouwd he eft;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van cle artikelen 1 en 3 tler samengeordende wetten op de arbeic\songevallen (wet van 24 december 1903 en andere, samengeorclen{l bij het koninklijk
besluit van 28 september 1931), 1315 van
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grandwet, clooruat het lJestreden vonnis, na
vastgestelcl te hebhen dat het strafrechtelijk onderzoek met betrekking tot het
kwestieus arbeiclsong·eyal « als bijzonder
summier voorkomt ll, en clat « geen enkele
feitelijke omstandigheid nader wercl toegelicht zoals de aard van ~le lJewerkingen, de wijze van vallen ... met een woorcl
zoals alle nadere gegeyens met betrekking
tot de juiste weergave van het voorval ll,
beslist heeft tlat << gelet op het beschermencl karakter van de wet op de arbeidsongevallen en het vermoeden dat zij in
haar artikel3 ten voordele van het slachtoffer invoert, het gebrek aan gepast onclerzoek niet ten naclele van het slachtoffer mag uitYallen ll - en clienvolgens voor

recht gezegcl heeft dat het overlijden van
het slachtoffer het gevolg is van het arbeiclsongeval en eiseres tot de betaling
van de wettelijke vergoedingen veroordeeld heeft, - clan wanneer artikel 3 van
de wet op de arbeiclsongevallen geen enkel vermoeclen ten voordele van de slachtoffers der becloelcle ongevallen inYoert;
clan wanneer noch artikel 3 dezer wet
noch artikel 1 - in de veronderstelling
dat artikel l door het bestreden vonnis
bedoeld werd - het slachtoffer van een
arbeidsongeval vrijstellen van de verplichting het oorzakelijk verband tussen
het ongeval en cle gelellen schade te !Jewijzen; dan wanneer artikel1315 van het
Burgerlijk ~Wetboek aan tle rechthelJlJenden van het slachtolrer de last van het
bewijs van clit oorzakelijk verband oplegt, dan wanneer in subsicliaire orde het
onmogelijk is nit te maken in hoever het
lJestreden vonnis op het ingeroepen << vermoeden ll steunt en dan wanneer deze ondnidelijkheicl in de motivering aan het
hof niet toelaat zijn controlerecht over
de wettelijkheid van de bestreden beslissing nit te oefenen :
Overwegende clat het bestreden vom1is
lJeslist dat in de val van SelJrechts de
oorzaak ligt yan de inwenclige bloeaing,
die zijn dood veroorzaakte; dat het cUe beslissing gronclt op de dubbele overweging,
eensdeels dat, gelet op het bcschermend
karalder van de wet op .de arbeillsongevallen en het vermoeclen clat door haar artikel 3 ten voorclele van het slachtoffer
wordt ingevoercl, het gebrek aan gepast
onderzoek niet ten zijnen nadele mag
uitvallen en anclerdeels, clat er overigens
volcloencle elementen Yoorhanclen zijn om
de bloecling als lJewezen te beschouwen,
namelijk de verklaring van gctuige Van
Herck, deze van dokter Hofkens en cle
wtjze zelf waarop het slachtoffer van een
wagon op de stenen is gevallen;
Overwegencle clat artikel :l van de samengeorclencle wetten geen vermoeden ten
voorclele van het slachtoffer ingevoerd
heeft;
Overwegende dat, indien die wetten tot
bescherming van de arbeidm·s ingevoerd
werclen geen bepaling cr van het slachtoffer of zijn rechthebbenden vrijstelt bij
toepassing van artikel 1315 van het Bnrgerlijk Wetboek, het bewijs te leveren dat
de geleden schade haar oorzaak in het ongeval vindt;
Overwegende clat het bestreden vonnis
niet toelaat te onclerscheiclen of, naar de
mening van de rechter over de groncl, de
door hem aangestipte hoger vermelde elementen op zich zelf het bewijs van het
oorzakelijk verband tussen de val van het
slachtoffer en de inwenclige bloecling
waardoor de cloocl ontstaan is uitmaken,
welk bewijs wettelijk toelaatbaar ~s, dan
wel of hij ze enkel !Jij inachtneming van

-857het beschermend karakter van de wet en
van het ingeroepen vermoeden en omdat
het strafrechtelijk onderzoek al te summier geweest was als een voldoend bewijs beschouwd heeft; dat in dit tweede
geval zijn beslissing op een door de wet
niet bepaald vermoeden gegrond zijnde
niet regelmatig gerechtvaardigd zou zijn;
dat die dubbelzinnigheid der motieven
met de ontstentenis er van gelijkstaat
en dat aldus de bestreden beslissing het
artikel 97 van de Grondwet geschonden
heeft;
Dat het middel dient aangenomen te
worden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis; beveelt llat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant
van het vernietigde vonnis; veroordeelt
aanlegster tot de kosten; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Mechelen.

gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Verviers ;
Gelet op het middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van ·de
Grondwet, 1134 en desnoods 1319 tot 1322
van het Burgerlijk ·wetboek, doordat het
bestreden vonnis verklaart dat artikel 23
van het algemeen beveinr 14 van 15 maart
1929 waarbij aan << de bediende die, zoals
bewezen is, ongewettigde uitgaven voor
cle kassen der maatschappelijke zekerheid
hebben veroorzaakt 11, opgelegd wordt het
bedrag ervan terug te · betalen ten lleze
niet kan gelden, naardien 1;erweel'(1er
als een door een ongeval buiten de clienst
verwonde bediemle, en niet als een zieke
bediende dient beschouwd te worden :
1° zonder antwoord te verstrekken op
het door aanlegster bij conclusies hieruit
afgeleid middel dat, om de termen « zieke
bedienden » welke in voormeld artikel 23
voorkomen juist te interpreteren er cHenlie uitgegaan te worden van het 1:eglement
17 juni 1955. - 1 e kamer. - VoorzitteT,
H. Vandermersch, raallsheer waarnemend van de geneeskunclige c1ienst van 1 april
1929, hetwelk uitdrukkelijk cliegenen
voorzitter. - Verslaggever, H. Neveu. « waarvan de vcrwonlling voortkomt van
Oelijlclu·iclencle conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal. - Plciters, HH. Struve een ongeval dat niet in lle loov of ten gevolge van de uitwering van de flienst
en VanRyn.
overkomen is » met de zieke beclienden
gelijkstelt, zodat artikel 23 van het algemeen bevel nr 14 in dit geval moest toege1e KAMER. - 17 jlmi 1955
l1aSt worden; 2° dan wanneer de onderscheidene reglementsbe11alingen welke
1° MIDDELEN VAN VERDREKING.
aanlegster inriep, en welke tussen parBURGE'dLIJKE ZAKEN. 0VERBODIG MIDtijen als overeenkomst gelclen, helder en
DEL. - BE~RIP.
nauwkenrig de betekenis aangaven die
2° REDENEN DER VONNISSEN EN partijen bedoeltl hel>ben aan de woorden
« zieke becliende >l toe te kennen, zodat het
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. bestreden vonnis aan die woorden geen
00NCLUSIES. NIET OVERLEJGEN VAN EEN
STUK WELK EEN l\UDDEL RECHTVAARDIG'l'. andere .betekenis kon toeschrijven zonder
- VERPLICH'l'ING VOOR DE RECHTER DE VER- de overeenkomst tussen partijen te miskennen :
WERPING VAN HET l\IIDDEL TE MOTIYEREN.
Overwegende dat verweerder bewcert
1 o Een midclel is niet overbodig ten opdat het middel niet ontvankelijk is om
r<·ichte van een ande?'e wanneer clit
de reden dat het slechts tegen een der
laatste niet volstaat om het dispositief
gronden van het vonnis opkomt en de anvan ae bestreclen lieslissing te 1"echtdere onverlet laat, welke de beslissing gevaardigen.
,
noegzaam rechtvaardigen;
II et mid del welk en lid clorgeli,i lee lieweegOverwegende dat het bestreden vonnis
~·eden critiseert is d·us ontvanlceUjlc.
de aanleggende vennootschap veroordeelt
2° II et niet overleggen van een stuJc
zowel om de reden dat artikel 23 van
wawrop het in conclusies voorgebrachte
haar reglement ten deze niet toepasselijk
midclel ste'ltnt, laat de 1'echter niet toe
zou wezen, als om de reden dat de voorcle verwerping van het middel niet te
waarden met betrekking tot de vordering
motiveren (1).
tot terugeising van het niet verschuldigde
niet verenigd zijn;
(N, l\L BELGISCHE SPOORWE~EN, '1'. PHILIPPE.)
Overwegende dat de eerste grond niet
overtollig is ten opzichte van de tweede;
ARREST.
dat immers - de Iaatstbedoelde grond
HET HOF; - Gelet op het bestreden overeind blijvend- aanlegster gerechtigd
vonnis, op 14 april 195± in hoger beroep zou kunnen verklaard geweest zijn om
teruggave van de door haar uitgegeven
sommen te bekomen indien de reglements(1) Zie verbr., 26 september 1929 (Bull.
bepalingen, welker draagwijdte de vooren PASIC., 1929, I, 313).
ziening het bestreden vonnis verwijt mis-

.

-858keml te hebben, ten deze toepasselijk
waren verklaard geweest; dat, aangezien
de tweede grond op zich zelf het dispositief niet rechtvaardigt, de exceptie van
niet-ontvankelijkheid niet kan slag en;
Over het eerste onderdeel van het middel :
Overwegende dat nit de overgelegde
stnkken blijkt dat aanlegster, om de gegrondheid te bewijzen van door haar op
het loon van verweerder, bediende in haar
dienst, gedane afhondingen, doen g·elden
had, ten eincle de sommen welke zij aan
voormelde becliende ten gevolge van een
« bniten de dienst ll gebenrd ongeval gestort had terng te krijgen, dat, naardien
die stortingen niet gewettigd waren, verweerder bij toepassing van zekere reglementsbepalingen welke de betrekkingen
tussen partijen beheersen verplicht was
het beclrag ervan terng te betalen;
Overwegende onder meer dat, lnidens
artikel 23 van het door aanlegster ingeroepen en in dezer conclusies aangehaald
algemeen bevel nr 14 van 15 maart 1929,
zonder dat ten aanzien van de inhond
van dat artikel enige betwisting zij gerezen, << de bedienden die, naar bewezen
is, ongewettigde nitgaven aun de kassen
der maatschappelijke zekerheid hebben
veroorzaakt, gelclelijk aansprakelijk voor
deze nitgaven worden gesteld ll;
Overwegende dat het bestreden vonnis
de stelling van aanlegster afwijst; dat
het daartoe steunt op de, door de conclnsies van partijen niet tegengesproken
vaststelling dat voormeld artikel 23 voorkomt in hoofdstnk V van meergemeld
algemeen bevel, welk hoofdstnk « Verpleging van de zieken ll getiteld is; dat het
er op wijst dat geintimeerde (hier verweerder) niet verpleegd geweest is als
zieke, doch als door een ongeval bniten de
dienst verwonde bediende; dat de rechter
over de grond, bij verwijzing naar de
gronden van het beroepen vonnis, impliciet cloch noodzakelijkerwijze beslist dat
artikel 23 om deze reden ter zake niet toepasselijk is;
Overwegencle evenwel clat blijkens de
stukken van het dossier, aanlegster v66r
de rechter in hoger beroep bij conclnsies
doen gelden hacl dat de betekenis van de
woorden « zieke l)ediende ll in artikel 23
van gezegd algemeen bevel, diende te worden nitgelegd door het reglement van de
geneeskundige dienst van 1 april 1929 hetwelk, volgens aanlegster, <r de bediende
wiens verwonding voortkomt van een ongeval clat niet in de loop of ten gevolge
van de nitvoering van cle dienst overkomen is met de zieke becliende gelijkstelt ll;
Overwegende dat het bestreden vonnis
het alclns voorgebracht middel, hetwelk

een verweer met betrekking tot de grond
opleverde, niet beantwoordt;
Dat het niet overleggen van het reglement van 1 april 1929 de rechter niet
ontsloeg van de verplichting het regelmatig voorgesteld midclel te behandelen;
Waarnit volgt dat het eerste onderdeel
van het middel gegroncl is;
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 ·
verwijst de zaak naar de Rechtbank va~
eerste aanleg te Luik, zetelende in hoger
beroep;
17 jnni 1955. - 1e kamer. - Voorzitte?·,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemencl
voorzitter. ~ Vm·slaggeve1·, H. Gilmet.
GeUj7cl1tidende conclns·ie, H. Dnmon,
aclvocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van
Ryn en della Faille d'Hnysse.
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HOGER BEROEP. - VoRMEN. - STRAF·
ZAKEN. - HOGER BEROEP INGESTELD DOClR
HET OPENBAAR MINISTRERIE BIJ DE RECHTSMACHT VAN BEROEP. - BETEKENIII'G VAN HET
BEROEP AAN DE VERDACHTE. - GEEN VERPLIOH'l'ING OM HET DOOR DE YERDAOHTJC 11\GESTELD BEROEP 'l'E I'ERMELDEN.
Het exploot wa.arb·ij het open1Jna1· min·isterie 1Jij de rechtsma.cht fl'ie va.n het be1'oep kennis moet nemen zijn 1Jemep nnn
de verdnchte laat betekenen, moet niet
ins.qelijks het floor rle verdachte ingestelrl 1Je1·oep ve·nnelclen. CWetboek van

strafvonlering, art. 205.)
(DE~IUYNCK.)

ARTIEST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1G december 1954 gewezen door
de Correctionele Hechtbank te Brugge;
In zover cle voorziening gericht is tegen
de over de publieke vordering tegen eiser
ingestelde beslissing· :
Over het middel afgeleid nit het feit clat
clan wanneer aanlegger tegen het vonnis
der politierechtbank van G jnli 1954 beroep aangetekend had, geen gewag van
dit beroep I in de hem door het openbaar
ministerie betekencle clagvaarding gemaakt wordt zodat cleze evenals het erop
gewezen vonnis als nietig dienen beschonwcl te worden :
Overwegende dat het bestreden vonnis
in feite over het door eiser ingesteld be-

-859roep uitspraak heeft gedaan; dat het dit
beroep heeft aanvaard doch ongegrond
heeft verklaard;
Overwegende clat geen enkele wetsbepaling aan het openbaar ministerie dat boger beroep ingesteld heeft en zijn beroep
aan betrokkenen bij clagvaarding om te
verschijnen aanzegt, de verplichting oplegt de verschillencle door partijen ingestelde beroepen in zijn exploot te vermelclen;
Dat het micldelnaar recht faalt;
En overwegende dat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de door Boghmans tegen eiser ingestelcle burgerlijke vordering :
Over het micldel afgeleicl uit het feit dat
het bestreden vonnis de hele verantwoordelijkheid ten laste van eiser gelegd heeft,
clan wanneer tweede betichte, Welvaert,
eveneens veroorcleeld wercl en cleze gecleeltelijk aansprakelijk cliende gestelcl te
worden << daar het ongeval stellig zonder
clezes schuld niet zou gebeurd zijn ll :
Overwegende dat de vaststelling in
hoofde van tweecle betichte van een inbrenk op de Wegcode niet nooclzakelijk
het bestaan van een oorzakelijk verband
tussen deze overtreding en de door de
burgerlijke partij geleclen schacle insluit;
Dat de. vaststelling door de rechtbank
geclaan dat, in zake zulk een verband niet
bestond, souverein is;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser tot de kosten.
20 juni 1955. - 2" kamer. - VoomUte1·,
H. de Clippele, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Valentin.
Gelijlcluidende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste aclvocaatgeneraal.
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WETTEN EN KONINKLIJKE BESLUITEN. TERUGWERKENDE KRACHT.
S1'RAFZAKEN.
STRAFWETBOEK, ARTIKEL 2. - WE'l'GEVING BE1'REFFENDE DE OPENING EN DE VEHGROTING VAN ZEKERE KLEINVERKOOPBEDHIJVEN. - WET VAN 12 MEl
1948. AFGESCHAFT DOOR DE WET VAN
3 MA;mT 1954.- VONNIS OVER EEN INBREUK
OP DE EERSTE WET NA HE'l' INVOEGETREDEN
VAN DE 1'WEEDE. - FEIT WELK GEEN ONDER
DE 1'0EPASSING VAN DE NIEUWE WET GEPLEEGD MISDRIJF UITMAAKT. - VEROORDELING. - 0NWET'l'ELIJKHEID.

Daa1· de wet van 3 maart 1954 bet·reffende
de opening of de vergToting van zelcere
lcleinverlcoopbedi·ijven zonder vooTbehoud, de wet van 12 me·i 1948 betreffende hetzelfde voonverp !weft afgeschaft
en deze laatste niet het lcaTakter van
een voorlopi.qe reglernenteT·ing ve1·toont,
i.s onwettelij lc de vemo1·deling ttitgespi'olcen, na het in wei·lc'in,q tTeclen van
de nieu.we ·wet, weyens een ·inb1·e·uk op
de afgeschafte 1vetgeving wellce onder
toepassing van deze laatste yepleeyd
werd, doch niet meer dooT de nie1twe
wet wo1·dt voorzien (1). (Strafwetboek,

art. 2, 2• lid.)
(VAN ONCKELEN, T. V. Z. W. D. FEDERATIE
DER HANDELAARS VAN GEN'f.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 4 januari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
I. In zover de voorziening tegen de beslissing over de publieke vordering gericht is :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2 van het
Strafwetboek, 1, 2, 3, 4 van de wet van
12 mei 1948 betreffende de opening of de
vergroting van zekere warenhuizen, 1, 4
en 5 van de wet van 3 maart 195J met
hetzelfde voorwerp, 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de veroordeling van eiser in cassatie wegens overtreding van de wet dd. 12 mei 1948, bij toepassing van artikel 4 van gezegde wet,
uitspreekt en weigert rekening te houden
met het feit dat de wet van 3 maart 1954
het aan eiser verweten feit niet meer bestraft, om reden dat «in zake toepassing
der strafwetten welke door een tijdelijke
noodweucligheid ingegeven zijn er geen beroep kan gemaakt worden op artikel 2,
alinea 2, van het Strafwetboek )) en dat
de wet van 12 mei 195J « het karakter
ven een tijdelUke en uitzonderlijke reglementering heeft ll; eerste onderdeel : clan
wanneer artikel 5 van de wet van 3 maart
1954 uitdrukkelijk en zonder het minste
voorbehoud de afschaffing van de wet van
12 mei 1948 voorziet, waaruit volgt dat
artikel 4 van gezegde wet ook uitdrukkelijk afgeschaft is en dat geen veroordeling uit hoofde van gezegde tekst kan uitgesproken worden; tweecle onderdeel :
dan wanneer de wet van 12 mei 1948, die,
(1) Vergel. namelijk verbr., 16 october 1933
(Bull. en PAsrc., 1934, I, 31) en de conc1usie
van de hear Cornil, toen advocaat-generaal ;
4 juli 1949 (A1·r. Verbr., 1949, blz. 443, en
nota 3, blz. 444).

-860naar de wil van de wetgever, de definitieve regeling van het op de grootwarenlmizen toepasselijk wettelijk stelsel tot
doel had, geenszins het karakter van een
tijdelijke en uitzonderlijke reglementering vertoonde :
Overwegende dat de wet van 3 maart
Hl54 uitdrukkelijk cUe van 12 mei 1948 in-

getrokken heeft ;
Dat het bestreden arrest niettemin ten
laste van aanlegg·er een veroordeling· bij
toepassing van die laatste wet uitspreekt
door hierop te steunen dat, daar zij door
ti.iclelijke nooclwenrligheden ingegeven
werd, zij niet onder de toepassing yan artikel 2, lid 2, van het Strafwetboek zou
vallen;
Overwegencle dat de wet van 12 mei
1948 geen enkel intrinsiek tijdelijk karakter vertoont;
Dat zij, integendeel, in tegenstelling
met de voorgaancle wetgevende bepalingen
welke llezelfde materie regelden, geen enkele bepaling vervat welke de cluur van
!mar toepassing beperkt;
Dat niets, in haar tekst en in haar economie, toelaat te vermoeden dat de wet,gever bij !mar voorbereicling geen definitieve werldng zou bedoeld hebben;
Dat de maatregelen welke zij voorschrijft niet als aan bijzondere en tijdelijke omstancligheden verbonden voorkomen, doch de principes uitdrukken op
grond waarvan lle wetgever te dien tijde
oordeelde dat het stelsel der verdeling van
de verbruiksproducten moest worden geregell1;
Dat ~ndien, ingevolge de ontwikkeling
der opvattingcn van de wetgever te dien
opzichte, deze in 195!, de door hem in 1948
bepaalde regelen heeft gewijzigd, dam·uit
niet kan worden afgeleid dat deze een
Toorlopig karakter zouclen vertonen;
Overwegencle ten slotte dat nit geen enkele bepaling van de wet van 3 maart
1954 hlijkt dat de wetgever door uitclrukkelijk de wet nm 1948 in te trekken bedoeld heeft de uitwerking dezer intrekking tot de toekomst aileen te beperken;
llat derhalve, waar het een veroordeling
ten laste van aanlegger heeft uitgesproken, !let bestreden arrest de in het mirlclel
aangehaalde wetsbepalingeri geschonclen
heeft;
Overwegencle dienvolgens clat, vcrmits
het ten laste van aanlegger gelegcl feit,
ten tij cle van cle veroordeling niet meer
onder toepassing van de strafwet viel, er
geen aanleiding meer bestaat tot verwijzing.
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de over cle vordering van de burgerlijke partij gewezen beslissing :
Overwegende clat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering de

verbreking medebrengt van de beslissing
over de vordering van de burgerlijke
partij;
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 bestaat tot
verwijzing.
20 juni '1955. - 2e kamer. - Voorzitte1·,
H. de Clippele, raadsheer warnemend
voorzitter. - Verslc!ggever, H. Valentin.
G-elijkluiclencle conclusie, H. Janssens
de Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
- Pleiter, H. della Faille d'Huysse.

2e KAMER. -

21 juni 1955

1° MIDDELEN VAN VERBREKING.
ltiWHTS'l'llEEKSE BELAS'l'INGEN. MIDDEL
WELK EEN BEWEEGREDEN VAN DE BESLISSING
CRI'l'ISEERT. DISPOSI'l'IEF GERECHTVAARDIGD DOOR. EEN NIET GECRITISEERDE REDEN.
NIET ON'fi'ANKELIJK 1\IIDDEL.
~

INKOMSTENBELASTINGEN.
l\10BILIENBELASTING.
HANDELSVENNO.OTSCHAP. VERDELING VAN HET MAA'l'SCHAPPELIJK VERl\fOGEN, QoEFFICIENTEN VAN
REVALORISERING VAN HE'r KAPI'l'AAL. GELI.JK'l'IJDIGE TOEPASSING VAN DIE COEFFICiitNTEN OP TIJDENS MENIGE JAREN GEDANE
STOR'l'INGEN. -- GEDEELTJi;LI.TKE VERMINDER.INGEN VAN HET KAPITAAL. EVENllEDIGfc
VERDELINGEN VAN DIE AFBETALINGEN.

3° VOORZIENING IN VERDREKING.
RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. VERMELDlNG VAN DE GESCHON'DEN BEPALINGEN IN HE'!'
YERZOEKSCHRIF'l'. VOORWAARDE TOT ONTVANKELIJKHEID YAN DE VOORZIENING.

1° Is niet ontvctnkeUjlc het miclclel wellt:
zeke1·e 1·eclenen van cle bestreclen besUssing criUseert, clan tvannee·1· het cUstJosU·ief cloor niet gecriUseente reclenen
ge1·echtvaanUgcl ·is (1).

2° Voo1· cle gelijlctijclige toepassing van
cle coi!.tficWnten van 1·evalo1"isering op
rle gecl·nrencle menirJe ja1·en yeclane sto·rtingen van het maatschapzJelijlc lcapitaal, met het oor1 op cle berelceninu
van cle mob-ilii!nbelastinrJ, tvellce, in geval van ve1·clelin.q van het rnaatschatJpelijlc venuoyen, geheven tvo1·clt op het
gezarnenlijk becln!{f cle?' in specii!n, ·in
ejfecten of ancle1·szins ~titgclceercle sammen na njt?'ek 1'an het werkeUjlc ge(1) Vaststaande rechtspraak. Zie namelijk
verbr., 24 jauuari en 21 juni 1955 (Bull. en
PASIC., 1955, I, 542 en 1140).
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start maatschappeUjk kapitaal rlat nog
terugbetaalbaar is, worrlen rle gerleelteli.ike venninrle1.,ingen van het rnaatschappelijk lcapitaal, welke niet op zelcere delen van dat kapitaal aange1-ekenrl Z'ijn geweest, even1-edig op die
stortingen omgeslagen (1). (Same:ngeor-

de:nde wette:n, art. 15, par. 2, al. 3.)
3o De voomiening in ve·rlweking, inzalce
1·echtstreelcse belastingen moet, 011 sknf
'van niet'igheid, de wetsbepalingen vermelden waarvan de schencling wordt
ingeroepen (2).
(N. V. ((LA ZELOISE ll, 'l'. llELGISOIIE S'l'AA'l',
l\IINIS'l'ER VAN FINANOIEN.)
ARRES'l'.

HET HOF ; - Gelet op het bestrede:n
arrest, op 18 juni 1952 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending· van de artikelen 97 van de
Grondwet en 15, paragraaf 2, en nreer bel1aald alinea 3, van de sanrengeschakelde
wetten betreffende de inkonrste:nbelastingen, gewijzigd door artikel 2 van het koninklijk besluit :or 277 van 31 maart 1936
en waarnaar artikel 2 van de wet van
10 januari Hl40 houdende invoering van
een bijzondere en tijdelijke belasting op
de uitzonderlijke winsten verwijst, doorclat, eerste onderdeel, het bestreden arrest
om zijn beslissing aangaande het enkel
rmnt dat nog betwist wordt te rechtvaarcligen een gevolgtrekking uit een loutere
veronderstelling heeft afgeleid met te zeggen << wat van nard is te laten veronderstellen dat de (kapitaals)vermindering
ook op het in 1928 onderschreven kapitaal
drukt >> zoncler dat deze veronderstelling
door andere elementen zou gestaafd worden om toe te laten er een vaste conclusie
uit af te leiden, deze twijfel in de motivering met een afwezigheid van motieven
dienen<le gelijkgesteld te worden, en doortlat, tweede onderdeel, het hof van beroep geen rekening heeft gehouden met de
uitclrukkelijke bepalingen van artikel 15,
paragraaf 2, en meer bepaald al~nea 3,
van de samengeschakelde wetten dw naar
de door de algemene vergadering van de
vennootschap gebeurlijk getroffen bepalino-en verwijzen, welke, ter zake, zeer
duldelijk in de akte van kapitaalsl·erminclering van 5 juni 1937 aangeduid waren :
(1) Raadpl. verbr., 10 januari en 23 mei
1950 (An·. Vm·b1·., 1950, blz. 281 en 601,
en nota 5, blz. 602).
(2) Verbr., 19 april en 24 mei 1955 (Arr.
Verbr., 1955, biz. 688 en 795; Bull. en PASIO.,
1955, I, 896 en 1051).

Over het eerste ondercleel :
Overwegende dat aanlegster in haar beroep tegen de beslissing van de directeur
deed gelden dat << de vermindering van het
kapitaal besloten doo!' de algemene vergadering van 5 juni 1937 hoofdzakelijk op
de tijdens de kapitaalsverhoging van 1928
ingelijfde meerwaarden en op de reserves
moet drukken, zodat het oorspronkelijk
kapitaal alsmede het gestorte deel van het
in 1928 onderschreven kapitaal integraal
in rekening moeten komen voor het bepalen van het aangewend kapitaal >>;
·
Overwegende cla t het arrest zijn beslissing niet enkel steunt op de gecritiseerde
beweegreden maar ook nog op het « gebrek aan klare aanduiding der bestanddelen op welke bewuste vermindering ann
te rekenen was >> ;
Overwegende dat de niet-verwezenlijking van het wettelijk vereiste volstaat
om de beslissing te rechtvaardigen;
Overwegende dat het middel tegen een
overtollige beweegreden gericht is en derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, ver van het artikel15,
paragraaf 2, van de samengeschakelde
wetten te veronachtzamen, het bestreden
arrest een strikte toepassing heeft gemaakt van de regel die voorschrijft dat
voor de gelijktijclige toepassing van de
coefficH~nten tot revalorisering van het kapitaal op de in de loop van verscllillende
jaren gedane stortingen, de gedeelteli~~e
verminderingen van het maatschappeliJk
kapitaal, di_e niet bijzonder op sonrmige
delen van dit kapitaal werden aangerekend, evenredig op bewuste stortingen
worden omgeslagen;
Dat l1et, in feite, vaststelt dat, ter zake,
de op 5 juni 1937 besliste kapitaalsvermindering niet bijzon<ler op sommige delen
van het maatscllappelijk kapitaal werd
aangerekend, wat het betwiste bedrag
van 2.104.157 frank betreft;
Dat,
inde1·c1aad,
het ~'erlies van
2.104.157 frank geen deel mtmaakt van
het maatschappelijk kapitaal maar integendeel gelijkelijk ov het geheel kapitaal
drukt;
Overwegende dat het tweecle onderdeel
van het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schencling van het aan de akten verschuldigd geloof, doordat, eerste onderdeel,
het bestreden arrest niet geantwoord
heeft op de bewering van aanlegster die
in haar conclnsies v66r het hof van beroep staande hield dat de evenredige verdeling der vermindering tegen de ternren
van artikel 15, paragraaf 2, der samengeschakelde wetten indruist en cloordat,
tweede onderdeel, door erop te wijzen dat
<< klare aandniding der bestanddelen op
welke bewuste vermindering aan te reke-

-862nen was ll ontbreekt, het arrest de termen
van de akte zelf der kapitaalsvermindering miskend heeft, waaruit blijkt dat cle
kapitaalsvermindering door het afschrijven van een fictieve mcerwaarde, waarvan het beloop bepaald was, door het afschrijven van verliezen en door het vernietigen van het nog niet afbetaalde deel
der aandelen der serie B moest doorg·aan:
Over de twee onderdelen :
Overwegende dat krachtens artikel 14
van de wet van 6 september 1895, gewijzigcl door artikel 1 van de wet van 23 juli
1953, de voorziening in verbreking, op
straf van nietigheid, de wetsbepalingen
moet aanduiden waarvan de schending
wordt ingeroepen;
Overwegende dat het middel steunt op
de miskenning van de bewijskracht van
bepaalde akten en ook op het gebrek aan
antwoord op een bewering van aanlegster;
Dat, wat dit middel aangaat, cle voorziening geen enkele wettelijke bepaling
aanduidt ;
Waaruit volgt dat het middel niet ontvankelijk is ;
Om die reclenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt aanlegste.r tot de kosten.
21 juni 1955. - 2e kamer. - Voorzitte1·,
H. de Olippele, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Verslagr1eve1·, H. van Beirs.
GeUjkltt'iflencle conclttsie, H. Ganshof
van cler Meersch, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Oauwe en Van Leynseele.

2 8 KAMER.-

21 juni 1955

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
REOHTS'l'REEKSE BELASTINGEN. VERPLIOH'fiNG OM., BINNEN DE NEGEN'riG DAGEN 'l'E BEKE~
liEN VAN DE KENNISGEVIliG VAN HE'r BESTREDEN ARREST, EEN UITGIFTE VAN DAT ARREST
TER GR-IFFIE VAN HET HOF VAN BEROEP AF TE
GEVEN.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
REOHTS'rREEKSE BELAS'fiNGEN. VERPLIOHTING OM EEN UITGIFTE VAN HET BES'l'REDEN ARR-EST TER GR-IFFIE VAN HE'l' HOF
VAN BEROEP AF TE GEVEN. BEGRIP.

3° VOORZIENING IN VERBREKING.
REOHTS'l'REEKSE BELASTINGEN. VERPLIOHTING O:r-1 EEN UI'l'GIF'l'E VAN HET BESTREDEN ARREST 'l'ER GRIFFIE VAN HET HOF
VAN BEROEP AF TE GEVEN. VERPLIOHTING
OP S'l'U.AF VAN VERVAL OPGELEGD.

(1) Zie verbr., 1 december 1954 en 15 maart
1955 (Arr. Verbr,, 1955, blz. 217; Bull. en
PASIO., 1955, I, 299 en 785).
(2) Nopens het begrip van uitgifte zie nota

1 o L·uillens artikel 14 van lle wet van
6 september 1895, gewijzigcl aoo1· a?·tilcel 1 van de wet van 23 juli 1953, moet
een ttitgifte van het
te·r grijfie van l1et hot
den afgerfe1Jen b·innen
negent-ig m·ije clagen
ae kennis,qeving van
rle g1·ljfie (1).

bestreden arrest
van be1·oep wo1·de tenwijn van
te rekenen van
het an-est cloo·r

2° De uitgifte van rle liest·l'erlen lieslissi·n,q
well•e rle aanleg,qe1· rnoet voe,qen bij zi.jn
voorzienin,q in verbrekin,q tegen een lloor
een hof vwn bel'oep ·inzake rechtstreekse lielctst-in,qen ,qewezen aTrest, is de
tt-it,q-itte van dat an·est, 't fs te zeg,qen
rle lette'l'lijke ~vee1·gev-in,q van cle lieslissin,q, aj',qegeven clo01· cle gr·ijjie·r die rle
liewwl"ing e1·van l!eeft (2).
1

3° De ver·pf-icht-in,q voor· rle aanleg,qer cUe
zich -in verbr·eJcing voo·1·ziet te,qen een
ll001' een hof van be·roep .inzc~lce recht8treelcse lielast-in,qen ,qewezen aPrest mn,
l!innen lle door cle wet voorz·iene te·rmijn, een ~tit,qifte van het bestnJrlen a1·1·est te·r ,qr·ijjie van het hot van beroep
at te ,qeven wordt op strat van vervnl
op,qele,qd (3).
(WOUTERS, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 juni 1954 g·ewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat luidens artikel14 van
de wet van 6 september 1895, gewijzigcl
door artikel 1 van de wet van 23 juli 1953
een << uitgifte )) van het bestreden arrest
op straffe van verval ter griffie van het
hof van beroep moet afgegeven worden
binnen cle termijn van negentig vrije dagen te rekenen van cle kennisgeving van
het arrest door cle griffie;
Overwegencle clat het door aanlegger
afgegeven afschrift van de bestreden beslissing geen uitgifte uitmaakt; dat het
noch de samenstelling van de zetel van
het rechtscollege clat cle beslissing gewezen heeft, noch de ondertekening dezer
beslissing cloor de voorzitter en cle griffier vermeldt; clat het hof aldus in de onmogelijkheid gesteld wordt zijn toezicht
over de regelmatigheid van het geveld arrest uit te oefenen;
Dat de voorziening niet ontvanke1ijk is ;
onder verbr., 26 juni 1951 (Arr. Verbr., 1951,
blz. 641; Bull. en PASIC., 1951, I, 739).
(3) Zie verbr., 19 oetober 1954 (Arr. Verbr.,
1955, blz. 92; Bull. en PABlO., 1955, I, 142,
en nota 2).
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
~1 juni 1955. ~ ze kamer. VoomUtm·,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Fet·slaggeve·r, H. Rutsaert.
Gelijlclu.idende concl!tsie, H. Ganshof
van der .Meersch, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Leynseele.

1e KAMER (VOLTALLIGE TERECHTZITTING).
22 juni 1955 .
1° PENSIOENEN. - BURGERLIJKE PENS10ENEN. - AANPASSING INGEI'OERD DOOR
DE WE'l' VAN 1,1 JULI 1951. - 0VERGANGSWETGEVING. - AANPASSING NIEI' TOEPASSELIJK OP EEN EMERITAATSPENSIOEN WAARVAN
DE 'l'lTULAlliS, BO\;ENDIEN, EEN PENSIOEN TEN

LASTE VAN DE STAAT VOOR NIET BIJKO:'.IENDE
FUNCTIES GENIET.
zo BELGISOH CONGO. - BuRGERLIJK
PENSIOEN. - DECREET VAN 25 APRIL 1910,
AR'l'IKEL 2. - DnAAGWIJDTE.
1o De wet van 14 juU 1951, houdende
aanpassing van de ·rust- en overlevingspensioenen, is hoofd.'Qalcelijlc een overuangswetgeving d·ie ·in afwachUng van
een dejlnitieve wetgeving op het stelsel
der pensioenen ttitgevaard·igcl werd (1);
de dOOJ' de arUkelen 2 en volgende van
.r1ezegde wet ingevoerde aanpassin.Q is
niet toepasseli:ik op een erneritaa.tspensioen wa.a1·va.n de voot·deeltrelclcende,
bovendien, een pensioen ten laste van
de Staat, voor niet bijkomende tuncties,
geniet. (Wet van 14 juli 1951, art. 3,

paragraaf 3.)

zo

At·tih'el 2 van het decreet 1:an 25 apdl

1910, betrejJende de btwge1'lijke pens·ioenen der Belgen, uewezen agenten
van de onathanlcelijke Staat van Oongo,
wellc bepaalt dat h ct clam· dit dec1·cet
i.ntJevoerd buraerUj Tv pensioen rnag gecumu.leercl wo·rden met alle pensioenen ten laste van de Schatlcist van het
M.oederland, mag niet beletten dat de
Belgische wetyever, tot vaststellina van
het beclray van de pensioenen wellce hij
ten laste van de Staat legt, t·elcenintJ
zott houden rnet de omstandiyheid dat
de voonleeltrekkende dezer laatste bovendicn een lcoloniaal 1wr,qedi.ik pensioen geniet. CWet van 18 october 1908,

artikel 7.)

·

(1) Pa1·l. Besch., Kamer, zittingtijd 19501951, nr. 191, biz. 1, 2 en 4; nr. 398, biz. 3,
14, 15 en 25 ; Pa1·lem. Handel., zitting van
24 mei 1951, biz. 22, en 29 mei 1951, biz. 22;

(WALEFFE, T. BELGISCHE STAA'f.)
ARRES'f.
HET HOF, in voltallige terechtzitting;
Gelet op het bestreden arrest, op
24 maart 1954 gewezen door het Hof van
lleroep te Brussel;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97, 100, 102
van de Grondwet, 9 van de wet van
25 juli 1867 betreffende de oprustestelling
van de magistraten, 1 van de wet van
14 juli 1951, houdende aanpassing van
de rust- en overlevingspensioenen, verkeerde toepassing en derhalve schending
van artikel 3, paragraaf 3, van evengemelde wet, doordat het bestreden arrest
ten onrechte op de rechtsvoorganger van
aanleggers, als magistraat emeritus, voormeld artikel 3, paragraaf 3, van de wet
van 14 juli 1951 toegepast heeft in zover
deze bepaling van de llij voormelde wet
ingevoerde aanpassing de gepensionneerden die hun pensioen met andere pensioenen ten laste van de Staat of de Kolonie cumuleren uitsluit, en, om aldus te
beslissen, hierop heeft gesteund dat de
termen zelf van de kwestieuze bepaling
geen mogeli.ikheid <<tot enige twijfel aangaande de wil van de wetgever ll llieden
cUe bepaling onder meer op de emeritaatspensioenen toe te passen, dan wanneer,
volgens de vaststellingen zelf van het
arrest, het Parlement de litigieuze tekst
slechts aangenomen heeft in de civertuiging- dat hij de specifieke statuten welke
de emeritaatspensioenen lleheersen onverlet liet :
In zover het middel op schending van
artikel 97 van de Grondwet rust :
Overwegende · dat, waar het vaststelt
dat de termen van artikel 3, paragraaf 3,
van de wet van 14 juli 1951 « geen mogelijkheid tot enige twijfel aang-aande de
wil van de wetg·ever bieden ll, en vervolgens dat, in de onderstelling dat uit
de voorbereiuende werkzaamheden zou
gellleken zi.in dat de wetgevende kamers
de al dan niet gegronde overtuiging gehad
hebllen dat deze bepaling geen afbreuk
deed aan de specifieke statuten welke de
emeritaatspensioenen beheersen, er desniettemin blijkt dat zij voormeld artikel 3, paragraaf 3, hebben willen aannemen zoals het opgesteld is, het bestreden
arrest generlei teg-enstri.idigheid inhoudt;
Over het overige van het middel :
Overwegende dat de termen van voorParl. Besch., Senaat, zittingtijd 1950-1951,
nr. 404, biz. 2, 6, 11 en 12 ; Parlem. Hrtndel.,
Senaat, zittingtijd 1950-1951, biz. 1876 en
1878.

-864meld artikel 3, paragraaf 3, uitgelegd
volgens hun gebruikelijke zin, toepassing
van de bij de voorgaande bepalingen ingevoercle aanpassing uitsluiten, wanneer
onder meer de gerechtigde in een emeritaatspensioen ten laste van de Staat tegelijkertijd, als rechtsvoorganger van aanleggers, gerechtigde is in een pensioen
ten bezware van de Kolonie, en dat geen
van beicle pensioenen van het uitoefenen
van bijkomencle functHln voortkomt;
Overwegende clat het midclel ten onrechte betoogt dat deze uitlegging door
de voorbereiclencle werkzaamheclen tegengesproken worclt;
Dat ilnmers uit bewuste werkzaamheclen blijkt dat de wet van 14 juli 1951
enkel beschouwcl werd als een wet waarbij « hoofc1zakelijk overgangsmaatregelen ll werclen ingcvoerd, hctzij een wet die
<< tijclelijk ll is in afwachting van een
definitieve wet op het stelsel der pensioenen;
Dat, waar zij vcrklaren dat geen enkele
bepaling van de wet « specifiek ll op de
emeritaatspensioenen toepasselijk was,
dat er niets gewijzigd wordt « aan de
wetgeving betreffende het emeritaatspensiocn als dusdanig )}, dat het vraagstuk
met betrekking· tot de << specifieke statuten waarbij de emeritaatspensioenen geregel<l zijn ll « voorbehouden ll wordt, maar
dat het een « voorlopige oplossing ll geldt
voor cle gezamenlijke pensioenen, de auteurs van de wet van 1± juli 1951 hebben
cloen uitkomen clat cleze wet enkel tot
clocl had voorlopige en clringende maatregelen te treffen welke op de onclerscbei!len
categoricen van pcnsioenen toepasselijk
waren, :wnder onderschcid, en c1at f!aarnit niet mocht won1en afgeleil1 clat tegen
het stelsel cler cmiritaatspensioenen stelling· genomen wercl;
En overwegencle clat de hoven en rechtlmnken, niet, vooraleer een wet toe te passen, vermogen na tc gaan of clezelve al
clan niet overeenkomstig de Grondwet is;
Dat het midclel niet kan worden aangenomen;
Over het tweecle midclel, afgeleicl uit
de schemling van de artikelen 1 van fie
Grondwet, 1, 7, 12 en 29 van de wet .van
18 october 1908 op het gouvernement van
Belgisch Congo, zoals voormeld artikel 29
bij artikel 3 van de wet van 15 april 1924
gewijzigcl wercl, 1 en 2 van het decreet
van 25 april 1910, betreffende de burgerlijke pensioenen van de gewezen beambten van cle Internationale .Afrikaanse
Vereniging, de Onafhankelijke Congostaat of het Bijzoncler Comite van Katanga, cloordat het bestreden arrest,
steunencl hierop dat de rechtsvoorganger
van aanleggers zijn emeritaatspensioen
met een burgerlijk pensioen ten laste van
de Kolonie cumuleercle, op hem ten on-

rechte artikel 3, paragraaf 3, van de
wet van 14 juli 1951 toegepast heeft, onder het voorwenc1sel clat, volgens cleze
bepaling, de uit evengemelcle wet voortvloeiende voorclelen niet toepasselijk zijn
in geval van cumulatie van een pensioen
ten laste van de Staat en een pensioen
ten laste van de Kolonie, clan wanneer
het burgerlijk pensioen hetwelk de rechtsvoorganger van aanleggers ten laste van
de Kolonie genoot, naar luid precies van
bovengcmelcl decreet van 25 april 1910
waarbij het wercl ingevoercl, « met alle
burgerlijke of militaire wedcle of pensioen, hetzij ten laste van de Schatkist
van het moeclerlancl of ten laste van de
Schatkist cler Kolonie ll mocht gecunmleercl worden en bijgevolg niet in aamnerking viel te nemen bij het invoeren van
een stelsel waarcloor het cumuleren van
pensioenen ten laste van de Staat verboclen worclt, doorclat het arrest, aldus
de bovenhancl g·evencl aan een bepaling
der Belg·ische wet in strijd met recbten
welke de koloniale wetgeving uitdrukkelijk onaantastbaar verklaart, de regel
miskent volgens welke een moeclerlandse
wet voor het gronclgebiecl cler . kolonie
slech ts toepasselijk is indien een cl ecreet
of een koloniale wet zull;:s uitc1rukkelijk
bepaalt, alsmecle de regel welke, in geYal
van gebeurlijke strijcligheicl tussen de
moeclerlanclse wet en de koloniale wet,
betreffencle een materie c1ie, zoals ten
deze, door laatstbecloelcle wetgevin:g beheerst worclt, aan de rechtbanken in het
moeclerlancl cle verplichting oplegt de koloniale wet o]J het v66r hen gebrachte geschil toe te passen :
Overwegemle cla t het decreet van
25 april 1910, door in artikel 2 te bepalen
clat het burgerlijk pensioen ten laste van
de Kolonie « met alle pensioen ten iaste
van c1e Schatkist van het moec1erlanc1 ll
mocht gecumuleercl worden, door laatstvermelcle l)ensioenen enkel de pensioenen
zoals zU waren vastgestelcl of zouden
vastgestelcl worden door de wetg·ever in
het moederlancl bedoeld heeft en trouWt'ns enkel he eft kunnen becloelen;
Dat het arrest mitsclien, door te beslissen zoals het gedaan heeft, noch het
decreet van 25 april 1910 geschonclen
heeft, noch « de bovenhancl gegeven heeft
aan een bepaling der Belgische wet die
strijclig was met rechten welke de koloniale wetgel· ving uitclrukkelijk onaantastbaar verk~aart ll;
Om die reclenen, verwerpt de voor.ziening; veroorcleelt aanleggers tot de
kosten.
22 juni 1955. - 1" kamer. ~ Voltallige
terechtzitting. - Voo1·zitter, H. Wouters,
eerste voorzitter.- Verslauuever, H. Van
Beirs.
GeUjkln'hlenrle
ooncl1tsic.
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1°

HOGER BEROEP. BuRGERLIJKE
ZAREN. BESLISSING WELKE EEN EXCEPTIE
VAN ONBEI'OEGDHEID INWILLIGT. HOGER
BEROEP. GROND VAN DE ZAAK NIET DOOR
HET HOGER BEROEP BIJ DE RECHTER IN BEROEP AANHANGIG GEMAAKT.

2°

HOGER BEROEP. BURGERLIJKE ZAKEN. TOTZICHTREKKING. RECH'l'ER
IN BEROEP ENKEL BESLISSENDE OVER EEN PUNT
VAN DE EIS EN EEN EXPERTISE GELASTEND MET
BETREKKING TOT HE'f ANDER PUNT. 0NWET'LELIJKHEID.

1 o In btwgerlijlce zalcen, wordt door het
hager beroep tegen een beslissing wellce
een ewceptie van onbevoegdheid inwilligt enlcel de vraag van bevoegdheid en
niet de grand van de zaalc bij de rechter in beroep aanhang·ig gemaakt (1).
2° In burgerlijlce zaken, wordt de wet geschonden door de rechte1· in be1"0ep die,
na totzicht1"elclcing, over een punt van
de eis beslist en alvMens over het ander pnnt recht te doen een deslcundig
onderzoelc gelast (2). (Wetboek van bur-

gerlijke rechtspleging, art. 473.)
(P. B. V. A. LEOPOLD EN HUBER'r RENWART,
T. DE VOGHEL.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie, op 1 juli 1952 gewezen door de
Werkrechtersraad van beroep te Brussel,
kamer voor bedienden;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 464 en 473, en
inzonderheid 473, 1e en 2" lid, van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
zoals bij artikel 13 van de wet van
15 maart 1932, tot wijziging van de wetten op de organisatie en de bevoegdheid,
gewijzigd en aangevuld werd, 1134, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
en schending van de principes betreffende
de grad en van rechtsmacht, en onder meer
van artikelen 45 en 85 van de wet van
9 juli 1926 op cle werkrechtersraden, en
van de artikelen 8 en 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest, na de
(1) Raadpl. verbr., 23 november 1933 (Bull.
en PASIC., 1934, I, 74, Em nota 4, blz. 75).
(2) Vergel. verbr., 9 juni 1891 (Bull. en
PAsrc., 1891, I, 202); zie verbr., 9 december 1937 (Bull. en PAsrc., 1937, I, 376) en
5 mei 1949 (An·. Verbr., 1949, blz. 302).
VERBR.,

1955. -

55

twee beroepen vonnissen vernietigd te
hebben, en verklaard te hebben dat de
werkrechtersraad ten deze bevoegd was,
aanlegster in verbreking veroordeeld
heeft om aan verweerder wegens contractbreuk zonder opzeggingstermijn een
vergoeding van 38.000 frank te betalen,
aldus ten gronde uitspraak doende over
een der punten van de oorspronkelijke
eis, ofschoon het vooraleer verder recht
te doen een deskundig onderzoek gelast
had, dan wanneer, aangezien de eerste
rechters niet over de grond beslist hadden, de gTond cler zaak niet door de overbrengende werking van de ingestelcle hogere beroepen bij de werkrechtersraad
van beroep aanhangig gemaakt was, en
dan wanneer die raad daarvan slechts
vermocht kennis te nemen door zijn recl;lt
van totzichtrekking aan te wenden op
voorwaarde tegelijkertijd uefinitief door
eenzelfde arrest over de grond uitspraak
te doen, wat hij niet gedaan heeft aangezien hij, vooraleer recht te doen, een onderzoeksmaatregel over zekere punten
van de oorspronkelijke eis gelast heeft :
Overwegende dat, de op 19 december
1950 door de Werkrechtersraad te Brussel
gewezen sententie te niet doende waarbij
deze een onderzoek ter bepaling van de
bevoegdheid gelastte, alsook de op 2 juli
1951 gewezen sententie waarbij dat rechtscollege, na onderzoek, zich onbevoegd
heeft verklaard, de bestreclen sententie
de werkrechtersraad bevoegd verklaart,
de aanleggende vennootschap tot betaling
aan verweerder van een som van 38.000 fr .,
vermeerderd niet de gerechtelijke intresten en de kosten, als schadeloosstelling
wegens contractbreuk zonder opzegginstermijn veroordeelt en een deskundig onderzoek gelast ten einde de aan verweerder verschuldigde provisies en het aan de
Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid verschuldigde bedrag te bepalen,
opdat, na nederlegging van het verslag,
geconcludeerd en uitspraak zou gedaan
worclen zoals het behoren zal;
Overwegende dat het hoger beroep enkel de door de eerste rechter afgeclane
vragen aanhangig maakt bij het rechtscollege v66r hetwelk het cle zaak brengt;
dat mitsdien, aangezien de eerste rechter
niet over de grond uitspraak gedaan had,
de werkrechtersraad van beroep enkel
uit kracht van het recht van totzichtrekking van de grond van het geschil
kennis vermocht te nemen;
Overwegende dat, volgens artikel 473
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, de rechtbank van beroep enkel van de totzichtrekking gebruik mag
maken door bij ·een en hetzelfde vonnis
definitief over de feitelijke toedracht cler
zaak uitspraak te doen;
Overwegende clat, waar zij tot zich
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heeft getrokken, wanneer de zaak niet in
staat was om definitief berecht te worden, de bestreden sententie het in het
middel aangeduW artikel 473 van het
Wetboek van lmrgerlijke rechtsvordering
geschonden heeft;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending · van het gerechtelijk contract en van de artikelen 1101, 1134, 1135,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek, en 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest de twee beroepen vonnissen te niet doet, de werkrechtersraad bevoegd verklaart en tegen aanlegster in
verbreking zekere veroordelingen velt, om
de enige reden dat de ter behandeling op
de zitting door verweerder in verbreking
overgelegde gegevens, die niet nader aangeduid zijn, ten bewijze van het bestaan
van een bediendencontract tussen partijen zouden volstaan hebben, dan wanneer aanlegster in verbreking bij regelmatige conclusies betoogde dat verweerder het op hem rustende bewijs van zijn
beweerde hoedanigheid van bediende niet
bijgebracht had, stellig betwistte dat
hij die hoedanigheid bezat en deze betwisting steunde op een reeks duidelijke
feiten, in dier voege dat de werkrechtersraad van beroep, waar hij verklaart
dat de door verweerder in verbreking
ter behandeling op de zitting v66r het
tussenvonnis van 19 december 1950 overgelegde gegevens volstonden om het bestaan van een bediendencontract tussen
partijen te bewijzen, zonder die gegevens
aan te duiden, geen antwoord op voormelde conclusies verstrekt en het Hof van
verbreking in elk geval in de onmogelijkheid stelt de wettelijkheid van zijn beslissing na te gaan :
Overwegende dat, in strijd met het in
het middel aangevoerde, de bestreden
sententie de twee beroepen vonnissen niet
te niet doet, de werkrechtersraad niet bevoegd verklaart en geen veroordelingen
tegen aanlegster velt om de enkele reden
dat de ter behandeling op de zitting door
verweerder in verbreking overgelegde gegevens die niet nader aangeduid worden,
ten bewijze van het bestaan van een bediendencontract tussen partijen zouden
·volstaan hebben;
Overwegende dat de bestreden sententie, de elementen der zaak en de getuigenverhoren onderzoekend, erop wijst dat
aanlegster niet betwist heeft dat verweerder haar zeer geregeld verslagen deed
toekomen waarin bijna dag na dag het
gebruik van zijn tijd, de bezochte firma's, de bekomen bestellingen, de redenen van het ontbreken van een bestelling,
de vooruitzichten voor de toekomst waren vermeld; dat zij uit deze vaststellingen afleidt dat verweerder onder zeer
precieze onderrichtingen werkte;

Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 77 en 123, inzonderheid 77, paragraaf 2, en 123, voorlaatste paragraaf, van de wet van 9 juli
1926 op de werkrechtersraden, doordat het
bestreden arrest geen beknopte samenvatting behelst noch van de door verweerder, appellant, tegen de beroepen beslissingen.gerichte grieven, noch van het verweer dat aanlegster in verbreking heeft
doen gelden, en mitsdien in de vo1'm niet
voldoet aan de wetsbepalingen welker
schending ingeroepen wordt :
Overwegende dat uit de beschouwingen
van de bestreden sententie blijkt dat het
hoger beroep van verweerder, oorspronkelijke aanlegger, strekte tot wijziging van
de beslissingen van de werkrechtersraad
die zich onbevoegd verklaard had, en
tot doel had te doen zeggen dat beide
partijen door een bediendencontract verbonden waren, dat de werkrechtersraad
bevoegd was om kennis te nemen van de
eis tot schadeloosstelling wegens verbreking van het bediendencontract zonder
opzeggingstermijn en tot betaling van onderscheiden nit kracht van het bediendencontract verschuldigde sommen en dat
aanlegster het bestaan van dergelijk contract ontkende;
Overwegende dat eruit volgt dat de bestreden sententie de respectieve eisen der
partijen v66r de werkrechtersraad van
beroep aangeduid heeft en derhalve de
voorschriften van de artikelen 77 en 123
van de wet van 9 juli 1926 in acht genomen heeft, volgens welke de opstelling
der sententie een beknopte samenvatting
van de eis eli de verdediging moet behelzen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
sententie, behalve in zover zij de werkrechtersraad bevoegd bevindt om van de
eis kennis te nemen; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Werkrechtersraad
van beroep te Bergen.
23 juni 1955. - 1° kamer. - VoorzUter
en vm·slaggeve1·, H. Fettweis, voorzitter.
- Gel'ijlcluidende concl?tsie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. - PleUers, HH. Delacroix en Demeur.
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VERGOEDING VAN DE SCHADE
YOORTSPRUITENDE UIT ARBEIDSONGEVALLEN
I

-867IN WELKER OORZAKEN EEN OORLOGSFEIT
VOORKOM'l'. - BIJDRAGE TEN LASTE VAN DE
WERKGEVER. - BESLUIT VAN DE REGENT
VAN 23 DECEMBER 1946. - WETTELIJ:KHEID.
Is wettelijk het besluit van de Regent
van 23 december 1946, genomen bij toepassing van de besluitwet van 19 mei
1945 betrefjende de vergoeding van de
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen in welker oorzalcen een oorlogsfeit voorlcomt, waarbij het bedrag
bepaald wordt der voor het jaar 1946
aan het door die besluitwet ingesteld
« Speciaal Fonds ll versch!tldigde bijdragen.

(N. V. «SOCIETE PROVINCIALE DE GAZ ET
D'ELECTRICITE ll, T. STEUN- EN VOORZORGSKAS TEN BEHOEVE VAN DE DOOR ARBEIDSONGEVALLEN GETROFFENEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 mei 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 van de wet
van 20 maart 1945 waarbij aan de Koning
buitengewone machten worden toegekend,
2, 17, 20, 30, 31, 32 en 33 van de besluitwet van 19 mei 1945 betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit
arbeidsongevallen in welker oorzaken een
oorlogsfeit voorkomt, van het enig artikel van het besluit van de Regent van
23 december 1ff46 (Staatsblad van 1 jannari 1947) en van de artikelen 67, 78, 97
en 107 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, de conclusies van aanlegster afwijzend, het beroepen vonnis bevestigt waarbij aanlegster tot betaling
aan verweerster q.q. van een som van
112.779 fr. 50 veroordeeld werd, bij toepassing van het beslnit van de Regent
van 23 december 1946, waarbij voor het
jaar 1946 een bijdrage wordt bepaald, te
storten aan het « Speciaal Fonds voor de
vergoeding der schade voortsprnitende
nit arbeidsongevallen ingevolge oorlogsfeiten ll, zonder vast te stellen dat de in
dit beslnit aangednide voorschotten van
de Staat tot nitkering van vergoedingen
aan de door de bedoelde arbeidilongevallen getroffen personen gediend hebben :
1° dan wanneer in de aanhef van dit besluit te lezen staat dat, aangezien de lasten van het Speciaal Fonds gedekt worden door de toekenning, aan dit Fonds,
van een kapitaal dat van een andere openbare instelling voortkomt, - en de tekeningen van het Fonds zelf dienvolgens
met een nadelig saldo slniten, - de bijdrage afgekondigd bij gemeld beslnit
van de Regent, welke verklaard wordt de
laatste te zijn, enkel bestemd is om de

voorschotten van de Staat terng te betalen, en dat het beslnit aldns de terngbetaling van deze voorschotten door het
Speciaal I!'onds aan de Staat ten laste
legt van de werkgevers op het ogenblik dat
de verrichtingen tot eindafrekening een gebrek aan overschot aan het licht brengen;
2° dan wanneer nit de beslnitwet van
19 mei 1945 blijkt : a) dat op het tijdstip
van de verrichtingen tot eindafrekening,
de Staat enkel in geval van een overschot
op terugbetaling van zijn voorschotten
recht had en dat, in geval van gebrek aan
overschot, het tekort ten laste van de
Staat was; b) dat het speciaal fonds enkel tqt het heffen van de bijdragen ten
laste van de particnlieren gerechtigd was
om de vergoeding van de arbeidsongevallen
te verzekeren (art. 2)' en niet om de voorschotten van de Schatkist terng te betalen, inzonderheid op een tijdstip waarop
deze, aangezien uit de eindafrekening
een gebrek aan overschot was gebleken,
daarop geen recht had; en doordat het
hof van beroep mitsdien, met schending
van artikel107 van de Grondwet, ten deze
een met de wet niet overeenstemmend
beslnit toegepast heeft :
Overwegende dat de beslnitwet van
19 mei 1945 het « Speciaal Fonds voor de
vergoeding van de schacle voortspruitende
uit arbeidsongevallen ingevolge oorlogsfeiten Jl opgericht heeft, in welks rechten
en verbintenissen verweerster is gesteld
geweest bij het koninklijk besluit van
14 juli 1951, hetwelk de afsluiting van de
vereffening van gemeld << Speciaal Fonds »
op 30 s,eptember 1951 bepaalt;
Overwegende dat uit artikel 2, 31 en 32
van voormelde besluitwet blijkt clat de
lasten van het « Speciaal Fonds ll gedekt
werden : 1° door bijdragen welke van de
werkgevers geind werden en waarvan het
tot een maximum beperkt bedrag jaarlijks bij koninklijk besluit vastgesteld
wercl; 2° door voorschotten van de Staat
ingeval die bijdragen daartoe niet zouden
volstaan;
Overwegende dat artikel 33 onder meer
bepaalde dat, indien de verrichtingen bij
de vereffening met een tekort zouden
sluiten, dit tekort ten laste van de Staat
zou vallen;
Overwegende dat aldus een afgetekend
onderscheid wercl gemaakt tussen, enerzijds, de door de Staat in cle loop der
verrichtingen en voor de behoeften ervan gedane voorschotten welke uiteraard
konden worden verhaald, en, anderzijds,
cle dekking van het nadelig saldo dat bij
de sluiting der vereffening uit de eindafrekening zou blijken, welk nadelig saldo
de Staat zich verbond definitief te dragen;
Overwegende dat geen bepaling aan de
Staat verbiedt de regelmatig geinde bij-
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dragen te gebruiken om zich yoor voormelde voorschotten te verhalen;
Overwegende dat naar luid van artikel 3, het « Speciaal Fonds ll tot stand
gebracht werd voor een termijn eindigende drie jaar na het einde van de oorlogstijd, van welke driejarige termijn
het vertrekpunt bij het koninklijk besluit
diende bepaald te worden; dat het koninklijk besluit van 25 november 1947 dat
vertrekpunt op 1 januari 1948 bepaald
heeft; dat het koninklijk besluit van
28 november 1950 vanaf 1 januari 1951 in
de vereffening van het « Speciaal Fonds ))
voorzien heeft;
Overwegende dat bij het in de voorziening aangehaald besluit van de Regent
van 23 december 1946, de inning van een
laatste jaarlijkse bijdrage voor het jaar
1946, binnen de grenzen van het wettelijk
maximum, is afgekondigd geweest; dat
dit besluit genomen werd in de loop van
de tijd voor dewelke het « Speciaal
Fonds )) was ingesteld geweest en op een
tijdstip waarop er noch van een eindairekening, noch derhalve van een nadelig
saldo ten laste van de Staat sprake kon
zijn, dat aanlegster gevolglijk ten onrechte cle wettelijkheid van dat besluit
betwist heeft;
vV aarui t volgt da t het mid del naar
recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

23 juni 1955 . ....:.. 1" kamer. - Voorzitter,
H. Sohier, raadsheer warnemencl voOI·zitter. Versla,rmever, H. Daubresse. Gelijklnidende oonolt~sie, H. Depelchin.
- PleUe·rs, HH. de Harven en VanRyn.
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1° OVEREENKOMST. -

LASTGEVING.
00NTRACTUELE YERANTWOORDELIJKHEID.
00RZAKELIJK VERBAND TUSSEN EEN FOUT
VAN DE LASTHEBBER EN EEN DOOR DE LASTGEVER GELEDEN SCHADE.- BEGRIP.
2° LASTGEVING. - AANSTELLING VAN YERSCHILLENDE LASTHEBllERS. - HOOFDELIJK-

(1) Verbr., 17 maart 1864 (PASIC., 1864,
217); Fr. verbr., 3 mei 1865 (Journ. Palais,
1865, 1, 613); DE PAGE, d. V, nr. 419;

BAUDRY-LACANTINERIE en 'WAHL, d. XXIV,
nr. 651; COLIN, 0APITANT en JULLIOT DE LA
MORANDIERE, d. II, nr. 1359.
(2) en (3) Fr. verbr., 5 mei 1896 (Si1·ey,
1896, 1, 345) en 31 januari 1899 (ibid., 1900,
1, 492) ; bijzonder in gevai van gemeenschappelijke door verschillende beheerders van een
naamloze vennootschap begane fout : REsTEAU, Traite cles societes anonymes, d. II,

REID DOOR AR'l'IKEL 1995 VAN RET BURGERLIJK WETllOEK UITGESLOTEN. DRAAGWIJDTE VAN DIE llEPALING.
30 LASTGEVING. - AANSTELLING VAN VERSCHILLENDE LASTREBBERS. - GEMEENSCHAPPELIJKE FOU~' JEGENS DE LASTGEVER. - 0N:tvWGELIJKREID OM VAST TE STELLEN IN WELKE MATE DE DEELNEMING VAN IEDER LASTREBllER AAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE FOUT
TOT RET ON'fSTAAN VAN DE SCHADE REEFT BIJGEDRAGEN. - VEROORDELING cc IN SOLIDUM))
VAN DE VERSCHILLENDE LAS'l'HEBBERS. WE'i'TELIJKE VEROORDELING.

1° Stelt het bestaan van het oorzakelijlc
veTbancl tussen de door oen rnandata1··is
begane tottt en de doo1· de lastgever ueledene sohade vast het a.1Test wellc e1·
op wijst dat de sohade, zoals zij zioh
heett voo1·gedaan, niet zonder de tout
van cle mandataris zon zijn ontstaan.
2° Art'ilcel 1995 van het B1wge1·lij lc lV etboelc, lttidens hetwellc e1· sleohts hootdelijlcheicl t·ussen versohillende bij een
zelfde akte aangestelde mcmclatarissen
bestaat in zover deze nitgedrulct is, beoogt niet het geval van onde1· de mandata1'issen jegens de lastgever oveTgelegde tout (1), noah cle gevallen waa1·in
een veT001'deling in solidum tegen de
rnandata?"issen mag nitgesproken W01'den (2).
3° Wannee1· een gemeensohappelijlce tout
van ve1·sohillende mandata1·issen jegens
de lasthebbeT bestaat en eeniedeT van
hen tot het ontstaan van de gehele sohade bijged1·agen heett en het niet mogelijk is de mate te bezJalen waaTin cle
deelneming van iede1· mandataris aan
de gemeensohappeli,ilce fou.t tot het ontstaan van de sohacle heett bijged1·agen,
is de lastgever geg1·oncl orn cle ve1'oo1·deling in solidum van iecle1· mandata1·-is te
vonleren (3).

(HUYS, T. CURATOR VAN RET FAILLISSEMENT
VAN DE N. V. C< ALGEMENE ZEEPZIEDERIJ VAN
VLAAJ\'DEREN )) . )
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 april 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
nr. 960; Rep. prat. d1·. belge, vo Societes
anonymes, nr. 899; NovELLES, D1·oit commercial, vo Socilftes anonymes, nrs. 1914 en 1915 ;
W AUWER:tvLANs, Les societes anonymes, nr. 403 ;
PIRMEZ, Doc. parl. besch., zittingtijd 18631864, biz. 538. Of. DE PAGE, d. V, nr. 419.
Over het verschii tussen hoofdelijke veroordeling en veroordeling in solidum, zie
verbr., 28 april 1941 (Arr. Verbr., 1941,
blz. 104; Bttll. en PASIC., 1941, I, 162, en
nota 3, biz. 163).

-869Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 62, 63, 70
van de samengeschakelde wetten over de
hanclelsvennootschappen, 1101, 1134, 1146,
1147, 1148, 1150, 1382, 1383, 1991, 1992 van
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, doordat het bestreden a1~rest beslist
dat <<met betrekking tot de door appellanten opgelopen aansprakelijkheid, het zonder belang is dat de schade zich na hun
ontslag op 30 september 1947 of na
17 december 1947, dag van de bekendmaking van dit ontslag in het Staatsblacl,
voorgedaan heeft, vermits de oorzaak
van die schade rechtstreeks met de door
hen v66r het gezegd ontslag gepleegde
feiten verband l1oudt ll, clan wanneer
eisers slechts voor de door hun fouten,
verzuimen of tekortkomingen veroorzaakte schade konden aansprakelijk gestelcl worden en het niet volstaat dat
« de oorzaak van die schade rechtstreeks
verband ll met de door eisers gepleegde
feiten zou houden, zolang deze de oorzaak
van die schade niet uitmaken :
Overwegende dat het bestreclen arrest
vast~telt clat aanleggers zware fouten
welke het bepaalt in de uitvoering van
hun last van beheerders van de naamloze
vennootschap << Algemene Zeepziederij der
Vlaanderen » begaan hebben, welke fonten inbreuken ofwel op de samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen ofwel op de statuten der vennootschap uitmaken en << als dusdanig hun
verantwoordelijkheid ten opzichte van
deze vennootschap in het gedrang brengen ll;
Overwegende dat de rechter over de
grond bovendien verklaart dat aanleggers
«ten onrechte beweren dat er tussen hun
handelwijze eli de aan de vennootschap
berokkende schade geen oorzakelijk verband bestaat ll;
Dat hij tegen de bewering van aanleggers onder meer laat gelden dat << het
ook geen twijfel lijdt dat, hadden appellanten (hier aanleggers) de gebiedende
voorschriften van hogergemeld artikel 140
nageleefd, de kwestieuze kapitaalverhoging nooit had kunnen verwezenlijkt worden en de latere verliezen en nieuwe
schulden nooit zouden ontstaan zijn ll;
Dat hij ook crop wijst dat, hadden
aanleggers aan de heer Buyts geen geoorloofde algemene en onbeperkte machtsdelegatie opgedragen en hadden zij zelf
hun plichten van beheer en toezicht vervuld, voornoemde_ beheerder in de onmogelijkheid zou verkeerd hebben het vermogen van de vennootschap te plunderen
en deze ten ondergang te brengen;
Overwegende dat door op cUe wijze vast
te stellen dat de schade, zoals zij zich
voordeed, nooit had kunnen ontstaan indien aanleggers de hun verweten fouten

niet hadden begaan, het arrest op het bestaan van het oorzakelijk verband tussen
die fouten en de schade gewezen heeft;
Overwegende dat, waar het eraan toevoegt « dat, ten opzichte van de door
appellanten opgelopen aansprakelijkheid
het zonder belang is dat de schade zich
na hun ontslag op 30 september 1947 of
na 13 december 1947, dag van de bekendmaking van dit ontslag in het Staatsblad,
voorgedaan heeft, vermits de oorzaak van
die schade rechtstreeks met de door hen
v66r het gezegd ontslag gepleegde feiten
verband houdt ll, het hierdoor bedoelt te
verklaren dat, alhoewel zekere na de ontslagneming van aanleggers door de beheerder Buyts gestelde ongeoorloofde daden een van de oorzaken van de schade
zijn, de ·zware fouten van aanleggers en
die van Buyts gemeenschappelijke fouten
uitmaken, vermits Buyts zonder de eerste
in de onmogelijkheid zou verkeerd hebben
bedoelde daden te verrichten;
Dat het middel, dat op een verkeerde
interpretatie van het bestreden arrest
steunt, feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1101, 1134, 1200, 1202, 1315,
1370, 1382, 1383, 1984, 1991, 1992, 1995 van
het Burgerlijk Wetboek, 53, 62 van de
samengeschakelde wetten over de handelsvennootschappen, doordat, na vastgesteld te hebben « dat nit het verhand tussen artikel 1995 van het Burgerlijk Wethoek en voormeld artikel 62 blijkt dat, behalve strijdige bepalingen van de maatschappelijke standregelen welke in dit
geval niet voorhanden zijn, die aansprakelijkheid (van eisers, als beheerders van
een vennootschap) als zodanig principieel
niet hoofdelijk is ll, het bestreden arrest eisers nochtans, met de andere
beheerders, in solidum tot de herstelling- van de ganse schade veroordeelt
om reden dat « krachtens artikel1382 van
het Burgerlijk Wetboek allen in solidum
tegenover het slachtoffer << tot herstelling
van de schade gehouden zijn ll, dan wanneer de aansprakelijkheid van de beheerders tegenover de vennootschap een uit
overeenkomst spruitende aansprakelijkheid zijnde, die door de regelen van het
gemeen recht, en namelijk door artikel 1995 van het Burgerlijk Wetboek, beheerst wordt, _het aan de rechter niet toegelaten is de regelen van de verbintenissen die zonder overeenkomst ontstaan en namelijk van degene die slechts nit
misdrijven ontstaan - toe te passen om,
door een in solidltm uitgesproken veroordeling, het door artikel1995 van het Burgerlijk Wetboek uitgevaardigd verbod te
ontwijken :
Overwegende dat het in het middel aangeduid artikel 1995 van het Burgerlijk

-870Wetboek bepaalt dat, wanneer verschillende lasthebbers bij een zelfde akte zijn
aangesteld geweest, er onder hen slechts
hoofdelijkheid bestaat in zover deze uitgedrukt is;
Dat deze bepaling noch het geval bedoelt van een onder de lasthebbers jegens
de lastgever in gemeen overleg begane
fout, noch de gevallen waarin niet een
hoofdelijke veroordeling doch een veroordeling in solidum tot herstel van de
schade kan worden uitgesproken;
Overwegende dat wanneer, zoals door
het bestreden arrest in het onderhavig
geval vastgesteld wordt, gemeenschappelijk een font door de lasthebbers begaan
werd en elk hunner tot het ontstaan der
gehele schade bijgedragen heeft en de
verhouding waarin de deelneming van
ieder aan de gemeenschappelijke font de
schade heeft doen ontstaan onmogelijk
kan bepaald worden, de lasthebber, om
reden van deze onmogelijkheid niet kan
verplicht worden zijn vordering te splitsen en dienvolgens de veroordeling in solidum van elke der verwekkers van de
schade vermag te eisen;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt aanleggers tot de
kosten.

(VENNOOTSOHAP VAN FINS RECHT << MERILIIKE
T. N. V. « PAPETERIES DE GENVAL ll.)

0. Y. ll,

ARREST.

Schendt de bewijslcmcht van het beding
van een charter-party, het arrest wellce,
enlcel op de termen van dat beding
steunende, de toepassing ervan onderwerpt aan een voorwaarde die zij niet
behelst (1).

RET HOF; - Gelet op het' bestreden
arrest, op 11 mei 195± gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. V oor zoveel de voorziening tegen de
naamloze vennootschap « Papeteries de
Genval ll gericht is :
Over het middel, afgeleid nit de scherrcling van de artikelen 1134, 1135, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
112 der samengeordende wetten op de
zeevaart welke het boek II van het Wetboek van koophandel uitmaken, 97 van de
Grondwet, doordat, waar de charter-partij
de volgende in de Engelse taal gestelde
clausule bevat : « Indien er een staking
of een lock-out, van aard om de ontlading
te be!nvloeden bestaat, of indien er bericht van clergelijke gebenrtenis werd gegeven v66r de aankomst of bij de aankomst van het schip in de haven of bniten
de haven van ontlading, of indien een
staking of een lock-out, waarbij de ·outlading beinvloed wordt, begint, of indien
bericht ervan later wordt gegeven, mogen
de eigenaars of de kapitein de bevrachters of dezer agenten verzoeken binnen de
twaalf werknren te verklaren, hetzij
dat zij akkoorcl gaan om de overligdagen te berekenen alsof er geen staking of
lock-out bestond, hetzij dat zij bevelen
clat het schip zich naar een naburige veilig·e haven begeve, waar het in veiligheid
gelost zal kunnen worden, zonder gevaar
wegens een staking of een lock-out vast
te blijven liggen. Al de clausules der charter-partij en der cognossementen zullen in
zulke haven op de aflevering van de lading van toepassing zijn en het schip zal
dezelfde vracht ontvangen als ingeval het
in de oorspronkelijke haven van bestemming gelost ware geworden, met het
voorbehoud dat indien de aanvullende
vaartafstand 100 zeemijlen te boven gaat,
de vracht van de in de vervangende haven
afgeleverde lading evenredig zal vermeercleren en dat de bevrachters aan de eigenaars alle bijkomende te betalen havenen loodskosten zullen moeten terngbetalen ll, en waar de rechters over de grond
hebben vastgesteld dat krachtens de
charter-partij, in geval van in de haven
van bestemming uitgebroken staking, de
rederij de bevrachter mag verzoeken binnen de twaalf werknren te verklaren of

(1) Anders kan het zijn wanneer de rechter
op andere bedingen van de zelfde overeenkomst steunt (verbr., 3 december 1953, Arr.
Verbr., 1954, blz. 230; Bull. en PAsro., 1954,
I, 271) of op extrinsieke elementen, op voor-

waarde nochtans dat hij de termen van het
beding welke hij interpreteert niet tegenspreekt (verbr., 28 maart 1952, Arr. Verbr.,
1952, blz. 418; Bull. en PAsiO., 1952, I, 484,
en nota 5, blz. 485).

24 juni 1955. - 1" kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. Gelijlcl~t·i
dende conclusie, H. Hayoit de Termiconrt, procurenr-generaal.
Pleiters,
HR. della Faille d'Hnysse en Van Ryn.
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BEJWIJS. - BEWIJSKRAOHT DER AKTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. - BEDING VAN EEN
OHARTER-PARTIJ. - INTERPRETATIE VAN RET
ARREST W,ELKE ENKEL OP DE TERMEN VAN
RET BEDING GEGROND IS EN MET DEZE TERMEN
ONVERENIGBAAR IS. - SORENDING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DIE AKTE.

-871hij aanvaardt het overliggeld te betalen,
alsof er geen staking was, ofwel of hij
verkiest dat het schip zich naar een andere haven zou begeven, waar de ontlading regelmatig zou kunnen geschieden,
het bestreden arrest, om elk uitwerksel
aan de mededelingen van eiseres te ontzeggen en inzonderheid aan haar mededelingen van 10 en 11 augustus 1950, waarbij zij verweerster, de vennootschap « J.
P. Best & co» gelast had aan verweerster,
de vennootschap « Papeteries de Genval Jl,
te betekenen dat de « Raila JJ zich van die
dag af gelijkvormig de charter-partij in
ligtermijn bevond, en om dienvolgens
eiseres haar vordering te ontzeggen en de
tegeneis van verweerster, ·de vennootschap << Papeteries de Genval JJ, in te willigen, verklaart dat gezegde clausule in
deze zin moet ge'interpreteerd worden dat
de bestemmeling, in geval van staking in
de haven, v66r de aankomst van het schip
te Antwerpen of, in elk geval, kort na die
aankomst moet aangesproken worden,
en dat, wanneer de overligtermijn reeds
begonnen is te lopen, het te laat was
om die beschikking der charter-partij toe
te passen, dan wanneer : 1 o dergelijk onderscheid niet is gebleken uit de tekst van
de cllarter-partij, waarvan de duidelijke
en nauwkeurige bewoordingen de rederij
geenszins verbieden zich op hierboven
vermelde clausule te beroepen op elk
ogenblik na de aankomst van het scllip
ter bestemming en inzonderheid ingeval
van staking, die bij de aankomst bestond
of die later uitgebroken is en blijft duren, de ontlading belet en alzo het schip
vastlegt, waaruit volgt dat de rechters
over de grond het aan de hierboven gezegde bedingen der charter-partij verschuldigd geloof miskend hebben (schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek), alsook de uitwerksels van deze bedingen (schending
van de artikelen 1134, 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 112 van de wetten op de
zeevaart); 2° in elk geval, de hierboven
bedoelde redenen van het arrest het niet
mogelijk maken te bepalen of, volgens de
rechters over grond, de rederij of de kapitein de clausule niet meer mogen inroepen wanneer de overligtermijn reeds is
begonnen te lopen, hetzij omdat zij geacht zijn ervan afgezien te hebben hetzij
omdat zij vervallen zijn tengevolge van
het verstrijken van een bij overeenkomst
bepaalde termijn; dat de onnauwkeurigheid en de dubbelzinnigheid der redenen
van het arrest met een gebrek aan redenen gelijlrstuan (schending van artikel 97
van dfl Grondwet) :
Overwegende dat, bij uitsluiting van
elk ander element en op grond van de termen van de betwiste clausule, zoals zij
blijken uit de in het middel aangehaalde
vertaling ervan, waaromtrent de partijen

het eens ZIJn, het arrest beslist dat gezegde clausule door aanlegster niet meer
kon ingeroepen worden wanneer de overligtermijn reeds begonnen is te lopen;
Dat het zodoende aan die clausule een
voorwaarde toevoegt en aldus de in het
middel aangeduide artikelen 1319 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek geschonden
heeft;
II. Voor zoveel de voorziening tegen de
naamloze vennootschap <<.John P. Best
& co JJ gericht is :
Over de door het openbaar ministerie
opgeworpenenovereenkomstig artikel17ter
van de wet van 25 februari 1925 {wet van
20 juni 1953, artikel 2) aangezegde grond
van niet-ontvankelijkheid :
Overwegende dat, met betrekking tot
die verweerster, het arrest een onderscheiden dispositief bevestigt waartegen
de voorziening geen grief aanvoert;
Dat de voorziening, dienvolgens, niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest voor zoveel het over de door
aanlegster-en door de verweerster << Papeteries de Genval JJ wederkerig ingestelde
vorderingen uitspraak doet; verwerpt de
voorziening· voor het overige; veroordeelt
verweerster << Papeteries de Genval JJ tot
de op de tegen haar gerichte voorziening
gevallen kosten en aanlegster tot deze van
de tegen verweerster << John P. Best &
co Jl gerichte voorziening; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
24 juni 1955. - 1e kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, eerste voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Belpaire. - Gelijklttidende concl-usie, H. Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Ple-lters, HH. Simont en
VanRyn.
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VERZET. - STRA~'ZAKEN.- VONNIS DAT DEVERDACHTE VRIJSPREEKT EN BIJ VERSTEK
-DE RECHTBANK ONBEI'OEGD VERKLAART OM
VAN DE VORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ KENNIS TE NEMEN. - VERZET VANWEGE
DIE PARTIJ. - VONNIS OP VERZET OVER DE
BURGERLIJKE VOUDERING BESLISSENDE. 0NWETTELIJKHEID.
Op het enig verzet van de bnrgerlijke
pa1·tij wordt enlcel de bttrgerlijke vordering bij de rechter over de grand
aanhangig gemaalct die geen veroordeling over de p1tblieke vorde1·ing mag 1titsp1·e1cen (1).
(1) Of. verbr., 28 juni 1938 (-Arr. Verbr.,
1938, biz; 142).

872(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI
EN GALLOY, 1'. MARCHAL.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 januari 1955 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Recht.bank
te Charleroi;
Overwegende dat de voorzieningen samenhangend zijn;
I. Over beide voorzieningen, ten aanzien van de publieke vordering :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 360 van het Wetboek van strafvordering, en 1351 van het
Burgerlijk Wetboek, en van het gewijsde :
Overwegende dat bij vonnis op t.egenspraak ten opzichte van de beklaagde,
hier tweede aanlegger, en bij verstek ten
opzichte van de burgerlijke partij, hier
verweerster, de Oorrectionele R~chtbank
te Charleroi, uitspraak doende m hoger
beroep op 7 mei 1954 de beklaagde Galloy he~ft vrijgesproken van een inbreuk
op artikel 54, paragraaf 2, van het koninklijk besluit van 1 februari 1934, en
de kosten van de publieke vordering ten
laste van de Staat gelegd heeft; dat voormelde beslissing de rechtbank bovendien
onbevoegd verklaarde om van de vordering van de burgerlijke partij Achille
Marchal kennis te nemen;
Overwegende dat, op door evengemelde
burgerlijke partij op 18 mei 1954 aangetekend verzet de Correctionele Rechtbank
te Charleroi' bij het bestreden vonnis ten
laste van de beklaagde een straf van
15 frank geldboete, gebracht op 300 frank,
of een vervangende gevangenJsstraf van
drie dagen heeft uitgesproken, uit hoofde
van de tnbreuk waarvan hij aanvankelijk
werd beschuldigd, en hem tot de kosten
der publieke vordering heeft veroordeelcl;
Overwegende dat de correctionele rechtbank, die enkel ingevolge het verzet der
burgerlijke partij er van gelast was, over
de belangen alleen dczer partij uitspraak vermocht te doen; dat de over cle
publieke vordering gewezen beslissing
mitsdien onwettelijk is;
Overwegende dat de publieke vordering
definitief berecht zijnde, de verbreking
zonder verwijzing client uitgesproken te
worden;
II. Over de voorziening van Galloy, ten
aanzien van de burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel opwerpt;
Om die redimen, voegt de voorzieningen
samen · verbreekt het bestreden vonnis,
voor ~oveel het over de publieke vordering uitspraak gedaan heeft; beveelt

da t melding van onderha vig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwerpt de
voorziening van Galloy voor het overige;
legt de kosten van de voorziening van
het openbaar ministerie alsmede de helft
der kosten van cle voorziening van Galloy ten laste van de Staat; veroordeelt
Galloy tot de overblijvende kosten van
zijn voorziening; zegt dat er geen grond
is tot verwijzing.
27 juni 1955. - 26 kamer. - Voorzitte·r,
H. Fettweis, voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Bayot. - Gelijlcl·nidende conchtsie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
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ARBEIDSONGEVAL. - HUISPERSONEEL.
- BASISLOON. - ARTIKEL 2, 16 LID, VAN DE
BESLUITWET VAN 20 SEPTE.£BER 1915. DRAAGWIJDTE.
Artil"el 2, 1• Ud, van ae besluitwet van
20 september 1945, waa1·bij de wet betretfende de vergoeding der scharle voortspntitenfle ~tit arbeidsongevallen op de
clienstboden wordt toetJasselijk gemaalct,
en volgens hetwellc het loon, op basis
waarvan rle krachtens die besl~titwet
verschnldigde vergoedinuen, de. bezolrliqing in geld, gebem·Ujlc ve1·meenle1·d
1net de waanle van de op het ouenblilc
van het ongelulc aan de uet1·otJene toeuelcende voo1·delen in natura omvat,
wijlct van de samenge01·dende wetten
betrejJende de ve·ruoedinu der schade
SJJ·ruitende uit weTkonuevallen slechts
at in zove1· het voorsclwijft de bezoldiging ·i:n gelfl en de « op het ouenblilc van
het ongelu.Jc )) en niet ged·n1·enfle het
jaar « dat aan het ongeval voontfgin(f ))
toe(felcende voordelen als g1·ondslafl van
ae beTelcenin.q van het jaaTlijlcs loon. te
nemen. Die afwijlcin(f b1"en(ft rle mettoepasselijlcheifl niet mefle van de andere bepalin(fen van (fezegd a1·tilcel 6,
wellce het ee1·ste lid eTvan aanvnl/.en (1).

(N. V. L'ABEILLE,
T. N. V. BOULANGERIE BLOMART.)
ARRES'f.
HET HOF; - Gelet op llet bestreden
arrest op 14 april 1954 gewezen door het
Hof v'an beroep te Luik;
(1) Ben eerste arrest werd door het hof
in dezelfde zaak gewezen de 4 januari 1954
(Bull. ei. PASIC., 1954, I, 369).

-873Ov~r net enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 4, 6, 9, 19
en 21 van de wetten op de vergoeding
van de schade voortsprnitende uit arbeidsongevallen, samengevat bij het koninklijk besluit van 28 september 1931
en gewijzigd bij de wet van 10 jnli 1951,
1 en 2 van de beslnitwet van 20 september 1945 waarbij de wet betreffencle de
vergoeding der schade voortsprnitencle
nit arbeidsongevallen op de dienstboden
worclt toepasselijk gemaakt, 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
beslist dat de vordering van aanlegster
in verbreking tegen verweerster slechts
ten belope van 88.396 fr. 40 gegrond
is, en aan aanlegster het overige van
haar eis ontzegt, om de reden dat
het « basisloon ll, hetwelk aanlegster in
aanmcrking genomen heeft bij het nitkeren, aan de rechtverkrijgenclen van het
slachtoffer, van de vergoeclingen wegens
arbeidsongeval, welker terngbetaling ten
laste van de derde burgerlijk verantwoordelijke voor het ongeval door de
vordering beoogd werd, ten onrechte
zon berekend geweest zijn volgens de
voorschriften van paragrafen 4 en 5 van
artikel 6 van de samengeorclende wetten
op de vergoeding van de schade voortsprnitende nit de arbeidsongevallen
« welker toepassing... onmogelijk was
gebleken wegens de onderscheiden welke
zij maken, onder meer, tussen onclernemingen waarin zonder onderbreking
gewerkt wordt en seizoenondernemingen,
begrippen welke niet kunnen gelden voor
de werkgever die dienstboclen in dienst
heeft JJ, en dat voormeld basisloon, naar
beweerd wordt, uitsluitend volgens artikel 2 van de besluitwet van 20 september
1945 diende te worden berekend « zoncler rekening te houden met de werkdagen welke het slachtoffer bij een andere werkgever zou gepresteerd hebben ll,
evengemeld artikel 2 « deze afwijking niet
behelzende en enkel in andere bewoordingen het principe herhalend dat in het
eerste lid van artikel 6 van de wet van
1903 vastgesteld is, te Vl'eten clat het basisloon het loon is dat in de onderneming
waar het ongeval zich voorgedaan heeft
venliend werd ll; clan wanneer artikel 1 van de besluitwet van 20 september 1945 de regelen van de samengeordencle wetten op de arbeiclsongevallen,
zonder om het even welke uitsluiting, uitdrukkelijk op de vergoecling van de aan
de dienstboden overkomen ongevallen toepasselijk maakt; dan wnnneer nrtikel 2
van evengemelde beslnitwet geenszins een
<< afwijking ll van de algemene regelen inhoudt, maar slechts tot doel strekt te
herinneren aan de toepassing welke ervan
moet gemaakt worden op de bijzondere
gevallen waarin zich, bij de bezoldiging

in geld, voordelen in natura voegen, zoals
voor de dienstboden gebruikelijk is; en
dan wanneer bovendien, generlei « onmogelijkheid JJ bestaat op de werkgever die
dienstboclen in dienst heeft, de regelen
toe te passen welke in leden 4 en· 5 van
artikel 6 van de samengeordende wetten
zijn vervat ten aanzien van ondernerningen waarin de gewone arbeidsduur
geregeld minder dan acht uur per dag
bedraagt, waarin met of zonder onderbreking . wordt gewerkt of waarin het
werk bij tussenpozen wordt gepresteerd;
doordat het bestreden arrest, door aan
voormeld artikel 2 een beperkende draagwijdte te geven welke artikel 1 logenstraft, of door althans de verwijzing naar
de algemene regelen tot lid 1 van artikel 6 der samengeordende wetten, bij uitsluiting van alle andere, te beperken, de
in het middel aangeduide wetsbepalingen
geschonden heeft :
Overwegende dat, blijkens de stnkken
van het dossier, aanlegster, arbeidsongevallenverzekeraarster welke de burgerlijke verantwoordelijkheid van Dujardin
dekt, ten laste van verweerster de burgerlijk verantwoordelijke voor de daad van
haar aangestelde Balate, verantwoordelijke dader van het ongeval, verklaard
werd, bij toepassing van de samengeordencle wetten op de vergoeding van de
schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, tegen de rechtverkrijgenden van
het slachtoffer dat ten gevolge van het
ongeval overleden was, terngbetaling vorderde van de vergoedingen welke zij verklaarde betaald te hebben; dat zij deswege terugbetaling eiste van een totale
som van 220.446 fr., welke zij verklnarde
uitgegeven te hebben, ten dele wegens
begrafeniskosten en geneeskunclige kosten, en ten dele, ten belope van 218.251 fr.,
tot vestiging van de, kapitalen welke de
lijfrenten ten behoeve van de rechtverkrijgenden van het slachtoffer vertegenwoordigen; dat zij aanvoerde dat de
totale som van 220.446 frank minder dan
de aan de rechtverkrijgenden toekomende
gemeenrechtelijke vergoeding beliep;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat het slachtoffer €en dag per
week bij Dujardin als schoonmaakster
werkte en er 7.280 frank per jaar, loon
en voordelen in natura samengevoegd,
vercliende;
Dat het, oordelend dat het slachtoffer
30 t. h. van haar verdienste voor haar
persoonlijk onderhoud gebruikte, beslist
dat « het tot vestiging van het kapitaal,
in aanmerking te nemen loon 70 t. h. van
7.280 frank bedraagt, hetzij 5.100 frank ll,
en dat, rekening houdend met de vermenigvuldiger die met de leeftijd van
het slachtoffer overeenstemt, « dat kapitaal ll dus 82.104 fr. 40 bedraagt;
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wegens geneeskundige kosten en 4.000 fr.
wegens begrafeniskosten, bij deze som
voegend besHst dat de eis slechts ten
belope van 88.396 fr. 40 gegrond is, welk
bedrag het vaststelt niet hoger te zijn
dan het bedrag der vergoedingen waarop
de rechtverkrijgenden van het slachtoffer volgens de regelen van het gemeen
recht aanspraak hadden kunnen maken;
Dat het dientengevolge verweerster veroordeelt om aan aanlegster voormelde
som van 88.396 fr. 40 te betalen, en aan
aanlegster het overige van haar eis ontzegt;
Overwegende dat het arrest zijn beslissing, met betrekking tot het bedrag « van
het kapitaal >> steunt op de gronden dat,
hoewel de besluitwet van 20 september
1945 op algemene wijze er op wijst dat de
bepalingen van de wetgeving betreffende
de vergoeding van de schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen op het
huispersoneel toepasselijk worden gesteld, het artikel 2 van deze besluitwet aanduidt hoe het basislooil der
belanghebbenden moet worden vastgesteld : bezoldiging in geld, vermeeruerd
met de voordelen in natura,· en dat
« om het bedrag van de bijdrage van de
arbeidsongevallenverzekeraar te bepalen,
er geen rekening dient gehouden te worden met de werkdagen welke het slachtoffer bij een andere werkgever zou gepresteerd hebben, naardien artikel 2 van de
besluitwet van 20 september 1945 die afwijking niet inhoudt en enkel in andere
bewoordingen het in artikel 6 van de wet
van 1903 vastgelegde principe herhaalt,
dat het basisloon het loon is dat verdiend
werd in de onderneming waar het ongeval zich voorgedaan heeft >>;
Overwegende dat naar luid van artikel 1 van de besluitwet van 20 september
1945, de wetten betreffende de vergoeding
der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen op dienstboden, huispersoneel
en loontrekkende meiden en knechten toepasselijk gemaakt worden;
Dat, volgens artikel 2, lid 1, het loon
op basis waarvan de krachtens bewuste
besluitwet verschuldigde vergoedingen
dienen berekend, de bezoldiging in geld
omvat, gebeurlijk vermeerderd met de
waarde van de op het ogenblik van het
ongeval aan het slachtoffer toegekende
voordelen in natura;
Overwegende dat de enige afwijking,
welke door deze bepaling aan de samengeordende wetten wordt aangebracht, er
in bestaat als grondslag tot berekening
van het jaarlijks loon van het slachtoffer
de bezoldiging in geld en de « op het
ogenblik van bet ongeval aan het slachtoffer toegekende >> voordelen in natura te
nemen, en niet, zoals bepaald in het eer-

ste lid van artikel 6 van de samengeordende wetten, deze die gedurende het
jaar « dat aan het ongeval voorafging >>
verdiend werden >>;
Dat deze afwijking geen niet-toepasselijkheid met zich brengt van andere bepalingen van voormeld artikel 6, welke
het eerste lid aanvullen;
Overwegende dat het middel mitsdien
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;
veroordeelt verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Gent.
27 juni 1955. - 2° kamer. - Voorzitte1·,
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever,
H. Bareel. - Gelijklttidende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Vail Ryn en Delacroix.
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VERKEER. - WEGCODE VAN 1 FEBRUARI
193i, ARTIKEL 27, 2. - VERPLICHTING OM
DE VLUCHTHEUVELS AANGELEGD OM RET VERKEER TE KANALISEREN RECHTS VOORBIJ TE
S'l'EKEN. - VERPLICHTING ENKEL TOEPASSELIJK OP DE VLUCHTHEUVELS DIE 'l'E DIEN
EINDE AANGELEGD WERDEN.
De bij attikel 27, 2, van de Wegcode van
1 februari 1934 aan de weggebrui1WI'8
opgelegde ve1·plichting om rechts de
vluchtheuvels vom·bij te steken, is enlcel toepasseHjk op de vlttchtheuvels die
aangelegd werden om het verlceer in banen te leiden (1).

(LORFEVRE, T. VAN HAL.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op ·28 december 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
I. In zover de voorziening tegen de beslissing over de publieke vordering gericht is :
(1) De zelfde verplichting was bij artikel38, 1, van de Wegcode van 1 februari 1934
opgelegd, met betrekking tot de vluchtheuvels
die bestemd zijn om het instappen en het
uitstappen van de reizigers van een voertuig
op rails te vergemakkelijken, onder het voorbehoud vermeld bij artikel 38, 2.
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partij, zonder hoedanigheid is om zich
te voorzien tegen de beslissing waarbij
verweerder vrijgesproken wordt, en niet
tot de kosten der publieke vordering veroordeeld geweest is; dat de voorziening
niet ontvankelijk is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de over aanleggers vordering tegen
verweerder, beklaagde, ge·wezen beslissing:
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, lid 1,
en 3 van de wet van 1 augustus 1899,
houdende herziening van de wetgeving
op de politie van het vervoer, gewijzigd
bij de wet van 16 december 1935, 27 van
het koninklijk besluit van 1 februari 1934,
houdende Algemeen Reglement op de verkeerspolitie, 122 van het koninklijk besluit van 8 april 1954 over dezelfde stof,
2, 418 en 420 van het Strafwetboek en 1382
tot 1384 van het Burgerlijk Wetboek, doordat, om de beklaagde vrij te spreken en
zich op de vordering van de burgerlijke
partij onbevoegd te verklaren, het hof van
beroep in het bestreden arrest hierop heeft
gesteund dat, bij ontstentenis van andersluidende bepalingen, het een autovoerder
niet verboden is links van een vluchtheuvel voor voetgangers voorbij te rijden,
mits de middenas van de rijweg niet te
overschrijden, dan wanneer, onder het
beheer van de bepalingen welke ten dage
van het ongeval (25 februari 1954) vigeerden, en inzonderheid van artikel 27 van
het koninklijk besluit van 1 februari 1934,
het aan de bestuurders van voertuigen
voorgeschreven was rechts van de vluchtheuvels voorbij te rijden, en dan wanneer de naderhand van kracht geworden
bepalingen, onder meer de bepalingen
vervat in het koninklijk besluit van
8 april 1954, welke eerst op 15 juni in
werking zijn getreden, op het betwist
feit ni,et vermochten toegepast te worden:
Overwegende dat het hof van beroep,
uitspraak doende over de telastlegging van
op 25 februari 1954, bij gebrek aan vooruitzicht of aan voorzorg, onvrijwillig slagen of verwondin,gen aan aanlegger toegebracht te hebben, verweerder bij het
bestreden arrest vrijspreekt om de reden,
onder meer, dat, bij ontstentenis van
andersluidende bepalingen, het een autovoerder niet verboden is links van een
vluchtheuvel voor voetgangers voorbij te
rijden, mits de middenas van de rijweg
niet te overschrijden;
Overwegende dat artikel 27, 2, van het
koninklijk besluit van 1 februari 1934,
hetwelk op de feiten der zaak toepasselijk is, aan de gebruikers van alle openbare wegen voorschrijft de vluchtheuvels

aangelegd om het verkeer in banen te leiden rechts voorbij te steken, behoudens
tegenstrijdige aanwijzing gegeven door
het teken nr 2 van tabel III of het teken nr 1 van tabel IV, welke bij .bovengemeld koninklijk besluit gevoegd zijn;
Overwegende dat de beperkende bewoordingen van deze reglementsbepaling
niet toelaten alle vluchtheuvels hoegenaamd of d,e vluchtheuvels weljre eenvoudig bestemd zijn om de veiligheid der
voetgangers te verzekeren als onder haar
toepassing vallend te beschouwen;
Overwegende dat uit geen der vermeldingen van het arrest of van de andere
bescheiden waarop het hof acht vermag te
slaan blijkt dat de vluchtheuvel welke
verweerder links voorbijgestoken heeft
aangelegd is « om het verkeer in banen
te leiden ll;
Dat uit de vermeldingen van het arrest
evenmin blijkt dat de rechter over de
grond zijn beslissing op bepalingen van
het koninklijk besluit van 8 april 1954
gesteund heeft;
Dat het bestreden arrest derhalve, en
zonder de in het middel ingeroepen wetsbepalingen te schenden, zijn beslissing
wettelijk door de gecritiseerde grond
heeft kunnen rechtvaardigen;
Waaruit volgt dat het middel naar
recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
27 juni 1955. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever,
H. Bareel. - Gelijlcluidende oonolusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Demeur en della Faille
d'Huysse.
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BELASTING OP DE SLIJTERIJEN
VAN GEGISTE DRANKEN.- NIEUWE
SLIJTEH. - SLIJTSl'EH DIE NA ECHTSCHEIDING
IN HE'l'ZELFDE LOKAAL DE DOOH HAAH GEWEZEN ECHTGENOOT GEHOUDEN SLIJTEHIJ HEEFT
VOORTGEZET. - VRIJSTELLING VAN DE BELASTING.
Is van de openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranlcen vrijgesteld
de slijtster die, na eohtsoheiding, in
hetzelfde lolcaal de door haar gewezen
eohtgenoot geho!tden slijte1·ij voortzet (1).
(1) Contra: CONSTANT, Le regime de l'alcool
et les debits de boissons fermentees, nr 425 ;
Repertoire fiscal, maart-april, nr 805, blz. 63.

(BELGISCHE

S'fAAT, MINISTER VAN
1.'. GERMEAU.)
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FINANCIEN,

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 februari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 20, 1 o, van het
koninklijk besluit van 3 april 1953, tot
samenordening van de wetsbepalingen
inzake de slijterijen van gegiste dranken,
doordat het hof van beroep aan verweerster de hoedanigheid van nieuwe slijtster
van ter plaatse te gebruiken gegiste drunken niet toegekend heeft, om de reden
dat zij in hetzelfde lokaal de door haar
echtgenoot gehouden slijterU voortzet,
dan wanneer deze ten gevolge van de
tussen de echtelingen uitgesproken echtscheiding, de hoedanigheid van echtgenoot verloren hadden :
Overwegende dat verweerster vervolgd
werd, onder meer wegens uitbating van
een slijterij van ter plaatse te gebruiken
gegiste dranken, zonder de openingsbelasting gekweten te hebben;
Overwegende da t ui t het bestreden arrest blijkt dat verweerster in hetzelfde
lokaal de exploitatie van de slijterij
voortzet welke v66r de echtscheiding in
feite door de echtelingen uitgebaat werd;
Overwegende dat artikel 20, 1°, van de
bij koninklijk besluit van 3 april 1953 samengeordende wetten, de herhaling is
van artikel 20, paragraaf 1, 1°, van de
wet van 12 december 1912; dat uit de
parlementaire voorbereiding van deze
wet blij)rt dat die wetsbepaling tot doel
heeft de strengheid van het principe van
het verschuldigd zijn van de openingsbelasting door elke nieuwe slijter te verzachten, door rekening te houden met de
verkregen toestanden, voornamelijk ten
gunste der families; waaruit volgt dat
de wetgever vooral beoogd heeft een openingsbelasting - belasting wegens eerste
vestiging - op nieuwe feitelijke toestanden veeleer dan op nieuwe juridische staten te heffen;
Overwegende dat de bepalingen van
artikel 20, 1° en 2°' in geval van voortzetting van de onderneming door een lidvan
de familie, geen andere voorwaarde tot
vrijstelling van de openingsbelasting dan
het bestaan van een zekere graad van
bloed- of aanverwantschap voorzien; dat
de hoedanigheid van echtgenoot, vereist
in het 1 o van vqormeld artikel, een bestaand of vorenbestaancl huwelijk tussen
de vroegere exploitant en de nieuwe onderstelt; dat deze voorwaarcle ter zake
vervuld zijnde, het hof van beroep de
wet juist heeft toegepast;

Dat het micldel naar recht faalt;
Over het tweecle middel, afgeleid nit
de schending van artikel 408 van het
vVetboek van strafvordering, doordat het
bestreden arrest nagelaten heeft uitspraak te doen over de telastlegging omschreven in artikel 24 van het koninklijk
besluit van 3 april 1953, tot samenordening van de wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken :
Overwegende dat de dagvaarding Yan
cle vervolgende partij hierop was gesteuncl dat yerweerster de bij artikel 23
van het koninklijk besluit van 3 april
1953 vereiste aangifte van de nieuwe slijter niet ingecliencl had; dat uit geen stuk
van het dossier blijkt dat verweerster uit
hoofcle van inbreuk op artikel 24 van bovengemelcl koninklijk besluit vervolgd geweest is;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en chit
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om clie reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
27 juni 1955. - 2" kamer. - Voorzitte1·,
H. Fettweis, voorzitter. - Ve·rslaggever,
H. ·Louveaux. - Gelijlcl·ltiflende conclus·ie,
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Depresseux.
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1°

CONTROLE VAN DE WISSEL.
YERVOLGING DER INBREUKEN. YERZOEK
VAN HE'l' BELGISCH-LUXEMBURGS INSTITUUT
VOOR DE WISSEL. YOORWERP VAN DAT
VERZOEK.

2°

GEWIJSDE. CoRREC'l'IONELE OF POLITIEZAKEN. VEROORDEELDE VERDACHTE.
lVIAG NADERHAND NIE'l' VOOR HE'l'ZELFDE
FElT, ZELFS ONDER EEN ANDERE OMSCHRIJVING., VERVOLGD '¥ORDEN.

1 o H et tJerzoelc van het Belgisch-L~txem
bm·gs Institmtt voot· ae wissel, nodig
voor de vervolging van de inbreu.lcen
op fle beslttiten en reglementen betretfende de controle 01J fle wissel, moet
de strafbare ·inbre·nl" nader bepalen
maar moet de pe1·sonen tegen deweUce
de ve1·volging wo·rdt gevonlerd n·iet aanflniden (1). (Besluitwetten van 6 octo-

(1) Verbr., 2 september 1954 (At-r. Verbt·.,
1954, biz. 775; Bull. en PAsrc., 1954, I, 1023).
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ber 1944, art. 6, en van 4 juni 1946, artikel 3.)

~·

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 december HJ54 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 6 van de besluitwet van 6 october 1944 betreffende
de controle van de wissel, doordat het
bestreden arrest aanlegger uit hoofde van
inbreuken op deze besluitwet veroordeeld
heeft, dan wanneer het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de wissel aileen tegen D ... en B ... en niet tegen aanlegger
vervolging geeist had :
Overwegende dat het verzoek om vervolging van het Belgisch-Luxemburgs
Instituut voor de wissel D ... en B ... bedoelt, alsmede <( alle personen welke zouden kunnen beschuldigd worden als mededaders of medeplichtigen in de feiten Jl
die het voorwerp van dit verzoek uitmaken;
Overwegende verder, dat het volstaat
dat het verzoek om vervolging, vereist
bij artikel 6 van de besluitwet van 6 october 1944 betreffende de controle op de
wissel, gewijzigd bij artikel 3 van de
besluitwet van 4 juni 1946, de inbreuk
voldoende bepaalt; dat immers bewust
verzoek betrekking kan hebben op personen waarvan de identiteit eerst door het
te voeren onderzoek aan het licht zal
gebracht worden;
Over het middel van ambtswege afgeleid uit de schending van het gewjisde :
Overwegencle dat aanlegger vervolgd

wercl uit hoofde van, in het gerechtelijk
arrondissement Brussel, tussen 1 januari
1950 en 1 januari 1951, hetzij om de
misdrijven uitgevoerd te hebben hetzij om tot de uitvoering ervan rechtstreeks medegewerkt te hebben : A) met
overtrecling van de artikelen 5 van
de besluitwet van 6 october 1944, gewijzigd bij de besluitwet van 4 juni
1946, en 7 van het besluit van de 1 Regent van 6 october 1944, alle betreffende de wisselcontrole, buiten de onder
sectie III van evengemeld besluit van
de Regent voorziene gevallen en zonder
de toelating van het Belgisch-Luxemburgs
Instituut voor de wissel bekomen te hebben, hetwelk vervolging eist, om het even
welke goederen en waarden van het buitenland op Belgisch grondgebied ingevoercl te hebben, ten deze nylonkousen
voor een globale waarde van 2.141.050 Belgiselle frank; B) met overtreding van
de artikelen 5 van de besluitwet van
6 october 1944 (gewijzigd bij de besluitwet van 4 juni 1946) en 6, lid 4, vun
het besluit van de Regent van 6 october
1944, betreffende de wisselcontrole, aangevuld bij artikel 1 van het besluit van
de Regent van 16 maart 1945, buiten de
in voormeld lleslnit van de Regent omschreve:ti gevallen, en zonder toelating van
het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor
de wissel hetwelk vervolging eist, daden
verricht te hellllen betreffende goederen
of schuldvorderingen welke in Belgie in
het bezit van een vreemdeling waren op
het tijdstip van het in werking treden
van het besluit van de Regent van
16 maart 1945, dit is op 17 april 1945,
of welke hem later ten deel zijn gevallen,
in onderhavig geval, om de in de telastlegging A aangeduide goecleren door stortingen in Belgische bankbiljetten, in handen van de genaamde B ... , vertegenwoordiger van de buitenlandse leverancier, de
firma T ... , te Zurich, van een som van
2.141.050 frank, of althans van een som
van 2.071.050 frank betaald te hebben;
Overwegende da t het bestreden arrest
die telastleggingen bewezen verklaart, de
tweede ten belope van 2.071.050 Belgische
frank en vaststelt clat zij samenlopen
(( omdat zij bij de dader een onsplitsbare
delictuele werkzaamheid opleveren ll ;
Dat het anderzijds erop wijst clat aanlegger bij arrest van 24 november 1953
van het Hof van beroep te Brussel, op
vervolging ·van het bestuur van douanen

(1) Raadpl. FAUSTIN-HELIE, Traite de !'instruction criminelle (belg. cltgave), nr. 1265;
GARRAUD, Traite tMorique et pratique d'instruction criminelle, bd. VI, nr. 2278; DONNEDIEU DE V ABRES, TmittJ de droit criminel,

nrs. 1559 en 1562 ; GoYET, Le ministere public,
3• uitgave, biz. 333; verbr., 31 januari 1955
(Arr. Verbr., 1955, blz. 427; Bull. en PAsrc.,
1955, I, 567, en nota 3). Vergel. verbr., 4 november 1946 (.Arr. Verbr., 1946, blz. 366).

2° De verdaahte die, in aorreationele of
politiezaken, op vervolging van het
openbaar ministerie, wegens een bepaald feit definitiet vemordeeld is geweest, mag niet meer door het openbaar
ministerie, weuens hetzelfde feit, zelfs
onde1· een ande1·e omsahrijving, ve1;volgd w01'den (1).
Zullcs is waa1· zelfs wanneer het teit oncler de ttveede ornsahl"ijv·ing een zwaa1·dere stl"af lean medebl"engen of sleahts
na een klaaht mag ve1·volgd worden (im-

pliciete beslissing).
(FORBA'l?.)

ARREST.

-878en acCIJnzen en van het openbaar ministerie tot vier maand gevangenisstraf, en
hoofdelijk met andere veroordeelden, tot
een geldboete van 4.277.300 frank veroordeeld geweest is, uit hoofde van, tussen 1 maart en 30 juni 1950, te Brussel
of elders in Belgie, tussen 1 januari 1950
en 1 ja;nuari 1951, als dader of mededader, « naar de in het Strafwetboek en de
wetten op de douanen bepaalde zin, verzuimd te hebben op het eerste kantoor,
hetzij op elk ander kantoor waar zulks
diende te geschieden, de aangiften te doen
welke vereist zijn met betrekking tot
de invoer in BelgH\ van nylonkousen voor
een totale waarde van 3.289.350 frank,
van welke goederen het invoeren, bij gebrek aan vergunning, verboden was,
of althans, met het oogmerk de douane
te bedriegen, valse, leugenachtige of onjuiste documenten met betrekking tot de
invoer van nylonkousen voor een waarde
van 3.289.350 ·fr. overgelegd te hebben,
met de omstandigheid dat deze overlegging een ontduiklng van rechten ten belope van 276.168 frank met zich gebracht
heeft ll;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat deze laatste telastlegging, wegens
welke aanlegger << slechts door toedoen en
ten verzoeke van het bestuur dt!r douanen mocht vervolgd worden, hetzelfde
feit tot voorwerp heeft als datgene dat
het voorwerp is van de huidige telastleggingen A en B, waarvan het openbaar
ministerie slechts op klacht van het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de wissel de bestraffing mag vorueren ll;
Dat het eruit afleidt « dat er grond is
tot toepassing van artikel 65 van het
Strafwetboek, onder het bij artikel 100
van bewust wetboek opgelegd voorbehoud ll, en aanlegger uit hoofde van de
twee verenigde tegen hem voorgebrachte
telastleggingen, tot een gevangenisstraf
van vier maand en een geldboete van
5.000 frank veroordeelt, de winst verbeurd verklaart welke aanlegger uit hct
misdrijf behaald heeft, namelijk 70.000 fr.;
zegt dat de ten laste van aanlegger bij
het arrest van 24 november 1953 uitge~ sproken straf van vier maand gevangenis
door die veroordelingen zal ' opgeslorpt
worden en veroordeelt aanlegger tot een
gedeelte van de kosten der publieke vordering;
Overwegende dat uit de aan het hof
onderworpen stukken blijkt dat het arrest van 24 november 1953 ten opzichte
van aanlegger kracht van gewijsde verkregen heeft;
Overwegende dat de beklaagde die in
straf- of politiezaken op de vervolging
van het openbaar ministerie bij een onherroepelijke beslissing wegens een bepaald feit veroordeeld geweest is, niet

meer wegens hetzelfde feit, zelfs onder
een verschi,llende omschrijving, door het
openbaar ministerie kan vervolgd worden;
Overwegende dat het bestreden arrest
dus aanlegger uit hoofde van een feit
waaromtrent het anderzijds verklaart
dat het hetzelfde is als datgene dat reeds
door het arrest van 24 november 1953 bestraft werd, niet heeft kunnen veroordelen zonder het bij dit arrest gewijsde
te schenden;
Om die redenen, en zonder dat er grond
aanwezig is tot onderzoek van de
andere door aanlegger ingeroepen middelen welke, mochten zij aangenomen
worden, geen verbreking zonder verwijzing met zich zouden brengen, verbreekt
het bestreden arrest voor zoveel het ten
opzichte van aanlegger uitspraak heeft
gedaan; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Gent;
laat de kosten ten laste van de Staat.
27 juni 1955. ~ 2e kamer. - Voorzitte1·,
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever,
H. Dareel. - Gelijlclt~idende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
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1° JVIISDADEN EN WANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - BIJ ARTIKEL 123ter VAN HET STRAFWETBOEK VOORZIENE TOEKENNING VAN EIGENDOM AAN DE
SCHA'rKIST. l\fAATREGEL WELKE EEN
STRAF UITMAAK'r.
2° BELASTING. - BEGRIP.
3° INKOMSTENBELASTINGEN.
SPECIALE BELAS'l'ING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIENDE UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES
AAN DE VIJAND. - BEGRIP.
4° INKOMSTENBELASTINGEN. SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORTKOMENDE VAN LEVERINGEN EN PRESTATIES
AAN DE VIJAND. - BELAS1'ING DIE MET DE
BIJ ARTIKEL 123ter VAN HET STRAFWETBOEK
VOORZIENE TOEKENNING VAN EIGENDOM AAN
DE STAA'r MAG SAMENGEVOEGD WORDEN.
5° INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. - UI'l'GAVE WELKE DE
STRAFSANCTIE VAN EEN MEDEWERKING MET DE
VIJAND UITMAAKT. - UITGAVE WELKE GEEN
AFTREKBARE UITGA VE UITMAA.KT,

1o De bij artilcel123ter van het Stratwetboelc voorziene toekenning van eigendom aan de Staat is de sanctie van een
inbreuk, 't f,s te zeggen een strat waar-

-879van de toepassing enkel van de t·echterUjke macht afhangt (1).
2° en 3° De bij de wet van 15 october 1945
voorziene aanslag op de winsten voortlcomende van leveringen en prestaties
aan de vijand is een belasting, 't is
te zeggen een van de particulieren door
de wet ueeiste bijdrage om in de lasten
vari de Staat te voorzien en waarvan
het vestigen aan de uitvoerende macht
behoort (2) (4).
4° De bij de wet van 15 october 1945 voorziene bijzondere belasting op de winsten voortvloeiende uit prestaties en leveringen aan de vijanil, en de bij artikel 123ter van het Strafwetboek voorziene toelcenning van eigendom aan de
Staat hebben noch dezelfde aard, noch
hetzelfde doel, noch hetzelfde voorwerp. Geen wetsbepaling vet·biedt h!tn
samenvoeging (3).
5° JJ1ag niet beschO!twd worden als een
uitgave die van het bruto bedrag van
de dom· de !titoefening van het bedrijf
vereiste bedrijfsinlcomsten aftt·elcbaar
is, de ttitgave die de strafsanctie van
een medewerlcing met de vijand uitmaakt (5) (6) . (Samengeordende wetten, art. 26, par. 1.)
(HURET, T. BELGISCHE STAAT,
MINIS'J'ER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 december 1952 gewezen door
het Hof van beroep te Lnik;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 13 en 14 van
de wet van 15 october 1945, en 13 van
de wet van 16 october 1945, doordat het
bestreden arrest beslist dat de door een
militair gerecht nit kracht van artikel 123ter van het Strafwetboek nitgesproken verbenrdverklaring van het bedrag van de waarde van aanleggers bedrijvigheid tijdens de oorlog vreemd is
aan de toepassing van de wet van 15 october 1945 en dat zij zonder weerslag op de
speciale belasting is, dan wanneer nit de
gezamenlijke door de wetgever genomen
(1) (2) en (3) Zie verbr., 27 november 1953
(Arr. Verbr., 1954, biz. 201; Bull. en PASIC.,

1954, I, 234); 5 october 1954 (ibid., 1955,
I, 85).
(4) Verge!. verbr., 30 november 1950 (Arr.
Verbr., 1950, biz. 149, en nota 1 in Bull. en
PASIC., 1950, I, 191); 12 october 1954 (Arr.
Verbr., 1955, biz. 69; Bull en PAsrc., 1955,
I, 106, en conclusie van het openbaar ministerie).

nitzonderingsmaatregelen inzake belastingen, en onder meer uit de artikelen 13
en 14 van de wet van 15 october 1945
en nit artikel 13 van de wet van 16 october 1945 op de extrabelasting blijkt
dat de wetgever zorg ervoor gedragen
heeft het cnmnleren van aanslagen te
vermijden :
Overwegende dat de in artikel 123ter
van het Strafwetboek omschreven verklaring van toekenning van eigendom aan
de Staat de sanctie van een misdrijf is,
dit wil zeggen een straf waarvan de toepassing nitslnitend tot de bevoegdheid
der rechterlijke macht behoort;
Dat de bij de wet van 15 october 1945
voorgeschreven aanslag op de winsten
voortkomende uit leveringen en prestaties
aan de vijand een belasting is, dit wii
zeggen de bijdrage welke door de wet
van de particnlieren geeist wordt om in
de lasten van de Staat te voorzien, en
waarvan het vestigen aan de nitvoerende
macht behoort;
Dat deze twee maatregelen, welke niet
dezelfde aard hebben, mitsdien verschillende doelen en voorwerpen hebben;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling nitdrnkkelijk of stilzwijgend het
cumnleren ervan verbiedt;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 13 en 14
van de wet van 15 october 1945, 13 van
de wet van 16 october 1945 en 26 van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, doordat het arrest beslist « dat aanlegger geen gronden
heeft om te eisen dat het bedrag van de
waarde zijner bedrijvigheid tijdens de
o01·Iog, hetwelk door het militair gerecht
verbenrd verklaard geweest is, van het
bedrag van de belastbare grondslag zon
afgetrokken worden >>, dan wanneer
krachtens artikel 26 van de samengeschakelde wetten, bij artikel 13 van de wet
van 15 october 1945 op de bijzondere belasting toepasselijk gemaakt, het bedrag
der verbenrdverklaring met het aan de
beslissing onderworpen inkomen moet verminderd worden :
Overwegende dat het middel niet verduidelijkt waarin de bepalingen van ar(5) Zie verbr., 4 december 1951 (Arr. Verbr.,
1951, biz. 160). Verge!. verbr., 26 october 1954
(Bull. en PAsiC., 1955, I, 167). Raadpl. ook
verbr., 29 october 1945 (Arr. Verbr., 1945,
biz. 236); 10 december 1945 (Bull. en PASIC.,
1945, I, 287 en Arr. Verbr., 1945, biz. 258);
24 november 1953 (Arr. Verbr., 1954, biz. 201;
Bull. en PASIC., 1954, I, 234).
(6) Artikel 26, paragraaf 1, werd gewijzigd
door artikel1 van de wet van 28 maart 1955.

-880tikel 13 van de wet van 16 october 1945
en yan artikel 14 van de wet van 15 october 1!J-!5 zouden zijn geschonden geworden; dat het niet ontvankelijk is in
zover het op die artikelen rust;
Overwegende dat, luidens artikel 26,
paragraaf 1, van de samengeschakelde
wetten, de bedrijfsbelasting op de bedrijfsinkomsten geheven wordt naar hun
zuiver bedrag, hetzij op groml van hun
bruto-bedrag verminderd met de bedrijfsuitgaven aileen, welke gedurende de belastbare tijd werden gedaan om die inkomsten te verkrijgen of te bel:iouden,
en dat paragraaf 3 van hetzelfde artikel
het aanvult door eraan toe te voegen dat
de uitgaven van persoonlijke aard en alle
andere uitgaven welke tot het uitoefenen
van het bedrijf niet noodzakelijk zijn van
de bedrijfsinkomsten niet worden afgetrokken;
Overwegende dat de uitgave welke de
strafrechtelijke sanctie van een medewerking met de vijand is, niet als een
voor de uitoefening van het bedrijf noodzakelijke uitgave is te beschouwen;
Dat, aangezien een cler voorwaarden
ontbreekt opdat ·de kwestieuze uitgave
krachtens voormeld artikel 26 voor aftrekking in aanmerking zou komen, het
van belang ontbloot is te onderzoeken
of de andere door die bepaling vereiste
voorwaarden vervuld zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

1° De atlmin·ist-tatie mag tle belasUng na
afslttiting van het tlienstjaa?' binnen
tle bij artilcel 14, 1° litl, van tle samengeonlentle wetten vom·ziene ~titzon£lm·
z.ijke te1·mijn inkohieren wannee1· tle belastingplichtige in zijn aangifte inlichtingen heett verstrelct waarvan de
j~tiste zin en £l1·aagwij tlte slechts ten gevolge van ontle?·zoelcen en ve1·zoelcen om
toelichUng z·ijn lc·zmnen bepaald wortlen (1).
2° TVannee1· een inzake rechtst?-eekse belast·ingen gewezen arrest verschillencle
on£le1·scheiclene tlispositieven behelst en
dat geen midtlel tot staving van tle
voorziening ·ingeroepen ·wm·at, in zove1·
cleze laatste tegen een 1le1· tlispositieven
gericht is, is tle vom·z·iening niet ontvanlcez.ijlc in tle mate wawr-in zij tegen
tlat tlispositief is gericht.
(N. V. I/ALPAGA, 'l'. BELGISOIIE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HNl' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 juni 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over beide middelen samen, het eerste,
afgeleid uit de schending van de artikelen 1101, 1134, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 53, 54, 55,
56 en 74 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen,
samengeschakeld
bij besluit van 31 juli 1943, 97, 110, 111,
28 jnni 1955. - 26 kamer. - ·voorzitte1·, van de Grondwet, doordat het bestreden
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor- arrest de aanslagen van dienstjaar 1948
zitter. - FerslarJUeve?·, H. Delahaye. (inkomsten 1947) weigert nietig te verklaGeUjkl·nitlencle conclusie, H. Ganshof van
ren, wegens verval, om reden << dat de verder Meersch, aclvocaat-generaal. - Plei- zoekende vennootschap zowel in haar aanter, H. Van Leynseele.
gifte over dienstjaar 1946 (inkomsten
1945) als in haar aangifte over dienstjaar
1948 (inkomsten 1947), rubrieken opgenomen heeft waarvan de juiste zin en de
juiste clraagwijdte slechts ten gevolge van
2° KAi\IER. :_____ 28 juni 1955
navorsingen en verzoeken om toelichting
zijn kunnen bepaald worden; dat, onder
meer in beide aangiften : 1 o zij in het pas1° INKOMSTENBELASTINGEN.
BUI'l'ENGEWONE
'l'ERMI.JN.
BELASTINGsief harer balansen de rubriek getitelcl
PLIOIITTGE DIE IN ZIJN AANGTF'l'E INLIOIITIN« Perequaties A en B Jl heeft doen voorko. men, waarop een niet omstanclig omsehreGEN HEEF'!' VERSCHAF'l' V\TAARVAN DE JUIS'l'E
ven beclrag volgt, dan wanneer het admiZIN EN DE DRAAGWIJD'l'E ENKEL NA ONDERnistratief onderzoek aan het licht geZOEKEN EN \'ERZOEKEN OM TOELICHTING
bracht heeft dat het in werkelijkheid een
KONDEN BEPAALD WORDEN. AANGIFTE WELbelastbare reserve gold ; 2° zij in haar
KE TOT EEN BUITENGEWONE TERMIJN AANLEIwinsten verliesrekening reiskosten verDING GEEF'!'.
2° VOORZIENING IN VERBREKING. melcl lweft welke, zoals het administratief
REOIITS'l'REEKSE BELAS'l'INGEN. -ARREST
WELK 'ERSOHILLENDE ONDERSCHEIDENE DISPOSI'l'IEVEN BEIIELS'J', GEEN 11-IIDDEL INGEROEPEN IN ZOVER DE VOORZIENING TEGEN EEN
VAN DIE DISPOSITIEVEN GERICHT IS.
VOORZIENING, IN DIE MATE, NIET ONTVANKELIJK.

(1) Vergel. verbr., 18 october 1948 (Arr.

Vm·b1·., 1948, blz. 490); 4 october 1949 (ibid.,
1950, blz. 54); 7 februari 1950 (ibid., 1950,
blz. 370 en 371); 24 mei 1955 (Bt~ll. en PAsiC.,
1955, I, 1049, en nota 1).

-881onderzoek het insgelijks aangetoond heeft,
in werkelijkheid aan de beheerders toegekende presentiegelden zijn ll, dan wanneer
aanlegster in haar aangifte over dienstjaar 1948 (inkomsten van 1947) : 1 o noch,
in het passief harer balansen, de rubriek
« Perequaties 11. en B ll, gevolgd door
een niet oms tandig omschreven bedrag;
2° noch in haar winst- en verliesrekening,
aan de beheerders toegekende reiskosten,
welke bewezen werden presentiegelden te
zijn, had doen voorkomen, daar voormelde
posten enkel in de aangifte over dienstjaar 1946 (inkomsten 1945) voorkwamen,
waaruit volgt dat het bestreden arrest,
door het tegendeel te verklaren, het aan
de akten en namelijk aan de aangifte
over dienstjaar 1948 (inkomsten 1947) verschnldigd geloof gesc!1onden heeft; het
tweede, afgeleid nit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 1101, 1134,
1317, 1318, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 6, 9, 10 en 11 van de wet
van 6 september 1895, 53, 54, 55, 56, en 74
van de bij besluit van 31 juli 1953 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest de aanslag van dienstjaar 1948 (inkomsten 1947) weigert nietig te verklaren,
wegens verval, om reden « dat de verzoekende vennootschap zowel in haar aangifte over dienstjaar 1946 (inkomsten
1945) als in haar aangifte over dienstjaar
1948 (inkomsten 1947), rubrieken opgenomen: heeft waarvan de juiste zin en de
jniste draagwijdte slechts ten gevolge van
navorsingen en verzoeken om toelichting
zijn kunnen bepaald worden ll, hetgeen de
administratie in de mogelijkheid zou gesteld hebben de aanslagen binnen de bij
artikel 74 van de samengeschakelde wetten bepaalde termijnen ten kohiere te
brengen, zulks zonder de rubrieken,
<< waarvan de zin en de draagwijdte niet
zijn knnnen bepaald worden ll, anders te
preciseren llan door aanduiding van t.wee
rubrieken die, precies, niet in de aangifte
over dienstjaar 1948 (inkomsten 1947)
voorkomen, zoals in het eerste middel
tot verbreking wordt aangevoerd, waaruit
volgt dat de door aanlegster genomen conclnsies geenszins zijn beantwoord geweest, dan wanneer aanlegster, om haar
eis tot afwijzing wegens verval ten aanzien van de balans op 31 december 1947
(dienstjaar 19:!8) te sta ven, bij conclnsies
deed gelden << dat betreffende die balans,
,de enige betwistingen betrekking hebben :
1° op de kosten van het studiekantoor,
ten bedrage van 11_200 frank, 2o op de
reserve van de portefenilleeffecten, voor
42.665 fr. 08, 3° op de aanrekening van
de belasting op het kapitaal op de aftrekbare kosten, 543.000 frank, dat het,
voor deze drie artikelen ging om een
verschil van interpretatie aangaande de
aanrekening enan; dat de bestreden bevERBR.,
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slissing heeft moeten erkennen dat de
interpretatie van de conclnderende voor
de eerste twee artikelen jnist was en ze
enkel voor het laatste verworpen heeft;
dat het met betrekking tot die drie artikelen volstrekt zeker is dat alle gegevens
voor de aanslag in de aangifte aanwezig
waren en dat alleen een verschil in interpretatie de conclnderende van de administratie scheidde ll, << dat de administratie
in de aangiften alle gegevens kon aantreffen welke zij nodig had om haar overtuiging te vormen en dat het haar volkomen mogelijk was ten laste van de conclnderende op grond van haar interpretatie een aanslag te vestigen, zonder
daartoe de verstrijking van het boekjaar
te moeten afwachten ll, en dat het bestreden arrest in genen dele, tenzij door een
verkeerde en ongerechtvaardigde verklaring, die dnidelijke conclusies behandeld
heeft, waarnit volgt dat het arrest niet
ten genoege van recht gemotiveerd is :
Overwegende dat het bestreden arrest
recht gedaan heeft over het beroep ingesteld tegen de beslissing waarbij de directenr der belastingen de reclamatien
verworpen heeft welke ingediend werden
tegen onderscheiden aanslagen in de belastingen op de bedrijfsinkomsten en in
de nationale crisisbelasting, welke met
dienstjaar 1949, bij navordering van rechten over dienstjaren 19!6 en 1948, ingekohierd werden ;
Dat aanlegster in hoofdorde beweerde
dat, vermits de litigienze aanslagen na de
verstrijking van de gewone aanslagtermijnen voor de dienstjaren 1946 en 1948
ten kohiere gebracht werden, zij niet geldig binnen de bij artikel 74 der samengeschakelde wetten bepaalde termijnen badden kunnen gevestigd worden, dan wanneer het gebrek aan of de ontoereikendheid van aangifte niet voortvloeide nit
een oorzaak welke haar zon knnnen verweten worden; dat in dit opzicht, aanlegster, stennend op de feitelijke gegevens
die tijdens behandeling ter zitting voorgebracht werden, er bij conclnsies op
wees dat de administratie door de aangiften van de belastbare inkomsten. der
jaren 1!}45 en 1947 kennis gekregen had
van elk der elementen waarop de aanvullende aanslagen berustten;
Overwegende dat, zo de rechter over
de grond, door een beoordeling die van
feitelijke aard is, voor vaststaand heeft
kunnen houden dat aanlegster in de aldus
bedoelde aangiften inlichtirigen verstrekt
heeft « waarvan de juiste zin en de juiste
draagwijdte slechts ten gevolge van onderzoeken en verzoeken om toelichting
zijn kunnen bepaald worden ll, hij evenwei de verplichting had het middel te
beantwoorden, waarbij aanlegster staande
hield dat de invorderbaarheid der aan-

-882vullende aanslagen uitsluitend uit de interpretatie van aan de administratie bekende feitelijke elementen voortvloeide,
welke interpretatie met betrekking tot de
toepassing van de belastingwet zij in de
plaats wilde stellen van de interpretatie
die de in de gewone termijn gevestigde
aanslagen gerechtvaardigd had;
Overwegende dat het bestreden arrest
daartoe en om de feitelijke beoordeling
waarop de beslissing steunt te rechtvaardigen, erop wijst « dat onder meer in de
twee aangiften : 1° zij (aanlegster) in
het passief harer balansen de rubriek
getiteld << Perequaties A en B >> doen
voorkomen heeft, waarop een niet omstandig omschreven bedrag volgt, dan
wanneer het administratief onderzoek aan
het licht gebracht heeft dat het in werkelijkheid een belastbare reserve gold;
2° zij in haar winst- en verliesrekening
reiskosten opgenomen heeft welke, zoals
het administratief onderzoek het insgelijks aangetoond heeft, in werkelijkheid
aan de beheerders toegekende presentiegelden uitmaakten >>;
·
Overwegende dat beide vermeldingen
waarop het arrest aldus wijst inderdaad
in de aangifte betreffende de inkomsten
van het jaar 1945 voorkomen, doch dat
zij niet in de aangifte voor . dienstjaar
1948 voorkomen;
·
Dat daaruit volgt dat, ten aanzien van
de over dienstjaar 1949 bij navordering
van rechten op dienstjaar 1948 ingekohierde aanslagen, het arrest niet heeft
kunnen beslissen zoals het gedaan heeft
zonder het geloof te schenden dat verschuldigd is aan de akte, waarop het
steunt om tegelijk de beoordeling welke
het verstrekt in feite te rechtvaardigen
en het door aanlegster opgeworpen middel
te beantwoorden;
Dat de middelen gegrond zijn;
Overwegende dat de middelen geen
grieven behelzen tegen het arrest, in de
mate waarin het het beroep niet gegrond
verklaart hetwelk tegen de over dienstjaar 1949 bij navordering van rechten
over dienstjaar Hl48 ingekohierde aanvullende aanslagen ingesteld werd ;
Dat, aangezien geen middel tot staving
van de voorziening wordt ingeroepen in
zover zij t!~gen het dispositief van het
arrest met betrekking tot de na vordering
van rechten over dienstjaar 1946 gericht
is, de voorziening te dien aanzien niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in de mate waarin
het, oordelend over het tegen de beslissing van de directeur der directe bela stingen van 6 october 1950 ingesteld beroep, dat beroep niet gegrond verklaard
heeft in zover het op de over dienstjaar
1949 bij navordering van rechten over
dienstjaar 1948 ingekohierde aanvullende

aanslagen be trekking heeft; verw~erpt de
voorziening voor het overige; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietig·de beslissing; veroordeelt
partijen elk tot de helft der kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
·
28 juni 1955. - 2• kamer. - Voorzitte1·,
H. Gil·oul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. van Beirs. Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van
der :M:eersch, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. della Faille d'Huysse en Van
Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
VERHAAL v66R BET HOF VAN BEROEP.
VERZOEK OM DESKUNDIG ONDERZOEK DOOR
DE BELAS'l'INGPLlCHTIGE TOT HET HOF VAN BEROEP GERICHT. VERWERPING VAN DAT
VERZOEK. SOUVEREINE BEOORDELING.

2° INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG DER
INKOMSTEN VAN EEN BAKKER WAARVAN DE
AANGIFTE NIET JUIST BEVONDEN WERD. RAMING VOLGENS DE IN OVERLEG MET DE BEDRIJFRGROEPERING DER BAll:iKERS VASTGEWETTES'l'ELDE FORFAITAIRE BAREMA'S. LIJKHEID.

1 o De besUssing bij dewellce het hot van

zo

be1·oe11, wijzende inzake rechtstreekse
belastingen, een verzoek om desku.ndig
onderzoek verwerpt, behoort tot de souvereine
beoo1·delingsbevoegdheid van
het hot (1).
Wannee1· de adm·inist1'atie de aangitte
van een bakker onhtist bevindt, mag
zij deze overeenlwmstig artikel 28 de1·
samengeo1·dende wetten wijzigen op
grond van de cijters die vermeld z·ijn
in de in overleg met de bedrijtsgroepering der baklce1·s vastgestelde to·rtaitai·re barema' s.
(DECLAYE, '1'. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HE'L' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 juni 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet en 28 en 55 van de samenge(1) Zie verbr., 7 december 1954 (Ar:r. Verbr.,
1955, blz. 244; Bull. en PASIC., 1955, I, 339).
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arrest beslist heeft dat « het verzocht deskundig onderzoek klaarblijkelijk geen nut
kan opleveren, en dit des te meer daar
verzoeker betwist brood tegen vergelding
gebakken te hebben », dan wanneer het
verzocht' deskundig onderzoek voor vertoger het enig normaal ve:~;weermiddel
tegen de te zijnen laste geve~tigde aanslag uitmaakte, en doordat het arrest een
dubbelzinnig antwoord verstrekt heeft op
de conclusies waarbij aanlegger om een
deskundig onderzoek verzocht, deze dubbelzinnigheid gelijk staande met een gebrek aan gronden :
Overwegende dat aanlegger niet te kennen geeft waarin het bestreden arrest het
artikel 55 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
zou geschonden hebben;
Dat het middel derhalve in dit opzicht
niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat blijkens het bestreden
arrest en de stukken der procedure, de
controleur-taxateur, na de door aanlegger
over dienstjaar 194G ingediende aangifte/ ,
onjuist bevonden te hebben, deze aangifte
overeenkomstig· artikel 55 van de samengeschakelde wetten gewijzigd heeft, onder
aanvoering dat aanlegger, behalve de
winsten voortvloeiende uit de werkzaamheid welke hij in voormelde aangifte
deed gelden, nog andere winsten zou behaald hebben naardien hij voor rekening
van particulieren << tegen vergelding brood
gebakken had '' ;
Overwegende aan de ene zijde, dat de
beslissing, waarbij het hof van beroep,
uitspraak doende in zaken van directe
belastingen, een verzoek om deskundig
onderzoek afwijst, behoort tot de souvereine beoordelingsbevoegdheid van dat
hof;
Dat, aan de andere zijde, ten deze, het
bestreden arrest zonder dubbelzinnigheid
gemotiveerd is en de conclusies op passende wijze beantwoordt;
Dat immers, in strijd met de beweringen van aanlegger, het arrest het bewijs
van dank zij het « bakken van brood tegen vergelding '' behaalde bijkomende
winsten niet afleidt uit een wanverhouding tussen de hoeveelheid gebruikte
brandstof en de hoeveelheden tot brood
verbakken meel;
Dat het vaststelt dat, «in tegenstelling
met het door verzoeker, hier aanlegger,
verklaarde, er uit het administratief onderzoek is gebleken dat hij in 1945 tegen

vergelding gebakken heeft en allerlei andere verwerkingen verricht heeft '';
Dat het arrest mitsdien in feite beslist
dat de administratie het bewijs van haar
stelling bijgebracht heeft;
Overwegende dat het arrest, vervolgens
onderzoekend hoe aanzienlijk de door de
door aanlegger verborgen gehouden werkzaamheid opgeleverde winsten geweest
waren, in feite, en derhalve souverein
beslissend, tot bepaling van die winsten
steunt, niet op de prijs van de per zak
tot brood verbakken meel gebruikte brandstof, berekend naar de prijs welke voor
soortgelijke belastingplichtigen in aanmerking genomen wordt, doch op het
cijfer dat uit in gemeen overleg door de
bakkers en de administratie vastgestelde
forfaitaire schalen blijkt;
Dat het arrest aldus het afwijzen van
het door aanlegger verzocht deskundig
onderzoek gemotiveerd en geen der ingeroepen wetsbepalingen geschonden heeft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

(1) Raadpl. verbr., 25 april 1950 (Arr.
Verbr., 1950, biz. 530) en conclusie van het
openbaar ministerie (Bull. en PASIC., 1950,
I, 588); 23 mei 1950 (Arr. Verbr., 1950,

ministerie (Bull. en PASIC., 1950, I, 669);
30 mei 1950 (Arr. Verbr., 1950, biz. 608);
5 december 1950 (ibid., 1951, biz. 165).
(2) Zie nota 2 in Bull. en PASIC., 1955,
I, 1176.

biz. 597) en conclusie van het openbaar

28 juni 1955. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. - Gelijkluidende oonolusie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleitm·, H. Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN. - AANSLAG
VAN AMB1'SWEGE GEVES'l'IGD. BELAST1NGPLICH1'1GE DIE DINNEN DE TERMIJN VAN TWINTIG DAGEN 'l'IJDENS DEWELKE HIJ UITGENO·
DIGD WAS GEWEEST UITLEGGINGEN TE VER·
SCHAFFEN NIE'l' HEEF1' GEANTWOORD NOCH
WEGENS GEGRONDE REDENEN DE VERLENGING
VAN DIE TERMIJN HEEFT AANGEVRAAGD. VVETTELIJKHEID VAN DE AANSLAG VAN AMRTSWEGE.

Is wettelij'k de van ambtswege gevestigde
aanslag van de belastingpliohtige die
binnen de terrnijn van twintig dagen
tijdens dewelke de administratie, wellce
van oordeel is het oi.ifer der aangegeven inlcomsten te moeten wijzigen, hem
~titgenodigd heeft schrittelijk zijn ~tit
leggingen te verschaffen en die evenrnin
wegens gegronde 1'edenen een verlenging van die termijn heett aangevraagd (1) (2).

884(OILMONT, T. JJELGISCHE STAAT,
1tUNIS'l'ER VAX FINANCIEN.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 mei 1g53 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 55 en inzonderheid van paragraaf 1, lid 4, van deze
bepaling, en 56 van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, en g7 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest !Jeslist heeft dat de ter
behandeling gebleken elementen niet kunnen leiden tot aanneming van de stelling
van aanlegger met betrekking tot de wettige reclenen welke hij ingeroepen heeft
ter rechtvaardiging van het te laat gegeven antwoord op het bericht van wijziging van de controlenr-taxatenr, namelijk
door te verzuimen tijdens de termijn van
twintig dagen enig antwoord te verstrekken en door na te laten de administratie
om een verlenging van die termijn te verzoeken, dan wanneer het vaststaat dat
aanlegger jnist om reden dat de termijn
van twintig dagen overschreden was,
gronden van rechtvaardiging heeft doen
gelden:
Overwegende dat het bestreden arrest
niet op algemene wijze, zoals in het middel !Jeweerd wordt, !Jeslist heeft dat de
wettige reden door de belastingplichtige
binnen de in lid 6 van paragraaf 1 van
artikel 55 van de samengeschakelde wetten benaalde termijn van twintig dagen
moet ingeroepen worden opdat zijn antwoord op het bericht van wijziging niet
als ongedaan beschouwd weze en hij dienvolgens niet ambtshalve aangeslagen worde;
Dat het enkel beslist heeft dat de aanslag van ambtswege in onderhavig geval
bij gebreke aan wettige reclenen wettelijk
was daar de belastingplichtige nagelaten
had inzonderheid om wegens de afwezigheid van zijn raadsman in belastingszaken een verlenging van de termijn te verzoeken;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 27, paragraaf 2bis, littera b, lid 2, 2° en 3°, en
laatste lid, van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 61, 1°, littera a, gewijzigd, en 61, 4°,
van de wet van 1 october 1g47 betreffende
de herstelling der oorlogsschade aan private goederen, en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de ontheffingen van de extrabelasting niet heeft
toegestaan wegens het verschil van de balans der activa ten gevolge van de opneming van de verg·oeding tot herstel wegens
oorlogsschade in plaats van de fiscale

waarde van het ondergaan verlies, dan
wanneer verweerder in verbreking in zijn
aanvnllende conclusies gevraagd had dat
aan de Belgische Staat akte zon gegeven
worden van het verlenen van de ontheffingen ten voordele van aanlegger, onder
meer op grond van een verschil van
279.200 frank tot 261.920 frank in de
extrabelasting :
Overwegeilde dat verweerder in aanvullende conclusies betoogde dat de meerwaarde op de opeising van een vrachtwagen, zoals de directeur ze in zijn beslissing in aanmerking genomen had,
onwettelijk was omdat er niet met de
<< fiscale )) waarde van de vrachtwagen,
maar wel met het bedrag van de als opeisingsvergoeding ontvangen sommen rekening moest gehouden worden; dat hij
dienvolgens concludeerde tot ontheffingen
waarvan hij de cijfers voor elk der
dienstjaren 1941 tot 1945 aangaf, en dat
hij het hof van beroep verzocht hem akte
te verlenen clat zij aan de belastingplichtige, hier aanlegster, dienden toegekend
te worden;
Overwegemle dat het hof van beroep
nagelaten heeft over dat verzoek uitspraak te doen;
'
Dat het arrest derhalve niet met reclenen omkleed is;
Om die redenen, verbreekt het bcstreden arrest, doch enkel voor zoveel het
niet beslist heeft over de ontheffingen
waaromtrent verweerder concludeerde
dat zij voor de dienstjaren 1941 tot .1945
aan aanlegger clienden toegekend te worden met inaanmerkingneming niet van
de fiscale waarde van een opgeeiste
vrachtwagen, doch van het bedrag cler
als opeisingsvergoeding ontvangen sommen; beveelt dat melcling van onderhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt aanlegger tot de helft der
kosten, de wederhelft ten laste van verweerder blijvend; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Lnik.
28 juni 1g55. - 2• kamer. - Voorzitte·l',
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. de Clippele.
- Gez.ijlclltidenfle oonclus·ie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Barbay (van de Balie bij
het Hof van beroep van Brussel) en Van
Leynseele.
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1° BEvVIJS. - VERMOEDEN. - BEGRIP.
2° INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBl'SWEGE. - AANSLAG WEL-

-885KE WETTELIJK OP ALLE SOORTEN VAN FEI'I'ELIJKE VERMOEDENS MAG GEGROND WORDEN.

1 o H et vermoeden is een gevolgtrekking
afgeleid uit een bel"end feit om tot een
onbelcend feit te besluiten (1). (Bur-

gerlijk Wetboek, art. 1349.)
2° De administratie mag de aanslag van
de belastingplichtige van ambts-wege
vestigen niet enkel bij middel van de
in de arUkelen 28 en 55, 16 lid, van de
samengeordende -wetten ve1·melde vermoedens, dooh ook bij middel van elk
feitelijk vermoeden (2).
(MORIA, '1'. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 maart 1fl53 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste miduel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest geen
gewag maakt van een door aanlegger in
conclusies vermeld middel waarbij hij
voorhield dat ue ambtshalve aanslag als
nietig moet aangezien worden, omdat
hij niet op regelmatig ingeroepen vermoedens, noch op vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen berust, dan
wanneer artikel 97 van de Grondwet
voorschrijft dat elk vonnis de gronden
vermeldt waarop het rust :
Overwegende dat het bestreden arrest,
om de bij gebrek aan aangifte ambtshalve gevestigde aanslag wettelijk te verklaren, steunt op de beweegreden dat de
winsten van aanlegger door de administratie berekend werden bij middel van
inlichtingen die in de door aanlegger zelf
en door de bundel van het krijgsgerecht
verschafte gegevens geput werden;
Overwegende dat luidens artikel 56 der
samengeschakelde wetten de aanslag
ambtshalve op het « vermoedelijk bedrag ll der belastbare inkomsten en dus
op grond van vermoedens kan gevestigd
worden;
Dat vermoedens gevolgtrekkingen zijn,
afgeleid uit een bekend feit om tot een
onbekend feit te besluiten;
Dat het arrest door voormelde beweegredenen er op wijst dat de administratie
(1) Zie verbr,, 23 mei 1950 (_Arr. Verb1·.,
1950, blz. 597) en conclusie van het openbaar
ministerie (Bull. en PAsrc., 1950, I, 669);
5 juni 1951 (ibid., 1951, I, 673); nota 5,
ondertekend W. G., onder verbr., 9 october
1951 (ibid., 1952, I, 57}, .

uit de door deze gegevens en inlichtingen
gekende feiten het bewijs van het bedrag
der niet verklaarde inkomsten afgeleid
heeft;
Dat het aldus een passend antwoord
op de conclusies van aanlegger heeft verstrekt;
Waaruit volgt dat het middel feitelijke
grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 56 der samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest
verklaart dat de administratie de winsten
van belanghebllende berekend heeft bij
middel. van inlichtingen, die uit de door
Moria zelf en door de bundel van het
krijgsgerecht verschafte gegevens geput
werden, en dat Moria, die van ambtswege
aangeslagen werd, het bewijs van het
juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten leveren moet om outlasting te kunnen bekomen, dan wanneer artikel 56 der
samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen uitdrukkelijk vermeldt,
dat een ambtshalve aanslag op grond van
het vermoedelijk bedrag der belastbare
inkomsten gevestigd wordt, en dat, zelfs
bij ambtshalve aanslag, de administratie
gehouden is deze te vestigen, ofwel naar
vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen, ofwel op grond van tekenen
en indicien, waaruit een hogere graad
van gegoedheid dan uit de aangegeven
inkomsten blijkt :
Overwegende dat in artikel 56 der samengeschakelde wetten enkel bepaald
wordt dat de aanslag van de belastingplichtige van ambtswege « op grond van
het vermoedelijk bedrag der belastbare
inkomsten ll gevestigd wordt;
Dat die vermoedens niet beperkt zijn
tot degene die in artikel 28 en in artikel 55, paragraaf 1, aangeduid zijn;
Dat de administratie de aanslag van de
belastingplichtige ambtshalve op aile feitelijke vermoedens mag vestigen;
Dat de rechter over de grond, aan wie
de souvereine beoordeling in feite van de
bewijskracht van een vermoeden toebehoort, het karakter van vermoeden heeft
toegekend aan de inlichtingen die in de
door Moria zelf en door het dossier van
het krijgsgerecht verschafte gegevens geput werden;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending Yan de artikelen 4 en 7, para(2) Zie namelijk verbr., 5 october 1954,
twee arresten (Arr. Verbr., 1955, blz. 53;
Bull. en PAsrc., 1955, I, 83 en 84, en nota 1,
blz. 83).
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graaf 1, van de wet van 19 maart 1953,
doordat het bestreden arrest het beroep
ongegrond beeft verklaard en de belastbaarheid van aanlegger in de speciale
belasting voortvloeiend uit leveringen en
prestaties aan de vijand heeft weerhouden, dan wanneer artikel 4 van de wet,
dat artikel 1, paragraaf 2, van de wet
van 15 october 1945 aanvult, uitdrukkelijk
bepaalt : << Worden niet als leveringen aan
de vijand beschouwd de leveringen van
andere bederfbare waren dan levensmiddelen, die het oorlogspotentieel van de
vijand niet konden verhogen ll, en dan
wanneer artikel 7 derzelfde wet voorziet,
dat het voordeel dezer bepaling van
ambtswege voor alle lopende aanslagen
verworven is; dat inderdaad nit het verslag van de speciale controleur te Hasselt,
2" gewest, hernomen in de directoriale
beslissing, gebleken is dat aanlegger een
overeenkomst met de bezetter had afgesloten om de inrichtingen op het vliegplein te Brustem en omgeving in drinkwater en water voor bluswerken te voorzien, dat laatstgenoemde levering onder
toepassing van vermeld artikel 4 valt,
vermits het om een bederfbare waar gaat
ancler dan een levensmiddel en die het
oorlogspotentieel van de vijand niet kon
verhogen:
Overwegende dat de levering van water,
bestemd voor de bluswerken van een
vliegplein, het oorlogspotentieel van de
vijand kan verhogen;
Overwegende dat deze levering in de
bepaling van « leveringen aan de vijand ll
begrepen blijft;
Dat bet middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
28 JUni 1955. - 2" kamer. - Voorzitter
en verslag{leve1·, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van der
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Sneyers en Van Leynseele.
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28 juni 1955

INKOMSTENBELASTINGEN.
REOLAMA1'IE.

-

TERMIJN.

-

REOLAMATIE

(1) Zie verbr., 31 januari 1950 (Arr. Verbr.,
1950, blz. 349). Raadpl. ook verbr., 14 januari
1953 (Arr. Verbr., 1953, blz. 293; Bull. en
;F'ABIO., 1953, I, 326).
(2) Verbr., 10 juni 1952 (Arr • .-Verbr., 1952,
blz. 575) ; 6 april 1954, twee arresten (Arr.
Verbr., 1954, blz. 532; Bull. en PAsiC., 1954,

DIE BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN BIJ DE
BEVOEGDE DIENS'I' MOET AANKOMEN.

2° INKOMSTENBELASTINGEN.
REOLAMATIE. TERMIJN. TERMIJN
WELKE NIET MINDER DAN ZES MAANDEN MAG
BEDRAGEN.

3° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. REOLAMATIE. TERMIJN. REGELEN VAN
ARTIKEL 1033 VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE REOHTSPLEGING TOEPASSELIJK OP
DE BEREKENING VAN DIE TERMIJN.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
REOLAMATIE. TERMIJN. TOEPASSING
YAN ARTIKEL 1033 YAN RET WETBOEK VAN
BURGERLIJKE REOHTSPLEGING. DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALING.

1° De schriftelijke 1·eclamatie van de
belastin(lplichti{le, wellce op strat van
verval, binnen de bij artike/. 61, paragraaf 3, der samenueordende wetten
bij de d·irecte1w der belastingen moet
tvorden ingediend is slechts werkelijle
inuediend op het ouenblilc . waarop die
ambtenaar ervan kennis Jean nemen, dit
is op he~ ogenbUJc van haar aankomst
bij de bevoegde diensten de1· administraUe {1)'.

2° De termijn binnen llewellce lle belastingplichtige zijn reclamatie bij de directeur ller belastingen mag inllienen
is van minimum zes maanllen van at
lle llatnm van het aanslagbiljet (2).
(Samengeordende wetten, art. 61, para-

graaf 3).
3° De termijn waarover cle belastingplichtige beschikt om 1·eclamaties tegen het
bedrag van de aansla{l in te llienen
wordt volgens lle bij artikel 1033 van
het Wetboek van burge1·li.ike rechtspleging voorziene regelen be1·eJcend (3).
(Samengeordende wetten, art. 61, para-

graaf 3.)
·
4o Volgens lle algemene pTincipes uitged1"1tkt in a1·tikel 1033 van het Wetboek
van bttrgerlijke rechtspleging, wordt de
termijn wellce in 1naanllen {lestelll is,
van de zoveelste tot daags voor de zoveelste volgens de Gregoriaanse kalenller berekenll; de dag van de akte die
het aanvangspunt van een termijn is
wordt llaa1·in niet beurepen en de vervaldag tvordt in die tm·mijn gerekenll
indien hij niet een v'l'ije termijn genoemd is (4).

I, 695 en 696; 8 maart 1955 (ibid., 1955,

I, 752).
(3) en (4) Zie verbr., 23 november en 14 december 1954 en 31 mei 1955 (Arr. Verbr.,
1955, blz. 274; Bull. en PAsiO., 1955, I, 264,
377 en 1071).
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(LANNOY, T. BELGISCHE S'fAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARBEST.
HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 mei 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 61, paragraaf 3", · van de
bij koninklijk besluit van 12 september
1936 en voor zover nodig bij de besluiten
van 3 juni 1941 en 31 juli 1943 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 1317 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat, na vastgesteld
te hebben dat tegen verschillende aanslagen die, bij navordering van rechten op
afgesloten dienstjaren, bij het dienstjaar
1947 werden gevoegd en het voorwerp
hebben uitgemaakt van aanslagbiljetten
waarvan de datum van toezending de
30• september 1947 was, een reclamatie
werd ingediend per brief van 30 maart
1948 welke op 31 maart 1948 werd gepost
en slechts op 1 april 1948 bij de directeur der directe belastingen is toegekomen, het bestreden arrest heeft beslist
dat deze reclamatie te laat werd ingediend, dan wanneer luidens artikel 61,
praragraaf 3, van de samengeschakelde
wetten, de reclama tie inzake directe belastingen die per kohier werden geind,
uiterlijk op 31 maart van het tweede
dienstjaar moeten worden ingediend zonder dat de termijn nochtans mib.der dan
zes maanden vanaf de datum van het aanslagbiljet mag bedragen, en dan wanneer zelfs, indien slechts de datum waarop de reclamatie ter hand van de direc-teur werd gesteld, in acht mag genomen
worden, dan nog de 1 • april 1948 de
laatste dag van de voorziene termijn van
zes maanden was :
Overwegende dat, krachtens artikel 61,
paragraaf 3, van de samengeschakelde
wetten, de schriftelijke reclamatie van
de belastingplichtige, op straffe van verval, binnen de door dit artikel bepaalde
termijn bij de directeur der directe be~
lastingen moet worden ingediend; dat zij
slechts werkelijk ingediend is op het
ogenblik waarop deze ambtenaar ervan
kennis kan nemen, dit is op het ogenblik
van haar aankomst bij de bevoegde diensten der administratie; dat bijgevolg, ter
zake, de reclamatie op 1 april 1948 werd
ingediend;
Overwegende derhalve dat aanlegger
zijn reclamatie tegen aanslagen die worden gehouden tot het dienstjaar 1947 te
behoren waarbij zij gevoegd werden,
na de 31• maart van het tweede dienstjaar, heeft ingediend;

Overwegende nochtans dat de termijn
niet minder dan zes maanden vanaf de
datum van het aanslagbiljet mag bedragen;
Overwegende dat, volgens de algemene
principes die bij artikel 1033 van het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging
worden uitgedrukt : 1° de termijn die
in maanden is gesteld, van de zoveelste
tot daags v66r de zoveelste volgens de
Gregoriaanse kaJender berekend wordt;
2° de dag van de akte die het aanvangspunt van een termijn is, daarin niet
begrepen wordt en de vervaldag in de
termijn gerekend wordt indien deze niet
een vrije termijn genoemd wordt;
Overwegende dat de ·akte die het aanvangspunt van de termijn van z.es maanden is, het opmaken van het aanslagbiljet is en dat de datum van deze akte
vastgesteld wordt door de datum die dit
aanslagbiljet als zijnde de datum van zijn
verzending opgeeft;
Dat de termijn dus op 1 october 1947
is beginnen te lopen zodat de laatste dag
van de termijn, welke niet een vrije termijn genoemd is, op 31 maart 1948 verviel;
Overwegende dientengevolge dat de op
1 april 1948 door de directeur der directe
belastingen ontvangen reclamatie te laat
ingediend werd;
Dat het middel derhalye niet kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
28 juni 1955. - 2" kamer. - Voo1·zittm·,
H. de Olippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. van Beirs.
- Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Leynseele.
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GEWIJSDE ZAAK. - BURGERLIJKE ZAKEN. - !DENTITEI1' VAN RECHTSPERSOON.
BEGRIP.
Wanneer, in twee achtet·eenvolgende gedingen, de partijen dezelfde zijn en in
eenzelfde hoedanigheid zijn opgetreden,
is de voorwaarde van identiteit van
rechtspersonen, die vereist wordt opdat
het door de ee1·ste beslissing gewijsde
in het tweede geding zmt k1mnen opgeworpen worden, vermtld zelfs indien in
dit tweede geding een der partijen
daarenboven in een tweede hoedanig-

..,..- 888heifl optreeflt (1). (Burgerlijk Wet!Joek,

artikel 1351.)
(FRESART, T. BERTIN.)
ARRES'l'.·

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 mei 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 745, 767, 883,
913, 1004, 1011, 1101, 1122, 1134, 1249, 1317,
1319, 1320, 1322, 1350, 1351, 1352, 1582, 1583,
15!J9, 1689, 1690 van het Burgerlijk Wetboek, 8, 12 van de wet van 25 maart 1876
over de bevoegdheid, 1, 2 en 3 van boek I
van het Wetboek van koophandel, 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden arrest, bij wijziging van het vonnis waarvan hager beroep, verklaart dat de rechtbank van koophandel bevoegd was om van
de door verweerder bij exploten del. 16 en
17 juni 1952 tegen aanleggers ingestelde
vorllering kennis te nemen, omdat dezelflle reehtbank zieh bij het bij arrest
van 1 juli 19±8 bevestigd vonnis van
28 mei 19!7 bevoegd hac1 verklaard om
kennis te nemen van een door verweerder,
bij exploot del. 16 october 1943 tegen aanleggers in verbreking ingestelde vorclering
en llat de voorwaarden van het gewijsde
(artikel1351 van het Burgerlijk Wetboek)
in onllerhavig geval verenigd zouden zijn,
daar de partijen, onder meer, dezelfde
zijn en in dezelfcle hoedanigheid handelen, omdat cc in het ene en in het anaere
geval, Bertin noch clame Mignolet, noch
de erfgenamen Van Oosterwijck, noch de
rechtverkrijgenden van dezen vertegenwoon1igt; dat hij in werkelijkheid in
eigen naam lmndelt, dat de rechten of
de belangen welke hem in 1943 en later
overgedragen zijn geweest zijn eigen
rechten of belangen zijn geworden ll, dan
wanneer het bestreden arrest vaststelt,
en cle stukken van de rechtspleging, bijzonder de clagvaardingen, bewijzen dat :
1° in de door exploot van 16 october 1943
ingestelde vorclering, waarop het vonnis
van 28 mei 19'47 en het arrest van 1 juli
1948 gewezen werc1en, verweercler in verbreking hanc1elc1e als gestelc1 zijnde in de
(1) Zie Fr. verbr., 6 april 1909 (Dall. per.,

1911, 1, 105, en nota's 1 tot 6).
Er is geen identiteit van recbtsrersoon,
wanneer een partij in een ecrste gecling uitsluitend in eigen naam is opgetreden en in
het tweele, als rechtvcrkrijgende van de
rechten van een denle of omgekeerd, zie
PLANIOL en RrPERT, d. YII, nr. 1557 en Fr.
verbr., 14 april 1885 (Dall. ph., 1886, 1, 300).
Enkele rechtscln·ijvcrs leren nochtans, - het-

rechten van dame Mignolet, weduwe Yan
Oosterwijck, die hem in 1943 al wat zij,
<< zowel in hoedanigheic1 van in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenote
als in hoedanigheic1 van begiftigde lJ, bezat van de rechten welke haar man beweerde tegen aanleggers te heb!Jen overgedragen had; 2° in de bij exploten van
16 en 17 juni 1952 ingestelde vordering
verweerder handelde als in de rechten
zijnde gesteld <<van de erfgenamen Yan
Oosterwijck en van zekere rechtverkrijgenden onder algemene titel van dezen Jl
die hem << op een datum die niet nader bepaald wordt doch zeker later dan de
1° juli 1948 valt JJ de rechten cc die zij tegen aanlegg·ers in verbreking uitgeoefend
konden hebben JJ overgedragen hadden;
waaruit volgt dat verweerder in verbreking in beide vorderingen << niet in dezelfde hoedanigheid handelde, maar wel
en hoewel hij in eigen naam handelde,
in hoedanigheid van rechthebbende van
volstrekt verschillende personen die dezelfde rechten niet hadden op de schuldvorderingen welke de heer Van Oosterwijck gedurende zijn leven kon hebben :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat, in
de eerste tegen aanleggers door verweerder Bertin ingestelde vordering, deze de
erkenning vervolgde van de rechten welke
aan Jean-Baptiste Van Oosterwijck waren eigen geweest, welke rechten volgens
Bertin hem door de weduwe van Oosterwijck overgedragen werden; dat in de
tweede ook tegen aanleggers ingestelde
vordering, Bertin tevens als overnemer
van de weduwe Yan Oosterwijck en als
overnemer, sedert het eerste proces, der
erfgenamen van Yan Oosterwijck de erkenning vervolgde van gezegde rechten;
Dat, clienvolgens, indien Bertin, in cle
eerste vorclering enkel in hoedanigheid
van overnemer van de weduwe Van Oosterwijck gehandeld heeft, hij, in de
tweede zo in die hoedanigheid als in cleze
van overnemer cler erfgenamen Yan Oosterwijck is opgetreden;
Dat door in die omstandigheden te beslissen dat de in artikel 1351 van het Burgerlijk Wetboek vermelcle voorwaarde
van identiteit der rechstpersonen verwegeen betwistbaar is, - dat iemand die in een
bepaalde hoedanigheid een geding heeft ingestold niet meer in een andere boedanigheid
een tweede geding waarvan het voorwerp en
de oorzaak dezelfde zijn tegen dezelfde verweerder vermag in te stellen indien hij ten
tijde van het eerste geding reeds van die
tweecle hoedanigheid voorzien was (BEUDANT,
d. IX, m·. 1347; AunRY en RAU, d. XII,
blz. 429, nota 65).

-889zenlijkt was, het arrest geen enkel der
in- het middel aangeduide wetsbepalingen
geschonden heeft;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat, vermits de voorziening v66r 15 september 1953 betekend
werd, er aanleiding tot vergoeding bestaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de kosten, en tot een vergoeding van 150 frank
jegens . ieder der verweerders.
30 juni 1955. - 1" kamer. - Voorzittet·
en verslauuevm·, H. Sohier, raadsheer
waarnemend voorzitter. - GeUjklttidende
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaa1. - Pleitm·s, HH. della
Faille d'Huysse en Van Ryn.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. ~ BURGERLIJICE ZAKEN. - PARTIJ DIE BEWEERT GEEN MACHTSMISBRUIK TE HEEREN BEGAAN. - ARREST
VASTS'J'ELLENDE DAT DIE PARTIJ EEN WILLEKEURIGE EN MISBRUIKELI.JKE DAAD GES'l'ELD
HEEF'l'. - GEPAS'l' AN'l'WOORD.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - ARHES'l' DAT EEN DEEL VAN RET .GESCHIL NAAR EEN VOLGENDE TEBECHTZITTING
VERWIJST OPDAT AANLEGGER ER VOOR DE
RECHTER OVER DE GROND CONCLUSIES ZOU
NEMEN. - CONCLUSIES WELKE REEDS DOOR
DE VERWEERDER GENOMEN WERDEN. - ARREST NIET GEHOUDEN, IN DEZE STAAT VAN
DE PROCEDURE DEZE 001\'CLUSIES TE BEANTWOORDEN.
1° Verstt·elct een uepast antwoord op de
conclusies waarbij een pa·rtij beweet·t
ueen machtsmisbntik te hebben uepleeud, het arrest dat vaststelt en de
vaststelUnu t·echtvaat·diut dat deze partij een daad << met willeketwiu en misbrnikelijk Tcaralcter >> heett uesteld en
« voorbedachteUjlc een aqttiUaanse fottt >>
bedreven heeft.
2° De rechter, d·ie, na over een deel van
het hem ondet·worpen ueschil ttitspraalc
te hebben uedaan, de zaak voot· het
overiue naar een latere terechtzittinu
verwijst opdat de aanleuuer er over
de rechtsvordel"'inu conclttsies zott nemen; is er niet toe uehottden in die
staat van de procedure de conclttsies
te beantwoorden wellce t·eeds door de
verweerdet· ovet· dit tweede deel van
het ueschil uenomen wet·den.

(KOLONIE VAN BELGISCH CONGO, T. VERJUS.)
ARREST.
HET HOI!'; - Gelet OlJ het bestreden
arrest, op 9 october 1951 gewezen door
het Hof van beroep te Elisabethstad;
Voor zoveel de voorziening tegen tweede
verweerster gericht is :
Over de door het openbaar ministerie
voorgestelde en overeenkomstig artikel 2
van de wet van 20 juni 1953 betekende'
grond van niet-ontvankelijkheid;
Overwegende dat, indien de conclusies
van aanlegster als geri.cht « tegen Verjus
en La Compagnie des chemins de fer
Grands Lacs Africains >l betiteld zijn, zij
nochtans geen enkele eis tegenover deze
maatschappij instellen; dat het arrest ten
voordele van die tegen aanlegster geen
enkele veroordeling uitspreekt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Voor zoveel de voorziening tegen verweerder Verjns gericht is :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 45, 46, 197,
201, 20± en 258 van boek I (gewoonlijk
genoemd boek III) van het Congolees
Bnrgerlijk Wetboek over de « Contracten
of nit overeenkomst ontstane verbintenissen )), 23 gewijzigd door het decl"eet van
13 jnli 1923 van het Congolees Wetboek
van burgerlijke rechtsv.ordering (Ordonnantie van 14 mei 1886), 1 en 2 van het
decreet van 12 november 1886 tot goedkenring van die ordonnantie, 7, 20, lid 3,
en 36 van de wet van 18 october 1908 op
het beheer van Belgisch Congo, doordat,
aldns tekortkomend aan de plicht welke
de rechter heeft zijn beslissing met redenen te omkleden welke met de door partijen genomen conclnsies passen, het bestreden arrest geen enkele reden inhoudt
die de door aanlegster in verbreking
(sttb 1-3 van haar conclusies) opgeworpen
grond van niet-ontvankelijkheid beantwoordt, en welke afgeleid is him·uit « dat,
daar de door de kolonie genomen beslissingen binnen de bevoegdheidsgrens van
de nitvoerende macht getroffen werden,
de beoordeling van die beslissingen bniten de bevoegdheid van de rechterlijke
macht valt >> :
Overwegende dat de kolonie, aanlegster
in verbreking, v66r de eerste rechter, een
exceptie van niet-ontvankelijkheid heeft
opgeworpen afgeleid « uit de oprichting
van de Raad van State >l; dat nit het
vonnis blijkt dat de rechtbank van eerste
aanleg beschouwd heeft dat die exceptie
twee onderdelen bevatte, enerzijds, de
bewijsvoering dat de Raad van State bevoegd was, anderzijds, de bewering dat ·
de rechtbank nit hoofde van de verdeling
der machten onbevoegd was; dat het

890vonnis, op het eerste onderdeel, ant- «met willekeurig en misbruikelijk karakwoordt dat de Raad van State geen ken- ter ll en << voorbedachtelijk een aquiliaanse
nis kon nemen van het geschil naardien font ll gepleegd heeft;
het v66r de afkoncliging van de wet van
Dat de conclusies aldus op gepaste
23 december 1946 opgerezen was, en, op wijze en zonder dubbelzinnigheid beanthet tweede onderdeel, dat de rechtei'lijke woord werden;
macht bevoegd is << omdat het ten deze
Dat het middel feitelijke grondslag
over een burgerlijk recht gaat ll;
mist;
Overwegende dat, in hoger beroep, de
Over het derde middel, afgeleid uit de
kolonie over deze punten twee excepties
heeft voorgesteld, de eerste afgeleid hier- schending van de artikelen 197, 201, 204
uit dat het geschil binnen de bevoegdheid en 258 van het boek I (gewoonlijk gevan de Raad van State valt, het tweede noemd boek III) van het Congolees Burdat, de litigieuze beslissingen binnen de gerlijk Wetboek over « Contracten of uit
hevoegdheidsgrens van de uitvoerende overeenkomst ontstane verhintenissen ll,
macht getroffen zijnde, hun beoordeling 23 gewijzigd door het decreet van 13 juli
niet « binnen de bevoegdheid van de rech- 1!}23 van het Congolees Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (ordonnantie van
terlijke macht ll valt;
14 mei 1886), 1 en 2 van het decreet van
Overwegende dat beide excepties met 12 november 1886 tot goedkeuring van
de twee onderdelen van de in eerste aan- deze laatste ordonnantie, 7, 20, lid 3, en
leg aangevoerde exceptie overeenstem- 36 van de wet van 18 october 1908 op het
men; dat het bestreden arrest, zonder het beheer van Belgisch Congo, doordat, aldus
aan het vonnis verschuldigd geloof te tekortkomend aan de plicht welke de rechschenden, l1eeft kunnen beschouwen dat ter heeft .zijn beslissing met redenen te
het erop een gepast antwoord verstrekt · omkleden die met de door partijen voorhad;
gestelde middelen passen, het bestreden
Dat het middel feitelijke grondslag arrest de door aanlegster (sttb 3 van haar
mist;
conclusies) opgeworpen exceptie niet heeft
OYer het tweede middel, afgeleid uit beantwoord welke afgeleid was hieruit
de schending der in het eerste middel « dat er geen enkel oorzakelijk verband
aangeduide wetsbepalingen, doordat het tussen de gevorderde schaden en een aan
bestreden arrest aangenomen heeft dat de kolonie toe te wijten of toegeweten
aanlegster in verbreking een font had ge- font hestaat; dat het bestaan zelfs van
pleegd, zonder de door aanlegster (snb 2 de schade evenals haar bedrag betwist
van haar conclusies) opgeworpen excep- worden l l :
ti(! te beantwoorden welke afgeleid was
Overwegende dat het bestreden arrest,
hieruit dat « zij er zich toe beperkt heeft na beslist te hebben dat de kolonie voorwegens redenen van algemeen belang in hedachtelijk een aquiliaanse fout heeft
oorlogstijd de door de vergunnende begaan welke haar verantwoordelijkheid
macht ... gedaRe ingeving goed te keuren ll medebrengt, de zaak verwijst om door
en « een voorlopige vergunning onder verweerder over de in de dagvaarding
vorm van sequester aan te prijzen, om gevorderde schadevergoeding geconcluderwijze tezelfdertijd het algemeen be- deerd te worden;
lang en het belang der partij en te vrijOverwegende dat het daardoor de vrawaren ll; dat het arrest aldus het punt
onzeker laat of het hof oordeelt dat de gen van het bestaan van een nadeel en
door aanlegster aangenomen houding, de van het oorzakelijk verband tussen de
vereisten yan die bescherming, inzonder- font en het door verweerder aangevoerd
heid die van het algemeen belang, over- nadeel volledig beantwoordt; dat het,
schrijdt, ofwel of het beschouwt dat h:t in die stand van de procedure, niet gefeit in deze laatste te voorzien het begnp houden was antwoord op aanlegsters convan font niet uitsluit; dat het arrest, bij clusies over die punten te verstrekken;
Dat het middel naar recht faalt;
gebrek aan redenen waarmede de 1:echter
zijn beslissing moet omkleden, dienvolOm die redenen, verwerpt de voorgens, aan het Hof van verbreking niet ziening; veroordeelt aanlegster tot de
toelaat zijn toezicht nit te oefenen :
kosten.
Overwegende dat uit de bewering van
30 juni 1955. - 1• kamer. - Voorzitter
de in het middel 'hernomen conclusies,
aanlegster enkel afleidde « dat zij geen en verslaggevet·, H. Sohier, raadsheer
enkele daad had gesteld die als een mis- ·waarnemend voorzitter. - Gelijklnidende
bruik van macht kon geinterpreteerd oonclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt procureur-generaal.
Pleiters,
worden ll;
Overwegende dat het arrest beslist, en HH. 'Demeur en Delacroix.
de redenen vermeldt welke die beslissing
rechtvaardigen, dat aanlegster een daad
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BELGISCH CONGO. - DIENSTCONTRACT.
- CONTRACT ONDERWORPEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET DECREE'!' VAN 25 JUNI 1949.
- CONTRACT VOOR EEN ONBEPAALDE DUUR
GESLOTEN. - WERKNEMER DIE ZICH HET
VERMOGEN VOORBEHOUD'J' V66R RET VERSTRIJKEN VAN DE BEPAALDE TERMIJN EEN
EINDE AAN HET CONTRACT TE MAKEN MITS
BETALING VAN EEN MINDERE VERGOEDING DAN
DIE VOORZIEN DOOR ARTIKEL 45 VAN HET
DECREET. - NIETIG BEDING.
In de in Belgisch Congo voo1· een bepaalde dwur gesloten en aan de bepalingen van het decreet van 25 j~tni 19.q9
onderworpen dienstcontracten is n·ietig
het beding waarbij de werlcnemer zich
het vermogen voorbeho~tdt v66r het verstrijlcen van de bepaalde termijn en
mits betaling van een mindere vergoeding dan die voorzien door artilcel 55
van het decreet, een einde aan het contract te mal.;en (1).

(NOTREDAME, T.

O~'FICE

DU

CAFE ROBUSTA.)

ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 augustus 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Leopoldstad;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1, 1°, 2, 4,
37, 42, 44 en 45 van het decreet van
25 juni 1949 op het werknemerscontract
in de koloriie, doordat het bestreden arrest het beding als geldig aanneemt dat
in een werknemerscontract voor een bepaalde duur voorkomt en naar luid waarvan de werkgever (in onderhavig geval
de verweerder) het contract kan verbreken mits opzegging van drie maand ingaande bij het verstrijken van de maand
in de loop waarvan vergoedingen uitbetaald worden welke als opzegging gelden,
en, aldus beslist om de verkeerde reden
dat de opzegging van het litig:(eus contract door verweerder geen eenzijdige
verbreking zou uitmaken, doch een voortijdige overeengekomen verbreking welke,
naar luid van artikel 37 van het decreet,
een wettelijke wijze van tenietgaan der
verbintenissen van het werknemerscontract zou uitmaken, dan wanneer artikel 45 « op alle opzegging v66r de gestelde
tijd » van het werknemerscontract wordt
toegepast, hetgeen ten deze wei het geval
is, en dan wanneer in elk geval, het bedoeld beding strijdig is met de bepalin(1) Zie conclusie van het openbaar ministerie (Bull. en PAsrc., 1955, I, 1183).

gen van openbare orde van de artikelen 42, 44, 45 voormeld en met die van
artikel 4 :
Overwegende dat het in het middel aangeduid artikel 45 van het decreet van
25 juni 1949 de vergoeding bepaalt .die in
geval van opzegging, zonder wettige redenen en v66r het verstrijken van de door
de overeenkomst gestelde. tijd, van een
voor een bepaalde duur gesloten werknemerscontract verschuldigd is; dat, volgens artikel 4, elke bedongen bepaling,
welke aan de werknemer minder voordelen toekent dan voorgeschreven in het
decreet, nietig en zonder uitwerking is;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat partijen door een contract
van bepaalde duur verbonden waren, doch
dat verweerder, de werkgever, op grond
van een beding welk hem dit vermogen
toekende, het contract v66r het verstrijken van de bepaalde termijn opzegde en
aan aanlegger, de werknemer, een vergoeding betaalde waarvan het door gezegd beding bepaald bedrag minder was
dan dit voorzien bij voormeld artikel 45;
Dat het arrest, niettemin geweigerd
heeft aan aanlegger de betaling van aanvullende vergoeding toe te kennen welke
overeenstemt met het verschil tussen de
door artikel 45 bepaalde vergoeding en
die welke in het contract voorzien was,
om de dubbele reden dat, naar de zin van
artikel 37 van het decreet, het uitoefenen
van het aan verweerder bij contract erkend vermogen een wettelijke wijze van
tenietgaan der verplichtingen uitmaakt
en dat artikel 45 het verbreken van een
contract bij eenzijdige wil en geen <<overeengekomen verbreking ll bedoelt;
Overwegende, enerzijds, dat het bijzonder beding van een voor een bepaalde
duur gesloten contract, waarbij de
werkgever zich het vermogen voorbehoudt
het contract v66r de gestelde tijd en zonder wettige redenen op te zeggen, noch een
« algemene wijze >> van tenietgaan der
verbintenissen, dit wil zeggen een der
wijzen van tenietgaan voorzien door artikel 132 van het boek der contracten of
uit overeenkomst ontstane verbintenissen,
noch een der bijzonder in artikel 37 van
het decreet van 1949 opgesomde wijzen
van tenietgaan van het werknemerscontract uitmaakt;
Overwegende, anderzijds, dat, indien
artikel 11 van het decreet van 31 october
1931 over de bediendenovereenkomst de
werkgever machtigde, in een voor een bepaalde duur gesloten contract, zich het
vermogen voor te behouden v66r het verstrijken van de vastgestelde termijn en
zonder wettige redenen een einde er aan
te maken, en dit in geval de opzegging
voorzien voor de voor een onbepaalde
duur gesloten contracten toepasselijk
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maakte, deze !Jepaling in het decreet van
25 juni 1949 niet overgenomen werd en,
dienvolgens, door artikel 51 van dit decreet ingetrokken werd;
Overwegende dat de koloniale wetgever zeker door deze onzettelijke intrekking
aan de werkgever geen machtiging heeft
wlllen verlenen zich het vermogen voor
te behouden aan het contract een einde
te maken, v66r het verstrijken van de
door clit contract gestelde termijn, tegen
min voordelige voorwaarden voor de
werknemer, noch zelfs tegen voorwaarden
gelijk aan die welke het decreet van 1931
voorzag; dat dergelijk voornemen, dat
overigens strijdig met artikel 4 van het
nieuw decreet zou zijn, tegengesnroken
wordt door de voorbereidende werkzaamheden waaruit blijkt dat zijn opstellers
en de koloniale raad bekommerd zijn geweest om een grotere « standvastigheid
van het werk >> te verzekeren aan de
werknemers welke een contract voor een
benaalde duur gesloten hebben; dat ook
onderlijnd werd dat de opzegging, zonder
wettige redenen, v66r de gestelde tijd
van een contract waarvan de duur bepaald is aanleiding moet geven tot een
hog·ere vergoeding dan die voorzien voor
de contracten met onbenaalde duur;
Overwegende, dienvolgens, dat de reden
van de intrekking van artikel 11 enkel
de wil van de wetgever kan zijn voortaan
geen uitwerking meer aan het door het
decreet van 1931 toegelaten beding toe te
kennen wanneer clit aan de werknemer
slechts een lagere vergoeding verschaft
dan die welke hij bij gebrek aan dergelijk beding had kunnen eisen, en dienvolgens, lager dan clie welke door artikel 45
van het nieuw decreet bepaald wordt;
Dat, door er anders over te beslissen,
het bestreden arrest de artikelen 4, 37
en 45 van het decreet van 25 juni 1949
geschonclen heeft;
Om die .redenen, verbreekt het bestreden arrest doch enkel voor zoveel het
aanleggers vordering gesteund on de ongerechtvaarcligde verbreking van het litigieus contract afwijst en over de kosten
uitsnraak doet; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
on de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroen te Elisabethstad.
30 juni 1955. ~ 1 6 kamer. - Voo1·zitter
en ve1·slaggever, H. Sohier, raadsheer
waarnemend voorzitter. - GeUjlcZ1tidende
concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
PleUer,
H. Van Leynseele.
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30 juni 1955

VERKOOP. VERKOOP VAN KOOPWAREN.
AANI'AARDING DOOR DE KOPER. DEKT
DE VERBORGEN EN ONBEKENDE GEBREKEN NIET.

De aanvaardin,q van de verlcochte lcoopwaren cloo1· de 1cope1· llelct de verborgen
en voor de leaper onbelcende gebreken
niet (1). (Durgerlijk Wetboek, art. 1641

en 1643.)
(TAS1'ENOY, T. N. V. «RECHERCHES
ET INDUS'l'RIE 'l'HERAPEU'l'IQUES >>.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, on 13 juni 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over de tegen de verwerende vennootschal) Adair Glass Corporation gerichte
onroeping in tussenkomst :
Overwegende dat het bestreden arrest
betrekking heeft on een vonnis op 11 november 1951 gewezen door de Rechtbank
te Nijvel en waarin aanlegger en eerste
verweerster de enkele nartijen waren;
Overwegende dat aanlegger, appellant
van dat vonnis, de vennootschap Adair
Glass Cornoration in tussenkomst en vrijwaring dagvaardde, doch dat het hof van
beroen weigerde de zaken samen te voegen; dat het bestreden arrest enkel tussen aanlegger en verweerster gewezen
werd;
Dat de onroeping in tussenkomst niet
dient aangenomen;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1317 tot 1322
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet, doordat, aldus tekortkomend aan de verplichting die de rechter
heeft zijn beslissing met redenen te omkleden welke met de conclusies van nartijen nassen, het bestreden arrest de door
aanlegger bij conclusies ingestelde excentie (sub littera G van het eerste deel)
niet beantwoord heeft welke afgeleid was
hieruit dat verweerster die de koopwaar
ontvangen had, hetzij << de flessen met
rubberstoppen en sluitingen en capsules
in aluminium)), de capsules en de stopnen
had gebezigd, aldus de flessen onbruikbaar makend en de levering in haar geheel aanvaardend :
Overwegende dat aanleggers conclusies
staande hielden dat er aanvaarding van
(1) Zie DE PAGE, d. IV, nr. 113; verbr.,
6 april 1916 (Bull. en PASIC., 1917, I, 77);
25 maart 1954 (Arr. Verb1·., 1954, biz. 511;
Bull. en PAsrc., 1954, I, 656) en redenen van
het arrest (Arr. Verbr., 1953, blz. 83; Bull.
en PASIC., 1954, I, 95).
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de levering in haar geheel bestaan had
en dat, het gel>rek van de koopwaar geen
verborgen gebrek zijnde, verweerster haar
bezwaar v66r de aanvaarding had moeten
doen kennen;
Overwegende dat het arrest deze bewering op gepaste wijze beantwoordt door
hierop te wijzen dat, volgens het deskundig onderzoek, het om een verborgen gebrek gaat dat noodzakelijkerwijze aan
een oplettend onderzoek van de koper
moest ontsnappen; dat de rechter niet
gehouden was na te gaan of er aanvaarding bestaan had, vermits hij het
bestaan van een gebrek vaststelde welke
deze niet zou gedekt hebben;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de oproeping in tussenkomst ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
30 juni 1955. - 1" kamer. - Voot·zitter
en verslaggever, H. Sohier, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende
conclu.sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleitet·,
H. Demeur.

1 e KA.MER. -

1 juli 1955

GEZINSVERGOEDINGEN. - WET VAN
4 AUGUSTUS 1930, AR'l'IKEL 50. - BIJDRAGEN DOOR EEN TOEGELATEN KAS OF EEN BIJ-

ZONDERE KAS GElND DIE HOGER IS DAN HET
BEDRAG NO DIG OM DE MINIMAYERGOEDINGEN TE
BE'fALEN. - STOR'l'ING VAN DE HEL¥1' VAN RET
BA'I'IG OVERSCHOT IN DE NATIONALE KAS. BEREKENING VAN DIT BATIG OYERSCHO'l'.
V oar de inwet·kingtTed·ing van het lconinklij k besluit n" 290 'Uan 30 rnaart
1936 wet·d het bat-ig O'Uet·schot, waar'Uan de toegelatett cornpensatielcassen
voor ge.dns'Uet·goed·ingen en de bij lconinklijlc besltt-it opge-richte bijzondere
knssen de helft in rle nationale kas
dienden te stot·ten, wanneer het gezarnenlijlv bedrag der ueTnde bijdmgen
hager was dan het bedrag dat nodig
was om de minima'Uet·goedingen te betnlen, berelcend op grand van de werlcelijlc ge'inde bijdragen en niet 'Urtn de
slechts versclwldigde bijdragen. (Wet

van 4 augustus 1930, art. 50.)
(NATIONALE COMPENSA'l'IEKAS YOOR GEZINSYERGOEDINGEN, 'l'. COMPENSATIEKAS YOOR GEZINSVERGOEDINGEN CC LA FAJIHLLE >>.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 november 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;

Overwegende dat uit de aan het llof
voorgelegde stukken blijkt dat de door
aanlegster ingestelde vordering ertoe
strekt verweerster tot het storten van
een totale som van 312.000 fr. 96 te doen
veroordelen in uitvoering van de wettelijke verplichting welke deze primaire
kas voor gezinsvergoedingen zou hebben
aan aanlegster de helft van het in de
loop van de jaren 1931 tot 1935 verwezenlijkt batig overschot te storten;
Overwegende dat, volgens het stelsel
van aanlegster, verweerster, krachtens
artikel 50 van de wet van 4 augustus 1930
houdende veralgemening van de gezinsvergoedingen, de verplichting zou gehad
hebben de helft te storten van het verschil tnssen het totaal der aan haar cc verschuldigde » bijdragen en de sommen nodig om de minimavergoedingen overeenkomstig het wettelijk barema te betalen;
Dat, volgens het stelsel van verweerster, integendeel, het te storten cc half batig overscl10t >> diende berekend op het
verschil tussen het geheel der cc geinde »
bijdragen en de sommen nodig om de wettelijke minima te betalen; dat, daar verweerster zich op deze laatste grondslag
gekweten lleeft, aanlegster beweert nog
aanspraak op een bedrag van 244.118 fr. 91
te knnnen maken;
Overwegende, bovendien, 'dat aanlegster
verweerster verwijt vergoedingen betaald
te hebben aan personen die daarop geen
recht hadden, en aldus het bedrag der
stortingen welke zij verschnldigd was
verminderd te hebben;
Dat zij om die reden de betaling van
67.885 fr. 05 vordert;
Overwegende dat de rechter over de
grond de vordering van aanlegster heeft
afgewezen;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 43, 48 en 50
_ van de wet van 4 augustus 1930 tot veralgemening van de gezinsvergoedingen,
1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk Wethoek, 97 van de Grondwet : eerste onderdee!, doordat het bestreden arrest de vordering van aanlegster afwijst welke strekte tot betaling van het half batig overschot op de bijdragen welke aan verweerster tot in 1936 diende toegekend en berekend niet aileen op de werkelijke geinde bijdragen, doch wei op het gezamenlijk bedrag der bijdragen die haar toekwamen, omdat, << indien het waar is dat
aile cc verschuldigde » bijdragen normaal
bestemd waren om geind te worden en dat
de kassen overigens gewapend waren om
er de invordering van te vervolgen, desniettemin ook vaststaat dat de wet v66r
het koninklijk besluit van 1936, op stellige wijze voorschreef dat het batig overschot der primaire kassen op de werkelijk geinde bijdragen zou berekend worden
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de wetgever van 1930 de verschuldigde deze een andere betekenis dan zijn gebijdragen en de geinde bijdragen zou wil- wone betekenis te geven, nog vooral deze
len vermengen hebben ll, dan wanneer alle door een ander woord met verschillende
« verschuldigde ll bijdragen, in de geest draagwijdte te vervangen;
van de wetgever van 1930, normaal beOverwegende dat, indien in het koninkstemd zijnde om « geind ll te worden en lijk besluit nr 290 van 30 maart 1936 de
de kassen overigens gewapend zijnde om wetgever, in voormeld artikel 50, de uitervan de invordering te vervolgen, zoals drukking « gezamenlijk bedrag der gehet beslreden arrest het erkent -. en ar- inde bijdragen ll door de uitdrukking
tikel 48, bovendien, voorziende dat de ver- « het totaal der verschuldigde bijdragen ll
liezen welke door de niet-betaling van in vervangt, hij aan deze vervanging geen
gebreke blijvende aangeslotenen veroor- terugwerkende kracht heeft verleend,
zaakt zijn door het voorzorgsfonds zou- noch aan de wijziging van opstelling een
den gedekt zijn, - de wetgever van verklarend karakter heeft toegekend;
1930 klaarblijkend niet heeft kunnen beDat het eerste onderdeel van het middel
schouwen dat verschuldigde bijdragen
niet zouden geind worden en klaarblij- naar recht faalt;
Overwegende, wat het tweede onderdeel
kend deze bij de berekening van het bij
artikel 50 voorzien batig overschot heeft van het middel aangaat, dat aanlegster
willen vermengen; tweede onderdeel, door- bij v66r de rechter over de grond genodat het bestreden arrest het middel· niet men conclusies geenszins als een onderbeantwoordt door aanlegster afgeleid nit scheiden middel de zogezegde font aande font van verweerster en hieruit dat voerde welke door verweerster gepleegd
de wetgever niet heeft ktmnen willen dat werd door verschuldigde bijdragen ·niet
de bijdragen, welke een primaire kas te innen;
Dat zij er zich toe beperkte, tot staving
« nit hoofde van haar onwerkzaamheid
of haar nalatigheid ll niet invordert, aan ·van de door haar voorgestelde interprede berekening zouden ontsnappen van het tatie van artikel 50 van de wet van 4 auhalf batig overschot welke zij aan de gustus 1930, zich op de gevolgen te beroenationale kas verschuldigd is, dan wan- pen waaraan de interpretatie van de teneer aanlegster bij conclusies deed gelden g·enpartij aanleiiling kon geven, welke
« dat niet kon aangenomen worden dat, naar luid van de conclusies van aanlegdoor haar nalatigheid of haar weigering ster de nalatigheden van de primaire kas
de door de wet te harer beschikking ge- te haren opzichte zonder beteugeling zou
stelde wapens te gebruiken, ten einde laten;
Overwegende dat d~ rechter over de
haar bijdragen in te vorderei1 een primaire kas de nationale kas zou bero- grond die, terwijl hij zijn beslissing moven van de bijdragen welke haar toeko- tiveert, de zin bepaalt van de door de
men en ilie haar tot verwezenlijking van wetgever in bedoeld artikel gebezigde bewoordingen, niet op bijzondere wijze het
haar zending nodig zijn ll :
argument waarvan aanlegster tot staving
Overwegende, wat het eerste onderdeel van haar middel gewag maakte, hoefde
van het middel betreft, dat artikel 50 te beantwoorden ;
van de wet van 4 augustus 1930 bepaalt :
Dat het tweede onderdeel van het mid« wanneer het gezamenlijk bedrag van del niet kan aangenomen worden;
de door een toegelaten kas of een bij koOver het tweede middel, afgeleid uit
ninklijk besluit opgerichte bijzondere de schending van de artikelen 97 van de
kas krachtens artikel 43 of artikel 44 ge- Grondwet, 1101, 1134, 1319, 1320 van het
inde bijdragen hoger is dan het bedrag Burgerlijk Wetboek, 61, 77, 78, 141, 142,
dat nodig is om de minimavergoedingen 462, 470 van het Wetboek van burgerlijke
overeenkomstig het wettelijk barema te rechtspleging, 48 en 50 van de wet van
betalen, wordt de helft van het batig 4 augustus 1930 tot veralgemening van
overschot in de nationale kas gestort ll; de gezinsvergoedingen, doordat het beOverwegende dat de memorie van toe- streden arrest de eis verwerpt om reden
lichting van gezegde wet, de verplichting « dat niets toelaat te beschouwen dat de
in acht nemend van de primaire kassen wetgever van 1930 (voor de toepassing
om de helft van hun batig overschot aan van artikel 50 van de wet) de verschulde nationale kas te storten, deze verplich- digde bijdragen met de geinde bijdragen
ting ten laste legde van de kassen die zou willen vermengd hebben ll, zonder het
een hoger bedrag bijdragen dan het to- door aanlegster bij conclusies aangevoerd
taal der uitbetaalde vergoedingen zullen middel te beantwoorden, dan wanneer
innen;
deze artikel 48 van de wet inroepend,
Overwegende dat de woorden « geind ll deed' gelden dat de verschuldigde bijdraen « zullen innen ll een werkelijke incas- gen altijd moet geind worden, vermits
sering bedoelen;
« indien bij uitzondering een aangeslotene
Dat er geen aanleiding bestaat, daar niet betaalde, haar Rtortingen door het
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dank zij een aan al de aangeslotenen opOm die redenen, verwerpt de voorziegelegde aanvullende storting ingericht ning; veroordeelt aanlegster tot de kosvoorzorgsfonds moesten gedekt worden >> : ten.
Overwegende dat aanlegster door de in
1 juli 1955. - 1• kamer. - Voo1·zitter
het middel herinnerde bewijsvoering, er
zich toe beperkte, ten voordele van de H. Vandermersch, raadsheer waarne:
interpretatie welke zij aan artikel 50 van mend voorzitter. - Verslaggever, H. Pide wet van 4 augustus 1930 gaf, gewag .ret. - Gelijklnidende concl1tsie, H. MaPleiters
te maken van de verplichting welke de haux, advocaat-generaal. primai.re kas had de onbetaald gebleven HH. della Faille d'Huysse en Demeur. '
bijdragen bij middel ·van het voorzorgsfonds te dekken;
Dat zij van die bewijsvoering geen onderscheiden middel maakte, doch een ar1 e KAMER. - 1 juli 1955
gument tot staving van haar middel;
Overwegende dat de rechter over de
grond dit argument niet bijzonder moest REDENEN V.AN DE VONNISSEN EN
.ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. beantwoorden, naardien hij zijn beslisBESCHOUWING ZONDER VERBAND MET DE BEsing rechtvaardigde door de interpretatie
SLISSING.- MAAKT GEEN BEWEEGREDEN UI1'.
van gezegd artikel 50, welke hij overnam
terwijl hij ze met redenen omkleedde;
Een beschouwing die ueen verband ho1tdt
Dat het middel niet kan aangenomen
met de getroffen beslissing maakt geen
worden;
beweegreden er van lt.it.
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de (BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN LANDSVERDEGrondwet, 1101, 1134, 1315; 1319, 1320,
DIGING, T. N. V. « LES POUDRERIES REUNIES
1354 van het Burgerlijk Wetboek, 61 77,
DE BELGIQUE>>.)
78, 141, 142, 462, 470 van het Wetboek
ARREST.
van burgerlijke rechtspleging, 1, 2, 3, 18,
20, 24, 50 van de wet van 4 augustus 1930
HET HOF; - Gelet op het bestreden
tot veralgemening van· de gezinsvergoe- ·
dingen, doordat het bestreden arrest, uit- vonnis, op 9 juni 1954 in hoger beroep ·gespraak doende over het tweede punt van wezen door de Rechtbank van eerste aande eis, deze afwijst, omdat aanlegster leg te Turnhout;
« het voldoend bewljs niet inbrengt dat
Over het enig middel, afgeleid uit de
bijdragen over twintig jaar aan enige aan- schending van de artikelen 97 van de
geslotenen onverschuldigd zouden betaald Grondwet, 1101, 1134, 1317, 1319, 1320,
geweest zijn, zonder het door aanlegster 1382, 1383, van het Burgerlijk Wetboek,
bij conclusies aangevoerd middel te be- 1, 77, 78, 141, 142, van het Wetboek van
antwoorden, dan wanneer deze deed gel- burgerlijke rechtspleging, 1 en 4 van de
den « dat geintimeerde (verweerster) ove- besluitwet nr 31 van 23 augustus 1939 berigens erkend heeft dat de betwiste ver- treffende de inbezitneming van goederen
goedingen niet verschuldigd waren, door met het oog op de verdediging van het
op te houden ze te betalen nadat appel- land, doordat het bestreden vonnis aan
lante (aanlegster) protest aangetekend verweerster tot terugbetaling der onderhoudskosten van het bezet goed een verhad>> :
Overwegende dat de rechter ·over de goeding van 280.962 frank toekent om regrond, gebruik makend van zijn souve- den « dat het inderdaad normaal was dat
reine beoordelingsmacht, alhoewel zekere beroepene, tijdens de tijdruimte van de
aanbiedingen van bewijs door aanlegster huuropeising en van de bezetting zonder
gesteld van de hand wijzend, beslist dat recht noch titel, er zorg voor droeg dat al
deze het bewijs niet inbrengt van het wat haar eigendom was in de beste staat
feit dat verweerster gedurende het tijd- van onderhoud zou blijven )), zonder de
perk van 1931 tot 1935 onverschuldigde middelen en conclusies van eiser op dit
punt te beantwoorden, dan wanneer, eiser
vergoedingen zou betaald hebben;
·
Dat deze beslissing met redenen om- in zijn conclusies deed gelden dat « de
kleed zijnde, het hof van beroep het in fabriek te Herenthals (die opgeeist werd)
het middel aangehaald vermoeden niet gedurende dte tijdruimte in geen geval
op bijzondere wijze moest onderzoeken, gewerkt had», wat door het vonnis aanwaarbij als vaststaand diende veronder- genomen wordt, en besloot dat verweersteld te worden dat betalingen gedaan ster bijgevolg niet gerechtigd was de gewaren geweest aan personen welke de dane onderhoudskosten enz... terug te
wettelijke hoedanigheid van gerechtigde eisen, welke, zelfs zonder opeising, hadden moeten gedaan worden >> :
niet hadden;
Overwegende dat, in zijn conclusies
Dat het middel niet kan aangenomen
v66r de rechter over de grond, aanlegger
worden;

-896er op gewezen heeft dat in de loop van
de tijdruimte van 1951 tot 1953 niets zich
voorgedaan had dat de tewerkstelling van
de fabriek te Herenthals met zich had
kunnen brengen en dat hij deed gelden
dat bijgevolg verweerster niet gerechtigd
was de terugbetaling te vorderen van de
onderhoudskosten van het goed dat eerst
in huur opgeeist was geweest om vervolgens zonder recht noch titel bezet te
worden, vermits deze kosten, zelfs zonder opeising of bezetting, moesten gedaan
worden·
Over~•egende dat om de eis tot terugbetaling van deze onclerhoudskosten gegrond te verklaren, het bestreden vonnis
zich ertoe beperkt te verklaren dat het
inderdaad normaal is clat tijdens het tijdperk van opeising in huur en van bezetting zoncler recht noch titel verweerster
er zorg voor droeg dat al wat haar eigendom was in de beste staat van onderhoucl
zou blijven gehandhaafcl;
Overwegende dat uit deze enige beschouwing geen enkele reden voortvloeit
om bedoelde kosten al dan niet ten laste
van aanlegger te leggen;
Overwegende dat gemelde beschouwing
die met de getroffen beslissing geen verband houdt, geen motief er van uitmaakt
en bijgevolg geen passend antwoord op
het opgeworpen verweermiddel verstrekt;
Dat derhalve het bestreden vonnis het
in het middel aangeduid artikel 97 van
de Grondwet geschonden heeft;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden vonnis in zover het aanlegger tot de
betaling van de sommen van 75.732 frank
en 206.962 frank, te samen 282.694 frank,
wegens terugbetaling van onderhoudskosten veroordeeld heeft; beveelt dat melcling van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerster tot cle kosten; verwijst de
zaak alzo beperkt naar de Rechtbank
van eerste aanleg· te Mechelen, zetelende
in hoger beroep.
1 juli 1955. - 16 kamer. - Voorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - VerslaggevM, H. van
Beirs.
Gelijklniclencle
conclttsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiters, HI-I. della Faille d'Huysse en
Simont.
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De voorlopige ltfkeuring van een clienstplichtige, wegens clwon·ische etterige
otitis van het mirlrlenoor, mart slechts
eenmaal ttitgesp·rolcen W01'clen (1). (Wet

van 15 juni 1951, art. 14, par. 2; ko. ninklijk besluit van 5 october 1951, rubriek B 15.)
(DE WILDE.)
ARHEST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 18 maart 1955 gewezen door
de herkeuringsraad van de provincie
West-Vlaanderen;
Over het middel, afgeleid nit de schending van de bepaling B 15 van het koninklijk besluit van 5 october 1951, doordat de bestreclen beslissing aanlegger
voorlopig afgekeurd heeft, alhoewel deze,
die aan wel gekenmerkte chronische etterige otitis van het middenoor leed, om cUe
reden een eerste maal voorlopig afgekeurcl was geweest, dan wanneer naar
luid van de aangehaalde bepaling elke
chronische etterige otitis van het miclclenoor na een voorlopige afkeuring 011 dezelfde grond aanleiding tot vrijstelling
geeft:
Overwegencle clat uit de stukken der
rechtspleging blijkt dat aanlegger, bij
beslissing van 7 mei 1954, een eerste maal
wegens vermelde aandoening voorlopig
afgekeurd wercl en dat de bestreden beslissing hem een tweede maal wegens clezelfcle aandoening voorlopig afkeurt;
Overwegencle clat, volgens de nadere
onclerrichtingen welke onder rubriek B 15
vermelcl zijn en de bij het koninklijk besluit van 5 october 1951 gevoegde tabel
cler keuringscriteria tot vaststelling van
de lichaamsgebreken en ziekten welke
vrijstelling of voorlopige afkeuring van
de clienstplichtigen tot gevolg hebben,
<< elke chronische etterige otitis van het
micldenoor, na een voorlopige afkeuring
op dezelfcle grond, aanleiding tot vrijstelling geeft ll;
Dat, door aanlegger een tweecle maal
Yoorlopig· af te keuren, de bestreclen beslissing vermelde bepaling geschonclen
heeft;
Om die reclenen, verbreekt de bestreclen beslissing; beveelt dat melding van
onclerha vig· arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigcle beslissing;
verwijst de zaak naar de herkeuringsraacl van de provincie Oost-Vlaancleren.

4 juli 1955

MILITIE. - VRLJSTELLING ~'I YOORLOPIGE
AFKEUHING WEGENS LICHAAMSGEBHEK.
CHRONISOHE ETTERIGE OTI1.'IS VAN RET MIDDENOOH. - VOORLOPIGE AFKEURING. MAG
SLEOHTS EENMAAL UITGESPROKEN WORDEN,

(1) Raadpl. verbr., 10 november 1952 (A1·r,
Verbr., 1953, blz. 139; Bull. en F ASIC., 1953,
I, 153); 19 october 1953 (A1'1', Verbr., 1954,
blz. 111; Bull. en PAsrc., 1954, I, 127, en
nota's 2 en 3).
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4 juli 1955. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - verslaggever, H. Valentin.
- Gelijlclnidende oonolitsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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KAi\IER. -

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST ONTSTAAN).
LATERE GE!lEUR'l'ENISSEN, VREEMD AAN DE
FOUT OF AAN DE SCHADE. ELEMENTEN DIE
BIJ DE BEOORDELING VAN DE TE HERS'l'ELLEN
SCHADE NIET IN AANMER:KING KOMEN.

Bij het vaststellen van de wegens de door
· een misdr·ijf veroorzaalcte schade verschitldigde ve1·goeding, lean geen relcening woTden gehonden met latere gebenTtenissen, die vreemd zijn aan het
misd1'ijf of aan de sohade zelf (1).
(WUY'l'ENS, 'f.

SLEGTEN.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 december 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk vVetboek, 418 en 419
van het Strafwetboek, en 4 van de wet
van 17 april 1878, bevattende de voorafgaande titel van het Wetboek van rechtspleging in strafzaken, eerste onderdeel,
doordat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat « de bediening der
g·emeentelijke weegschaal aan het slachtoffer een jaarlijkse inkomst van 25.000 fr.
verzekerde >> beslist dat de burgerlijke
partij geen stoffelijke schade heeft geleden, om reden « dat deze op dezelfde
wijze bezoldigde dienst door de weduwe
van het slachtoffer werd overgenomen >>,
zulks terwijl gezegde bezoldiging de persoonlijke bedrijvigheid vergoedt van de
weduwe, die thans dezelfde functies als
voorheen de overledene vervult, zodat
het bestreden arrest, om het bestaan te
ontkennen van een bepaalde stoffelijke
schade, waarvan het herstel door de eerste rechter toegekend werd, en in de
conclusies voor het hof verder uitdrukkelijk gevorderd werd, rekening heeft
(1) Verbr., 29 september 1948 (.Arr. Verbr.,
1948, biz. 439; Bull. en PAsiC., 1948, I, 509);
31 maart 1952 (.Arr. Verbr., 1952, biz. 423;
Bull. en PAsrc., 1952, I, 489); Roux, Sirey,
1942, 1, 41; 8AVATIER, Dall. per., 1947, 1, 238;
Rev. trim. de droit civil, 1954, biz. 110, nr. 16.
VERBR.,
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gehouden met feiten die na de wandaad
gebeurd zijn, die er niets mede gemeens
hebben, aisook niet met de uit het overIijden van het siachtoffer voorkomende
schade zijnde : de l1eslissing van de
werkgever de eiseres in verbreking· tenminste tijdelijk in dienst te nemen, en de
aanvaarding door deze van de opdracht
haar persoonlijke arbeid te presteren, om
de wedde te bekomen die aan de uitoefening van deze functies verbonclen is :
tweede onderdeel, doordat het bestreden
arrest het bestaan van stoffelijke schade
in hoofde van de burgerlijke partij met
betrekking tot het textielbedrijf der familie Meurs ontkent om reden dat dit
« textielbedrijf door het overlijden van
de echtgenoot der burgerlijke partij geen
vermindering van winsten heeft gekend,
doch op dezelfde wijze door de overlevende echtgenote doorgedreven wordt,
zulks natuurlijk ten koste van meer
moeite en moeilijkheden, alhoewel voornoemde reeds op de medewerking ener
opgroeiende dochter kon rekenen >>, aldus
erkennende dat het feit dat de inkomsten
niet na de dood van het slachtoffer werden verminderd, te wijten is aan de persoonlijke bedrijvigheid van de burgerlijke
partij, hetzij aan een gebeurtenis die zich
na het wanbedrijf heeft voorgedaan en
die geen uitstaans heeft noch met het
wanbedrijf, noch met de door de dader
veroorzaakte schade en doordat het bee
streden arrest ten onrechte oordeelt, bij
het ramen van een zedelijke schade, rekening te moeten houden met arbeidsprestaties die de overlevende echtgenote en de
kinderen zullen moeten leveren, terwijl
die persoonlijke arbeid van de echtgenote
en van de kinderen geen bestanddeel uitmaakt van de kwestieuze schacle en integendeel door de winsten die er aan gehecht zijn vergoed wordt, en terwijl de
geleclen schade, waarvan het herstel ten
laste van de dader van het ongeval valt,
bestaat in de vermindering van inkomen
die rechtstreeks uit de verdwijning van
de bedrijvigheid van het slachtoffer zelf
volgt, zonder clat daarbij de vraag client
gesteld of dezes rechthebbenden al clan
niet door hun persoonlijke werkzaamheid
een winst die hun eigen is verwerven :
Overwegencle dat bij het vaststellen van
de wegens de door een misdrijf veroorzaakte · schade verschuldigde vergoecling
slechts met latere gebeurtenissen rekening kan gehouden worden, wanneer zij
Zie ook verbr., 10 juli 1950 (.Arr. Verbr.,
1950, biz. 719; Bull. en FABIO., 1950, I, 823);
14 december 1953 en 15 maart 1954 (.Arr.
Verbr., 1954, blz. 257; Bull. en PAsrc., 1954,
I, 302 en 615); 4 october 1954 (Bull. en PABIC.,
1955, I, 64).

-898niet vreemd aan het misdrijf of aan de
schade zelf zijn;
Overwegende dat, door ter zake rekening te houden met de omstandigheid dat
aanlegster, na het overlijden van het
slachtoffer (haar echtgenoot), tegen dezelfde bezoldiging als laatstgenoemde in
dienst genomen werd tot « bediening van
de gemeentelijke ·weegschaal )), alsook
dat, ten koste van meer moeite en moeilijkheden vanwege aanlegster en haar
kinderen, het gemeenschappelijk handelsbedrijf, waarin haar echtgenoot werkzaam was, geen vermindering van winsten heeft gekend, het hof van beroep
een dubbele na het ongeval ontstane omstandigheid in aanmerking genomen heeft
die vreemd is aan de onrechtmatig gepleegde handeling en aan de schade;
Overwegende inderdaad dat, zo aanlegster na het overlijden van haar· echtgenoot, dank zij haar persoonlijke bedrijvigheid en de bijstand van een van hare
kinderen er in geslaagd is het huishouden
inkomen op hetzelfde peil te behouden,
deze omstandigheid de schade niet vermindercl heeft daar er in rechte geen
compensatie kan geschieden tussen de
verloren bezoldiging van de bedrijvigheid
van het slachtoffer en de bezoldiging van
de vermeerderde persoonlijke bedrijvigheid van aanlegster en van haar kinderen; dat zulks immers erop zou neerkomen de nit de onrechtmatige handeling
voortspruitende schade ten laste van een
ander dan de verantwoordelijke dader
te·1eggen;
Dat het middel dienvolgens gegrond is;
Om clie redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het over de burgerlijke vorderingen uitspraak gedaan heeft,
beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van
de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder (Slegten) tot de kosten; verwijst
de alzo beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Gent.
4 juli 1955. - 2• kamer. - Voorzlttm·,
H. de Olippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Rutsaert.
- Gelijlcluidende oonol~tsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Veldekens.

,2 6 KAMER. -

4 juli 1955

1° REOHTBANKEN. -

STRAFZAKEN.
00RREOTIONELE EN POLITIEREOHTBANKEN.
GETUIGEN. - GEEN VERPLIOHTING DE
LIJST DEB GETUIGEN AAN DE VERDAOHTE AAN
TE GEVEJN,

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT DE REGELMATIGHEJID VAN BET PROOES-VERBAAI~, TOT VASTS'l'ELLINGEN VAN HE'l' MISDRIJF, BETWIST. BESLISSING GEGROND OP BET GETUIGENVERHOOR TER TEREOHTZITTING. - MIDDEL
NIET ONTVANKELIJK.

ro

In oorreotionele en politiezalcen, is
het openbaa1· ministerie niet verplioht
aan ae verdaohte de lijst aan te geven
van de get~tigen wellce het zioh voorstelt te laten onclerhoren (1). (Wetboek

van strafvordering, art. 153, 190 en 211.)
2° Is niet ontvankelijk het middel clat
de 1·egelmatigheicl betwist van het prooes-verbaal, waarbij het misclrijf werd
vastgesteld, omdat het aoo1· een polit'ieagent werd opgesteld, dan wanneer
de beslissing niet op dit prooes-verbaal
dooh op het get~tigenve1·hoor ter te1·eohtzitUng geg1·ond is (2).

(GEENS.)
ARRES'l'.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 januari 1955 in hoger beroep gewezen door de Oorrectionele
Recht bank te Brugge;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de rechten der verdediging, eerste onderdeel : doordat twee getuigen in hoger beroep opgeroepen en gehoord werden zonder dat het openbaar
ministerie ze voorafgaandelijk aan aanlegger aangezegd had, tweede onderdeel :
doordat een getuige die, noch in eerste
aanleg gehoord werd, noch onderhoord
werd wanneer het proces-verbaal opgesteld werd en dte aan dit niet medegewerkt had, niet voor de eerste maal in
hoger beroep mocht gehoord worden, derde onderdeel : doordat het proces-verbaal
van vaststelling van het misdrijf door
een eenvoudige politieagent opgesteld
werd, hetgeen de nietigheid van gezegd
proces-verbaal met zich brengt :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling in correctionele en politiezaken
aan het openbaar ministerie de verplichting oplegt aan de verdachte de lijst aan
te geven van de getuigen welke het zich
voorstelt te laten onderhoren;
Dat dit onderdeel naar recht faalt;
(1) Verbr., 8 juni 1925 (Bull, en PAsiO,,
1925, I, 274; 18 mei 1931 (ibid., 1931, I, 170);
5 mei 1936 (ibid., 1936, I, 245).
(2) Verbr., 29 april 1935 (Bull, en PAsiO.,
1935, I, 228),

899Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling het in het middel aangevoerd verbod vermeldt;
Dat dit onderdeel naar recht faalt;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat uit de bewoordingen
van het bestreden vonnis blijkt dat de
beslissing uitslnitend op het onderzoek
gegrond is, dit is op het getnigenverhoor
waartoe ter terechtzitting werd overgegaan;
Dat het middel afgeleid nit een zogezegde nietigheid van het proces-ve1:baal
aldns zonder belang voorkomt en dienvolgens, niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substanti!~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen; verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
,1 juli 1955. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. de Olippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Versla.rJUever, H. Valentin.
- Gelijlclnidende conclltsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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VERBREKING.

STRAFZAKEN. MIDDEL GERICHT TEGEN EEN
llESLISSING WAARTEGEN GEEN VOORZIENING
WERD INGESTELD. NIIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

Is niet ont't'ankeli.ik, het rniddel dat gericht is teuen een lieslissing waartegen
de voorzieninu niet uericht is {1).
(WEYTENS EN COCQUYT,
.'1'. TOORRE EN TANGHE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 jannari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering tegen aanlegger Oocquyt :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending, door het vonnis van 10 maart
1954, van artikel 43 van het Wetboek van
strafvordering, doordat de door de procureur des konings aangestelde deskun(1) Verbr., 13 april1953 (.Arr. Verbr., 1953,
blz. 5 3; Bull. en PAsrc., 1953, I, 608, en
nota 3, blz, 609).

dige op eigen hand tot het desknndig onderzoek is overgegaan dan wanneer de
procnrenr des konings zich door de deskundige had moeten laten vergezellen,
met het gevolg dat het desknndig verslag
en de ~rop volgende getnigenis van de
desknndige nietig zijn :
Overwegende dat het middel niet tegen
het bestreden arrest gericht is, doch
enkel tegen het beroepen vonnis van
10 maart 1954;
Dat het dienvolgens niet ontvankelijk
is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de pnblieke vordering, over de bnrgerlijke vordering tegen aanlegger Oocqnyt en over de door
beide aanleggers ingestelde bnrgerlijke
vordering :
Over het tweede en het derde middel
samengevoegd : het tweede, afgeleid uit
de schending van artikel 86 van het koninklijk besluit van 1 februari 1934, doordat het hof van beroep ten onrechte nit
de verklaringen van de politie heeft afgeleid dat de wagen van aanleggers onverlicht was, dan wanneer de desknndige Lammens in zijn aanvullend verslag
bevestigd heeft dat cc niet met zekerheid
kan gezegd worden dat het zich in het
midden achterdeel van het koetswerk bevindend achterlicht niet v66r de aanrijding gebrand heeft Jl en dat er mag gezegd
worden cc dat de kans dat het licht v66r
de aanrijding gebrand heeft zeer klein is JJ,
zodat niet bewezen is dat vermeld artikel 86 overtreden werd; het derde, afgeleid uit de schending van de artikelen 41, 42, 46 en 49 van het Algemeen Reglement op het verkeer en 97 van de
Grondwet, doordat het vaststaat dat
Toorre reed met een camion van 9 m. 20
lang en een aanhangwagen van 7 m. 75,
en een lading van ruim 25 ton - zodat
zijn snelheid tot 20 km per nur moest
beperkt blijven - dat Toorre bekent met
50 km per nur gereden te hebben, dat
deze met krnisingslichten reed wanneer
de wagen van aanlegger, bij niet-verlichting slechts op 30 meter zichtbaar was,
en doordat daaruit volgt dat Toorre gereden heeft met een sneTheid die hem niet
toeliet zijn voertnig binnen zijn gezicntsveld tot stilstand te brengen, zodat een
verkeerde toepassing van de artikelen 41
en 42 van het Algemeen Reglement op het
verkeer gedaan werd en het bestreden
arrest niet wettelijk gemotiveerd is, waar
het beslist dat niet bewezen is dat Toorre
een overdreven of niet aan de omstawiigheden aangepaste snelheid zou ontwikkeld hebben :
Overwegende dat de door .aanleggers
tot staving van beide middelen ingeroepen beschonwingen op feitelijke omstan-
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digheden en beoordelingen berusten die
aan het toezicht van het hof ontsnappen;
Oyerwegende dat de bestreden beslissing wettelijk gemotiveerd is, waar zij
op de omstandigheden wijst, waarom zij
de wagen van Cocquyt als een voor
Toorre onvoorzienbare hindernis beschouwt en oordeelt dat het niet blijkt
dat laatstgenoemde een overdreven snelheid ontwikkel<le;
Dat beide middelen bijgevolg niet kunnen aangenomen worden;
Wat de beslissing over de publieke vordering betreft :
Overwegende, voor het overige, dat de
substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd
werden en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot cle
kosten.

Gelet op het bestreden

arrest, op 26 april 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over de drie middelen samengevoegd ·:
het eerste, afgeleid nit de schending van
artikel 7 van de wet van 25 april 1896 betreffende het eerherstel in strafzaken,
doordat het bestreden arrest het vervai
der in artikel 123sea::ies van het Strafwetboek opgesomde rechten ais een onbekwaamheid aanziet die uit een veroordeling volgt, dan wanneer dit verval een
beschermingsmaatregei van burgerlijke
aard en niet een straf uitmaakt, die
nit de wet zeive ontstaat, doch niet uit
de veroordeling volgt; het tweede, afgeIeid uit de schending van artikel123sea::ies,
alinea 1, van het Strafwetboek, zoals het
bij artikel 10, paragraaf 1, van de besluitwet van 19 september 1945 gewijzigd
werd, doordat het bestreden arrest beslist dat het door artikel 123sea::ies van
het Strafwetboek voorzien verval voor
herstel vatbaar is, dan wanneer dit artikel slechts Yoor de toekomst door de
wetten van 14 juni 19±8 en 29 februari
1952 gewijzigd werd, zodat verweerder
aan het in artikel 123sea::ies van het Strafwetboek vermeld verval van rechten onderworpen is gebleven, om geen gebruik
te hebben gemaakt van de door laatstvermelde wetten voorziene mogelijkheid
tot aanvraag van ontheffing op beperking van het voorheen opgelopen verval;
het derde, afgeleid uit de schending van
artikel 2 van de wet van 29 februari 1952,
doordat het bestreden arrest beslist dat
deze wets bepaling de formele bepaling van
de besluitwet van19 september 19!5 en van
de wet van 14 juni 19!8 heeft afgeschaft
luidens welke het door artikel 123sea::ies
voorzien verval der rechten niet voor
eerherstel vatbaar was, dan wanneer
artikel 2 van de wet van 29 februari 1952
slechts tot doel strekt te vermijden dat de
veroordeelden, die het verval der rechten
opgelopen hebben, in een meer gunstige
toestand zouden verkeren dan de zonder
veroordeling vervallenverklaarden en dan
wanneer eerherstel onverenigbaar is met
cle bepaling van de wet van 29 februari 1952, volgens welke, in geval van
veroordeling, de eis tot het terugbekomen van de vervallen rechten slechts ontvankelijk is, indien sedert de dag waarop
de vervallenverklaring ts ingegaan tien
jaar verlopen zijn :
Overwegende dat, luiclens artikel 7 van
de wet van 25 april 1896, het eerherstel

(1) Raadpi. het aanvullend versiag van de
dommissie van justi.tie van de Senaat betreffende de wet van 29 februari 1952 (Pm·l.
besch., Senaat, 1950-1951, nr. 147, biz. 4 en 5)
en het tweede versiag van de Oommissie van
justitie van de Kamer der voiksvertegen-

woordigers (Parl. besch., Kamer, 1950-1951,
nr. 618, art. 9 en 10). Zie ook verbr.,
5 apri11954 (A1·r. Verbr., 1954, biz. 527; Bull •.
en PAsrc., 1954, I, 682, en de nota); 3 januari
1955 (zie hoger, blz. 321; Bull. en PAsrc.,
1955, biz. 443, en nota's 1 en 2).

4 juli 1955. - 2° kamer. - Voorzitte-r,
H. de Clippele, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Vei·slaggeve1·, H. Rutsaert.
Gdijkl1tidende conclusie, H. Paul
Mahaux, aclvocaat-generaal.
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EERHERSTEL. - STRAFZAKEN. - UITWERKSELS. - 0NTZETTING OF VERVALLENVERKLARING VAN DE IN ARTIKEL 123sea::ies
VAN RET STRAFWE'l'BOEK VERMELDE RECHTEN.
Dom· het eerherstel van een ve1·oordeelde,
wonlen, voor de toekomst, al de gevolgen van de vm·oo1·aeling afgescha,ft, onve-rrnindei·d de dam· derden ve1·Jcregen
rechten; en wm·den, derhalve, de gevolgen afgeschaft van de ontzetting of van
de vm·vallenverlclal"ing van de in art-ike! 123sexies van het Strafwetboelc vermelde rechten wellce door de wet aan
zelcere veroorcleUngen gehecht of fac1f.ltatief rloor de 1·echter als gevolg op een
verooraeUng uitgesproken wei·den (1).

(Wet van 25 april 1896, art. 7; Strafwetboek, art. 123sea:;ies en 123sepUes.)
(PROCUREUR-GENERAAL TE GEN'l',

1'.

DE CLERCQ.)

ARREST.
HET HOF; -

-901
al de gevolgen van de veroordeling afschaft, onverminderd de door derden verkregen rechten;
Overwegende dat, behalve het geval
waarin de vervallenverklaring het gevolg is van de inschrijving op de bij artikel 4 van de besluitwet van 19 september
19±5 en van de wet van 14 juni 1948 voorziene lijst alsook behalve de andere gevallen waarin de wet er uitzonderlijk
anders over beslist, de bij de besluitwetten van 6 mei 1944 en 19 september 1945
alsook bij de wet van 14 juni 1948 voorziene ontzetting of vervallenverklaring
>an zekere rechten door de wet zelf
aan zekere veroordelingen gehecht wordt
of facultatief als gevolg van andere veroordelingen door de rechter uitgesproken
wordt;
Overwegende dat artikel 9 van de besluitwet van 19 september 1945 en van
de wet van 14 juni 1948 de aanvraag tot
hei·stel in de rechten, waarvan de ontzetting of de vervallenverklaring werd uitgesproken, v66r de opgegeven termijn
niet ontvankelijk verklaarde, << zelfs indien de eerherstelling voor de strafrechtelijke veroordeling bij toepassing van de
.wet van 25 april 1896 werd toegestaan ll;
Doell overwegende dat, door laatstvermelde beperking te laten wegvallen, de
wet van 29 februari 1952 het herstel in
de rechten, waarvan de veroordeelden op
grond van de artikelen 123sexies en
123septies van het Strafwetboek ontzet
of vervallen verklaard werden, door eerherstel overeenkomstig de wet van
25 april 1896 heeft willen mogelijk maken;
Overwegende dat de door artikel 2 van
de wet van 29 februari 1952 voorziene bijzondere prQcedure tot opheffing of beperking van dezelfde rechten hierdoor geenszins haar reden van bestaan verliest,
daar de door deze wettekst bepaalde
voorwaarden tot opheffing of beperking
van het verval van deze voorzien door de
wet van 25 april 1896 inzake eerherstel
Yerschillen;
Overwegende derhalve dat het in artikel 123sexies van het Strafwetboek voorzien herstel in de rechten ten gevolge van
eerherstel mogelijk is ten bate van
al wie, v66r het van kracht worden van
de wet van 29 februari 1952, nog geen opheffing had bekomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat.
4 juli 1955. - 26 kamer. - Voorzitter,
H. ·de Clippele, raadsheer waarnemend
Yoorzitter. - Ve1·slaggever, H. Rutsaert.
- Gelijlcltt·idende conclnsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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1° Y ALSHEID.

VALSHEID IN GESOHRIFTEN EN GEBRUIK ER VAN OM DE REGLEMENTERING BETREFFENDE DE DIAMANTNIJVERHEID /
EN -HANDEL TE ONTDUIKEN. TOEPASSING
VAN DE AR1'IKELEN 196 EN 197 VAN RET
STRAFWETBOEK.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. BETIOHTE AANBIEDEND ZEll:ERE FElTEN TOT STAVING
VAN EEN VERWEER TE BEWIJZEN. TELASTLEGGING TEN GENOEGE VAN RECHT BEWEZEN
VERKLAARD. GEMOTIVEERDE VERWERPiNG
VAN RET AANBOD,

1° De valsheid in geschritten gepleegd en
het gebruilc er van gemaalct om de bij
de ministeTiele beslniten van 12 septembm· 1951 en 11 september 1953 ingestelde
1·eglemente1·ing betrettende de diamantnijverheid en -handel te ontdttilcen, vallen onder toepassing van de artikelen 196 en 197 van het Btrafwetboelc (1).
2° W anneer de betichte aanbiedt zelcere
feiten tot staving van een verweer te
bewijzen, motivee1·t de 1·echter over de
grand de verwerping van dit aanbod
doo1· te ve1·lcla1·en dat de feiten ten genoege van 1·echt door de bestanddelen
rler zaalc bewezen zijn (2).
(KRYGIEH, T. ANISFELD.)

ARHEST.
RET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 28 januari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
I. Over de voorziening van Anisfeld :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2, 193, 196,
197, 213 en 214 van het Strafwetboek, en
van de ministeriele besluiten van 12 september 1951 en 11 september 1953, doordat
het bestreden arrest aanlegger hoofdens
valsheid in geschriften en gebruik hiervan veroordeelt, dan wanneer ten tijde
van zijn verschijning v66r de Correctionele Rechtbank te Antwerpen en v66r het
Hof van beroep te Brussel, geen enkele
wettekst op hem van toepassing was, vermits het ministerieel besluit van 12 september 1951 door het ministerieel besluit
van 11 september 1953 opgeheven werd :

(1) Raadpl. verbr., 14 februari 1949 (Arr.
Verbr., 1949, blz. 121; Bull. en PASIO., 1949,
I, 133, en de conclusie van het openbaar

minis terie).
(2) Verbr., 13 januari 1955 (zie hoger,
biz. 358; Bull. en PAsrc., 1955, I, 485),

-902Overwegende dat aanlegger niet werd
vervolgd wegens overtreding van het ministerieel besluit van 12 september 1951
of van 11 september 1953, doch wegens
inbreuk op de artikelen 193, 196 en 197
van het Strafwetboek;
Overwegende dat noch deze besluiten
noch de besluitwet naar dewelke zij ver~
wijzen, enige sanctie voorzien voor de
valsheden in geschr~ften welke de miskenning van de ingestelde reglementering
zou kunnen uitmaken of waartoe zij aanlei~ing zou kunnen geven, zodat de bepalmgen van het Strafwetboek, betreffende dergelijke valsheden, toepasselijk
bleven;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1349, 1350,
1352 en 1353 van het Bnrgerlijk Wetboek,
97 van de Grondwet, cloordat het bestreden arrest beslist dat de feiten der onderscheiden door de eerste rechter ten laste
van iedere betichte vastgestelde betichtingen door het v66r het hof gedane onderzoek bewezen zijn gebleven, dan wanneer de eerste rechter wiens bewijsvoering door de rechters in hoger beroep
overgenomen werd, deze steunt op de beweegreden dat het merendeel der medebetichten buiten deze zogezegde verhandec
lingen nooit met de eerste betichte andere
handelsverrichtingen hadden uitgevoerd
en dat hun uitleg nopens de omstandigheden van aan- en verkoop zeer vaag is
en inzonderheid op gebied van prijs niet
kan aangenomen worden :
Overwegende dat de rechter over de
grond de veroordeling van aanlegger
niet enkel op de in het middel bedoelde
bewijselementen, doch ook op de bekentenissen van een medebeklaagde gesteund
heeft;
Dat hij nit deze vermoedens, waarvan
hij de bewijskracht souverein beoordeeld
heeft, kon afleiden « dat de feiten der
onderscheiden betichtingen ten laste van
iedere betichte - en derhalve ten laste
van aanleggers - bewezen zijn gebleven>>;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, cloordat het bestreden arrest niet
de t~r openbare · terechtzitting van 7 januan 1955 genomen en voorg·elezen conclusies beantwoord heeft waarin aanlegger aangeboden had door middel van een
deskundigenonderzoek te bewijzen dat de
door aanlegger betaalde prijs normaal
was, dat de aangegane dading normaal
was en volledig in overeenstemming met
de gewoonten en gebruiken van de Antwerpse diamantmarkt, dat ruwdiamanten

in zeer kleine hoeveelheden aangekocht
en verkocht worden :
Overwegende dat aanlegger enkel in
ondergeschikte orde een deskundig onderzoek aanvroeg;
Overwegende dat, vermits het bestreden
arrest oordeelde dat de ten laste van aanleggers gelegde feiten ten genoege van
recht door de bestanddelen der zaak bewezen waren, het op impliciete doch ondubbelzinnige wijze de aanvraag om deskundig onderzoek, welke dus overbodig
was, afgewezen heeft;
Dat het middel niet gegrond is ;
En overwegende dat de substanWlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Over de voorziening van Krygier :
Overwegende dat de substanWlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvo4men werden nageleefd en dat
de besli!'jsing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
4 juli 1933. - 26 kamer. - Voorzitter,
H. de Olippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ferslaggever, H. De Bersaques.
Gelijkl11idende
concllts·ie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

2"

KAMER. -

4 juli 1955

VERKEER. BESLISSING VAS'rSTELLEND
DA'l' EEN WEGGEBRUIKER YOORZICHTIG REED
ALVORENS EEN ANDERE WEGGEBRUIKER VOORBIJ TE S'l'EKEN. - BESLISSING TEVENS VASTSTELLEND DAT DE EERSTE WEGGEBRUIKER
BIJ RET VOORBIJSTEKEN VAN DE TWEEDE
WEGGEBRUIKER EEN FOU'l' HEEFT BEGAAN. GEEN TEGENS'l'RIJDIGHEID.
Is

niet tegenstrijdig de beslissing d·ie
vCLststelt clCLt een weggebntilcer voorz·ichtig reed CLlvorens een CLndere weggebntilcer voorbij te steken, mCLCLr clCLt
hij bij het voorbij steken vCLn die weggebntilcer een fottt heeft begaCLn.

(CARDON, T. DOUDELET EN CONSORTEN.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 januari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
I. Wat betreft de voorziening van de
beklaagde Gaston Cardon :

-903A. Voor zoveel zij gericht is tegen de
over de publieke vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat de substantHHe of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
B. Voor zoveel zij gericht is tegen de
over de burgerlijke vorderingen gewezen
beslissing :
1 o In zover het hestreden arrest een
deskundig onderzoek gelast nopens de
toestand van Jankiel Crynszpan en Aline
Maurice, beklaagde veroordeelt aan deze
laatste ten provisionelen titel een vergoeding te betalen en de kosten voorbehoudt:
0Yerwegende dat dergelijke beslissing
geen eindbeslissing is naar de zin van
artikel 416 van het Wetboek van strafYordering en niet over een geschil nopens
de bevoegdheid gewezen is, dat de voorziening tegen die beslissing clienvolgens
niet ontvankelijk is;
2° Met betrekking tot het overige der
beslissing over de burgerlijke vorderingen:
Overwegende dat aanlegger geen enkel
bijzonder middel inroept;
II. Wat betreft de voorzieningen van
de burgerlijke partijen Camille Doudelet
en naamloze vennootschap Belgische
Maatschappij van algemene verzekeringen:
A. Voor zoveel zij gericht zijn tegen
de over de publieke vordering gewezen
beslissing :
Onel'wegende dat de voorzieningen zonder voorwerp zijn, daar die partijen niet
in de kosten dezer vordering verwezen
wenlen;
B. Voor zoveel zij gericht zijn tegen
de over de burgerlijke vorderingen gewezen beslissing :
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de m·tikelen 97 van de
Grondwet, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 418, 419, 420 van het
Strafwetboek, 27, 29, 32, 33, 35, 41, 42
van het algemeen verkeersreglement del.
1 februari 1934, doordat het bestreden
arrest een deel van de aansprakelijkheid voor het ongeval ten laste van eiser
Doudelet legt en aan de burgerlijke partijen de herstelling van hun gehele schacle weigert om reden dat Doudelet « een
zekere font beging· door zijn rechterzijde
te verlaten en het midden van de drie
baanvakken te gaan berijden, en zodoende
de middellijn van de rijbaan te overschrijden om de geteisterde camionnette
1oorbij te steken; dat hij zo het midden
van de drie baanvakken bereden heeft

waar de verdachte eveneens reed en
eveneens, van zijn kant beschouwd de
middellijn , van de baan overschr~den
heeft >>; dan wanneer het bestreden arrest vaststelt dat << Doudelet ongetwijfeld
veel vooruitzicht en voorzorg heeft· aan
de dag gelegd alvorens de verongelukte
camionnette Renault voor te steken »,
wat tegenstrijdig is met de beslissing dat
hij een zekere font beging door zijn rechterkant te verlaten en het midden van
de drie baanvakken te gaan berijden;
dan wanneer het bestreden arrest vaststelt dat de geteisterde camionnette
Renault een verkeersbelemmering voor
eiser Doudelet uitmaakte die hem belette
de rechterkant van de baan voort te
volgen, waaruit volgt dat hij door de toestand van de baan verplicht werd het
midden van de drie baanvakken te be·
rijden en aldus de middellijn van de rijbaan te overschrijden; dan wanneer het
arrest ook vaststelt dat « hadde Cardon
een gepaste voorzorg of vooruitzicht aan
de dag gelegd, noch Doudelet, noch de
geteisterde camionnette Renault voor hem
een hindernis zou uitgemaakt hebben >> :
Overwegende dat uit de vaststellingen
door de eerste rechter waarbij het
hof van beroep zich heeft aangesloten,
blijkt dat Gaston Cardon, eerste aanlegger, « bestuurder van een auto rijdende op de baan Brussel-Gent, in de
richting van deze stad, bij het naderen
van een plaats waar een verkeersongeval
korte tijd vroeger gebeurd was, met een
snelheid is blijven rijden welke niet aangepast was aan de door dit ongeval veroorzaakte b.indernis van het verkeer,
dat hij alzo niet in staat is geweest de
door Camille Doudelet (tweede aanlegger) bestuurde auto die uit de tegenovergestelde richting kwam behoorlijk te
kruisen » en « dat door zonder aanneembare redenen te veel naar links te zwenken hij de auto van Doudelet, die pas
een verongelukte auto-camionnette voorbijgestoken 'had en daarvoor naar het
.midden van de rijweg had moeten uitwijken, in de onmogelijkheid heeft gesteld
zijn normale weg voort te zetten >>;
Dat het hof van beroep, bij eigen beweegredenen eraan toevoegt dat, « hadde
verdachte een gepaste voorzorg of vooruitzicht aan de dag gelegd, noch Doudelet, noch de geteisterde camionnette voor
hem een hindernis zouden uitgemaakt
hebbe » alsook dat hij « ook rekening
moest houden met het feit dat tegenliggers op ieder ogenblik de aangereden camionnette konden voorbijsteken op het
vrijgebleven gedeelte van de baan, welk
gedeelte ruim breed genoeg was om het
verkeer in bel de richtingen toe te laten »;
Overwegende dat het hof van beroep
nochtans tot de verdeling van de verant-
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woordelijkheid voor het ongeval besluit,
omdat Doudelet, die ·« ongetwijfeld veel
vooruitzicht en voorzorg heeft aan de dag
gelegd alvorens de geteisterde camionnette voor te steken ll, een font heeft begaan door << zijn rechterkant te verlaten
en het midden van de drie baanvakken
te gaan berijden, en zodoende de middellijn van de rijbaan te overschrijden en de
geteisterde camionnette voorbij te stekenll;
Overwegende dat het niet teg·enstrijdig
is, enerzijds, vast te stellen dat aanlegger Doudelet zeer voorzichtig gereden
heeft alvorens cle geteisterde camionnette voorbij te steken en, anderzijds,
te beslissen dat hij bij dit voorbijsteken
een fout begaan heeft;
Dat de gedane vaststellingen aan de
rechter over de grond toelieten de manamvre, waarbij bedoelde aanlegger het
midden van de drie baanvakken bereden
en alzo de middellijn van de rijbaan overschreden heeft, als foutief te beschouwen;
Dat het middel derhalve niet kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen en veroordeelt eerste aanlegger
tot de helft cler kosten en tweede en
derde aanlegger tot de andere helft, laat
ten laste van iedere van de tweede en de
derde aanlegger de kosten van de betekening van zijn voorziening aan het openbaar ministerie.
4 juli 1955. - 2" kamer. - Voon;'ittcr,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Vcrslaggever, H. Huybrechts.
Gelijlcl~tidende
concMts·ie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleite·rs, HH. della Faille d'Huysse en
VanRyn.
2e KAMER. -
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1" ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN

EN DODING. - ONVRIJWILLIGE DODING.
- BEGRIP.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
VERBEURDVERKLARING. - GEEN YASTSTELLING DIE DE WETTELIJKHEID VAN DIE MAATREGEL RECHTVAARDIGT. - VERBREKING.
1° De onm·ijwillige doding vereist n·iet
dat het door de beklaagde bega(Ln ge(1) Zie onder meer verbr., 13 juni 1932
(Bull. en PASIC., 1932, I, 189); 29 september
1948 (Arr. Verbr., 1948, b1z. 439; Bull. en
PASIC., 1948, I, 509); 8 juni en 2 juli 1951
(Arr. Verbr., 1951, biz. 596 en 651; Bull.
en PASIC., 1951, I, 691 en 749); 18 october

brelc aan voornitzicht of voorzorg de
enige oo1·zaalc van de dood zon zijn;
het m·isd1"ijf bestaat wnnnee1· de onvoorzichtigheid fle nood.zakeUjke voorwna1·fle vnn fle dooa is geweest (1).

(Strafwetboek, art. 418 en 419.)
2°

De besUss·ing flie inbeslnggenomen
voorwerpen verbeunl verlclnn1·t, zonder
en·ige vnststelling te doen die de wettelijkheid vnn die mnntregel ~-echtvanr
(ligt, lnat ann het hof niet toe zijn cont1·ole 1tit te oefenen (2). (Grondwet,

art. 97.)
(PROCUREUR-GENERAAL TE GENT,
T. VAN DAMME EN CONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 februari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 418 en 419
van het Wetboek van strafrecht, doordat
het bestreden arrest enerzijds de bedreven font - de begane vergissiug van product - alsmede voor een deel het oorzakelijk gevolg van de dood van het slachtoffer aanneemt, doch anderzijds, ten onrechte weigert toepassing van boven vermelde strafbepaliug te maken, onder
voorwendsel dat de oorzaak van de doocl,
althans voor. een deel, aan de ziekelijke
toestand van het slachtoffer en haar
grote gevoeligheid tegenover zekere producten te wijten is :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat «de door de overleden ingenomen hoeveelheicl van kwestieus produkt
- natrium fluoride - niet letaal was ll
en clat « de oorzaak van de dood, althans
voor een deel, elders ligt en wel in de
gezondheidstoestand
van vrouw De
Coyere, dewelke door bepaalde kwalen
aangedaan en uiterst gevoelig· tegenover
zekere geneesmidclelen was ll;
Overwegende dat onvrijwillige doding
bij gebrek aan vooruitzicht of voorzorg
niet vereist dat de door de beklaagde begane onvoorzichtigheid de enige oorzaak
van de dood zou zijn;
Dat dit misdrijf bestaat wanneer bedoelde onvoorzichtigheid een noodzakelijke voorwaa~·de tot het teweegbrengen
van het overlijden is geweest;
Dat volgens de vaststellingen van de
rechter over de grond, zulks ter zake wel
en 16 december 1954 (zie boger, biz. 8!
en 275; Bull. en PASIC., 1955, I, 130 en 379).
(2) Verbr., 2 maart 1953 (Arr. V erbr., 1953,
blz. 450; Bull. en PASIC., 1953, I, 506, en
nota's onderaan dit arrest).
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het geval is geweest vermits het bestreden
arrest verklaart dat << de oorzaak van de
dood, althans voor een dee!, elders ligt >>
dan in de inneming van de bij vergissing
toegediende natrium fluoride; dat het hof
van beroep aldus impliciet aanneemt dat
zonder inneming van dat produkt het
slach toffer niet ware overleden;
Dat de beslissing de in het middel aangeduide wetsbepalLngen geschonden heeft;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 42, 43 van
het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest na de drie
beklaagden te hebben vrijgesproken, de
<< inbeslaggenomen stoffen verbeurd ver-klaart en de vernietiging er van beveelt )),
zonder vast te stellen dat de wettige voorwaarden daartoe verenigd waren en namelijk zonder de verbeurdverklaring te
rechtvaardigen als zijnde een voorzorgsmaatregel ten einde gevaarlijke en schadelijke voorwerpen ui t de omloop te onttrekken :
Overwegentie dat het bestreden arrest
de inbeslaggenomen produkten verbeurd
heeft verklaard zonder enige vaststelling
te doen die de wettelijkheid er van rechtvaardigt en aldus artikel 97 van de
Grondwet 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 verweerders tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
4 juli 1955. - 26 kamer. - VooTzitter,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ferslaggeve1·, H. De Bersaques.
Gelijlcluidende
concl7tsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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VONNISSEN

4 juli 1955
EN ARRESTEN.

STRAFZAKEN. 01\'DERZOEK TER TERECHTZITTING. UITERAARD OP TEGENSPRAAK.

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
STRAFZAKEN. BESLISSING VAN VEROORDELING. STUKKEN UITGAANDE VAN RET
OPENRAAR JIHNISTERIE. BIJ DE RUNDEL
GEVOEGD TIJDENS DE BERAADSLAGING VAN DE
RECHTERS. NOCH JII:EDEGEDEELD AAN DE
BEKLAAGDE, NOCH UIT DE DEBATTEN ALS ZIJN-

(1) Verbr., 3 januari 1949 (_Arr. Fm·b1·.,
1949, biz. 6; Bull. en PAsrc., 1949, I, 6, en
de nota's onderaan dit arrest).
(2) Verbr., -3 januari 1949, twee arresten
(Arr. Verbr., 1949, biz. 6 en 8; Bull. en PAsrc.,

DE VREEMD ERAAN GEWEERD. SCHENDING
VAN DE RECHTEN DER VERDEDIGING.

1 o H et ondeTzoek teT teTechtzitting van
een st!'afrechtbanlc is uiteraard op tegenspTaak (1). (Stilzwijgende beslis~

sing.)
2° Schendt de rechten van de verdediging

de beslissing van veroordeling die gewezen we1·d nadat, tijdens de beraadslaging van de 1·echters, st7tklcen uitgaande van het openbaar ministerie en
bet!·ettende de grand van de telastlegging bij de lmndel werden gevoegd, dan
wnnnee1· niet bUikt dat die stulclcen aan
de belclaagde .Werden medegedeeld of
11-it de debatten als zijnde vreemd e!·nnn we1·den geweerd (2).
(ROMMENS.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 februari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het ambtshalve opgeworpen middel, afgeleid nit de schending van de
artikelen 153, 1!JO, 210 en 211 van het
Wetboek van strafvordering en van de
rechten van de verdediging :
Overwegende dat het hof van beroep,
bi.i arrest van 24 januari 1955, de heropening der debatten bevolen heeft ten
einde zich door het openbare ministerie
zekere stukken te Iaten voorleggen;
Dat bedoelde stukken deels op 28 januari 1955 deels op 12 februari 1955 ter
griffie van het hof van beroep overgemaakt werden;
Dat, intussen de zaak op 7 februari
1955 behandeld en in beraad gehouden
werd;
Overwegende dat het arrest zonder
voorbehoud steunt op << de, ingevolge dit
arrest (datgene van 24 januari 1955), ter
griffie miergelegde stukken )), en derhalve
namelijk op deze die na de sluiting der
debatten werden neergelegd;
Dat het hof van beroep aldus het karalder van behandeling op tegenspraak
der debatten en de rechten van de verdediging geschonden heeft;
Om die redenen, ver breekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste VlJ_n de Staat;
1949, I, 6 en 10, en de nota's onderaan die
arresten); 20 maart 1950 (An·. Verbr., 1950,
biz. 477; Bull. en PAsrc., 1950, T, 510, en do
nota 1, biz. 511).
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verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
4 juli 1955. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. de Olippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Valentin.
- Gelijkl·nidenfle conclu.sie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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1°

HUUR VAN WERK EN VAN DIENSTEN. FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE ARBEIDERS VAN DE ROLENHANDEL VAN ANTWERPEN. DOOR EEN BEDRIJFSHOOFD GEPLEEGDE INBREUK OP DE REGELMATIG BINDEND GEMAAKTE BESLISSINGEN
VAN HET PARITAIRE COMITE. VENNOOTSCHAP. STRAFRECH'rERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN HE'f ALS BEDRIJFSHOOFD OPGETREOEN ORGAAN VAN DIE VENNOO'l'SCHAP.
2° HUUR VAN WERK EN VAN DIENSTEN. -DIENST- OF ARBEIDSCON'l'RACT. lNBREUK OP EEN REGELMATIG BINDEND GEMAAKTE BESLISSING. · - BESLUITWET VAN
9 JUNI 1945, AR'l'IKEL 16. - DRAAGWIJDTE.

go

HUUR VAN WERK EN VAN DIENSTEN. FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE ARBEIDERS VAN DE KOLENHANDEL VAN AN'l'WERPEN. REGELMA'l'IG BlNDEND GEMAAKTE BESLISSINGEN VAN HE'!' PARITAIR COMITE. TOEPASSELIJKHEID OP DE
LEVERINGEN IN HE'!' KLEIN WELKE DOOR
GROO'l'HANDELAARS GEDAAN WORDEN.

1 o De afgevaarfli_q<le-behee?·fler van een
vennootschap, <lie ve1·zuimd heeft aan
het Fonds voor bestaanszelcerheifl voor
de arbe·idm·s van fle kolenhandel van
Antwerpen de bijiJ;ragen te storten voorgesch1·even dam· de besUssingen van het
padtaire cornite, wellce doo1· de beslwiten van de Regent vnn 9 septernbe1· 1947
en 5 rnaart 1948 bindend gernaalct we?'clen en rnet te?··ngwe?·lcende lcracht volled1.ge witwerlcing verlwegen hebben door
(1) Zie onder meer verbr., 8 october 1934
(Bull. en PAsiC., 1935, I, 11, en de nota);
15 januari 1946 (Arr. Vm·br., 1946, biz. 22;
Bull. en PASIC., 1946, I, 25, en de nota 5,
biz. 26); 18 october en 16 december 1948
(Arr. Verbr., 1948, biz. 495 en 638; Bull.
en PAsiC., 1948, I, 572 en 723); 7 septembm•
1950 (Arr. Verbr., 1950, blz. 738; Bull. en
PAsrc., 1950, I, 846) ; 25 november 1954 en
19 februari 1955 (zie boger, biz. 195 en 507;
Bull. en PAsrc., 1955, I, 269 en 659, alsook
de nota ondera.an dit Iaatste arrest).
(2) Raadpl. ondm• meer de verklaringen afgelegd in de Senaat bij de bespreking van de
wet van 28 juli 1953 betreffende de fondsen

de wet vnn 28 juli 19S3 gew·ijzigd door
cUe van 28 decernbet· 1954, is strnt?·echterUjlc aanstn-alcelijJ,; voor d·ie inbreu1cen,
wanneer hij, als m·gann van de vennootschatJ, in hoednnigheid vnn bed?''ijfshoofd gehnndeld heeft (1) . (Besluit-

wet van 9 juni 1945, art. 16; besluit
van de Regent van 9 september 1947,
art. 4, 5 en 10, en van 5 maart 1948,
art. 1; wet van 28 juli 195g, art. 2 en
g; wet van 28 december 1954, art. 1.)
2°

Art'ilcel 16

van

de

besl1t'itwet

van

9 j1tni 194S, tot vaststeUing vnn het
statu1tt der pa?'itaire co-mite's, dat ellce
·inbre1tlc op de bindend gernanlcte beslissingen van de paritaire co-mite's bestraft, is toepasselijlc zelfs op de inbrettlcen op een besUssing die geen verband houclt met het door de bedr'i.jven
die het vom·we1·p van die beslissing uitmnlcen te werlc gesteld personeel (2).
go De beslissing van het paritaire comite van de lcolenhandel vnn Antwm·pen
en ornliggende, die een Fonds voor bestnanszelcerhe·id voor de n1·beiders vnn
clie hnndel heett opgericht, welke besHssing doo1· de beslniten van de Regent
van 9 septernbe1· 1947 en 5 mna?"t 1948
binclend gernnnkt wenlen en met te·Pugwerlcende k?'ncht ·volled·ige uitwe?'king
hebben vet·lcregen rloor de wet van
28 j1tli 1953 gewij.z·igd rloor die vnn
28 december 1954, is toepasselijlc op rle
leveringen in het klein wellce dam· de
g·roothandelaars vnn de Antwerpse ngglornernUe gerlnan woTden (g).
(STOOP, T. V. Z. W. D. <<FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID DER KOLENARBEIDERS VAN ANTWERPEN EN OMLIGGENDE.)
ARREil'l'

(J).

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 maart 1955 gewezen door
het I-Iof van beroep te Luik;
voor bestaanszekerheid (Parlern. handel.,
Senaat, 2 juli 1953, blz. 1759).
(3) Raadpl. de amendementen aan de oorspronkelijke tekst van het artikel 2 van de
wet van 28 juli 1953, ingediend in de Senaat
op 2 juli 1953 (Parlem. besch., Senaat, 19521953, nr. 421) en 8 juli 1953 (ibid., nr. 439),
en de aldaar op 2 juli 1953 afgeiegde verkla·
ringen (Parlern. besch., Senaat, 1952-1953,
blz. 1758 tot 1860) en 7 juli 1953 (ibid.,
blz. 1784).
( 4) Ret hof heeft vroeger twee arresten
in die zaak gewezen, op 2 mei 1950 (B1tll.
en PABlO., 1950, I, 617), op 22 maart 1954
(An·. Verbr., 1954, biz. 496; Bull. en PAsrc.
1954., I, 635).
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is tegen de over de publieke vordering
gewezen beslissing :
Overwegende dat het bestreden arrest
de publieke vordering door verjaring vervallen verklaart en de kosten van die vordering ten laste van de Staat laat;
Dat de voorziening tegen cUt deel van
het arrest bi.i gebrek aan belang niet
ontmnkelijk is;
II. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de over de lmrgerlijke vordering
gewezen beslissing :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 4 van de wet
van 17 april 1878 bevattende de voorafgaande titel van !let Wetboek van strafrechtspleging, 16 van de besluitwet van
9' juni 1945 tot vaststelling van het statuut der paritaire comite's, 4 en 10 van
het Hegentsbesluit van 9 september 1947
tot instelling van een Foncls voor bestaanszekerheid voor de arbeiders van de
kolenhandel van Antwerpen en omliggende, 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest, zich bevoegd erkennend
":at betreft de burgerlijke vordering,
eiSer veroordeelt om aan de burgerlijke
partij de kwestieuze bijdragen voor de
bestaanszekerheid te betalen, om reden
dat « nadat betichte (thans eiser) samen met zijn broeder Jan in overtreding gesteld werd, hi.i namens de vennootschap tegenover de administratieve
overheid de zaak op zich genomen heeft ·
dat hij v66r !let gerecht verklaringe~
afgelegd heeft waaruit moet afgeleid worden dat hij zich uitsluitend de zaak aant~·ok; dat zelfs indien, ten zekere opZlchte, Frans Stoop als orgaan der vennootschap kon optreden, hij de hoedanigheid van bedrijfshoofd aanva ard heeft
wat betreft de verplichting aan dewelke
de vennootschap te kort zou gekomen
zijn; dat hij, als dusdanig, terecht beticht werd; dat indien de bestuurder Jan
Stoop ook kon vervolgd worden, zulks
niet belet dat betichte, wegens zijne verklaringen, als dader of mededader van
het feit moest aangezien worden, dat in
de dt1gvaarding niet bepaald werd dat de
betichte als verantwoordelijk wegens verzuim van de plicht die op de naamloze
vennootschap Caloria rustte gedagvaard
was; dat hi.i echter, toen proces-verbaal
tegen hem opgemaakt wercl, vernomen
had waarover het ging en dit in alle
geval in de loop der debatten vernam ·
dat hij, in die omstandigheden het debat
aanvaard heeft ll, dan wanneer : 1° krachtens de artikelen 4 en 5 van het op eiser
toepasselijk verklaard besluit van de Hegent .van 9 september 1947, het fonds voor
bestaanszekerheid wordt gestijfd door
bijdragen gestort door al de kolenhande-

laars der er in aangeduide gemeenten ·
2° eiser vervolgd wordt om << als bedrijfs~
hoofd, algeheel of gedeeltelijk te hebben
verzuimd de vereiste stortingen te doen )) ·
3° eiser, zonder op dit punt door de rech'ters over de grond tegengesproken te worden, in zijn regelmatig genomen conclusies uitdrukkelijk staande hield dat hij
zelf «.geen kolenhandelaar is, doch afgevaardlgde-beheerder, hetzij maatschappelijk lasthebber of aangestelde van naamloze vennootschappen die handel in kolen
drijven of dreven ll, en dat hij derhalve
noch bedrijfshoofd, noch derhalve kolenha~delaar is, in welker hoedanigheid hij
betlcht en cveneens gestraft is geweest,
doordat het bestreden arrest, om eiser als
bedrijfshoofd en dus als kolenhandelaar
te veroordelen, zich er bij beper)l:t vast te
stellen dat hij « zich uitsluitend de zaak
aantrok li en << hij die hoedanigheid aanvaard had ll en zonder eiser tegen te spreken wanneer hij staande hield dat hij
slecl1ts afgevaardigde-beheerder ener vennootschap was, dan wanneer het er op
neerkwam vast te stellen dat eiser de betwiste hoedanigheid van bedrijfsleider
werkelijk bezat, en het hoegenaamd niet
volstond voor te houden· dat hij eens die
hoedanigheid aanvaard had, en alzo de in
het middel aangehaalde wetsbeschikkingen geschonden heeft :
Overwegende dat aanlegger vervolgd
werd om, als bedrijfshoofd, algeheel of
gedeeltelijk verzuimd te hebben de in
zake bestaanszekerheid der arbeiders van
de kolenhandel van Antwerpen vereiste
stortingen te doen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
vaststellend dat de vordering der burgerlijke partij tijdig werd ingesteld en dat
de bestanddelen der ten Iaste van aanlegger gelegde inbreuk vaststaande waren, aanlegger tot de betaling der verschuldigde bijdragen aan de burgerlijke
partij veroordeeld l1eeft;
Overwegende dat, buiten de in het middel vermelde beschouwingen, het arrest
ook er op wijst dat aanlegger in hoedanigheid van afgevaardigde-beheerder der
naamloze vennootschap Oaloria in overtreding werd genomen;
Dat aldus uit de vaststellingen van !let
arrest blijkt dat aanlegger, orgaan dezer
vennootschap, in hoedanigheid van bedrijfshoofd gehandeld heeft, en strafrechtelijk voor de vennootschap aansprakeli.ik is;
Dat het middel clerhalve niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 4 van de
wet van 17 april 1878 bevattende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafrechtspleging, 16 van de besluitwet van
9 juni 1945 tot vaststelling van het sta-
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tuut der paritaire comite's, 4 van het
Regentsbesluit van 9 september Hl47 tot
instelling van een Fonds voor bestaanszekerheid voor de arbeiders van de kolenhandel van Antwerpen en omliggende, 1
en 2 van de wet van 28 juli 1953 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid,
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, zich bevoegd erkennend
oiu van de burgerlijke vordering kennis te
nemen, eiser veroordeelt om de kwestieuze
bijdragen voor de bestaanszekerheid aan
de burgerlijke paJ:tij te betalen, doch de
door eiser genomen conclusies niet tegenspreekt waarin deze staande hield dat
noch de maatschappij waarvan hij maatschappelijk lasthellber of aangestelde
was, noch hij zelf, enig personeel te werk
stelde, om reden dat « de beschikking
van artikel 16 van de besluitwet van
9 juni 1945 de bestraffing voorschrijft in
geval van verzuim aan een door de comite's opgelegde verplichting dat alle
overtredingen, zowel aan de voorafgaande
als aan de toekomstige bepalingen, bestraft worden van af de dag waarop zij
bindend gemaakt worden, dat het eerste
lid van deze beschikking in het algemeen
de straf bepaalt voor alle overtredingen,
terwijl het tweede lid, dat terzake niet
van toepassing is, meer bepaalde overtredingen in geval van onregehnatig te werk
stellen van werklieden bedoelt, dat, indien
de geldboete client vermenigvuldigd te
worden wanneer personen te werk gesteld
worden, dit niet belet dat de geldboete
(zoncler vermenigvuldiging) krachtens het
eerste lid van paragraaf 1 van vermeld
artikel 16 toepasselijk is ll, dan wanneer
in onderhavig geval, daar eiser uitdrukkelijk in zijn conclusies staande hield,
en op dat punt niet tegengesproken werd
door de rechters over de grond, dat hij,
noch de maatschappij waarvan hij aangestelde was enige werklieden had te
werk gesteld, het feit de kwestieuze bijdragen te betalen geen inbreuk uitmaakte
die strafrechtelijk door artikel 16 van de
besluitwet van 9 juni 1945 beteugeld was,
welke besluitwet enkel een geldboete
voorziet voor zover personen in overtreding der getroffen bepalingen te werk gesteld worden, zodat, daar het betwiste
feit geen strafbare daad uitmaakte, evenmin aan de burgerlijke eis gevolg kon gegeven worden, doordat het bestreden arrest, aannemend dat geen werklieden te
werk gesteld waren, zich bevoegd verklaart en eiser op de burgerlijke vordering veroordeelt om reden dat aile overtreclingen in het eerste lid van vermeld
artikel 16 bedoeld worden, dan wanneer
het plegen ener 'strafbare daad door dit
artikel van het te werk stellen van personen afhankelijk gesteld wordt, zodat
alzo de in het mlddel aangehaalde wetsbepalingen geschonden werden :

Overwegende dat elke inbreuk op de
bindend gemaakte beslissingen van cle
paritaire comite's, krachtens m·tikel 16
van de besluitwet van 9 juni 1945, met
een geldboete van 100 tot 100.000 frank
bestraft wordt; dat clit artikel verder
wel bepaalt dat de geldboete zovele malen
wordt opgelopen als er personen in overtreding van genoemde beslissing worden
te werk gesteld, zonder dat het totaal van
de geldboeten 200.000 frank mag te boven
gaan, maar dat noch nit de algemene
termen van eli t artikel (« elke inbreuk ll),
noch uit de geest der besproken sociale
wetgeving kan afgeleid worden dat de
inbreuken op de beslissingen die geen verband met het aantal te werk gesteld personeel houden, aan de toepassing van de
eerste bepaling van artikel 16 zouden ontsnappen; dat het hof van beroep, llij cle
in het middel vermelde beschouwingen,
de aanvoering van aanlegger betreffende
zijn gebrek aan personeel op passende
wijze beantwoord en zijn bevoegdheicl
om over de eis van de burgerlijke vartij
uitspraak te doen gerechtvaardigd heeft;
Dat het middel niet kan aangenornen
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 4 en 5 van
het Regentsbesluit van 9 september 1947
tot instelling van een Fonds voor bestaanszekerheid voor de arbeiders van de
kolenhanclel Yan Antwerpen en omliggende, 2, 19 van het besluit van de Regent
van 27 juli 1946 waarbij de bevoegdheid
en het gebied van de verscheidene in uitvoering van de besluitwet van 9 juni 1945
opgerichte paritaire comite's bepaald worden, 2, alinea 8, van de wet van 28 juli
1953 betreffende de fonclsen voor bestaanszekerheid, en 97 van de Grondwet, doorda t het bestreden arrest eiser als bedrijfshoofd veroordeelt tot betaling aan de burgerlijke partij van «de som van 23.108 fr.
die door de burgerlijke partij gevraagd
wordt, en berekend werd op de hoeveelheid geleverde kolen waarop de naamloze
vennootschap Oaloria verplicht was 15 fr.
per ton te betalen ll, om reden dat << weliswaar slechts bindende kracht (aan de
toegepaste beslissing) toegekend wordt,
wat de verplichtingen betreft, voor zover
zij aan de in het Daritair comite vertegenwoordigde beroepscategorieen opgelegd worden (art. 2 van de wet van28 juli
1953) ; dat in de kolenhandel geen twee
beroeJ)scategorieen bestaan, deze der
kleinhandelaars en die der groothandelaars, noch ook niet deze der handelaars
welke werklieden te werk stellen en die
cler handelaars welke er geen te werk
stellen; dat alle kolenhandelaars deeI uitmaken van dezelfde beroepscategorie en
door de beslissing van het fonds voor bestaanszekerheid van de arbeiders van de
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kolenhandel gebonden ZIJn ll, dan wanneer : 1 o zoals eiser in zijn regelmatig
v66r de rechters over de grond genomen
conclusies. had staande gehotiden, hij, als
bedrijfsleider beschouwd, handelaar in
het groot was en er geen leveringen in het
klein gedaan werden - hetgeen door het
bestreden arrest noch ontkend noch betwist wordt -; 2° krachtens artikel 5
van het besluit van de Regent van 9 september 1947, «de bijdrage op aile in de
door artikel 4 vermelde gemeenten aan de
verbruiker per wagen geleverde kolen berekend wordt en op aile in dezelfde voorwaarden buiten deze gemeenten door de
in bedoelde agglomeratie gevestigde handelaars geleverde kolen ... ll, (eerste onderdee!) ; dan wanneer, vermits eiser staande hield dat hij een groothandelaar was
en in aile geval ellre levering in het klein
ontkende, het bestreden arrest, ten einde
wettelijk gemotiveerd te zijn, had moeten vaststellen dat de betwiste bijdragen
op leveringen aan de verbruiker berekend
waren (tweede onderdeel); doordat het
bestreden arrest door eiser tot het betalen van per ton berekende bijdragen te
veroordelen, zonder te betwisten dat hij
groothandelaar was, en in aile geval geen
leveringen in het klein deed, .dan wanneer deze per ton berekende bijdragen
enkel op leveringen in het klein verschuldigd waren, derwijze de in het middel
aangehaalde wetsbeschikkingen geschonden heeft :
Overwegende dat het besluit van de
Regent van 9 september 1947 tot instelling
van een Fonds voor bestaanszekerheid
voor de arbeiders van de kolenhandel van
Antwerpen, waarbij aan de op 8 october
1946 door het paritair comite voor de kolenhandel van Antwerpen en omliggende
getroffen beslissing bindende kracht gegeven werd, bU artikel 4 bepaalt dat dit
fonds gestijfd wordt namelijk door al de
kolenhandelaars waarvan cle exploitatiezetel in cle in clie bepaling vermelde gemeenten gevestigd is of clie, buiten deze
gemeenten gevestigcl, er leveringen uitvoeren en dat het bedrag der bijdragen
gelijk is aan 15 frank per ton na 3 november 1946 geleverde kolen;
Dat, naar luid van artikel 5 van dit
besluit, die bijclrage berekend wordt op
alle in die gemeenten aan de verbruiker
per wagen geleverde kolen en op alle in
dezelfcle voorwaarden buiten cleze gemeenten door cle in de bedoelde agglomeratie gevestigde handelaars geleverde
kolen;
Overwegende dat uit de stukken waarop
het hof acht vermag te slaan blijkt dat
de som van 23.108 frank, die aanlegger
door het bestreden arrest veroordeeld
werd aan de burgerlijke partij te betalen,
berekend werd op bijdragen die vanaf

12 september 1947, datum der bekendmaking van dit besluit, tot 31 december 1947
verschuldigd waren;
Overwegende dat, krachtens artikel 2
1° lid, van de wet van 28 juli 1953 vol~
ledige utiwerking met ingang van cl~ erin
bepaalde datum verleend werd aan de koninklijke besluiten waarbij bindende
kracht gegeven worclt aan de beslissingen
die door de paritaire comite's omtrent de
oprichting en de werking van de bij dit
artikel vermelde fondsen voor bestaanszekerheid, en namelijk van het st~b 4o
vermeld Fonds voor bestaanszekerheid
voor de arbeiders van de kolenhandel van
Antwerpen en omliggende genomen worden;
Dat, naar luid van het 2" licl van clit
artikel, ten aanzien van dit laatste fonds,
alle betwistingen omtrent het bestaan en
de samenstelling van het betrokken paritair comite gedekt worden en de door dit
comite getroffen beslissingen voor de duur
van deze wet volledige uitwerking hebben, doch, wat de voorziene verplichtingen betreft, enkel in zover zij aan de in
dit comite vertegenwoordigde beroepscategorieen opgelegcl werden;
Overwegende dat, weliswaar, uit de
tekst van die bepaling en nit de parlementaire werkzaamheden, welke aan die
wet voorafgingen blijkt dat de reglementering betreffende dit fonds en welke ingevoerd werd door voormeld comite waarin enkel vertegenwoordigers van detailhandelaars en van in dienst van die handelaars zijnde werklui optreden, niet op
grossiers toepasselijk is;
Dat nochtans het bestreden arrest, de
toestand van de kolenhandel in de Antwerpse agglomeratie in aanmerking nemend souverein heeft kunnen beslissen
dat, wat de detailleveringen betreft, de
vennootschap waarvan aanlegger afgevaardigde·beheerder was tot de in het
paritair comite vertegenwoordigde beroepscategorie behoorde en door de bedoelde beslissing gebonden was;
Overwegende dat, door te beslissen
<< dat niet betwist wordt dat de door de
burgerlijke partij gevorderde som van
23.108 frank berekend werd op de hoeveelheid geleverde kolen waarop de naamloze vennootschap Caloria verplicht was
15 frank per ton te betalen ll, het bestreden arrest, bij gebrek aan conclusies van
aanlegger op dit punt, zijn beslissing
wettelijk met redenen omkleed heeft;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
4 juli 1955. - 2° kamer. - Voo1·zitter,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend

-910voorzitter.
Vet·slaggevet·, H. Hny·
brechts.
Gelijklnidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. PleUet·s, HH. Van Ryn en Van Leynseele.
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1°

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
0:SGEVAL OVERKOMEN AAN EEN OVERWEG
VAN DE NIJVERREIDSSPOORWEG VAN EEN VENARREST WAARBIJ DIE VENNOOTSCHAP. NOOTSCHAP VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEVOLGEN VAN RET ONGEVAL VERKLAARD WORD'r.
SCHULD AFGELEID UIT RET GEBREK AAN
EEN TWEEDE LICHTSIGNAAL LANGS DE KANT
VAN RET RIJWIELPAD. AANBRENGEN VAN
EEN TWEEDE LICHTSIGNAAL NIE'r VERPLICHTEND. ARREST NIET VASTSTELLEND DAT
MACHTIGING TOT ZULK AANBRENGEN VERLEEND
WERD. 0NWETTELIJKHEID.

2°

VERBREKING. UITGESTREKTHEID.
BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING DAT
DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EEN ONGEVAL IN TWEE VERDEELT TUSSEN DE DADER EN
RET SLACHTOFFER. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE DADER GEGROND OP DE SAl'riENLOOP VAN TWEE SCHULDEN. 0NWETTELIJKE VASTSTELLING VAN EEN DEZER SCHULDEN. 0NMOGELIJKHE!D OM DE INVLOED VAN
DIE ONTWETTELIJKHEID OP DE BEPALING VAN
RET DEEL YAN VERAN'l'WOORDELIJKHEID VAN
DE DADER VAST TE S'l'ELLEN. VERBREKING
VOOR HE'r GEHEEL OVER DE BEPALING VAN
DIT DEEL. VERBREKING ZICH NIE·r UI'l'S'l'REKKEND TOT DE BESLISSING DA'l' DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN RET SLACHTOFFER
NIE'l' :MINDER DAN QE HELF'l' IS. VERBREKlNG ZICH NIET UI'l'STREKKEND TOT DE VERKLARING VAN VERANTWOORDELIJKREID VAN
DE DADER WEGENS DE WET'l'ELTJK TEN ZIJNE
LAS'l'E VAS'l'GES'rELDE SCHULD.

1° Is onwetteUjk het arrest dat een -vennootschap verantwoordeUjk verlclaart
voor de schadeUj7ce gevolgen van een
aa1i een ovenveg -van hnar n'ijvet·heidsspoot·weg ove'l'lcomen ongeval, om de
t·eden dat zij geen tweede Uchtsignaal
Un7cs van de baan, langs de kant van
het djwielpad, aangebracht heett, dan
wanneer geen wets- of reglementaire
bepaling de -vennootschap verplichtte
zt~lk signaal te plaatsen en het arrest
niet vaststelt dat z·ij machtiging daa~·
toe bij de bevoegde overheid aangevraagd en er van verkregen heett (1).

(Burg. Wetb., art. 1382 en 1383; ko·
ninklijk besluit van 1 februari 1934,
artikel 142.)
(1) Zie verbr., 5 october 1953 (Arr. Verbr.,
1954, blz. 70; Bull. en PAsiC., 1954, I, 82).

2° Wannem· de ·rechter over de gt·ond de
verantwoordelijkheid voor de schadelijke gevolgen van een ongeval in twee
tussen de dader en het slachtoffer verdeeld heett, en die verantwoordelijlcheid
van de dader gegrond is op twee verbonden scht~lden, waarvan een onwettelijk
vastgesteld is, zonder dat het mogelijlv
weze h~ist de invloed van die onwetteZi,ilcheid op de bepaling van het deel van
verantwoot·delijlcheid van de dader vast
te stellen, wordt de verbreking voor het
.Qeheel over de bepaling van dit deel t~it
uesproken, maar strekt zij zich niet
ttit tot de beslissinu dat de vemntwoot·delijkheid van het slachtoffer niet minder dan de helft bedraagt en dat de dader een onderscheiden telcortkoming
heeft begaan welke zijn verantwoordelijlcheid heett medegebracht (2).
(N. V. JOHN COCKERILL,
'1'. ECHTGENOTEN 'l'HIRY-HUAR'r.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 februari l!l54 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat uit de stukken van
de rechtspleging blijkt dat verweerders
ten laste van aanlegster de vergoeding
hebben vervolgd van het nadeel dat verweerster geleden heeft ten gevolge van
het ongeval waarvan zij het slachtoffer
is geweest; dat de overweg van aanlegsters nijverheidsspoorweg per rijwiel naderend, zij door de eerste wagon van een
door de locomotief achteruit geduwd
treinstel omvergeworpen en meegesleurd
werd, dat het arrest aanlegster en verweerster schuldig verklaart en de verantwoordelijkheid in twee verdeelt;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
arrest, om aanlegster voor de helft der
schadelijke gevolgen van het aan dame
Huart overkomen ongeval verantwoordelijk te verklaren, uitsluitend op grond
van de ontoereikendheden van de gezichtssignalering die de aankomst van de sleeptrein aankondigt, te haren laste voor
vaststaand houdt als twee onderscheidenlijke fouten uitmakend, enerzijds, het
feit dat zij « geen verlicht signaal ter bijzondere aandacht van de gebruikers van
het rijwielpad >> heeft geplaatst, en anderzijds, het feit dat het treinstel dat het
(2) Raadpl. verbr., 8 maart 1954 (Arr.
Verbr., 1954, blz. 463; Bull. en PAsiC., 1954,
I, 592) ; Rep. prat. dr. belge, v 0 Pourvoi en
cassation en matiere civile, m·. 567.

-911slachtoffer aangereden heeft achteruit
ging, zonder het bij conclusies door aanlegster uiteengezet middel te beantwoorden, waarbij zij staande hield dat, boven
het door de thans in voege zijnde wetsen reglementaire bepalingen vereist stelsel van verkeersveiligheid, zij « een klok
had geplaatst die belde zolang het verboden was ll door te gaan, « en die op een
afstand van 50 meter van de spooroverweg
hoorbaar was Jl, derwijze dat aanlegster
van aile verantwoordelijkheid diende vrijgesteld te worden vermits zij aile voorzorgsmaatregelen had getroffen die door
de aard van de plaats en de richting van
de rijbewegingen waartoe zij gedwongen
was vereist waren, door een hoorbare
signalisatie in te richten die van aard
was de aandacht te trekken van een aan
de zichtbare signalisatie niet aandachtige
persoon en dat, dienvolgens, « tenzij van
iemand die terzelfdertijd doof en blind
zou zijn, deze herhaalde · herinneringen
van het gevaar moesten gehoord en gezien
worden Jli
Over het eerste onderdeel (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het middel het arrest
verwijt geen antwoord verstrekt te hebben op het verweer dat aanleg:;;ter, bij
haar conclusies in hoger beroep, op de
aanwezigheid en op de werking van een
hoorbare signalisatie steunde;
Overwegende dat, na vastgesteld te hebben dat het gebrek aan een verlichte signalisatie op de kant van het rijwielpad
en de manceuvre van achteruitduwen van
het treinstel twee tekortkomingen uitmaakten waarvoor aanlegste1; verantwoordelijk was, het arrest er bijvoegt
« dat de verscheidene beschouwingen
welke appellante, hier aanlegster, doet
gelden de overhand tegen voormelde vaststellingen en beoordelingen niet kunnen
hebben en dat zij niet gepast zijn omdat
zij met de werkelijk uitzonderlijke toestand der plaats ten opzichte van de weggebruikers van het rijwielpad, rijdende
in de richting Pll.turages-Frameries, geen
rekening houden lli dat het arrest daardoor antwoord op de in het middel aangeduide conclusies verstrekt, en het middel feitelijke grondslag mist;
Op het tweede onderdeel :
Overwegende dat het middel niet bepaalt hoe het bestreden arrest de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het BurgerIijk Wetboek zou geschonden hebben; dat
het dus niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 13 en 142
van het koninklijk besluit van 1 februari
193± houdende algemeen reglement op de
politie van het vervoer en het verkeer,

doordat het bestreden arrest beslist dat
aanlegster verantwoordelijk is in de
maat welke het vaststelt, wegens samenloop, in haar hoofde, van twee onderscheidenlijke tekortkomingen, welke met
het ongeval een noodzakelijk oorzakelijk
verband hebben, waarvan de ene uitgemaakt is door het feit dat aanlegster ter
speciale aandacht der gebruikers van het
rijwielpad links van de Nijverheidsstraat
geen lichtsignaal, ten opzichte van de
door het slachtoffer gevolgde richting, geplaatst heeft, dan wanneer het bestreden
arrest aanlegster « de afwezigheid van
een lichtsignaal aan de kant van het rijwielpad ll niet als tekortkoming kon verwijten .zonder vast te stellen dat zij van
de bevoegde overheden de vergunning zou
verkregen hebben op die plaats dergelijk
signaal te plaatsen, vermits, bij gebrek
aan een uitdrukkelijke vergunning van
de bevoegde overhedeu, het aan aanlegster verboden was, zoals zij het bij conclusies deed gelden, dergelijk signaal op
de openbare weg te plaatsen, waaruit
volgt dat de door de rechter over de
grond voor vaststaand gehouden feiten
om zijn beslissing te rechtvaardigen, daar
zij niet het wettelijk karakter van een
schuld naar de zin van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek hebben, zijn beslissing, welke de tweede door
hem aan aalilegster verweten tekortkoming op zich zelf niet zou kunnen rechtvaardigen, in haar geheel moet verbroken
worden:
Overwegende dat nit het bestreden arrest blijkt dat rood en groen pinklichten
op de verhoogde berm van rechts ten opzichte van· de verplaatsrichting van het
slachtoffer aan de spoorwegoverweg geplaatst zijn;
Overwegende dat geen enkele wets- of
reglementaire bepaling aanlegster verplichtte een tweede lichtsignaal links,
kant van het rtjwielpad, te plaatsen; dat,
naar luid van artikel 142 van het· algemeen reglement op de politie van het
vervoer en het verkeer van 1 februari
1934, het aan de particulieren verboden
was, tenzij zij daartoe door de bevoegde
overheid behoorlijk gemachtigd zijn, tekens aan te brengen die op het wegverkeer betrekking hebben; dat het bestreden arrest, dienvolgens, het feit aan de
spoorwegoverweg een tweede lichtsignaal
aan de kant van het rijwielpad niet aangebracht te hebben niet wettelijk aan
aanlegster als een tekortkoming kon verwijten, zonder vast te stellen dat aanlegster het recht had dergelijk teken aan
te brengen om ervan de machtiging van
de bevoegde overheid aangevraagd en verkregen te hebben;
·
Overwegende dat de beslissing, voor
zoveel zij de helft van de verantwoorde-
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lijkbeid ten laste van aanlegster legt,
gegrond is op twee verbonden scbulden,
waarvan een onwettelijk vastgesteld is;
dat bet onmogelijk is juist de invloed
van cle onwettelijkbeid op de bepaling
van dit deel van verantwoordelijkbeid
vast te stellen; dat de verbreking over
dat punt aldus gebeel moet zijn;
Om die redenen, verbreekt bet bestreden arrest, bebalve in zover het beslist,
enerzij<ls, dat de verantwoordelijkbeid
van verweerster voor de schadelijke gevolgen van bet ongeval niet minder dan
de belft bedraagt, en anderzijds, dat aanlegster een tekortkoming begaan heeft
welke haar verantwoordelijkheid heeft
medegebracht en verschillend is van die
in het tweede middel aangeduid ; verwerpt de voorziening voor het overige;
beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van
de g·edeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt verwecrders tot de helft der
kosten en aanlegster tot de andere helft;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
bet Hof van beroep te Luik.

(NEUVILLE, WEDUWE GILSON. EN ANDEREN,
T. GEMEENTE HARRE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op llet bestreden
vonnis, op 2 april 1954 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Marche-en-Famenne;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
scbending van de artikelen 81bis, 343 en
344 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, 1101, 113~, 1135, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet, doordat bet bestreden vonnis, zonder zijn beslissing
over dat punt met redenen te omklede)l,
met scbending van bet gerechtelijk contract en van bet geloof dat verscbuldigd
is aan de akten welke dit vaststellen en
bijzonder van de door aanleggers in verbreking genomen conclusies, tegen de
recbtsvoorganger van dezen in de loop
van het geding overleden werd gewezen,
zonder dat de door concluderende partijen aangevoerde verweermiddelen in
acht werdcn genomen, en zonder dat hen
7 juli 19:J5. - 1• kamer. - TToorz-itter,
akte van hun hervatting van bet rechtsH. Sobier, raadslleer waarnemend voor- geding verleend werd :
zitter. TTm-slaggever, H. Neveu. Overwegende dat uit de bij de voorzieGelijkluiclende concl·usie, H. R. Delange,
ning gevoegde stukken blijkt, dat bet
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van beroep tegen de beslissing van de vredeRyn en Veldekens.
rechter van bet kanton Erezee, die de
vordering· van de gemeente Harre tegen
Armand Gilson van de hand heeft gewezen aan deze op 10 februari 1954 werd
bet~kend · dat Armand Gilson op 23 februari 1ll5± overleed; dat de conclusies
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van de gemeente Harre v66r de rechter
in boger beroep, dagtekenende van
5 maart 1954 en medeondertekend door
MIDDELEN TOT VERBREKING.
de voorzitter der Rechtbank te MarcheBURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL AFGELEID
en-l<~amenne tegen Armand Gilson genoUIT DE SCHENDING VAN HET AAN CONCLUSIES
men werden;
VERSCHULDIGD GELOO~' EN UIT RET GEBREK
Overwegende dat bet bestreden vonnis
AAN ANTWOORD OP CONCLUSIES. GEEN BEnoch de verschijning van aanleggers,
WIJS DAT DIE CONCLUSIES AAN DE RECHTER
noch hun hervatting van bet geding, noch
OVER DE GROND VOORGELEGD ZIJN GEWEEST.
bet neerleggen van conclusies door hen
J\iiDDEL DAT FEI'l'ELIJKE GRONDSLAG MIST.
of in hun naam vermeldt;
Overwegende dat geen uittreksel van
Mist teUeHjlce g1'0ndslag het nticlclel afgebet proces-verbaal der terecbtzittingen
leicl ·nit cle schending van het geloof
waarop de zaak v66r de rechter in boger
verschu.lcligrl en 1tit het geb1-elc aan
beroep geroepen werd, voorgebracht
antwoonl op een st11lc bet'itelcl << conclusies )), waarvan een floor de grijjie1· wordt;
eenslniclencl ve1·Jclaarrl afsclwift bij cle
Overwegende dat, tot staving van hun
best1·eclen beslissing is gevoegd, wanneer
middel, aanleggers, die bij deurwaardershet niet bewezen is flat clie « concl1texploot bet overlijclen van hun rechtssies )) aan cle rechte1· ove1· rle grana
voorganger niet aan verweerster aangevoorgelegrl zijn geweest, naarclien z·ij
zegd hebben, er zich toe beperken een
noch rlcttum van hun neerlegging, noch
door de griffier eensluidend verklaard a~
het v·is1tm van rle voorzitte1· dragen en
scbrift van de bij het bestreden vonms
rle neerlegging 61' '!:an noch 1tit de begevoegde stukken in te roepen, waaronstrerlen beslissing, noch 1tit anclere voorder een stuk betiteld conclusies voorgebm.chte stulc7ven van de rechtsplekomt en waarin aanleggers akte van hun
ging blijlct.
berv~tting van bet rechtsgeding vragen;
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het visum van de voorzitter dragen; dat
aldus niet bewezen is dat zij aan de rechter in hoger beroep onderworpen werden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1101, 1134,
1135, 1319, 1320, 1322, 1709 en 1711 van
het Burgerlijk Wetboek, 20, bijzonderlijk
20, II, achtste en negende leden, en 21
van de wet van 7 juli 1951 houdende wijziging van de wetgeving betreffende de
landpacht, en schending van artikel !J7
van de Grondwet, doordat het bestreden
vonnis, hoewel erkennend dat al de
grondpercelen, eigendom van verweerster,
door haar verhuurd waren, niettemin geweigerd heeft op aanleggers conclusies
recht te doen, en vanaf 1 januari 1952,
de overeenkomst, krachtens welke hun
reclltsvoorganger zekere gemeentelijke
grondpercelen in gebruik had, verbroken
verklaard heeft, om de enkele reden dat
deze overeenkomst een contract s~t.i gene1·is zon uitmaken, waarop de landpachtwet niet zou toepasselijk zijn, dan wanneer llet tegenstrijdig is te beweren, enerzijds, dat een bouwgrond verhuurd is,
en, andel;zijds, dat de overeenkomst
krachtens welke zij in gebruik wordt genomen geen landpacht uitmaakt, dat de
wet op het landpacht van toepassing is
op de verhuringen van landeigendommen
van de gemeenten, dat deze wet de verweerster ertoe verplichtte, v66r 9 november 1951, de op 16 december 1949 gegeven
opzegging door de vrederechter geldig te
doen verklaren; dat zij, voor het overige,
aan de rechter llet verbod oplegde deze
opzegging voor de datum van 1 januari
1952 geldig te verklaren, en eindelijk dat
geenszins antwoord wordt verstrekt op
de verscl!illende door aanleggers bij conclusies voorgestelde middelen om te bewijzen dat de tussen hun rechtsvoorganger en verweerster gesloten overeenkomst
wel een zuivere landpacht was :
Over het eerste onderdeel :
O>erwegende dat nit de vaststellingen
van het bestreden vonnis blijkt dat de
gemeente Harre bij akte van 25 september 1940 overgegaan is tot de verdeling
van gemeentegoederen, aan elkeen der op
haar grondgebied wonende gezinnen· een
deel van die goederen toekennend om er
gedurende achttien jaar van te genieten,
de verhuring van die percelen door de
wet van 7 mei 1929 beheerst zijnde; dat,
opdat de nieuwe gezinnen die zich daarna
op haar grondgebied zouden vestigen
dezelfde voordelen zouden kunnen genieten, dezelfde akte percelen voorbehield
welke, in afwacllting, « voor een termijn
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van drie, zes, negen jaar in verhuring
gegeven werden 11 en voorzag dat « de verhuring van rechtswege bij het verstrijken
van elkeen dezer tijdperken, zelfs zonder
waarschuwing, een einde zou nemen JJ;
Overwegende dat het vonnis daarna er
op wijst dat de percelen aan elk gezin
toegekend werden zonder door de verkrijgende te mogen verkozen worden, dat het
bedrag van het hnurgeld zonder inachtneming van de juiste oppervlakte, van de
toestand of van de vruchtbaarheidsgraad
bepaald werd en dat de gemeente slechts
het voordeel van haar inwoners, met insluiting van alle winstbejag, tot doel had;
Dat het daaruit afieidt dat het in on~
derhavig geval om een contract sui gene1·is gaat waarop de landpachtwet niet toepasselijk is ;
Overwegende dat, indien de rechter in
hoger beroep vaststelt dat partijen in de
al;:te op een << verhl1ring JJ gezinspeeld hebben, hij noch tans wegens de door hem
aangestipte omstandigheden heeft kunnen beslissen da t zij da t woord niet
in zijn gebruikelijke en normale zin gebezigd hadden; dat hij dienvolgens, zonder tegenstrijdigheid, heeft kunnen beslissen dat de aangevoerde « verhuring Jl
niet onderworpen was aan de wetsbepalingen betreffende de land:pacht;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, zoals bij het onderzoek van het eerste middel aangeduid
werd, niet bewezen wordt dat de conclusies welke, naar beweerd wordt, niet beantwoord werden, regelmatig aan de rechter in hoger beroep onderworpen zijn geweest;
Dat beide onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
7 juli 1955. - 1 6 kamer. -;- TToorzitte1·,
H. Sohier, raadsheer waarnemend voorzitter. - TTerslaggever, H. Anciaux Henry
de Faveaux. - Gelijklu.idende oonolu.sie,
H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleite1·s, HH. Delacroix en Hermans.
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JVIUNT. PHIJZEN VAN AANKOOP EN VERKOOP VAN GOUD DOOR DE NATIONALE BANK
VAN BELGIE. DOOR DE NATIONALE BANK
VASTGESTELDE EN AAN DE ~1INISTER VAN FINANCIEN TOT
GOEDKEURING
VOORGELEGDE
PRIJZEN. PRIJZEN WELKE WETTELIJK
VERPLICHT EN TOEPASSELIJK ZIJN ZOLANG

-914GEEN NIEUWE BESLISSING ER ANDERE VASTSTELT.

2°

MUNT. PRIJZEN \'AS'l'GESTELD DOOR DE
NATIONALE BANK VAN BELGIE VOOR DE AANKOOP EN DE VERKOOP VAN GOUD. GEEN
RECHTSTREEKS VERHOUDINGSVERBAND TUBSEN DIE PRIJZEN EN DE WISSEilKOERSEN
VAN DE VREEMDE MUNTEN WELKE HET VOORWERP VAN INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
UI'£MAAKTEN. TI.JDELI,JKE SCHORSING VAN
DE NOTERING VAN DIE MUNTEN. SCHORSING
ZONDER UITWERKING OP HE'f RESTAAN EN DE
GELDIGHEID VAN DE BEHOORLIJK GOEiiGEKEURDE BESLISSING VAN DE NATIONALE BANK
DIE DE AANKOOP- EN VERKOOPPRIJZEN VAN
HET GOUD VASTSTELDE.

1° De prijzen van de aanlcoop en de verlcoop van het gmtd door de Nationale
Banlc van Belg~e, wellce door deze vastgesteld en aan de Minister van financUin tot goedlce·ur·ing voorgelegd werden,
zijn wettelijk verplichtencl en toepasselijlc zolang geen n·ie1twe regelmatig genomen en goedgeke1trde beslissing er
nndere heeft vastgesteld. (Besluitwet

nr 5 van 1 mei 19-!4, art. 2; besluit ur 6
van de in raad vergaderde ministers
van 1 mei 19±4, art. 1 en 2.)
2° N och het besluit w 6 -uan de in rand
vergaderde ministers van 1 mei 1944,
volgens hetwellc ae Nntionale Bnnk tot
vaststell'ing van ae pr-ijzen wnctrctct1~ zij
gmtd a:anlcoopt en verlcoopt, in principe,
1'elcemng moet houden met de wisselkoersen van cle vreemde mltnten wellce
het voo·rwe1·p van internationale ove1·een7comsten hebben uitgemaalct, noch de
cloo1· cle wet van 26 november 1945 goedgelceurcle overeenlcomsten vnn BrettonWoocls die een maminHtm-prijs voor
de aankoop en een minimltm-prijs
voor de ve1·lcoop vnn goucl bepalen, hebben een nooclzalcelijlc en rechtstreelcs
verhoudingsverbwnd t1tssen de prijzen
va.n het gou.a en cle wissellcoe1·s vctn de
m1tnten ingevoerd; cle tijclelijlce schors·ing vctn de note?'ing de1· vreemde munten keft, clerhctlve, noch het bestann
noch cle gelcligheid vnn de behoo1·lijl~
rJoeclgelcem·cle beslissing van de N ntionale Bank, aie ten tij de -uan clie schm·sing fle aanlcoop- en ver·lcoopzJrijzen van
het go1tcl vnststelde.
(NATIONALE BANK VAN BELGIE, T. BANQUE DU
CONGO BELGE EN COMI'l'E NATIONAL DU KIVU.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 10 juli 195! gewezen door bet
Hof van beroep te Brussel;
Over bet enig middel, afgeleid nit de
scbending van de artikelen 107 van de
Grondwet, 1583 van bet Burgerlijk Wet-

boek, 1 van het besluit der ministers
nr 6 van 1 mei 1944, van artikel IV sectie 2, van de door de wet van 26 d~cem
ber 1945 goedgekeurde overeenkomsten van
Bretton-w·oods, en van artikel 1 van de
wet van 10 augustus 1950, doordat bet arrest beslist heeft dat de litigieuze ·staven
bij gebrek aan prijs niet op 20 september
1949 verkocht werden, daar de niet-notering der wisselkoersen tussen de 196 en de
21• september 1949 gedurende dit tijdperk
de mogelijkheid uitsloot de officiele prijs
van bet goud vast te stellen, dan wanneer
nit de in het besh·eden arrest vervatte
vaststellingen blijkt dat de door de Minister van financien goeclgekeurde beslissing
van de Nationale Bank welke de officieie
prijs van het goud vaststelde en v66r
19 september 1949 in werking was, slechts
na 21 september 1949 door een andere door
de Minister van financien goedgekeur<le beslissing ingetrokken en vervangen · werd,
waarbij een andere prijs vastgesteld werd
en dat nit de in het middel aangeduid~
bepalingen blijkt dat, zolang zij niet ingetrokken was, de v66r 19 september 19i9
~n werking zijnde beslissing altijd, zelfs
m geval van schorsing van notering der
cleviezen, verplichtend bleef, dat het bestreden arrest, dienvolgens, ten onrechte
beslist heeft dat bij gebrek aan prfj~
geen enkel verkoopcontract op 20 september 1949, datum van de levering der staven aan aanlegster in verbreking, door de
eerste verweerster, is kunnen gesloten
worden:
Overwegende dat nit de vaststellingen
van de rechter over de grond blijkt :
1° dat de aankoopprijs van bet goud door
aanlegster op 49.145 frank per kilo vastgesteld werd, dan wanneer de waardevermindering van het pond sterling op
17 september 19:19 geschiedde, hetgeen onmiddellijk de schorsing van de notering
van de vreemde munten met zich bracht;
zo dat twee staven goud vijf en twintig
kilogram wegende op 20 september 19±9
aan aanlegster, voor rekening van verweerster, Banque du Congo belge, geleverd
werden, welke verweerder, « Comite National du Kivu ll, bij toepassing van de
wetgeving van Belgisch · Kongo, aan verweerster had moeten afstaan; 3° << dat,
krachtens een g·ebruik tussen de twee banken, deze levering een verkoopaanbod ~n
zich sloot van de staven aan de Nationale
Bank van Belgie tegen de door de Nationale Bank vastgestelde officiele prijs welke de afrekening door haar aan de Banque du Congo Beige gezonden werd ll; dathet, in onderhavig geval, niet betwist
wordt dat die op grondslag van de prijs
van 49.145 frank per kilogram vastgestelde afrekening op dezelfde dag, 20 september 1949, door aanlegster aan de verweerster gezonden werd; 4° dat, bij door de
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van 22 september 1949, aanlegster voor de
aankoop van goud een nieuwe prijs van
56.025 frank per kilogram vaststelde, en
dat de notering van de vreemde munten
op dezelfde datum hernomen werd;
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat «de niet-notering der -wisselkoersen tussen 19 en 21 september, gedurende dit tijdperk het bestaan van de
officiele prijs van het goud heeft afgeschaft ll en dat « het gebrek aan prijs op
de datum van de litigieuze levering ten
gevolge heeft dat de verkoop van de staven niet is kunnen verwezenlijkt worden ll; dat het << de terugstelling der zaken in hun oorspronkelijke staat beveelt ll;
Overwegende dat artikel 1 van het besluit n'" 6 van 1 mei 1944 bepaalt dat :
«De Nationale Bank van Belgie gemachtigd wordt buitenlandse munt aan te kopen en te verkopen tegen de door pariteits-, betalings-, wissel-, of compensatieakkoorden vastgestelde koersen, mits rekening te houden met de kosten in verband met de aankoop en verkoop dezer
munt; dat de Nationale Bank van Belgie,
tekening houdend met deze wisselkoersen,
de 11rijzen vaststelt waartegen zij staafof gemunt goud koopt en, in voorkomend
geval, verkoopt; dat de prijzen welke de
Nationale Bank van Belgie vaststelt aan
de Minister van financien tot goedkeuring
voorgelegd worden ll;
Overwegende dat de krachtens dit artikel wettelijk verplichtende prijs toepasselijk blijft zolang geen nieuwe regelmatig genomen en goedgekeurde beslissing er een andere vaststelt;
Dat de verkoop van de twee staven
goud dienvolgens voltrokken is geworden
door de afrekening van 20 september 1949,
welke door aanlegster op grond van de op
deze datum in voege zijnde aankoopprijs
van het goud opgesteld werd;
Overwegende, weliswaar, dat voorzien
wordt dat aanlegster, tot vaststelling van
deze prijs, rekening moet houden met de
wisselkoersen van de munten welke het
voorwerp van internationale overeenli:omsten hebben uitgemaakt;
Doch dat de opstellers van het besluit
aldus er zich toe beperkt hebben het
principe aan te duiden dat als grondslag
voor de beslissing van aanlegster moet
dienen, dat zij de bedoeling niet gehad
hebben een rechtstreeks · en noodzakelijk
verband tussen de aankoopprijs van het
goud door aanlegster en de wisselkoersen
van gezegde munten in te voeren, derwijze dat het gebrek van deze het niet bestaan van de aankoop met zich bracht;
Overwegende dat, in strijd met hetgeen
door het bestreden arrest wordt aangenomen, de door de wet van 26 november 1945

goedgekeurde overeenkomsten van Bretton-Woods evenmin « e(m rechtstreeks
verhoudingsverband tussen de koers van
het goud en die van de munt vaststellen ll;
Dat, door in artikel IV, sectie 2, te
bepalen dat « geen enkel lid goud zal
kopen tegen een hogere prijs dan de parikoers (van de in goud of in dollars der
Verenigde Staten berekende munt van elk
lid) verhoogd met de voorgeschreven
ruimte ll, zij, inderdaad, voor de aankoopprijs van goud slechts een hoogste
grens opleggen; dat deze prijs, daar hij
op vrije wijze kan bepaald worden voor
zoveel hij de voorziene maximum niet te
boven gaat, niet noodzakelijkerwijze met
de parikoers der munten verbond.en is;
Overwegende dat uit deze beschouwingen volgt dat de tijdelijke schorsing van
de notering der vreemde munten noch het
bestaan, noel! de geldigheid treffen van
de behoorlijk goedgekeurde beslissing van
aanlegster, die de aankoopprijs van het
goud ten tijde van die schorsing vaststelde;
1
Dat het middel gegrond ·is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderha vig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt elkeen der verweerders tot
de helft der kosten; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
7 juli 1955. - 1° kamer - Voorzitte1·,
H. Sohier, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Daubresse. Gelijkl~t·idende
oonolusie, H. Delange,
advocaat-generaal. ~ Pleiters, HH. Ansianx, Simont en Delacroix.
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1°

VERKEER. J\IIILITAIRE WEGEN.
KONINKLIJK BESLUI1' VAN 3 DECEMBER 1937.
l\1ILITAIRE WEGEN VOOR HET OPENBAAR
VERKEER OPENGES'l'ELD . ..:_ ALGEMEEN REGLEMENT OP HET YERKEER TOEPASSELIJK.

2°

VERKEER. VooRRANG vAN DOORGANG
YAN DE WEGGEBRUIKER DIE DE HOOFDWEG
BERIJDT. VOORRANG DIE NIET YRIJSTELT
\'AN DE YERPLICHTING YOORZICHTIGHEIDSlifAATIJEGELEN TE TREFFEN.

1 o De bepalingen van het Al.r7emeen Reglement op het verlceer zijn van
passiny op de militaire wegen die
u.itmaken van het privaat domein
de Staat, floch voor het openbaar

toedeel
van
ver-

-916Tceer opengesteld z~Jn (1). (Koninklijk
besluit van 3 december 1937.)

2o De voorrang van doot·gang, waat·over
cle weggebntUcer van cle hootclweg beschilct, stelt deze niet vrij van cle vet·P lichting
voorzichtig heidsmaatregelen
te treffen, oncler meer die wellce door
at·tilcel 29, .qo, van de vVegcode van
1 tebntari 1934 bepaald worden (2).
(BELGISCHE S'l'AA'l', MINISTER VAN
LANDSVERDEDIGING, T. ERBOUT.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 april 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat uit deze beslissing
blijkt dat ten gevolge van een aanrijding
tussen een autowagen van het leger en
de door verweerder bestuurde autowagen,
deze van de Staat herstel van de ondergane schade gevorderd heeft; dat de
Staat bij tegeneis een gelijkaardige vordering ingesteld heeft; dat de eerste rechter aanleggers eis afgewezen en de tegeneis van de Staat ingewilligcl heeft; dat de
bestreden beslissing de verantwoordelijkheicl gedeeld heeft door twee derden er
van ten laste van de Staat en een derde
ten laste van verweerder te leggen;
Over het eerste midclel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1 van het koninklijk besluit
dd. 3 december 1937, (dat het algemeen
verkeersreglement op de militaire banen
toepasselijk maakt), 537, 544, 1101, 113±,
1317, 1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 61, 77, 78, 141, 142, 462, 470 van
het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 1 van de wet op de politie van het
wegverkeer, 2, 27, 29 van het algemeen
verkeersreglement, doordat het bestreden
arrest beslist dat het algemeen verkeersreglement op de bereden baan van toepassing was om reden dat de eerste rechter aldus « op goede gronden )) oordeelde en dat, overigens, het koninklijk
besluit van 3 december 1937 de voorschriften van het reglement op het verkeer toepasselijk maakt op de militaire wegen
die deel uitmaken van het privaat domein en voor het openbaar verkeer opengelaten zijn, zonder aanleggers conclusies
te behanclelen of te beantwoorden, clan
wanneer aanlegger in zijn conclusies deed
(1) Over het begrip van openbare en private
militaire domeinen, raadpl. onder meet• Rep.
prat. dr. belge, yo Domaine, ill'S. 239 en 240,
en VAUTHIER, Pt·ecis du dt·oit administmtif
de la Belgique, d. II, nr. 280, blz. 393.
(2) Verbr., 4 december 1950 (At·r. Verbr.,

gelden : a) dat het ongeval zich niet op
militaire wegen heeft voorgedaan maar
« op betonnen banen welke gedurencle de
bezetting door de Duitsers waren aangelegd geweest en die dienen moesten om
er vliegtuigen van 11it hun loods de startbaan te laten bereiken ll, en dat << deze betonneu wegen niet meer llienen voor vliegtuigen, doch athangen van het militair
clomein ll; b) dat « llit duidelijk zichtbaar
was vermits de banen op het vliegveld
aangelegd ·waren en clat het nutteloos
was er bijzondere tekens op te plaatsen
om aan te duiden dat het geen publieke
banen waren ll; c) clat de militaire vrachtwagen « op zijn domein was, en zijn bestuurder niet kan vermoeden dat een burger zich zou geoorloofd hebben aldaar
een auto te komen sturen ll; middelen
waarop geen antwoord door het bestreclen arrest verstrekt worclt, en dan wanneer het bestreden arrest geenszins vaststelt dat de kwestieuze banen, die op het
privaat militair domein g·elegen zijn, voor
het openbaar verkeer opengelaten waren,
wat door aanlegger uitdrukkelijk betwist
was en de voorwaarcle van de toepasselijkheid vail de Wegcode uitmaakte :
Overwegende clat het bestreclen arrest,
bi.i verwijzing naar cle reclenen van de
eerste rechter, vaststelt « dat de door
beide voerders bereden wegen cleel uitmaken van een stel gemacadamiseerde
banen, oorspronkelijk ingericht ten behoeve van vliegtuigen, cloch thans zonder
aancluicling nm enige uitsluitendheid,
cloor antoevoerders worden aangewencl
om, zonder hier bij door een normaal verkeer verhinclerd te worden, de beweegbaarheid der voertuigen en de bedrevenheid der voerders te beproeven ll, en beslist « dat het zonder belang is na te gaan
of deze barren het privaat eigendom van
de Staat ofwel van een dercle nitmaken,
vermits geen enkel niterlijk kenteken of
verbocl hun gebrniker van een vertoeven
op privaat bezit bewust kon maken, zodat
hij te goeder trouw overtuigd mocht en
ook moest zijn van de toepasselijkheid
op deze wegen van het algemeen verkeersreglement )) ;
Overwegende dat het bestreden arrest
verder er op wijst clat, naar luid van
het koninklijk besluit van 3 december
1937, de bepalingen van het reglement op
het verkeer van toepassing zijn op cle
militaire 1vegen die cleel uitmaken van
het privaat clomein, cloch voor het openbaar verkeer opengestelcl zijn;

1951, blz. 152; B•tll. en PASIC., 1951, I, 195);
24 december 1951 (Arr. Vet•bt·., 1952, blz. 200;
Bull. en PASIC., 1952, I, 220); 4 april 1955
(Bull. en PAsiC., 1955, I, 858).

-917Overwegende dat door de vaststelling
van de eerste rechter over te nemen naar
dewelke de weg waar de aanrijding zich
heeft voorgedaan door autovoerders, zowel burgers als militairen, aangewend
wordt om proefritten te doen, en door
aan te stippen dat het koninklijk besluit
van 3 december 1937 de bepalingen van
het reglement op het verkeer toepasselijk
maakt op de militaire wegen die « deel
uitmaken van het privaat domein van de
Staat » en die voor het openbaar verkeer
opengesteld zijn, het bestreden arrest
zijn beslissing wettelijk gerechtvaardigd
en tevens een gepast antwoord op de
conclusies verstrekt heeft;
Overwegende dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1101, 1134, 1317, 1319, 1320 van
het Burgerlijk Wetboek, 61, 77, 78, 141,
142, 462, 470 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 29, 50, 51, 54 van
de Wegcode, doordat het bestreden arrest
verklaart dat Asseloos, bestuurder van
het voertuig van aanlegger, aansprakelijk is voor het ongeval om reden dat
hij de uiterste rechter kant van de baan
niet hield, zonder rekening te houden
met het feit dat verweerder uit een secundaire baan uitkwam en de voorrang
van aanleggers voertuig over de gause
baan moest eerbiedigen en zonder aanleggers conclusies te behandelen of te beantwoorden, dan wanneer aanlegger in
zijn conclusies deed gelden dat « de militaire auto de hoofdbaan bereed en voorrang genoot over de ganse baan welke hij
bereed JJ en dat << het ongeval enkel en aileen te· wijten is aan de omstandigheid
dat beroeper {verweerder) deze voorrang
niet geeerbiedigd heeft Jl, middel waarmede het bestreden arrest geen rekening
houdt en dat het onbeantwoord laat :
Overwegende dat, in tegenstelling met
hetgeen in het middel wordt aangevoerd,
het bestreden arrest de conclusies van
aanlegger betreffende het voorrangsrecht
van de milltaire voerder beantwoordt;
dat het er op geantwoord heeft dat die
voorrang van doorgang hem niet ontlastte
van de door artikel 29, 4°, van het reglement op het verkeer opgelegde verplichting de uiterste rechter kant te houden;
Overwegende dat de weggebruiker die
over de voorrang beschikt niet vrijgesteld is van de verplichting voorzichtig-

heidsmaatregelen te treffen, en onder
meer die welke door artikel 29, 4°, bepaald worden;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten~
8 juli 1955. - 1" kamer. - Voo·rzitter·,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - VeTslaggeveT, H. Neven. - Gelijlcl~tidende oonolttsie, H. Dumon,
advocaat-generaal.
Ple·iter,
H. della Faille d'Huysse.

{1) Zie de nota I onderaan verbr., 16 februari Hl48 (.Ar·r. Vm·br., Hl48, biz. 99; Bull.
en PAsrc., 1948, I, 111).
Dit is ook de mening van de Beigische
rechtsieer en van een deei van de Franse
rechtsieer, in strijcl met de rechtspraak van

het :S:of van verbreking van Frankrijk. Zie
rechtsieer vermelcl in de nota 1 onderaan het
arrest in Bull. en PASIO., 1955, biz. 1218.
{2) Zie onder meer verbr., 18 februari 1955,
(zie hoger, blz. 501; Bull. en PASIO., 1955,
I, 651).
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1° OPENBARE ORDE. - VERJAIUNG VAN
DE UIT EEN liHSDRIJF ONTS'fANE BURGERLI.TKE
VORDERING. - RAAKT DE OPENBARE ORDE.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. - JHIDDEL DAT NIE'l'
V66R DE REOHTER OVER DE GROND VOORGESTELD WERD, DOOH DE OPENBARE ORDE RAAKT.
- lVliDDEL ON'l'VANKELIJK.
3° VERJARING (IN STRAFZAKEN).STUITING. - DAAD DIE DE VERJARING VAN
EEN Ul'.r EEN l\HSDRIJF VOLGENDE BURGERLIJKE VORDERING STUIT. - STUITING VAN
DE VERJARING VAN DE PUBLIEKE VORDERING.
4° VERJARING (IN STRAFZAKEN). VERJARING VAN DE PUBLIEKE VORDERING GES'fUIT DOOR EEN DAAD DIE DE VERJARING VAN
EEN Ul'.r HET MISDRIJF VOLGENDE BURGERLIJKE VORDERING HEEFT GESTUIT. - ANDERE UIT HETZELFDE MISDRIJF VOLGENDE
BURGERLIJKE VORDERING GELDIG INGESTELD
BINNEN DE ALDUS VERLENGDE '.rERMIJN VAN DE
VERJARING VAN DE PUBLIEKE VORDERING.
5° GERECHTSKOSTEN. - VoonzrENING
IN VERBREKING. - BURGERLIJKE ZAKEN.
- VERBREKING VAN HET BESTREDEN ARREST.
- VERSOHILLENDE VERWEERDERS. - GEEN
HOOFDELIJKE VEROORDELING TOT DE KOSTEN.
1 o De veTjaTing van de uU een m·isdd.if
onstane btwgeTlij lee rorcleTing raalct
de openbar·e or·de (1).
2° Mag voor de eerste maal v66r het Hof
van verbt"elcing worden ingeroepen het
middel, in b~trgerlijlce zalcen, afgeleid
ttit de schending van een wetsbepaling
van openbare orde, zoals die betreffende de verjarin_q van de ttit een inbreulc op de strafwet ontstane btwgerlij lee vor·dering (2) .

-918~tit een misdrijf
ontstane b~trgerUjlce vordering, welke
de verjaring stwit, stnit tevens de verjaTing van de p~tblielce vordering. (Wet

3° H et lnstellen ran de

van 17 april 1878, art. 25.)
4° ¥Vannee1· de vm·jaring van de p~tblieke
vo1·der,ing gestttit werd door een daad
die de verjaring van de nit het misdrijf
ontstane burgerUjlce vordering heeft gest~tit, wo1·dt een tweede ~tit hetzelfde
misdr#t ontstane b~trgerlijlce vordering
geldig ingesteld b'innen de aldus verlengde tennijn -z:an de verjaring van de
publielce vorclering.
5° 111annee1·, in b1wgerlijlce zalcen, het
hof een beslissing verbreelct, mogen de
ve1·weerders niet hoofclelijlc tot de leasten veroordee7cl worden.
(EVERAET, 'f. << MUTUELLE
DES SYNDICATS REUNIS ll EN DEBBAUT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 april 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schemling van de artikelen 7 van de wet
van 1 augustus 1899 op de politie van
het wegenverkeer, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
28 van de wet van 17 april 1878 bevattende de voorafgaande titel van het Wetboek van rechtspleging in strafzaken, 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest, na vastgesteld te hebben dat het
kwestieus ongeval zich op 6 november 1948
voordeed en dat de burgerlijke eis tot
schadevergoeding door verweerders, respectievelijk bij exploten van 19 october
1951 door eerste verweerster en van 6 november 1951 door tweede verweerder, ingeleid wercl, eiser veroordeeld heeft tot
het betalen ener schadevergoeding op
groncl van de font die hij begaan , had,
« te weten een overtreding van artikel 39 van de Wegcode ll, dan wanneer
de eisen op de clag van de betekening van
de inleidencle e:1,·ploten verjaard waren,
vermits meer dan twee jaar tussen de
datum van de overtreding en deze van de
betekening verstreken waren, clan wanneer de eis van tweede verweerder verjaard was, zelfs indien - q·nod non kon aangenomen worden dat de uitgesproken veroordeling op het wanbedrijf
van slagen en verwondingen gegrond was,
vermits deze verjaring op 5 november
1951 verworven was, dan wanneer in alle
geval het bestreden m'rest geen enkele
reden aangegeven heeft waaruit zou blijken dat de verjaring gestuit zou geweest
zijn, dan wanneer dus het Hof van verbreldng zijn toezichtsrecht over de wettelijkheid van de bestreden beslissing,

wat de verjaring betreft, niet kan uitoefenen, dan wanneer het bestreden arrest
bij gevolg onvoldoende gemotiveerd is :
Overwegende dat verweerders ten onrechte opwerpen dat het middel wegens
zijn nieuwheid niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, daar zij de openbare
orde raakt, de verjaring van een uit een
misdrijf ontstane burgerlijke vordering
voor de eerste maal v66r het Hof van
verbreking mag worden ingeroepen;
Overwegende dat zowel uit de dagvaardingen als uit het arrest blijkt dat de
onderscheiden vorderingen van verweerders de ene en de andere gesteund waren
op de door aanlegger aan verweerder op
6 november 1918 onvrijwillig toegebrachte
lichamelijke letselen, zoals voorzien bij
de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, het gebrek aan vooruitzicht of
voorzorg bestaan hebbende onder meer
in het niet-naleven van het algemeen
reglement op de verkeerspolitie;
Overwegende dienvolgens dat, krachtens artikel 22 van de wet van 17 april
1878, de terrnijn van verjaring minstens
drie jaar bedraagt;
Overwegende, enerzijds, dat de op
19 october 1951 door verweerster ingestelde vordering dus niet verjaard was;
Overwegende, anderzijds, dat de ten
verzoeke van verweerster op 19 october
1951 aan aanlegger betekende dagvaarding de verjaring van de publieke vordering bij toepassing van artikel 25 van
gemelde wet gestuit heeft en, daar zij
aldus het bestaan van die vordering met
drie jaar verlengd heeft, de burgerlijke
vordering van verweerder dienvolgens
geldig op 6 november 1951, hetzij v66r
het verstrijken van die nieuwe termijn,
werd ingesteld;
vVaaruit volgt dat elk van de onderdelen van het micldel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 39 van de
Wegcode en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest, zonder in feite vastgesteld te hebben dat de tram waarop
tweede verweerder plants wilde nemen,
al dan niet stilstond op het ogenblik
waarop het kwestieus ongeval zich voordeed, beslist heeft dat eiser « die geen
drie meter vrije ruimte tussen zijn voertuig en de sporen kon laten, de verplichting had te stoppen ll, en dat, vermits hit
niet gestopt heeft, hij artikel 39 van de
vV egcocle overtreclen heeft, dan wanneer
de door artikel 39 aan de weggebruikers
opgelegde verplichtingen slechts van toepassing zijn wanneer de tram stilstaat,
clan wanneer de bestanddelen van de
door artikel 39 bepaalde overtreding dus
niet bestonclen of in alle geval niet be-

-919wezen waren, dan wanneer minstens het
bestreden arrest onzeker gelaten heeft of
het in feite heeft willen beslissen dat de
tram stilstond dan wel of het in rechte
heeft willen beslissen dat, zelfs indien
de tram niet stilstond, eiser toch verplicht was de voorschriften van artikel39
na te leven, dan wanneer deze onduide"
lijkheid in de motivering het hof niet toelaat zijn toezichtsrecht over de wettelijkheid van de bestreden beslissing uit te
oefenen en met het gebrek aan de door
artikel 97 van de Grondwet vereiste motivering gelijkstaat :
Overwegende dat, om te beslissen dat
aanlegger artikel 39 van het reglement op
de verkeerspolitie overtreden heeft, het
bestreden arrest uitsluitend steunt op de
verklaringen van de genaamde Vander
Kelen, enige getuige van het ongeval;
Overwegende nochtans dat uit de va!'ltstellingen van het arrest blijkt dat Me
getuige opvolgentlijk twee verklaringen
heeft afgelegd; dat, na eerst verklaard te
hebben dat het ongeval zich heeft voorgedaan wanneer de tram « alhoewel nog
in gang toch bijna op de halte was », hij
naderhand beweerd heeft dat op het ogenblik van het ongeval « de tram reeds stilstond >>;
Overwegende dat deze motieven van
de bestreden beslissing niet toelaten te
onderscheiden of, naar de mening van de
rechter, de door artikel 39 aan de weggebruikers opgelegde verplichting aan de
halten van de voertuigen op rails stil te
houden, zo zij geen vrije ruimte van drie
meter tussen hun voertuig en het voertuig op rails kunnen laten, slechts van
toepassing is wanneer het yoertuig op
rails stilstaat, zoals aanlegger het in zijn
middel staande houdt, ofwel of die verplichting zich aan de weggebruikers opdringt reeds onmiddellijk v66r de volledige stilstand van het voertuig op rails
alsmede onmiddellijk na zijn terug in
gang stellen, ten einde de veiligheid te
verzekeren van de reizigers die van de
rijweg gebruik moeten maken om het
voertuig op rails in of nit te stappen;
Overwegende dat de motieven van het
bestreden arrest aldus dnbbelzinnig zijn
en dat deze dubbelzinnigheid met een gebrek aan motieven gelijkstaat;
Over de kosten :
Overwegende dat aanlegger vordert dat
verweerders hoofdelijk tot de kosten zanden ·worden veroordeeld ;
Overwegende dat die hoofdelijkheid
door geen enkele wetsbepaling is voorzien;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, behalve in zover het impliciet
heeft aangenomen dat de vordering n,iet
verjaard was; beveelt dat melding van

onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt ieder van de verweerders tot
de helft van de kosten van de aanleg in
verbreking; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Gent.
8 juli 1955. - 1° kamer. - Voorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire.
Gelijkluidende conclttsie, H. DnPleiters,
mon, advocaat-generaal.
HR. Struye en Demeur.
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1°

SCHIP-SCHEEPVAART. VERVOER
TER ZEE. CoGNOSSEMEN'l', MELDINGEN
DIE DE' VERVOERDER ER OP DIENT TE MAKEN.

2°

SCHIP-SCHEEPVAART. VERVOER
TER ZEE. COGNOSSEMENT. GELDT ALS
VERMOEDEN VAN DE ONTVANGST VAN DE ER IN
OMSCRREVEN GOEDE BEN. DRAAGWIJDTE
VAN HET VERMOEDEN.

3°

SCHIP-SCHEEPVAART. VERVOER
TER ZEE. 0N'l'LASTING VAN AANSPRAKELIJKREID TEN BATE VAN DE VERVOERDER. GEOORLOOFD IN DE DOOR DE WE'!' BEPAALDE
MATE. CLAUSULE « WEIGH'!' UNKNOWN »
IN HET COGNOSSE:lo!ENT INGELAST. PERKEN
W AARIN ZIJ DE VERYOERDER VAN ZIJN AANSPRAKELIJKHEID KAN ONTLAS'l'EN TEN AANZIEN
VAN RET IN RET COGNOSSEMENT AANGEDUID
GEWICRT.

1° De vervoerder te·r zee, de kap'itein of
de agent van de vervoeTdeT nweten, op
het cognossement dat zij ten ve1·zoelce
van de inladeT ajleveren, melding malcen, naa1· ,qelang van de o·m.standigheden, ofwel van het aantal dm· coll·i of
het stuktal de1· goederen of de hoeveelheid of het gewicht, zoals zij door
de inlader schrifteUjlc wo1·den opgegeven (1). (Samengeschakelde wetten op

de zeevaart, art. 91, A, par. III, 3°, b.)
2° Het cognossement ,qeldt als •l)erm.oeden,
behoudens tegenbewijs, flat de ve-rvoerder de goederen ontvangen heeft zoals
zij er in overeenlcomstig de bepaUngen
van de wet omschreven zijn. (Samen-

geschakelde wetten op de zeevaart, artikel 91, A, par. III, 4°.)
3° Zijn n·ietig de clausules op (J1'0nd
waarvan de vervoerder in een nt'imere
mate dan bij de wet ·bepaald onthejjing
van zijn verbintenissen, uit hoofde van
ve1·lies of schade, kan genieten.
(1) Zie de nota's onderaan het arrest
Bull. en PAsrc., 1955, I, de nota 1, biz. 1220,

get. F. D., en de nota 1, blz. 1222.

-920De in het cognossement ingelaste clans~tle
« weight ~mlcnown ll (onbelcend gewicht)
rnaalct, derhalve, de verrnelding in het
cognossernent van het door de inlader
aangegeven gew·icht slechts zonder jn1'idisch ~titwe1·Jvsel wanneer de vervoe1·de1· 1'edelijlce gronden had om de j~tist
heid van de aangifte van de inlader te
betwijfelen of in de onmogel-ijlvheid
verlcee1·de het gewicht na te gaan. (Sa-

mengeschakelde wetten op de zeevaart,
art. 91, A, par. III, 3°, c, en 8°.)
(KAPITEIN C. C. REX, T. GENERAL ACCIDENTS
FIRE AND LIFE ASSURANCE CORPORATION LIMITED.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestredcn
arrest, op 12 juni 19M gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat nit de aan het Hof
overgelegde stukken blijkt dat de vordering ingesteld door verweersters, verzekeraars van een van Istanboel naar Antwerpen vervoerde lading hazelnoten er
toe strekt '"an aanlegger, vervoerder van
bedoelde lading, schadeloosstelling te bekomen voor de schade die hun verzekerden wegens manco's bij de levering ondergaan hebben;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat het door aanlegger afgegeven cognossement het getal colli en het
gewicht van de lading hazelnoten aanduidt en dat het van de gedrnkte melding
« weight and value unkno·wn ll voorzien
is;
Dat de rechter over de gTond de eis
toegewezen heeft, hoewel het getal afgelevercle zakken met het in het cognossement opgegeven getal overeenstemde en,
om het manco te bepalen, gesteund heeft
op het verschil il.1ssen het aangegeven gewicht en het gewicht tier afgeleverde goederen, zonder aan bedoelde melding enig
gevolg te erkennen;
Over het enig middel, afgeleid nit
de schencling van artikel 91, A, paragraaf III, 3°, b, van de samengeschakelde
wetten op de zee- en binnenvaart, vormend boek II, titel II, van het Wetboek
van koophandel, doordat het bestreden
arrest, vaststellend dat aanlegger in het
kwestieus cognossement het aantal vervoerde zakken of colli vermeld had en
hij eveneens een voorbehoud gemaal>t
had nopens het gewicht met het beding·
« weight and value unknown ll, daar er
geen nazicht was gebeurd van de door
de inlader opgegeven aanduiding « gross
weight, 100.000 kilogram», nochtans aanlegger veroordeelt tot betaling van het
op clit vermeld g·ewicht berekend manco
en het voorbehoud cc weight and value

unknown ll onwettelijk verklaart om
reden dat de stelling van aanlegger
c< tot het gevolg zou leiden dat, waar de
vervoerder het stuktal der goederen zou
hebben vermeld, hij gans ledige colli zou
mogen afleveren zonder waarborg voor
het gewicht; dat de wet alclus te verklaren is dat de vervoerder in geval het
praktisch onmogelijk is om de goederen
te wegen, bij voorbeeld bij vervoer van
stortgoederen, gerechtigd is om de inlader
hiervan te verwittigen, doch echter niet
bij middel van een gedrukt stijlbeding
«weight unknown Jl, doch bij middel van
een bijzonder op het geval slaande voorbehoud waarbij uitgelegd wordt dat hij
geen redelijke gelegenheid had om toezicht op het gewicht nit te oefenen (artikel 91, alinea III, 2°); dat immers
slechts op die wijze de mogelijkheid aan
de inlader wordt gelaten hiertegen desgevallend op te komen door het wegen
te vereisen indien zulks mogelijk blijkt
zonder de inscheping te vertragen; dat
nit niets is komen vast te staan dat het
wegen der zakken noten met enige moeilijkheden gepaard kon gaan noch dat de
vervoerder bij een bepaald beding de inlader hierop attent had gemaakt; dat d,c
vervoerder derhalve door de vermeldir\g
op het cognossement betreffende het gewicht gehouden is en het g·edrukt beding·
« weig·ht and value unknown ll een door
de wet verboden outlasting van zijn aansprakelijkheid uitmaakt en als niet geschreven behoort te worden beschouwd,
dan wanneer, zoals aanlegger het in zijn
v66r de rechters ten gronde genomen conclusies staande hield, hij ingevolge de
aangehaalde wetsbepaling slechts gehouden is, in het cognossement dat hij aan
de inlader aflevert, « ofwel het aantal
colli, of stukken, of de hoeveelheid, of
het gewicht, volgens het geval, zoals zij
schriftelijk door de inlader .aangegeven
worden ll te vermelden zodat, gezien aanlegg·ers aan de hem door gezegde wetsbepaling opgelegde wettelijke verplichtingen voldoet door enkel en aileen het aantal colli zonder enige vermelding nopens
het gewicht der ingeladen colli te vermelden, hij a to1·tiori, nopens dit door de inlader gebem;lijk vermelcl gewicht, het algemeen be<ling « weight unknown ll kan
bedingen, hetgeen aan de inlader het bewijs oplegt van het werkelijk ingeladen
gewicht afgezien van de vermelding desaangaande in het cognossement, doordat
het bestreden arrest, oordelend dat het
door aanlegger in het cognossement ingelast beding « weight and value unknown ll
een onwettelijk beding was, terwijl aanlegger een der vermeldingen, namelijk
het aantal colli, had aangeduid, zodat hij,
met betrekking tot andere vermeldingen,
deze niet moest doen of evenzeer desaangaande een algemeen voorbehoud maken,

-- 921 alzo de in het middel aangehaalde wetsbeschikking geschonden heeft :
Overwegende dat artikel !H, A, paragraaf III, so, b, van de samengeordende
wetten op de zeevaart aan de vervoerder,
de kapitein of de agent van de vervoerder
oplegt op het cognossement dat hij ten
verzoeke van de inlader af!evert, melding
te maken naar gelang van de omstandigheden ofwel van het aantal der colli of
het stuktal der goeueren of de hoeveelheid of het gewicht, zoals zij door de
inlader schriftelijk worden opgegeven;
Dat artikel 91, A, paragraaf III, 4°,
bepaalt dat het cognossement als vermoeden geldt, behoudens tegenbewijs, dat
de vervoerder de goederen ontvangen
heeft, zoals zij, overeenkomstig nr S, a,
b en o, er in omschreven zijn;
Overwegende dat ingeval de inlader
tegelijk het aantal colli en het gewicht
der goederen aangegeven heeft, deze bepaling de draagwijdte van het vermoeaen
dat zij invoert niet beperkt tot een enkele
van de twee in het cognossement opgenomen vermeldingen, namelijk tot de
vermelding van het aantal colli;
Overwegende trouwens dat uit de voorbereidende werkzaamheden van het ontwerp, hetwelk de derde wet van 28 november 1928 zou worden (artikel 91 der
samengeordenue wetten), naar welke
voorbereiding uitdrukkelijk in de aan
het ontwerp voorafgaande memorie van
toelichting verwezen wordt, blijkt dat,
zo de twee alinea's die oorspronkelijk
in het ontwerp voorkwamen en welke
onderscheidenlijk de aanduiding, enerzijds, van het aantal der colli of het
stuktal der goederen, en anderzijds van
het gewicht of de hoeveelheid voorschreven, tot een enkele alinea versmolten
werden, zulks gedaan werd met het oog
op een betere opstelling waarin ten aanzien van de gezamenlijke vermeldingen
bepaald wordt dat zij volgens de door de
inlader schriftelijk opgegeven gegevens
dienden te worden ingeschreven ;
Overwegende dat artikel 91, A, paragraaf III, so, o, bepaalt dat de vervoerder, de kapitein of de agent van de vervoerder niet verplicht is het door de
inlader aangegeven gewicht te vermelden
wanneer hij redelijke gronden heeft te
vermoeden dat de aanglfte onjuist is of
wanneer hij tot het nagaan van de juistheid van dat gewicht geen redelijke gelegenheid heeft;
Overwegende dat artikel 91, A, paragraaf III, so, de clausules op grond waarvan de vervoerder in een ruimere mate
dan bij de wet bepaald de ontheffing van
zijn verbintenissen kan genieten nietig
en van gener waarde verklaart;
Overwegende dat nit de samenvatting

van die bepalingen blijkt dat het opnemen van een clausule cc onbekend gewicht ll waarbij de in het cognossement
yermelde aanduiding van het gewicht
zonder uitwerksel ~wordt gemaakt, aileen
te rechtvaardigen is in een van de twee
bedoelde onderstellingen, namelijk in geval er redelijke gronden zijn om de juistheid van de aangifte te betwijfelen of
in geval het onmogelijk is het gewicht
na te zien; dat bovengemelde clausule
enkel gelden kan indien zij, niet een gebruikelijk beding uitmaakt, doch een beding dat bijzonder slaat op het vervoer
dat tot het opmaken van het cognossement aanleidi_ng gegeven heeft, en door
een van bovengemelde beschouwingen gerechtvaardigd wordt;
Overwegende dat, door te weigeren in
deze aan de clausule c< weight and value
unknown ll enige uitwerking toe te ken- _
nen, dan wanneer, enerzijds, hij vaststelde dat er geen reden was om te denken dat het de kapitein onmogelijk was
het gewicht na te zien, en anderzijds, er
geen redelijke gronden waren om de
juistheid der aangifte te betwijfelen, de
rechter over de grond de in het middel
aangeduide wetsbepaling niet geschonden
heeft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
S juli 1955. ~ 16 kamer. - VoorzUter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Piret. Gelijlcl7tidende concl'Usie, H. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van
Ryn en Simont.
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MAATSOHAPPELIJK]}

Z]}K]}RH]}ID.

BINNEN DE VOORGESCHREVEN TERMIJNEN
NIET GESTORTE BIJDRAGEN. SANCTIES. BESLUIT VAN DE REGEN'J' VAN 7 SEPTEMBER
1946. BIJDRAGENVERMEERDERINGEN EN
VERWIJLINTERESTEN OP DE BIJDRAGEN EN
VERMEERDERINGEN. VOLLEDIG STELSEL
VAN SANCTIES.

Do01· te bepalen dat de werlcgevers die
de lHtn opgelegde st01·Ungen binnen de
voorgesohreven terrnijnen niet gedaan
hebben, bijdragenverrneerderingen en
een verwijtinterest van 5 t. h. versch7tldigd zijn, heejt het beslMit van de Regent van 7 september 1946, voor die
vertraging, een volledig stelsel van
sancties ingevoerd, rnet uitsl7titing ald7ts van de toepassing, overeenlcornsUg
arWcel 1154 van het B7trgerlijlc Wetboelc, van intresten op de verwijlinteresten van 5 t. h. (Besluitwet van 6 sep-

-922temher 1946, art. 2 en besluit van de
Regent van 7 september 1946, art. 9.)
(N. V. « CHEMISERIE FACHE )), T. B.IJKSDIENST
VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 16 april 1953 in boger beroep
gewezen door de Hechtbank van eerste
aanleg te Gent;

streden vonnis de in bet middel bedoelde
wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt bet bestreden vonnis, doch enkel in zover het aanlegster heeft veroordeeld om aan verweerder, benevens de door artikel 9 van bet
besluit van de Hegent voorziene bijdragen, bijdragenvermeerderingen en interest aan 5 t. h. op de vervallen verwijlinterest van 5. t. h., een bijkomende verwijlinterest van 4,50 t. h. te betalen; verwerpt de voorziening voor bet overige;
beveelt dat melding van bet onderhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt aanlegster tot de drie vierde
en verweerder tot een vierde der kosten ;
verwijst de zaak aldus beperkt naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.
·

Over bet vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 9, paragraaf 1, van
bet besluit van de Regent del. 16 januari
1945, gewijzigd door artikel 1 van bet
besluit van de Regent del. 7 september
1946, en van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, doordat bet bestreden vonnis aanneemt dat de bijkomende interes8 juli 1955. - 16 kamer. - Voorzitter,
ten welke ten gevolge ener gerechtelijke H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
aamnaning op de niet-betaalde sommen, voorzitter.
Vm-slaggever, H. Huyin hoofdsom, bijdragenvermeerderingen brechts.
Gelijlcluidende conclnsie,
en interesten verschuldigd zijn, dan wan- H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleineer bet stelsel van bet besluit, door de ters, HH. Demeur en Delacroix.
nadere· he11aling welke bet met betrekking
tot de invoering van de straff'en wegens
verwijl in de betaling verstrekt, een
verzwaring· van lasten in interesten op
1 e KAMER. ~ 8 juli 1955
voet van artikel 1154 van het Burgerlijk
Wetboek uitsluit :
Overwegende dat artikel 2 van de be- 1° VOOHZIENING IN VEHBREKING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. 0NDEELBAAR
sluitwet van 6 september 1916 bepaalt dat
GESOHIL. - PARTIJ VOOR DE BECHTER OVER
de werkgevers, die de hun opgelegde storDE GROND, DIE DEZELFDE BELANGEN ALS DE
tingen binnen de voorgeschreven termijAANLEGGER HEEFT EN ZIOH NIE"l' IN VERBREnen niet gedaan hebben, bijdragenverKING HEEFT VOORZIEN. - GEEN DAGVAARmeerdering en verwijlinterest verschulDING VAN DIE PARTIJ TOT GEMEENVERKLAdigd zijn en de Koning met het vastRING. - VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.
stellen van bet bedrag en de toepassingsvoorwaarden van die bijdragenvermeer- 2° SEQUESTER DER GOEDEREN VAN
dering en die verwijlinterest gelast;
DE PERSONEN AAN WIE MISDRIJOverwegende dat artikel 9 van het in
VEN TEGEN DE UITWENDIGE VEIuitvoering van artikel 2 van de besluitLIGHEID VAN DE STAAT WORDEN
wet van 6 september 1946 genomen beTEN LASTE GELEGD. - DIENST VAN
sluit van de Regent van 7 september
HET SEQUEJSTER. - REOH'l'SVORDERING VOOR
1946, in zake vertraging in het vervullen
HET BEHEER, TOT BEWAKING OF BEWARING
door de werkg·evers van de hun jegens de
VAN DE ONDER SEQUESTER GESTELDE GOEDERijksdienst voor maatschappelijke zekerBEN. - HOEDANIGHEID WAARIN DE DIENST
heid opgelegde verplichtingen, een valleOPTREEDT.
dig stelsel van sancties invoert dat stren1°
Wanneer een geschil ondeelbaar is tusger is dan bet door bet Burgerlijk Wetsen de aanle.qger in verb1·eking en een
boek ingevoerd regiem voor de vertl·aging
parti.i v66r de Techter over de grand,
in de betaling van sommen; dat naardien
die zieh niet voorzien heett en tegen
bet aldus van· de door het Burgerlijk
dewelke geen ander parti.i een voorzieWetboek bepaalde regelen afwijkt bet de
ning ingesteld heett, is de voorziening
toepassing van die regelen en bijgevolg
van de aanlegger niet ontvankelijk invan artikel 1154 uitsluit;
d'ien deze die partij v661· het hot niet
Overwegende derhal,-e dat, vermits bet
tot gemeenverlclar-ing van het te vellen
aanlegster, benevens de door artikel 9
arrest gedagvaanl heeft (1).
van bet besluit van de Regent van 7 september 1946 voorziene bijdragen, bijdragenvermeerderingen en verwijlinterest
(1) Verbr., 18 september 1947 (Arr. Verbr.,
van 5 t. h. op deze verwijlinterest, tot
betaling van een bijkomende verwijlin- 1947, blz. 275; Bull. en PABIC., 1947, I, 359,
terest van 4,50 t. h. v·eroordeelt, bet be- en de nota's onderaan dit arrest); 28 april1950

- 9232o De Dienst van het seqttester, in t·echte
optredend tot beheer, bewaking ot bewat·ing van de bij toepassing van de
bes~u'itwet van 17 januari 1945 onder seqttester geste~de goederen, rechten of
be~angen, hande~t krachtens een wette~ijke opdt·acht en, dienvo~gens, voor t·ekening van de geseqttestreerde; hij handelt nochtans niet in dezes naam (1).

(Besluitwet van 17 januari 1945, art. 7;
Burg. Wetb., art. 1984.)
(DIENST VAN RET SEQUESTER,
T, VAN SPEYBROECK.)
ARREST.

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 12 mei 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over de door het openbaar ministerie
opgeworpen en overeenkomstig artikel 17ter van de wet van 25 februari 192;)
(wet van 20 juni 1953, artikel 2) aangezegde grond van niet-ontvankelijkbeid
van de voorziening, afgeleid hieruit dat,
spijts de ondeelbaarheid van bet geschil
tussen aanlegger en Albert Staelen, aan
de ene zijde, en verweerder, aan de andere zijde, aanlegger voornoemde Staelen
niet v66r bet hof in tussenkomst ten
einde gemeenverklaring van het te wijzen
arrest opgeroepen heeft :
Overwegende dat uit de bestreden beslissing,: welke bij toepassing van artikel 153 van bet Wetboek van burgerlijke
recbtspleging op tegenspraak ten opzicbte
van al de in de zaak betrokken partijen
gewezen werd, blijkt dat de vordering,
door verweerder ingesteld tegen Albert
Staelen en tegen aanlegger, sequester van
de goederen van voornoemde kracbtens
de besluitwet van 17 januari 1945, ertoe
strekt een door notarH~le akte van 29 mei
(A1·r. Verbr., 1950, blz. 542; Bull. en PAsrc.,
1950, I, 604, en de nota 3, biz. 605) ; 21 october 1954 en IO juni 1955 (zie boger, biz. 96
en 837; Bull. en PASIC., I955, I, 147, en de
nota 1, biz. I48 en biz. 1107. Zie ook verbr.,
12 december 1952 (Arr. Vm·br., 1953, biz. 225;
Bull. en PAsiC., 1953, I, 250, en de nota 2,
blz. 25I); 21 september I954 (zie hoger,
biz. 18; Bull. en PAsrc., 1955, I, 27, en de
nota's 1 en 2, biz. 28).
Omtrent de ondeeibaarheid van het geschil,
raadpi. 31 october 1929 (Bull. en PASIC., 1930,
I, 12, en de nota 6); 28 maart 1935 (ibid.,
1935, I, 205, en de nota 1, biz. 206); 18 september 1947 (Arr. Vm·br., 1947, biz. 275; Bull.
en PAsrc., I947, I, 359, en de n.ota I, vooral
biz. 362, kol. 2); 8 december 1949 (Arr. Verbr ..
1950, biz. 216, en de nota 1, biz. 217 ; Bull.

1946 vastgestelde verbintenis, aangegaan

door verweerder in voordeel van Staelen,
wegens gebrek aan toestemming onbestaande te boren verklaren;
Overwegende dat bet gescbil tussen
verweerder, enerzijds, en Staelen en aanlegger, welke partijen in onderbavig g·eval
dezelfde belangen hebben, anderzijds, aileen op identieke wijze tegenover al de
partijen kan worden beslecht; dat het
geschil, bijgevolg·, ondeelbaar is;
Waaruit volgt dat, vermits de voorziening bet uit de bestreden beslissing voortvloeiend gewijsde opnieuw ter sprake
brengt, en vermits de Dienst van het sequester kracbtens een wettelijke opdracht
en niet in naam van de gesequestreerde
optreedt, vermelde dienst ertoe gehouden
was Staelen tot gemeenverklaring van
het te vellen arrest v66r het bof te dagvaarden, en dat, bij geb1\ek daarvan, de
voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
8 juli 1955. - 1• kamer. - Voo1·zitter,
H. Vandermerscb, raadsbeer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire.
~ GeUjkluidende conclusie, H. Paul Mabaux, advocaat-generaal.
Pleiters,
HH. della Faille d'Huysse en Veldekens.
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VRIJLATING VAN DIENST WEGENS
MORELE GROND. vVET YAN 15 .JUNI 1951,
AR1'IKEL 12, 2°, GEWIJZIGD DOOR ARTIKEL 1
VAN DE WET VAN 12 MAART 1954. BEPA·
LING NIET TOEPASSELIJK OP EEN DIENSTPLICHTIGE DER LICHTING 1952, ZELFS INDIEN HIJ SLECHTS IN 1954 IN ACTIEVE DIENST
GETREDEN IS.

en PAsrc., I950, I, 237, en de nota I, biz. 238).
Zie ook VAN REEPINGHEN, nota, J. T., 1950,
biz. 526; BERNARD, nota, Revue crit. de itwispr.
belge, I952, biz. 119, nrs. 4 en 5.
(1) Verbr., 10 juni 1948 (Arr. Vm·br., 1948,
biz. 320; Bull. en PAsrc., 1948, I, 370 en de
nota 2); 29 maart en 16 juni 1955 (zie boger,
biz. 65I en 851; Bull. en PAsrc., 1955, I, 844
en 1127. Zie ook BAUGNmT, Rev. p1·at. not.,
1946, blz. 386 en vig. ; MoTTE, Revue des
faillites, I947, biz. 77 en vig.; DE BACKER,
Jur. comm. B1·ux., 1947, biz. 253 en vig., voorai
biz. 258 tot 273; DE PELSMAEKER, J. T., 1948,
biz. 46, kol. 3, II ; VERSTRYNGHE, Tijdschrift
voor notarissm, I948, biz. 131 en I932; VERSTRYNGHE, Repert. fiscal, 1949, biz. 253 ;
RuHL, J. T., 1950, biz. 476 ; VERSCHELDEN,
II• boekd., nrs. 5, 6, 23, 25 en 27.

-924De omstandigheid llat een dienstplichtige, d·ie tot de lichting 1952 behoort,
slechts in 1954 in acUeve dienst is get?·eden laat hem n·iet toe lle vrijlating van
dienst voorzien bij artUcel 12, 2°, van
de wet van 15 htni 1951 op lle dienstplicht, gewijz·igll lloor art·ilcel 1 van de
wet van 12 rnaart 1954, aan te vragen (1).
(GERARD¥.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 28 januari 1955 gewezen
door cle hoge rnilitieraad; ·
Over het enig rniddel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 12 der dienstplichtwet van 15 juni 1951, 26, 27 en 28
van het koninklijk besluit van 30 october
1951 houdencle bepaling van de datum van
inwerkingtreding van voorrnelde wet, 1
en 2 van de wet van 12 maart 1954 waarbij de wet van 15 juni Hl51 gewijzigd
wordt, doordat de bestreden beslissing
ten onrecbte verklaart dat een aan de
lichting 1952 verbonden dienstplichtige in
geen geval de toepassing van artikel 12
van de wet van 15 juni 1951 kan genieten
dan wanneer uit de samenschakeling der
bierboven aangeduide wetsbepalingen
blijkt dat niets toelaat de dienstplichtigen
van de licbting 1952 van bet voordeel van
artikel 12, 1 o en 2°, van de wet van
15 juni 1951 uit te sluiten :
Overwegende dat de bestreden beslissing, zomler clesaangaande bestreden te
worden, vaststelt dat aanlegger, overeenkomstig artikel 31 van de bij koninklijk
besluit van 15 februari 1937 sameng·eschakelde militiewetten, voor de dienst aangewezen werd door de geneesheren van
het recruteringsbureau te Verviers, op
9 augustus 1951, gedurende de bij ministerieel besluit van 7 november 1950 vastgestelde en in bet Stal~tsblad van 16 november 1950 bekenclgemaakte zittijd voor
d€ vorming van het contingent voor 1952,
en dat llij niet door de adrninistratieve
com'missie der ontlleffingen kraclltens artikel 57 van voormelde wetten van 15 februari 1937 vrijgesteld is geweest binnen
de perken van het onthefbaar excedent
vastgesteld in artikel 2 van de wet van
24 december 1951, waarbij het contingent
voor 1952 bepaald wordt;
Overwegende dat de bestreden beslissing, uit deze souvereine vaststellingen,
wettelijk heeft afgeleid dat aanlegger
definitief tot de lichting 1952 behoort;
Overwegende dat de omstandigheid dat
(1) Zie verbr., 21 december 1953 (A1or.
Verbr., 1954, blz. 290; Bull. en PASIC., 1954,
I, 351).

aanlegger slechts op 1 februari 1954 in
actieve dienst is getreden, zijn aldus vastgestelde militiestand niet heeft kunnen
wijzigen en hem niet aan de lichting van
1953 heeft verbonden;
Overwegende dat, integendeel, nit het
principe, waarvan artikel 102, paragraaf 1, van de wet van 15 juni 1951
slechts een toepassing uitmaakt, blijkt
dat de inwerkingtreding van die wet aanlegger in zijn toestand van dienstplich tige
der lichting 1952 gehandhaafd heeft;
Overwegende dat de dienstplichtigen
der lichting 1953 en degenen die krachtens artikel 102, paragrafen 1 en 2, van
de wet van 15 juni 1951 aan deze lichting
verbonden zijn geweest, de eersten zijn
geweest om gebeurlijk de bepalingen van
artikel 12, 1 o en 2°, van gezegde wet te
kunnen genieten;
Overwegende dat de termijnsverlengingen ingevoerd bij de wet van 12 maart
1954, welke die van 15 juni 1951 wijzigt,
slecllts gelden ten voordele van de ingescbrevenen die g·eroepen zijn om de aan
deze laatste wet onderworpen contingenten te vormen, lletzij die van 1953 en
van de volgende jaren;
vVaaruit volgt dat, door het verzoek
van aanlegger strekkende tot vrijlating
van dienst in vredestijd, bij toepassing
van artikel 12, 2°, van de wet van 15 juni
1951 af te wijzen, de bestreden beslissing
geen enkele der in het middel aangeduide
wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
11 juli 1955. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Fettweis, voorzitter. - Yerslaggever,
H. :M:oriame. - GeUjlclltidende concl1~sie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.
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1° VERJARING (IN STRAFZAKEN).
PUBLIEKE VORDERING. VoonWAARDEN.

STUITING,

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
VoRM, STRAFZAKEN. VOORZIENING DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ. l\1EMOHIE TEH GRIFFIE VAN RET HOF OVEHGELEGD. JNOODZAKELI.JKREID VAN DE TUSSENKOMST Vj,\.N EEN ADVOCAAT BIJ RET HOF.

1 o Bij gemis aan een grand van schorsing, wordt de verjaTing van de pubz.ielce voraering, ter zalce van wanbedrijven, enlceL gest1tit llom· akten van
onderzoelc of van vervolg,ing die plaats
hebben binnen de te1·mijn van d1"ie jaar,
te relcenen van de dag waamp het wan-

-925
beclri:i!

gepleegcZ

we1·d.

(Wet

van

17 april 1878, art. 26.)
2° Is niet ontrankelij lc cle memo1·ie clie,
zoncler t~tssenJ,:omst van een aclvocaat
bij
hof, cloor cle burgerlijlce partij,
a,anlegster in 'uc·rbl'elcing, ter griffie van
het Hot van verbrelcing over,qelegd
wordt (1). (Wetll. van strafv., art. 424;

au

wet van 20 juni 1953, art. 6, par. 2.)
(CHAUDRON,

T.

LIBOTI'E ET

CONSORTEN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 februari 1955 gewezen door
het militair gerechtshof;
I. In zover de voorziening tegen het
openbaar ministerie en tegen de eerste
drie verweerders gericht is :
Overwegende dat de voorziening van
aanlegger, burgerlijke partij, enkel ontvankelijk is in de mate waarin zij tegen
de beslissing opkomt waarbij aanlegger
tot een deel der op de publieke vordering
gevallen kosten veroordeeld wordt;
:Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
strafvordering, doordat het bestreden arrest beslist dat de laatste daad van onderzoek of vervolging de op 8 januari
1952 gewezen beslissing tot niet-vervolging is, en dat dienvolgens de verjaring
van de publieke vordering sedert de 9e januari 1955 verkregen is, dan wanneer de
verjaring opnieuw was gestuit geweest
door bet arrest van het militair gerechtshof v::m 11 mei 1!J54, waarbij een desknndig onderzoek gelast werd :
Overwegende dat, naar luid van artikel 26 van de wet van 17 april 1878, bevattende de voorafgaande titel van het
"Vetboek van strafvordering, de verjaring
van de publieke vordering, ter zake van
wanbedrijven, enkel ge;;tuit wordt door
daden van onderzoek of van vervolging
die plaats hebben binnen de termijn van
drie jaar, te rekenen van de dag waarop
het wanbedrijf gepleegd werd;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de feiten die het wanbedrijf
van doding door onvoorzichtigheid opleveren, hetwelk in de rechtstreekse dagvaarding ten laste van de eerste drie
verweerders wordt gelegd, tussen 31 october 1950, datum van de inenting van
aanlegg·ers zoon, en 17 november 1950,
datum van het. overlijden van het slachtoffer, gepleegd zijn geweest;
(1) Verbr., 14 juni 1954 (Bttll. en PAsrc.,
1954, I, 876, en de nota 2, biz. 877).

Overwegende derhalve dat, bij gemis
aan een grond van schorsing van de verjaring, het door het militair gerechtshof
op 11 mei 1954 gewezen arrest ter zake,
de verjaring van de publieke vordering
niet heeft kunnen stuiten;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 418 en volgende van het Strafwetboek, en inzonderheid van de artikelen 419 en 421,
doordat het bestreden arrest de beklaagden vrijgesproken heeft, op de
grond, onder meer, dat artikel 421 van
het Strafwetboek in dit geval niet van
toepassing was, aangezien geen enkele
zelfstandigheid, van aard om de dood teweeg te brengen of de gezondheid zwaar
te krenken, aan het slachtoffer is toegediend geweest, dan wanneer uit de vaststellingen zelf van het arrest blijkt dat
de aan het slachtoffer opgelegde inenting
een. oorzaak was, ·die vatbaar maakte
voor encephalitis, waaraan het slachtoffer gestorven is, en dat dit overlijden in
elk geval aan een gebrek aan voornitzicht
of aan voorzorg te wijten is :
Overwegende dat het arrest zijn beslissing wettelijk gerechtvaardigd heeft door
feitelijk vast te stellen, enerzijds, dat
geen zelfstandigheid, van aard om fie
dood teweeg te brengen of de gezondheid
zwaar te krenken aan het slachtoffer is
toegediend geweest, en anderzijds, dat
geen gebrek aan vooruitzicht of aan voorzorg hetwelk een der oorzaken van het
overlijden zou geweest zijn, ten laste van
enige der beklaagden bewezen werd;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid nit
tegenstrijdigheid in de gronden, gelijkstaande met het ontbreken van gronden,
doordat het arrest, ofschoon enerzijds
verklarend dat een hoofdoorzaak die voor
encephalitis vatbaar maakt ligt in de
leeftijd waarop de eerste inenting tegen
pokken plaats heeft gehad, en dat de op
het slachtoffer verricllte inenting de eerste doelmatige inenting was, anderzijds
zegt dat generlei tegenaanwijzing voor
de inenting bestond, zodat het arrest het
in artikel 97 van de Grondwet vastgelegd
principe geschonden heeft :
Overwegende dat er generhande tegenstrijdigheid bestaat tussen de vermeldingen waardoor het arrest, aan de ene
zijde, erop wijst dat, volgens de deskundigen, de daders een vatbaar makende
hoofdoorzaak doen uitkomen hebben,
welke gelegen is in de· leeftijd waarop
de eerste inenting plaats gehad heeft, en,
aan de andere zijde, de verantwoordelijkheid onderzoekende van verweerder Libotte die ten tijde der feiten adjudant-
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geneesheer was, feiteliJk vaststelt dat
dezelve bevel gekregen heeft de verrichte
inentingen te doen, « en dat geen tegenaanwijzing is gebleken welke van aard
zou geweest zijn die arts, die geen specialist was, de mogelijkheid te bieden
zich te onttrekken aan het bevel welk
hem door een hogere overheid van de
gezondheidsclienst gegeven werd ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
II. In zover de voorziening tegen cle
Belgische Staat, burgerlijk verantwoordelijke partij, gericht is :
Overwegende dat aanlegger geen middel inroept ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de memorie welke door aanlegger rechtstreeks ter- griffie van het Hof
van verbreking zonder tussenkomst van
eeli advocaat bij dit hof overgelegd werd,
en welke bijgevolg niet ontvankelijk is,
verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
11 juli 1955. - ze kamer. - Voorzitter,
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever,
H. Bareel. - Gelijlcluidende conclttsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Gilsou en della Faille d'Huysse.

2°

KAMER.-

11 juli 1955

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - TELASTLEGGING \'Al\1 VALSHEID IN GESCHRIFTEN. 'I'EGENSTRIJDIGE MOTIEVEN.
GEBREK AAN
MOTIEVEN.
Is

rloor tegenstri.icligheid van motieven
en, derhalve, doo·r gebrelc aan mot'ieven
aangetast, het an-est flat, om de belclaagde van de telastleggingen van
valsheid in geschriften en van gebruilc
tmn valsheid m·ij te sprelcen, enerzij cls,
stettnt op het gebrelc aan bedrieglijlc
ooumet·lc in hootde van de belclaagcle
en, anclerzijds, et· op wijst rlat deze gehandeld heett met de bedoeling de besttHtrlijlce controle over het vervoer van
bmndewijn en lilceuren te dwarsbomen {1). (Grondwet, art. 97.)
(1) Zie verbr., 13 october 1924 (Bull. en

PAsiC., 1924, I, 542); 13 maart 1939 (Arr.
Verbr., 1939, blz. 88 ;'Bull. en PAine., 1939,
I, 138); 10 november 1947 (Arr. Verbt·., 1947,
blz. 357; Bull. en PAsrc., 1947, I, 470);
7 mei 1951 .(Arr. Verb1·., 1951, blz.. 517; Bull.
en PASIC., 1951, I, 599).

{PROCUREUR-GENERAAL 'l'E LUIK, T. WATHLET.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 februari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1!t3, 196, 197, 213 en 214 van
het Strafwetboek, doordat het bestreden
arrest op tegenstrijdige gronden steunt
om de tegen aanlegger voorgebrachte telastleggingen van valsheid en gebruik van
valsheid in handels- of bankgeschriften
of in private geschriften niet bewezen te
verklaren :
Overwegende dat het arrest erop wijst
<< dat bekl'aagde Wathlet - hier verweerder - erkent het hem ten laste gelegd
feit materieel begaan te hebben, namelijk
de onjuiste aanduiding van de naam der
genaamden Breyr en Mottet op facturen
en geleide-vervoerbiljetten, opgemaakt
voor het vervoer van fiessen alcohol clie
in werkelijkheid door de beklaagde T.
gekocht werden )), aldus vaststellend dat
verweerclei· op een der bij artikel 1£6 van
het Strafwetboek lJepaalde wijzen de
waarheicl in geschriften vervalst heeft;
Overwegende dat het arrest, om de
vrijspraak van verweercler te rechtvaardigen, hierop steunt clat << hoewel de onjuistheid dier vermeldingen van aard kon
zijn om een misdrijf sui genet·is, door
overtreiling van de wetten van 12 december 1912 en 29 augustus 1919, uit te maken,
waar · aldus de documenten opgemaakt ter
verantwoording van het vervoeren of het
bezitten van de kwestieuze alcohol ongeldig geworclen waren, het evenwel niet
blijkt clat die onwaarheid tegelijkertijd
in clit geval de misdaad van valsheid kan
uitmaken, wijl bij de beklaagde, die niet
gehandeld heeft om zich zelf of een ander
onrechtmatige voordelen te verschaffen
en c11e evenmin gehandeld heeft met een
kwaadwillig voornemen geen duidelijk bedrieglijk oogmerk aanwezig was )). ;
Overwegende echter dat deze grond onverenigbaar is met de navolgende beschouwingen van het arrest « dat het feit
de naam van de persoon, voor wie de
alcohol werkelijk bestemd was, verborgen
te houden, tot gevolg kon hebben dat de
beambten der accijnzen niet zouden geweten hebben dat de belanghebbende die
alcohol gekocht had, en dat het voorkomen van denkbeeldige namen op de litigieuze documenten zelfs kennelijk ten
doel had bewuste persoon aan de gebeurlijke opsporingen der beambten te onttrekken )), door welke beschouwingen inderdaad gewezen wordt op een bedrieglijk
oogmerk bij de beklaagde hetwelk vals-
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lleid in gescllriften en gebruik van die
valsheid uitmaakt, namelijk de wil een
wet van openbare orde niet in acht te
nemen waarbij bepaald wordt dat het
vervoer van brandewijn of likeur door
geldige geleidebiljetten moet gedekt zijn,
en dat die documenten in de loop van het
vervoer door de beambten van het bestuur moe fen kunnen nagezien worden;
Overwegende, anderzijds, dat het bestreden arrest evenmin zonder zich tegen
te spreken heeft kunnen beslissen dat
cc de aanduiding van denkbeeldige geadresseerden trouwens voor om het even
wie geen nadelig gevolg gellad heeft en
er ten deze ook geen kon hebben ll, dan
wanneer het tezelfdertijd er op wijst tlat
het gevolg van de valsheden er in bestaan
heeft voor de beambten der accijnzen de
door de herbergierster T. gedane aankoop
van geestrijke dranken verborgen te !louden en ze aan hun gebeurlijke opsporingen te onttrekken, hetgeen noodzakelijk
insluit dat de valse stukken door het
gebruik dat ervan moest gemaakt worden, een openbaar belang ·konden krenken, ten deze het normaal bestuurlijk
toezicht over het vervoer van. brandewijn
en likeuren;
Waaruit volgt dat het bestreden arrest
zijn beslissing van vrijspraak van verweerder op tegenstrijdige gronden doet
rusten, en mitsdien artikel 97 van de
Grondwet schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, voor zoveel het over de tegen
verweei·der ingestelde publieke vordering
uitspraak gedaan heeft; beveelt dat melding van onderha vig arrest zal gemaakt
worden op cle kant van cle gecleeltelijk
vernietigcle beslissing; verwijst cle alclus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel; veroorcleelt verweerder tot de
ko:sten.
11 juli 1955. - 2° kamer. -,--' VoorzUie1·,
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever,
H. Moriame. - GeUjlclu.idende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal. - Pleiter, H. della
Faille cl'Huysse.

lcomst van de zaalc (1). (Strafwetboek,

art. 505.)
(PINON.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 2 februari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het middel van ambtswege, afgeleid nit de schending van de artikelen 97
van de Grondwet en 505 van het Strafwetboek :
·
Overwegende 'dat aanlegger vervolgd
wercl uit hoofde van heling van een uurwerk, zaak welke weggenomen, verduistercl of met behulp van eeu misdaad of
van een wanbedrijf verkregen werd ;
Overwegende dat het hof van beroep
de telastlegging bewezen verklaart, naarclien aanlegger « dit uurwerk, dat zijn
zoon gevonden had, verscheidene maanden. behoudeil heeft, zonder het bij de
politie af te geven; dat deze feiten een
heling uitmaken )) ;
Overwegende dat de evenaangehaalde
gronden de veroordeling niet dragen; dat
heling immers als bestanddelen vereist
het bezitten of onder zich hebben van een
zaak, verkregen met behulp van een door
een derde gepleegde misdaad of wanlledrijf, en de voorafgaande of met het bezit
nemen samenvallende kennis van de wederrechtelijke herkomst van de zaak;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; 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 het Hof van beroep te Brussel.
11 juli 1955. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever,
H. C. Louveaux. - GeUjlcluidende conclttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat-generaal.

2 6 J(AMER.- 11 juli 1955

26

J(AMER. -

HELING. -

11 juli 1955

BESTANDDELEN.

H elin,q ve1·eist als bestanddelen het bezitten ·of onder zich hebben van een
zaak · verkregen met behitlp van een
doo1· een derde gepleegde misdaad of
wanbedTijf en de voomfgaande of
met het bezit nemen samenvallende
kenn·is van de weden·echtelijke he1·-

REDENEN V.AN DE VONNISSEN EN
.ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - CoNOLUSIES WAARBI.r DE BEKLAAGDE SLEOHTS EEN
DER BESTANDDELEN \'AN HET MISDRIJF BE(1) Verbr., 30 januari 1911 (Bull. en
PASIO., 1911, I, 114); 25 februari 1929 (ibid.,
1929, I, 102); 9 juni 1947 (Arr. Verbr., 1947,
biz. 201; Bull. en PAsro., 1947, I, 263);
27 juni 1949 (Arr. Verbr., 1949, biz. 416;
Bull. en PAsro., 1949, I, 4 75).
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TWIST. AanEST VAN VEROORDELING DAT
DIT VERWEERMIDDEL BEANTWOORDT EN DE IN
DE BEWOORDINOEN VAN DE WET OPGESTELDE
RETELASTLEGOING BEWEZEN VERKLAART. GELMATIO GE~£0TIVEERDE BESLISSING.

Wanneer de belclaagde zich bij z·ijn conclnsies ertoe bezJe1·7ct een der bestanddelen van het misdrijf te betwisten, is
regelmatia gernotiveerd het an·est van
ve·roordeling dat, na dit verweermiddel
beantwoord te heb1Jen, de in de 1Jewoordinaen van cle wet opaestelde telastlegaing bewezen verlclaart.
(DE MEY.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 januari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste, het tweede, het derde
en het vierde mid del : ... (zonder· belana);
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 489 van het
Strafwetboek, 577, 578, 574 van de wet
van 18 april 1851, doordat het bestreden
arrest aanlegger uit hoofde van bedriegelijke en eenvoudige bankbreuk (telastlegging B en E) veroordeelt, om de reden
dat de vennootschap Artois zich in staat
van staking van betaling heeft bevonden
« welke noodzakelijkerwijze het faillissement met zich gebracht heeft ll, dan wanneer de staat van staking van betaling
op zich zelf niet « noodzakelijkerwijze ll
het faillissement met zich brengt :
Overwegende dat aanlegger, om te betwisten dat de feiten der telastlegging B
(bedi·ieglijke bankbreuk) te zijnen laste
bewezen waren, zich bij conclusies ertoe
beperkte te betogen dat de vennootschap
Artois, die op het tijdstip van de faillietverklaring ten belove van 499.000 frank
schuldeiseres was, feitelijk niet in staat
van staking van betaling verkeerde;
Overwegende da t, gezien aanlegger geen
andere conclusies genomen heeft waarbij
hij ten deze het bestaan betwistte van de
andere door de wet vereiste voorwaarden
opdat de staat va:q faillissement zou kunnen bestaan, het arrest zijn beslissing
wettelijk gerechtvaardigd heeft, enerzijds, door erop te wijzen, in feite, << dat
uit de elementen van het dossier, en inzonderheid uit de besluiten van de door
de onderzoeksrechter aangestelde deskundige Collard, blijkt dat de vennootschap
op 13 december 1951 reeds virtueel in
staat van faillissement was, ofschoon zij
slechts op 13 december 1952 failliet verklaard werd; dat aanlegger vergeefs wil
doen zeggen dat de schuldvorderingen der
vennootschap op de intekenaars van aard

zijn om te doen aannemen dat er geen
staking van betalingen is ... ; dat immers
sedert voormelcl tijclperk, de geldvoorraad der vennootschap haar niet meer
toegelaten heeft haar opeisbare schuldvorderingen te voldoen ... ; dat er dus staking van betaling bestaat welke noodzakelijkerwijze het faillissement met zich
gebracht heeft ll, en anderzijds, door vast
te stellen dat de telastleggingen B en E,
zoals zij in de bewoorclingen van de wet
omschreven, zijn;
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.
11 juli 1955. - 2• kamer. - Voorz'itter,
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaagever,
H. Bareel. - Gelijlcluidende conclnsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.

2°
1°

KAMER,-

VERJARING

11 juJi 1955

(IN

STRAJrZAKEN).

STUITING. UITWERKING TEN OPZICHTE
VAN DE SAMENHANGENDE MISDRIJVEN.

2° VERJ ARING (IN STRAFZAKEN). VONNIS VAN VERDAGING. TING VAN. DE VERJARING.

AK'l'E VAN S'rUI-

1° De claacl wellce cle ver·jaring van cle
publie7ce vordering stuit heeft clie t~it
werlcin(f ten opzichte vnn alle snrnenhanaende inisclrijveri wellce te zarnen
ondeTzocht of beTecht tvor·clen (1).
2° Een ten gepaste tijde gewezen vonnis
vnn veTclnaing van de znn7c is een n7cte
van sttt.iting van de verjnTina cler pt~
blie1ce voTcler·ina (2).
(ROBERT, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 november 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
I. In zover de voorziening tegen de
(1) Verbr., ·8 januari 1951 (Arr. Verbr.,
1951, blz. 233; Bull. en PASIC., 1951, I, 282,

en de nota 1).
(2) Verbr., 14 maart 1955 (Bull. en PAsrc.,
1955, I, 779).
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beslissing over de publieke vordering gericht is :
Over het eerste middel... (zonder belang);

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 22, 25, 26 en 28 van de wet
van 17 april 1878, en 227 van het Wetboek van strafvordering, doordat het bestreden arrest beslist heeft dat het vonnis van 17 december 1951 de verjaring
van de publieke vordering niet enkel ten
aanzien der in de telastleggingen I, A,
en VI opgegeven feiten, maar ook ten
aanzien van de in telastleggingen I, B,
en II opgegeven feiten gestuit heeft, zonder te betwisten dat er geen eenheid van
inzicht was onder de feiten welke onder
die twee onderscheiden groepen telastleggingen vielen doch om de enkele reden
dat er tussen die twee reeksen feiten een
zodanig verband van samenhang bestond
dat het belang van een deugdelijke rechtsbedeling vereiste ze tegelijkertijd te onderzoeken en te bere"chten, dan wanneer
het verband van samenhang dat tussen
twee misdrijven moet bestaan opdat de
stuiting van de verjaring ten opzichte
van. de ene stuiting van de verjaring
ten opzichte van de andere medebrenge,
enger is dan het verband van samenhang
dat tot het samenvoegen der zaken nobdzakelijk is :
Overwegende dat de correctionele rechtbank in kennis werd gesteld, aan de ene
zijde bij dagvaarding ten verzoeke van
het bestuur van douanen en accijnzen,
met feiten welke bedrieglijke invoer opleverden, en, aan de andere zijde, bij
dagvaarding ten verzoeke van de procureur des Konings, met feiten welke valsheid in geschriften, gebruik van valsheid
uitmaakten alsook inbreuken op het koninklijk besluit van 29 september 1938,
houdende nieuwe bekendmaking van het
W etboek der met het zegel gelijkgestelde
taxes, welke feiten alle tussen 18 april
1948 en 5 januari 1949 gepleegd werden;
Overwegende dat de. daad welke de verjaring van de publieke vordering stuit
die uitwerking heeft ten opzichte van
alle samenhangende inbreuken welke te
zamen onderzocht of berecht worden;
Overwegende dat, waar het vaststelt
dat de in voormelde dagvaardingen ten
laste van aanlegger gelegde feiten samenhangend waren, en dat de verjaring
van de publieke vordering gestuit geweest
is door het op 17 december 1951 op vervolging ten verzoeke van de douane uitgesproken vonnis van verda-gin-g;- het bestreden arrest wettelijk heeft beslist dat
de verjaring voor geen der telastleggingen ingetreden .was ;
Dat het middel naar recht faalt;
VERBR., 1955. -'-- 59

En overwegende dat de substanW\le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening tegen de
beslissing over de burgerlijke vordering
gericht is :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder mid del inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
11 juli 1955. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever,
H. Bareel. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.

2• KAMER.-

11 juli 1955 "

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. BuRGERLIJKE VORDERING. VONNIS VAN VEROORDELING.
VERWEERMIDDEL NIET BE·
ANTWOORD. BESLISSING NIE'£ GEMOTI·
VEERD.

Is niet gernoUveerd het vonnis dat, uitspraalc doende over de burgerUjlce vorderingen, een deel van de verantwoordelijlcheid van een ongeval ten laste
van de belclaagde legt zonder een door
deze regelrnatig voorgebracht ve1·weerrniddel te beantwoorden. (Grondwet, ar-

tikel 97.)
(BERTRAND, T. BELLINI.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 november 1954 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Namen;
I. In zover de voorziening tegen de beslissing over de publieke vordering tegen
aanlegger gericht is :
Overwegende dat het bestreden vonnis
de tegen aanlegger ingestelde publieke
vordering door verjaring vervallen verklaart en hem zonder kosten van de
rechtsvordering ontslaat;
Dat de voorziening bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
II. In zover de voorziening tegen de
beslissing over de wederzijdse burgerlijke vorderingen van aanlegger en van
verweerder Bellini gericht is :
Over de vier samengevoegde middelen,
afgeleid uit de schending van artikel '97
van de Grondwet, doordat het vonnis niet
wettelijk met redenen is omkleed, wijl
het geen enkel der door aanlegger bij
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conclnsies vqorgestelde verweermiddelen
beantwoord heeft welke ertoe strekten
te doen beslissen dat aanleggers het gecontraventionaliseerd wanbedrijf van onvrijwillige letsels dat hem verweten werd,
niet gepleegd had en het beroepen vonnis
te doen vernietigen, waarbij een deel van
de verantwoordelijkheid voor het verkeersongeval en de schadelijke gevolgen
ervan ten laste van aanlegger gelegd
werd :
Overwegende dat aanlegger, bij regelmatig v66r de correctionele rechtbank
genomen conclusies, feitelijke en rechtsbeschouwingen deed gelden waarbij hij
de gegrondheid van de hem verweten telastlegging betwistte en waarnit hij beweerde het bewijs van de volkomen verantwoor<lelijkheid van verweerder Bellini
af te leiden;
Overwegende dat, door zich tot de verklaring te beperken dat «de aan Bertrand telastgelegde feiten bewezen zijn
gebleven en dat de eerste rechter terecht
de verantwoordelijkheid in twee verdeeld
heeft ll en door cc de niet andersluidende
gronden ll van deze over ~ te nemen, dewelke zichzelf ten aanzien van die punten
bij de enkele beschouwingen bepaald had
cc da t de telasW~ggingen bewezen zijn ll
eit cc aat de verantwoordelijkheid voor het
ongeval voor de helft tussen de beklaagden mag verdeeld worden ll, het bestreden
vonnis zijn beslissing niet wettelijk gemoti veerd he eft en de in het middel aangeduide. grondwettelijke bepaling· gesclwn-.
den heeft ;
~
om· die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch slechts in zover het over
de burgerlijke vorderingen van aanlegger
en van verweerder uitspraak doet; beveelt dat melding van onderhavig arrest
zal gemaakt worden op. de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt aanlegger en verweerder elk tot
de helft der kosten ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Dinant zetelende in aanleg
van hoger beroep.
11 jnli 1955. - ze kamer. - Voorzitter,
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever,
H. Moriame. - Geli.ikl1tidende oonolusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.

2e KAMER. 1°

VAN HET LATER AANGEVOERD HOGER BEDRAG
BIJ TE BRENGEN EN ERVAN TE LATEN BLIJKEN
DAT ZIJN AANGIFTE EEN GEBREK WEGENS D:WALING OMTRENT DE FElTEN OF OMTRENT HE'!'
HECH1' AANKLEEFDE.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EJXTRABELASTING. BEPALING VAN DE BELAS'.rBARE
GRONDSLAG.
RAMING
DER
STOCKS VAN DE BELASTINGPLICHTIGE OP 9 OC'rOBER 1944. RAMING VOLGENS DE GEMIDDELDE PHIJZEN WAAHTEGEN SOORTGELIJKE
BELASTINGPLICH'riGEN YERHANDELD HADDEN.
RAMING NIET OP AHTlliEL 28 VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN, MAA.H OP FEITELIJKE VERMOEDENS GEGROND.

3°

INKOlVISTENBELASTINGEN. SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN
DE VIJAND. AANSLAG VAN AMBTSWEGE VOLGENS DE IN AHTIKEL 56 DER SAMENGESCHAKELDE WE'i'TEN VASTGESTELDE REGELEN.
WETTELIJKHEID.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
SPECIALE BELAS'l'ING OP DE WINS'l'EN VOORTVLOEIEND "CIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN
DE VIJAND, BEPALING VAN DE BELASTBARE
GRONDSLAG. - NIET ALLEN DOOR. WETTELIJKE
VERMOEDENS OMSCHREVEN IN ARTIKEL 4 VAN
DE WET VAN 15 OCTOBER 1945, MAAR. OOK
DOOR FEI'l'ELIJKE VERMOEDENS BESTAANDE UIT
DE RAMING VAN HET WERKELIJK BEDRAG DER
LEVERINGEN AAN DE VIJAND.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOOHTVLOEIEND UI'r LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN
DE VIJAND. AANSLA.G VAN AMBTSWEGE. AFWIJKING VAN ARTIKEL 56 DEH SAMENGESCHAKELDE WETTEN. AFWIJKING NIET
TOEPASSELIJK OP HET GEVAL WAARIN DE AD:IIIINISTRATIE, TOT BEPALING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG, VAN FEITELIJKE VERMOEDENS EN NIET VAN WETTELIJKE VERMOEDEN.S
GEBRUIK MAART.

6°

INKOlVISTENBELASTINGEN.
AANVULLENDE AANSLAGEN TEN GEVOLGE VAN
WIJZIGING VAN AANGIFTE OF AANSLAG VAN
AMBTSWEGE. AANVULLENDE AANSLAG NIET.
BEPERKT TOT HET DEEL VAN DE WINSTEN DAT
NIET DOOR DE SPECIALE BELASTING OP DE
WINS'i'EN VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN
PRESTA'i'IES AAN DE VIJAND GETROFFEN IS.

7°

INKOMSTENBELASTINGEN. SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOOHTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN
DE VIJAND, .A.FTREKKING VAN ZEKERE BELAS'i'INGEN VAN HET BEDRAG DER SPECIALE
.A.FTREKKING INSLUITEND DAT
BELASTING.
HET BEDRAG DER AFGETROKKEN BELASTING
VOORAF BEPAALD GEWEES'i' IS.

f--

12 juli 1955

INKOMSTENBELASTINGEN.
EJXTRABELASTING. AANGH'TE. AANGIFTE IN DE EXTRABELASTING. AANGIFTE
DIE EEN ONJUIST BEDRAG VAN GEREDE 1>HDDELEN OP 1 JANUARI 1940 VERMELDT. BELASTINGPLICHTIGE DIENEND HET BEWIJS

8°

INKOMSTENBELASTINGEN. EJXTRABELASTING.
AANSLAG GEVESTIGD
KRACH'l'ENS ARTIKEL 7 VAN DE WET VAN
16 OCTOBER 1945. - UITSLUITING VAN DE
BIJ ARTIKEL 57 DER SAMENGESCHAKELDE

WE'l"l'EN BEPAALDE VERHOGINGEN.
WAARDEN.

-
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VOOR·

1° Wanneer de belasUngplichtige in zijn
aangifte in de extrabelasting een onjttist bed1·ag van zijn gerede middelen
op 1 jamtari 1940 vermeld heeft, dient
hij niet alleen het bewijs van het later
aangevoerd hager bedrag bij te Mengen
maar ook ervan te laten blijken dat
zijn aangifte wegens een dwaling omtrent de feiten of omtrent het 1·echt een
gebrek aankleefde (1).

2° Wannee1· de adminisfl·atie, tot 1·am·ing
van de stocks van een belastingplichtige op 9 october 1944, gesteund heeft
op de gemiddelde pfijzen waartegen
soortgelijke belastingschuldigen verhandeld hadden, gaat het daar niet om een
toepassing van artikel, 28 der samengeschakelde wetten, maar om het aanwenden van de feitelijlce vermoedens.

go Behottdens afwijking, voorziet artikel 13 van de wet van 15 october 1945
in de toepassing, ter zalce van de speciale belasting, van de in artilcel 56 der
samengeschakelde wetten vastgelegde
1·egelen, in de onderstelling dat de belasUngplichtige in de speciale belasting
nalaat de aangifte in te dienen wellce
hij, naar lttid van Mtikel 11 van die
wet van 15 october 1945, gehouden is
in te dienen.
4o Om een belastingplichtige ambtshalve
in de speciale belasting op de winsten
vom·tvloeiend uit leveringen en prestaties aan de vijand aan te slaan, vennag
de administmtie te steunen niet alleen
op ae bijzondere bij artikel 4 van de
wet van 15 octobe·1· 1945 ingevoe1·de vermoedens maar oolc op de teitelijlce vermoedens bestaande, aan de ene zijde,
u-it het werkelijlc bedrag der leveringen
aan de vijand, mits onderscheid gemaakt wordt tussen de rechtstreelcs aan
de vijand gedane leveringen en de doo1·
tttssenkomst van niet vijandelijlce firma's gedane leveringen, en, aan de andere zijde, uit het vermoed element dat
de eerste levering en aanlegger een winst
van 30 t. h. verschaft hadden, terwijl
voor de andere leveringen de winst
15 t. h. bedragen had. (Wet van 15 oc-

tober 1945, art. 10.)
5° De afwijlC'ing bij artikel

4 van de wet
van 15 october 1945 voorzien van artikel 56 de1· samen,qeschakelde wetten,

(1) Raadpi. verbr., 22 juni 1954 (Arr.
Verbr., 1954, biz. 693; Bull. en PAsic., 1954,
I, 921) en 19 october 1954 (Bull. en PASIC.,
1955, I, 138).
(2) Raadpl., omtrent de aanvullende aansiagen in de gewone be1ast\ngen weike niet

wanneer de admin·istmtie op wettelijke
vermoedens stennt tot bepaling van de
belastba1·e grondslag ·in de speciale be~
lasting op de winsten voortvloeiend ttit
leveringen en prestaties aan de vijand,
·is niet toepasselij k wanneer de administratie van feitelijke vermoedens gebntilc maalct.
6° Geen bepaling, noah van de samengeschalcelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, noah van de wet van
15. october 1945, beperkt het vestigen
van aanmtllende aanslagen in de gewone belastingen tot het deel van de
winsten waarop geen speciale belasting
geheven wordt (2).

7° Artikel 14 van de wet van 15 octobe1·
1945, dat in het aftrekken van belastingen van het bedrag der speciale belasting voorziet, onderstelt nood.zakelijlc
dat het bedrag van ellce dier belastingen voorat bepaald geweest is.
go De bij artilcel 57 der samengeschalcelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen bepaalde verhogingen zijn
alleen dan tt'itgesloten wanneer ile
lcrachtens a1·tilcel 7 van de wet van
16 october 1945 gevestigde aanmtllende
aanslagen het we1·den na het verstrijlcen van de bij artikel 74 der samengeschalcelde wetten gestelde, bij de beslttitwet van 17 december 1942 geschorste, ve1·volgens, wat de inkomsten
ttit de jaren 1940 tot 1945 aangaat, bij
artikel 1 van de wet van 30 jttli 194'"1
ve1·lengile bttitengewone termijnen (3).
(OPDEKAMP, 'l'. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Geiet op het bestreden
arrest, op 27 maart 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, en inzonderheid 2,
paragraaf 3, lid 5, en 4 van de wet van
16 october 1945, doordat het bestreden
arrest zich ten aanzien van de gerede
middelen in 1940 van aanlegger en van
zijn echtgenote tegengesproken heeft, en
met schending van· het aan de akten verschuldigd geloof geacht heeft dat aanlegger het op hem rustend tegenbewijs niet
door de extra-beiasting getro:ij'en Werden,
16 februari 1954 (Arr. Verbt·., 1954,
biz. 428; Bull. en PAsiC., 1954, I, 540).
(3) Verbr., 28 september 1954 (zie hoger,
biz. 32; Bull. en PAsiC., 1955, I, 47).
verbr~,

-
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geleverd heeft, dan wanneer dit bewijs
bleek nit de door het arrest vastgestelde
gegevens en de erin aangehaalde stnkken
en nit de beslniten van een ten verzoeke
van het militair anditoraat opgemaakt
deskundig verslag waarin aanleggers omzetten over de jaren van het referentietijdperk vermelrl waren :
Overwegende dat het bestrerlen arrest
met betrekking tot de gererle middelen
op 1 januari 1940 erop wijst (( dat verzoeker zelf eerst in zijn aangifte in de
extrabelasting, en daarna in de wijziging
van die aangifte een bezit van 25.000 fr.
vermeld heeft Jl ;
Overwegende rlerhalve, dat, om te doen
aannemen dat zijn gerede middelen op
1 jannari 1940 400.000 frank zonden belopen hebben, aanlegger niet aileen het
bewijs van de echtheid van het aldns aangevoerd feit dienrle bij te brengen, doch
ook ervan te laten blijken flat zijn aangifte in de belasting wegens dwaling omtrent de feiten of omtrent het recht een
gebrek aankleefde;
Overwegende dat de rechter over de
gronrl in beide opzichten souverein de
bewijskracht en het ter zake dienend karakter 'beoordeelt van de vermoedens
welke v66r hem als bewijs ingeroepen
worden;
Dat hij het geloof verschnldigd aan de
akten die hem als bewijselement worden
overgelegd niet heeft knnnen miskennen,
waar niet aangevoerd wordt dat hij aan
die akten een betekenis zou toegekend
hebben die met de bewoorrlingen ervan
onverenigbaar is; dat hij enkel geweigerrl
heeft het ingeroepen vermoeden als bewijselement van het bestaan van een
bezit van gereed geld van 400.000 frank
op 1 januari 1940 in aanmerking te nemen, welk vermoeden wordt afgeleid nit
het feit - dat die akten berloelden te
bewijzen - van het bezitten van zekere
gerede activa door aanlegger op een vroeger tijdstip; dat de rechter over de grond
de verwerping van dat vermoeden gerechtvaarrligrl heeft door feitelijke overwegingen welke in het arrest nader worden aangegeven en op « de onzekere toestand van verzoeker op 31 december 1939
en de aanzienlijke schnlden welke hij
te uelgen had )) berusten;
Overwegende, voor het overige, dat de
bepalingen van de wet van 16 october
1945, welker schending het middel inroept, en inzonderheid het tweede lid van
littera c van paragraaf 3 van artikel 2,
hetwelk melding van de bij wijze van wederbelegging gedane verrichtingen maakt,
vreemd zijn aan de vraag van de bepaling cler gererle middelen op 1 januari
1940, voorwerp van het dispositief van
het arrest hetwelk door het middel gecritiseerd wordt;

Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, afgeleirl uit
de schending van de artikelen 97 van de
Gronrlwet, 1320 en 1322 van het Burgerlijk vVetboek, 1, 2 en 4 van de wet van
16 october 1945, 25, paragrafen 1, 27, 28
en 55 van de bij beslnit van de Regent
van 15 jannari 1948 samengeschakelde
wetten op de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest, in strijd' met
de door aanlegger gedane raming van
407.800 frank van de waarde van zijn
stock in 1944, de door de administra tie geclane raming van dit actief op 800.000 fr.
aangenomen heeft, dan wanneer aanlegger bij conclusies deed gelclen dat cle
administratie het bewijs van de ontoereikenrlheid van de inventaris, met betrekking tot de hoeveelheid evenals tot
de waarde, diende bij te brengen, en doorda t hetzelfde arrest zijn · beslissing verkeerd gerechtvaarrligd heeft, door een
tronwens ongepaste vergelijking met een
gelijksoortige belastingplichtige in te
roepen, dan wanneer het artikel 28 van
de samengeschakelde wetten die vergelijking slechts voor de algeheelheid der
winst en niet voor zekere bestanrldelen
ervan toestaat, en dan wanneer nit het
bestuurlijk onderzoek blijkt dat het bewijs van cle ontoereikendheid van de inventaris met betrekking tot hoeveelheid
niet was geleverd geworden en dat. ten
aanzien van de waarde, tenzij het tegendeel wordt bewezen, geloof aan de raming
van de belastingplichtige verschnldigd is,
naardien de verkoopprijs in elk geval
niet in aanmerking mag worden genomen,
zoals ten deze. zo lang de stock niet verkocht is :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat aanleggers boekhonding niet strikt
oprecht is en clat de administratie dienvolgens gerechtigd was zich op andere
bewijsmiddelen te beroepen;
Overwegende, met betrekking tot de
stocks in 1944, clat het arrest vaststelt
dat de in aanmerking genomen hoeveelheden hout de door verzoeker vermelde
hoeveelheden zijn, maar dat «de administratie tot raming van cle stock . op
9 october 1944, gesteund heeft op de gemiddelde prijzen, waartegen soortgelijke
belastingplichtigen verhandeld harlden JJ;
Dat het claar niet gaat om een toepassing van artikel 28 der samengeschakelde
wetten, hetwelk op de bepaling van cle
belastbare winsten of baten betrekking
heeft, wanneer geen bewijskrachtige gegevens bijgebracht worden, maar om het
aanwenden van feitelijke vermoeclens
welke gelclig aangevoerrl worden tegen
bescheiden waaraan eenvondige beweringen van de belastingplichtige ten grondslag liggen, zoals nit de vaststellingen
van het arrest blijkt, en waarvan het
I
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rechtheid omvergeworpen wordt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 . van de
Grondwet, 1320 en 1322 van het Burger·
lijk Wetboek, 28 en 56 van de bij besluit
van de Regent van 15 januari 1948 sa·
mengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, 1, 2, 10 en 13 van de wet van
15 october 1945, doordat het bestreden
arrest aanleggers conclusies afgewezen
heeft welke strekten tot het vaststellen
van de door hem op de rechtstreekse en
onrechtstreekse leveringen aan de vijand
behaalde winst op 5 t. h. van de omzet,
in plaats van respectievelijk 30 t. h. en
15 t. h., welk percentage van 5 t. h. blijkt
uit een vergelijkingspunt dat in een verslag van de door het militair auditoraat
aangestelde deskundige ingeroepen werd,
en die verwerping heeff doen rusten,
enerzijds, op een administratief bescheid
hetwelk de draagwijdte niet heeft die
het arrest eraan toeschrijft, anderzijds,
op de verkeerde beschouwing dat aanlegger derwijze het bewijs waartoe hij gehouden was niet bijbracht van het juiste
cijfer zijner belastbare winsten, dewijl
de aanslag in de speciale bela sting ambtshalve was gevestigd geweest, dan wanneer blijkens het ingeroepen bescheid, de
administratie geen kennis van enig volledig vergelijkingspunt had, en dan wanneer het vergelijkingspunt niet voldoende
•ereenzelvigd was om aanlegger in de
mogelijkheid te stellen de juistheid ervan
na te gaan en gebeurlijk de verschillen
in de bedrijven te doen gelden, en dan
wanneer het arrest een verkeerde toepassing van een voorschrift van artikel 56
van de samengeschakelde wetten gemaakt
heeft, hetzij omdat de tekst en de geest
Yan de wet van 15 october 1945 van die
bepaling afwijken, hetzij omdat zij verkeerd geinterpreteerd is geweest, naardien de in het arrest gegeven oplossing
het karakter van een ongeschreven bepaling aan die bepaling toekent :
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat aanlegger ambtshalve in de speciale
belasting op de winsten voortvloeiend
uit leveringen en prestaties aan de vijand
aangeslagen geweest is, en dat, om het
vermoedelijk bedrag van de deswege belastbare winsten te bepalen, de administratie gesteund heeft, niet op de bijzondere bij artikel 4 van de wet van 15 october 1945 ingevoerde vermoedens, doch,
aan de ene zijde, op het werkelijk bedrag
der leveringen aan de vijand, het onderscheid gemaakt zijnde tussen de rechtstreeks aan de vijand gedane leveringen
en de door tussenkomst van niet vijandelijke firma's gedane leveringen en, aan

de andere zijde, op het vermoed element
dat de eerste leveringen een winst van
30 t. h. aan aanleggers verschaft hadden,
terwijl voor de andere leveringen de
winst 15 t. h. bedragen had;
Dat het arrest de gegrondheid beoordeelt van het vermoeden dat de administra tie tot vaststelling van die coefficienten van 30 en 15 t. h. aangevoerd heeft
en besluit dat zij <<de verwezenlijkte
door verzoeker vermoedelijke winst wet·
telijk gerechtvaardigd heeft >>;
Dat uit de bewoordingen van het arrest
niet blijkt dat het aan het bescheid hetwelk het bekend feit uitmaakt, waaruit
bij wege van vermoeden het bedrag der
belastbare inkomsten afgeleid werd, een
draagwijdte toegekend heeft welke niet
mt~t de bewoordingen van dat document
te yerenigen is ;
Overwegende dat het arrest, de beschouwing onderzoekend welke door aanlegger ingeroepen werd om, ter berekening van de belastbare winst, toepassing
van een enig coefficient van 5 t. h. te bekomen, vaststelt dat aanlegger, die het
inkomen verkregen heeft en dienvolgens
de bestanddelen ervan moet kennen, zich
ertoe beperkt tegenover een vermoeden
een ander vermoeden te stellen hetwelk,
volgens de feitelijke beoordeling van de
rechter over de grond, niet afdoende is;
Dat bet arrest er op wijst, zonder door
enig element der procedure tegengesproken te worden, dat aanlegger het bewijs
niet bijgebracht heeft hetwelk, volgens
artikel 56 der samengeschakelde wetten,
op hem rust om het vermoedelijk bedrag
der belastbare inkomsten op grond waarvan de administratie de aanslag van
ambtswege gevestigd heeft, te kunnen
betwisten;
Overwegende ·dat, behoudens afwijking,
het artikel 13 van de wet van 15 october
1945 betreffende de speciale belasting in
de toepassing, van de in artikel 56 der
samengeschakelde wetten vastgelegde regelen voorziet, in de onderstelling dat de
belastingplichtige in de speciale belasting
nalaat de aangifte in te dienen welke hij,
naar luid van artikel 11 van voormelde
wet van 15 october 1945, gehouden is in
te dienen;
Overwegende dat, ter zake, de administratie, om ambtshalve het vermoedelijk
bedrag van de belastbare inkomsten te
bewijzen, feitelijke vermoedens aangewend heeft, zoals J:taar uitdrukkelijk bij
artikel 10 van bovengemelde wet toegestaan wordt;
Dat derhalve de afwijking van artikel 56, waarop het middel zich beroept
in geval van toepassing van de in artikel 4 van de wet van 15 october 1945 omschreven wettelijke vermoedens, geen
voorwerp heeft;
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worden;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1, 13 en 14 van de wet van
15 october 1945, 35 van de bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948 samengeschakelde_ wetten op de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest
ten onrechte beslist heeft dat aanslagen
in de gewone belastingen op de in de
speciale belasting belastbare winst mochten gevestigd worden, dan wanneer het
percentage van 100 t. h. dat voor evengemelde belasting vastgesteld werd, elke
heffing van een andere belasting op die
winst uitsluit :
Overwegende dat geen bepaling, noch
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, noch van
de wet van 15 october 1945, het vestigen
van aanvullende aanslagen in de gewone
belastingen beperkt tot het deel van de
winsten waarop geen speciale belasting
geheven wordt;
Dat het artikel l4 van de wet van
15 october 1945 enkel in het aftrekken
van belastingen van het bedrag der speciale belasting voorziet hetgeen noodzakelijk insluit dat het bedrag van elke dier
belastingen vooraf bepaald geweest is;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het vijfde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 74 van de bij het besluit van
de Regent van 15 januari 1948 samengeschakelcle wetten op de inkomstenbelastingen, 1 van de wet van 30 juli 1947,
doordat het bestreden arrest, voor de aanvullende aanf'llagen in de gewone belastingen die in 1949 ten laste van aanlegger
bij navordering van rechten over de
dienstjaren 1941, 1942 en 1945 gevestigd
werden, ten onrechte beslist heeft dat
op die aanslagen terecht verhogingen bij
wijze van straf waren toegepast geworden, en toepassing geweigerd heeft van
de eindbepaling van artikel 7 van de wet
van 16 october 1945, welke beslissing het
door inroeping van de wet van 30 juli
1947 rechtvaardigt, dan wanneer voormelde bepaling ten aanzien van de uitsluiting van elke geldboete of straf op
de buiten de normale termijneh van artikel 74 van de samengeschakelde wetten
gevestigde aanslagen niet bij deze wet
ingetrokken werd :
Overwegende dat de bij artikel 57 der
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen bepaalde verhogingen sle.chts uitgesloten worden wanneer
de krachtens artikel 7 van de wet van
16 october 1945 gevestigde aanslagen na
het verstrijken van de bij artikel 74 van
de samengeschakelde wetten gestelde, bij

de. besluitwet van 17 december 1942 geschorste en vervolgens, wat de inkomsten
nit de jaren 1940 tot 1945 aangaat, bij
artikel 1 van de wet van 30 juli 1947
verlengde buitengewone termijnen gevestigd werden;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de' voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten,
12 juli 1955. ~ 2" kamer. - Voorz'itter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Van Beirs. Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter·, H. Van Leynseele.

2e KAMER.- 12 juli 1955

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN DIREC'l'E BELASTINGEN. -'DOOR DE WET VAN 24 JULI 1953 VOOR SOM- ·
MIGE BELASTINGEN EN DillNSTJAREN INGESTELDE
ARREST VAN
VERZOENINGSRECHTSPLEGING. BEKRACHTIGING VAN HET AKKOORD TUBSEN PARTIJEN. ARREST NIET. VATBAAR
VOOR VOORZIENING.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN. DOOR DE WET VAN 24 JULI 1953 VOOR SOMJIHGE BELASTL'I[GEN EN DillNSTJAREN INGESTELDE VERZOENINGSRECHTSPLEGING. ARREST VAN BEKRACHTIGING VAN HET AKKOORD
TUSSEN PARTIJEN. ARREST NIET VATBAAR
VOOR VOORZIENING.

1o en 2° Het an·est, waaTbij een overeenlr,omstig de wet van :!l4 j~tU 1953 tussen
par·Ujen tot stand gelcomen alckoord met
betr·elclcing tot sommige belastingen belwachtigcl wor·dt en waarbij aan de betwisting door instemm·ing met de voorstellen van het openbaar ministerie
een einde gemaakt wordt, is niet vatbaar voor voorziening in verbr·eking.

(Wet van 24 juli 1953, art. 5, lid 5.)
(SEMAL, T. BELGISCHE S'l'AAT,
MINIS'l'ER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 october 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat dit arrest het tussen
partijen op 12 october 1954 tot stand gekomen akkoord bekrachtigt waarbij,
overeenkomstig de artikelen 3 tot 5 van
de wet van 24 juli 1953, door instemming
met de voorstellen van het openbaar ministerie aan het geschil een einde gemaakt werd;

-935Overwegende dat, naar luid van artikel 5, lid 5, van de wet van 24 juli 1953,
geen enkel rechtsmiddel tegen het door
die wet voorzien arrest van ·bekrachtiging
kan worden aangevoerd;
Dat dienvolgens de tegen het arrest
van bekrachtiging van 19 october 1954 ingestelcle voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
12 juli 1955. - 2• kamer. - Voorzitte1·
en ve1·slaggever, H. Giroul, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijlclttidende
conol'l"sie, H. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal. Pleite1·, H. Van
Leynseele.
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de gemeenteraad van 21 januari 1955,
waarbij het schepencollege gemachtigd
wordt afstand te doen van voormelde
voorziening in verbreking, bij akte voor
de stad N amen ondertekend door de burgemeester en de secretaris, welke akte op
15 maart 1955 ter griffie van het Hof van
beroep te r~uik door JVIer de Beco, pleitbezorger bij dat hof, houder van een bijzondere volmacht, nedergelegd werd, afstand gedaan heeft van haar voorziening;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
12 juli 1955. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Bareel. Gelijkluidende conclu.sie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Ple·ite1·, H. Van Leynseele.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
AFSTAND. ZAKEN VAN DIREC'rE BELASDECRETERING DOOR RET HOF.
TINGEN. -
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2° VOORZIENING IN VERBREKING.
AFSTAND. ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. AFS1'AND DOOR EEN GEMEENTE. AFSTAND DOOR HE1' COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DAARTOE DOOR DE
GEUEENTERAAD GEMACHTIGD.

1°

tikel 90, 9°, en 148, lid 2.)
(S'I'AD NAMEN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 october 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Gelet op het op 15 januari 1955 ter
griffie van het Hof van beroep te Luik
nedergelegd en tegen bovengemelcl arrest
gericht verzoekschrift tot verbreking;
Overwegende dat aanlegster, optredende ter uitvoering van een besluit van
'(1) Raadpl. verbr., ·9 maart 1954 (Arr.
Verbr., 1954, blz. 475; Bull. en PAsrc., 1954,
I, 605).

12 juli 1955

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAM:ATIE. VERPLICH'I'ING DE RECLAMATIE SCHRIFTELIJK TE DOEN EN ZE MET REDENEN TE OMKLEDEN. REDEN VAN DIE DUBBELE DOOR DE WET OPGELEGDE VERPLICHTING.

1° Wanneer, in zalcen van di1"ecte belastingen, de belastingsclmldige, aanlegger, atstand doet van zijn voorziening,
deoreteert het hot de afstand.
2° H et eoUege van b'!wgemeester en schepenen, daartoe door de gemeenteraad
gemaohtigd, doet afstand van de door
een gemeente tegen een arrest van het
hot van beroep in zake van direote belasUngen ingestelde voorziening in vm·brelcing (1). (Wet van 30 maart 1836, ar-
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INKOMSTENBELASTINGER
BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP.
PERKEN VAN DE MACH'!' VAN RET HOF VAN BEROEP WAARBIJ RET BEROEP AANHANGIG GE11IAAKT IS.

3°

INKOMS'l'ENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP.
HOF VAN BEROEP NIET BEVOEGD OM UITSPRAAK 'l'E. DOEN OVER EEN BETWISTING AANGAANDE DE GEZINSUITGAVEN DIE'VOOR DE EERSTE MAAL VOOR RET HOF VAN BEROEP OPGEWORPEN WORD'!'.

1 o Door te eisen dat de in een reolamatie
tegen het bedrag van de aanslag opgeworpen betwisting schriftelijk omschreven en met redenen omkleed worde, heett de wetgever bedoeld aan de
administratie de mogelij Jvheid te bieden
het geschiZ betreffende het vestigen van
het bedrag van de aanslag te onderzoeTcen. (Samengeschakelde wetten, art. 61,

paragraaf 3.)
2o Aangezien de besliss·ing van de directeu.r der belastin,qen door het beroep
bij het hot van bemep aanhangig gemaakt wordt, vermag dit hof, wat de
betwistingen. nopens het be drag van de
aanslag aangaat, enlcel kennis te nemen
van die betwistingen wellce door de reclamatie aan de directeur zijn onderworpen geweest of van diegene waar-

-
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over de directe1tr amtbshalve een beslissing zo1t r1eveld hebben (1).
3° Het hof van be1·oep is niet bevoegd om
nitspraak te doen over een betwisting
aangaande de gezins1titgaven die voor
de eerste maal. voor het hot van be·roep
opgeworpen wordt (2).
(MEYST, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARRES'.r,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 october 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 62, 63 en 64 van de bij het
besluit van 31 juli 1943 samengeschakelde
wetten op de inkomstenbelastingen, 2,
4, 16 en 19 van de wet van 16 october
1945 tot invoering van een extrabelasting :
a) doordat, eerste onderdeel, om aanleggers stelling betreffende het verkopen,
tijdens het belastbaar tijdperk, van deviezen bestaande in 1.000 dollar en
500 ponden sterling, te verwerpen, het
bestreden arrest enkel gesteund heeft op
een verklaring van de genaamde Dabin
welke door deze op 1 october 1949 ondertekend wercl, doch door een ambtenaar
der ndministratie opgesteld was geworden na verhoor van voormelde getuige
buiten aanleggers aanwezigheicl en zonder clat er gebleken zij dat deze bij aangetekende brief opgeroepen werd, clan
wanneer de wet die oproeping van de
belastingplichtige eist en de verklaring
van de getuige nader bepaalcl werd in
een stuk van 5 october 1949, hetwelk
binnen de wettelijke termijn ter griffie
van het hof nedergelegd werd en de verklaring van 1 october 1949 tegenspreekt;
b) en doordat, tweede onderdeel, het bestreden arrest geen antwoord verstrekt
heeft op door aanlegger als vermoeden
ten blijke van het verkopen van cle deviezen aangevoercl micldel, welk hieruit
was afgeleid dat geen cleviezen in uitvoering· van de muntbesluiten in 1944 werden
aangegeven :
(1) :S:et hof heeft, onder meer bij zijn
arresten van 25 januari en 5 april 1955 (zie
hoger, blz. 411 en 673; Bull. en PAsrc., 1955,
I, 548 en 874) en van 19 april 1955 (Bull. en
PAsrc., 1955, I, 899), in het algemeen verklaard dat het hof van beroep zijn macht
overschrijdt door uitspraak te doen over hetgeen buiten de betwistingen valt· welke door
de reclamatie opgeworpen werden en buiten
die waarover de directeur ambtshalve een

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, om aanleggers llewering te verwerpen dat hij, geclurencle de
om·log, de deviezen welke hij bezat zou·
verkocht hebben, het bestrede:n arrest
niet uitsluitencl steunt, zoals aanlegger
het betoogt, op de verklaring van de genaamde Dabin;
Da t immers, na onderzoek van het door
cle wisselagent Van Wetteren afgeleverd
getuigschrift, hetwelk alleen ten bewijze
van de echtheid van de verkoop waarvan
het bewijs op hem rustte door aanlegger
ingeroepen werd, het arrest vaststelt dat
dit getuigschrift niet genoegzaam geloofwaardig is om aanleggers stelling te bewijzen;
Overwegende dat het eerste onderdeel
Yan het middel, welk op een Qnjuiste
interpretatie van het arrest gegrond is,
feitelijke !grondslag mist;
Over het tweede onderdeel
Overwegende dat, aangezien de door
aanlegger ingeroepen beschouwing enkel
een argument tot staving van zijn middel
uitmaakt, het hof van beroep er niet toe
geh'ouden was het te beantwoorden ;
Dat het tweede onderdeel van het middel niet gegronu is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 61, en inzonderheid 61, paragraaf 3, 66 en 67 van de bij het besluit
van 31 juli 1943 samengeschakelde wetten
op de inkomstenbelastingen, 6 van de wet
van 6 september 1895, en 464 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
cloordat het bestreden arrest beslist heeft
clat cle betwisting, door aanlegger, van
het be drag van· de gezinsuitgaven, een
nieuwe eis uitmaakte welke voor de
eerste maal bij conclusies voorgebracht
wercl, clan wanneer aanlegger in zijn beroep van 19 mei 1950, cle wettelijkheicl
van het voegen, bij de activa 1944, van
alle gezinsuitgaven v66r het hof van beroep betwist had, en clan wanneer, ter
zake van belastingen, er geen nieuwe
eisen zijn, naardien het hof, evenals de
directeur, client na te gaan of de betwiste
aanslag volgens de wettelijke voorschriften gevestigd werd, hetgeen, zelfs buiten
alle door de belastingplichtige in te roepen miclclelen, de verplichting meclebrengt
beslissing heeft genomen, daar het alsdan niet
gaat om een beroep, maar om een nieuwe
reclamatie die rechtstreeks aan het hof van
beroep onderworpen wordt.
In het huidig geval, herinnert het hof aan
die regel « wat de betwistingen nopens het
bedrag van de aanslag aangaat "·
(2) Zie de nota 2, get. W. G. onderaan het
arrest, Bull. en PAsrc., 1955, blz. 1243.
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van ambtswege alle onregelmatigheden
na te gaan welke ten nadele van de belastingplichtige begaan werden :
Overwegende. dat uit het bestreden arrest, uit de andere stukken van de procedure en uit het middel zelf blijkt dat
aanlegger, ten aanzien van de gezinsuitgaven, in zijn reclamatie van 13 februari
1947 bij de directeur der belastingen,
generlei betwisting opgeworpen had en
dat hij het bedrag van voormelde 'uitgaven voor de eerste maal in zijn conclusies v66r het hof van beroep betwist
heeft;
Overwegende dat, volgens artikel 61
paragraaf 3, van de samengeschakeld~
wetten, elke reclamatie tegen het bedrag
van de aanslag schriftelijk dient gedaan
en met redenen omkleed te worden; dat
de wetgever, door aldus te eisen dat dusdanige betwisting in het bezwaarschrift
nader omschreven weze, bedoeld heeft de
administratie in de mogelijkheid te stellen in het geschil nopens het vestigen van
het bedrag van de aanslag onderzoek te
doen;
Overwegende dat, volgens artikel 66
van de samengeschakelde wetten, waar
de beslissing van de directeur der belastingen door het beroep bij het hof van beroep aanhan~ig. gemaakt wordt, dit hof,
wat de betwiStmgen nopens het bedrag
van de aanslag aangaat, enkel kennis
vermag te nemen van die betwistlngen
welke door de reclamatie aan de directeur werden onderworpen of van diegene
waarover de directeur ambtshalve een
beslissing zou geveld hebben;
Dat eruit volgt dat het bestreden arrest
wettelijk heeft kunnen beslissen dat het
hof van beroep niet bevoegcl was om uitspraak te doen over een betwisting aangaancle het bedrag van de aanslag, ten
aanzien van welke betwisting het arrest
vaststelde dat zij voor cle eerste maal
v66r het hof van beroep was opgeworpen ·
Dat het middel naar recht faalt;
'
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
12 juli 1955. ~ 2" kamer. - Voorzitte1·,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. De Bersaques.
~ Gelijklnidende oonolus·ie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal. Pleiters, HH. de Mey (van de Balie van
beroep te Brussel) en Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP V66R HET HOF VAN BEROEP. -

BE-

LASTINGPLICHTIGE DIE IN ZIJN RECLAMATIE
HET BEDRAG BETWISTTE VAN DE BELASTBARE
GRONDSLAG, WELKE VAN AMBTSWEGE BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 28 DER SAMENGESOHA:~
KELDE WETTEN VASTGESTELD WERD. HOF
VAN BEROEP DE WET VAN 20 AUGUSTUS 1947
INROEPEND OM TE BESLISSEN DAT DE IN AR'l'IKEL 28 DER SAMENGESOHAKELDE WETTEN OMSOHREVEN PROCEDURE ONWETTELIJK TOEGEPAST IS GEWORDEN. BESLISSING DIE GEEN
Url'SPRAAK DOET OVER EEN NIEUWE BETWISTING. BESLISSING WAARBIJ ENKEL EEN
NIEUW MIDDEL WORDT AANGENOMEN. WETTELIJKE BESLISSING.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.

-

AANSLAG BIJ NAVORDERING VAN REOHTEN. TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN BETREFFENDE
HET DIENSTJAAR WAARAAN DE AANSLAGEN NORMAAL HADDEN MOETEN TOEBEHOREN. ARTIKEL 55, PARAGRAAF 3, VAN DE WET VAN
20 AUGUSTUS 1947.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.
VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASPROCEDURE, ALS DUSTINGSOHULDIGEN. DANIG, TOEPASSELIJK OP DE DATEN VAN DE
VRIJE BEROEPEN DOOR SLEOH'l'S VANAF 28 AUGUSTUS 1947.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.

-

RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. AANSLAGPROOEDURE BIJ VERGELIJKING MET
SOORTGELIJKE
BELASTINGSOHULDIGEN
MET
BETREKKING TOT DE BATEN VAN DE VRIJE
BEROEPEN. DIENSTJAAR VANAF HETWELK
DIE PROCEDURE, ALS DUSDANIG, TOEPASSELIJK IS.

1° Wanneer de belasUngpliohUge, in zijn
reolamatie, betwist heejt dat de aanslag van ambtswege mooht gevestigd
worden en aangevoerd heejt dat de vergeli}king van de vennoedelijlce inlcomsten met de norrnale winsten van soortgelijke belastingsohttldigen willelcettrig
en onreohtvaardig was, doet het hof
van beroep geen tt.itspraak ove1· een
nieuw uesohil en, (lienvolgens, gaat het
de grenzen zijner bevoegdheid niet te
buiten, maar beper·kt zioh er toe binnen de _qrenzen zijne1· bevoegdheid een
nienw 1niddel op te werpen, wanneer
het de wet van 20 attgust!ts 1947 inr·oept, om te beslissen dat a1·tilcel 28
de1· samengesohalcelde ·wetten onwettelijlc tverd toegepast (1).
2° Kraohten.~ artilcel 55, parauraaf 3, van
de wet van 20 attgttstus 1947, wordt,
voor de toestiging van aanslagen bij na..
(1) Raadpl. vorig arrest en verbr., 25 januari en 5 april 1955 (zie hoger, blz. 411
en 673; Bull. en PAsiO., 1955, I, 548 en 874)
en van 19 april 1955 (Bull. en PAsro., 1955,
I, 899),

1
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dienstjaa1' waaraan de aanslagen normaul hadden moeten beho1·en (1).
3° De in artikel 28 der samengeschalcelde
wetten omschreven aanslagp1·ocedtwe
bij vergelijlcing met soortgelijlce belastingschnldigen is slechts vanat 28 attgnst,ns 1947, als dttsdanig, op de baten
der v1·ije beroepen toepasselijlc (2). (Wet

van 20 augustus 19!7, artikel 5; samengeschakelde wetten, art. 25, par. 1, 3°,
en 28.)
4° De bepalingen van artUcel 5 van de
wet van 20 augustus 1947, betreffencle
de in artilcel 28 der samengeschalcelcle
wetten omsch1·even aanslagprocedttre,
in werlcing zi;inlle getreclen vanaf 28 an_qnsttts 1947, zijn van toepassin_q gedn1·ende de aanslagtermijn van het fl'ienstjaar 1947 en tot met de atslttiting van
da,t dienstjaa1·, dit is tot 31 attgttstns

1948.
(BELGISCHE

STAA'f, MINISTER
T. BRAUNS.)

VAN

FINANCIEN,

ARREST.

HE'1' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 juni 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 61, paragraaf 3, 65, 66 en
67 van de bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948 samengeschakelde
1
wetten betreffende, de inkomstenbelastingen, doordat het hof van beroep waarbij,
met betrekking tot het dienstjaar 1947
(inkomsten uit het jaar 1946) enkel de
vraag aanhangig was of de controleurschatter het recht had van ambtswege
een aanslag te vestigen op een inkomen,
hetwelk appellant beweert, wijl overdreven, willekeurig bepaald en niet verantwoord te zijn, ambtshalve de wettelijkheid onderzoekt van de aanslag van voormeld dienstjaar 1947 welke bij toepassing
van artikel 28 van de sameng·eschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen gevestigd werd, dan wanneer het hof
zijn bevoegdheicl te buiten gegaan is,
welke door het voorwerp van het bij
(1) Het hof van verbreking had reeds die
regel gesteld voordat deze tot het positief
recht behoorde : zie verbr., 4 juni 1934 (Bull.
en PAsrc., 1934, I, 296) en de conclusie van
de I(eer advocaat-generaal Gesche ; 7 october 1935 (ibid., 1935, I, 359); 23 maart 1948
(Arr. Verbr., 1948, blz. 178; Bull. en PAsrc.,
1948, I, 204 en de nota 3, biz. 205).
Zie ook het eerste arrest betreffende artikel 55, § 3, van de wet van 20 augustus 1947 :

hetzelve aianhangig gemaakt geschil beperkt is
Overwegende dat uit de tot de directeur
der belastingen gerichte reclamatie blijkt
dat verweerder daarin het bedrag betwistte van de belastbare grondslag,
welke van ambtswege op een hoger inkomstencijfer vastgesteld werd dan dat
van de aangifte in de belastingen welke
hij beweert ingediend te hebben;
Dat aanlegger de draagwijdte dier betwisting in het middel nader aanduidt,
door te verklaren dat onder meer een
betwisting over het bedrag van de aanslag welke verweerder beweerde op willekeurige wijze gevestigd te zijn geworden, bij het hof van beroep regelmatig
aanhangig was ;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt, zonder deswege gecritiseerd te
worden, dat het bedrag van de aanslag
enkel bij toepassing van artikel 28 der
samengeschakelde wetten gevestigd werd,
dit is door vergelijking van verweerders
vermoedelijke inkomsten met de norinale
wins ten van soortgelijke belastingplichtigen;
Dat mitsdien bij het hof van beroep
de vraag aanhangig was gemaakt of het
bedrag van de bij vergelijking gevestigde
aanslag niet willekeurig en onrechtvaardig, dit is onwettelijk vastgesteld geworden was;
Overwegende dat het hof van beroep,
door te beslissen dat de in artikel 28 van
de bovengemelde wetten omschreven vergelijkingsprocedure in dit geval onwettelijk toegepast is geworden om het bedrag der inkomsten te bepalen, over de
bij hetzelve aanhangige betwisting uitspraak geclaan heeft;
Dat het hof van beroep, door ambtshalve de bepalingen van de wet van
20 augustus 1947 in te roepen om het niet
toepasselijk zijn van voormeld artikel 28
op de betwiste aanslag te beantwoorden,
enkel een rechtsgrond welke de bij hetzelve aanhangige betwisting rechtvaarcligcle, dit is een nieuw middel binnen
23 maart 1954 (Arr. Verb1·., 1954, biz. 508;
Bull. en PAsrc., 1954, I, 654) en de nota's 1
en 2 onderaan verbr., 10 februari 1955 (zie
hoger, biz. 47!; Bull. en PAsrc., 1955, I, 621).
(2) Zulks belet niet dat, reeds v66r de
inwerkingtreding van artikel 5 van de wet
van 20 augustus 1947, de raming van de
in de bedrijfsbelasting belastbare grondslag,
wat betreft de belastingplichtigen die een vrij
beroep uitoefenen, geschieden mocht bij vergelijking, bij wijze van feitelijke vermoedens,
met de inkomsten van soortgelijkebelastingschuldigen.
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Dat het dienvolgens zijn bevoegdheid
niet te buiten is gegaan;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikel!'m 9'7 en 112
van de Grondwet, 28, lid 1, van de bij
besluit van 31 juli 1943 samengeschakelde
"'etten betreffende de inkomstenbelastingen, gewijzigd bij artikel 5 van de wet
:van 20 augustus 1947, hetwelk artikel 28
van de bij besluit van de Regent van
15 januari 1948 samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen geworden is, van artikel 55, paragraaf 1,
littera e, van de wet van 20 augustus
1947, doordat het hof van beroep verklaart dat de administratie uit kracht
van bovengemelde wetteksten niet gerechtigd was om van de bepalingen van
artikel 5 van de wet van 20 augustus 1947
toepassing te doen, om ten deze de· belastbare winsten met betrekking tot het
dienstjaar 1947 (inkomsten nit het jaar
1946) te bepalen, dan wanneer artikel 5
van de wet van 20 augustus Hl47 d~ bepalingen van artikel 28 van de samengeschakelde wetten van 31 juli 1943 uitdrukkelijk toepasselijk maakt op de
baten van de vrije beroepen, welke krachtens artikel 25, paragraaf 1, 3°, belastbaar zijn, dan wanneer, luidens artikel 55, pa;ragraaf 1, littera e, van de wet
van 20 augustus 1947, artikel 5 van die
wet vanaf de dag van de bekendmaking
in het Staatsblail toepasselijk is, dit is
vanaf 28 augustus 1947, welk ook het
dienstjaar zij waarvoor de aanslag client
gevestigd te worden, en dan wanneer,
in die omstandigheden, toepassing van
artikel 28 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
op de winsten en baten nit de vrije beroepen voor het dienstjaar 1947 (inkomsten nit het jaar 1946) ten voile gerechtvaardigd is, naardien de aanslag over
het dienstjaar 1950, bij navordering van
rechten over het dienstjaar 1947, artikel 48.908 N, op 28 september 1950 ten
kohiere is gebracht geweest (vak 178 B
opengesteld door de administratie, bladzijde 6) :
Overwegende dat, krachtens artikel 55,
paragraaf 3, van de wet van 20 augustus
1947, tot vestiging van aanslagen bij navordering van rechten toepassing zal gemaakt worden van de bepalingen betreffende het dienstjaar waaraan de aanslagen normaal had den moeten toebehoren;
Dat de betwiste aanslag, gevestigd bij
navordering van rechten in 1950, op het
dienstjaar 1947 betrekking heeft;
Overwegende dat de bepalingen van ar-

tikel 5 van de wet van 20 augustus 1947
vanaf 28 augustus 1947 toepasselijk zijn;
dat die bepalingen betreffende de aanslagprocedure mitsdien gedurende de normale aanslagtermijn van het dienstjaar
1947, vanaf 28 augustus 1947 en tot met
de afsluiting van dat dienstjaar, dit is
tot 31 augustus 1948, toepassing vonden;
Dat, vermits het artikel 5 van de wet
van 20 augustus 1947 tot vestiging van
de aanslagen over het dienstjaar 1947
toepasselijk was, het dienvolgens tot vestiging van de betwiste aanslag mocht
toegepast worden;
Dat, door het tegendeel te beslissen,
het bestreden arrest de in het middel
aangeduide wetsbepalingen geschonden
heeft;
·
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest voor zoveel het de onder artikel 48.908 N van dienstjaar 1950, bij navordering van rechten over 19<17, opgenomen aanslagen vernietigt, voor zoveel het
de Staat veroordeelt tot terugbetaling
van alle sommen welke op grond van die
aanslagen onverschuldigd geind werden,
en :voor zoveel het over de kosten beslist ;
beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
12 juli 1955. - 2" kamer. - Voorzitter
en verslaggeve1·, H. Giroul, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende
conclusie, H. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van
Leynseele.
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13 juli 1955

1° VERBREKING. - ZAKEN VAN DIRECTE
BELASTINGEN. - MATERIELE MISSING IN DE
BliJSTREDEN BESLISSING. - MACHT VAN RET
HOF.
2° INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR RET HOF 'VAN BEROEP.
MACHT VAN RET HOF VAN BEROEP. - HOF
VAN BEROEP NIET GEBONDEN DOOR DE BESCHOUWINGEN IN FEITE EN IN RECHTE WAAROP DE VESTIGING VAN DE AANSLAG GEGROND IS.
3° INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. - VERBETERING, DOOR
DE ADMINISTRA'l'IE, VAN EEN ONJUIST BEVONDEN AANGIFTE. - GEMIDDELDE VAN DE 'l'USSEN 1 ,JANUARI EN 9 OCTOBER 19<!4 VERWEZENLIJKTE WINSTEN. VERMOEDEN DAT
VOOR DE R-AMING VAN DE INKOMSTEN VAN
HE'!' VIERDE KWARTAAL VAN 1944 DIENEN KAN.
¥ INKOMSTENBELASTINGEN.

-;- 940BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR. NIEUWE STUKKEN. NEERLEGGING V66R RET HOF VAN BER.OEP. Voon.WAARDEN,

1° Het hof heeft, ter beoo1·deUng van
een middel tot verbrelcing, bevoegdheid
om. een door de rechter in het opstellen
van de· motieven van zijn besUssing begane materiele missing te ve1·beteren,
wanneer die miss·ing lclaarblijlcend ttit
het telcstverband van de besUssing
blijlct (1).
2o Binnen de perlcen van de door het
beroep voorgelegde betwisting, is het
hof van beroep verpUcht zelf de g1·ond
van de aanslag te onderzoelcen; het is
niet gebonden door de beschouwingen
in feite en in rechte waarop de contr·olettr gestmtnd heeft om de aanslag te
vestigen (2).
3o H et gemiddelde van de door de belnstingplichtige tttssen 1 jamtMi 1940 en
9 october· 1944 verwezenlijlcte w·insten
lean door de administratie als vermoeden weerhouden worden om de ·belnstbare inlcomsten van het vierde kwnl'taal 1944 te mmen (3) .
4° De niettwe stttlclcen, waarvan de belastingplichtige tot staving van zijn beroep
voor het hof van beroep tegen de beslissing van de directettr gebntilc mag mnlcen, dienen door hem binnen de aoo1·
artilcel 9, tweeae lia, ·van de wet van
6 september 1895 vastgestelde te:rmijn
ter grijJie van het hof van beroep te
wo1·aen neergelega.
(PICARD-BR.ENTJENS, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER. VAN FINANCIEN.)
AR.R.ES'.r.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 28 mei 1954 gewezen door het
Hof v~n beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en U2 van
de Grondwet, 74bis van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 2 en 6 van de wet van 27 juni
1938, alsmede 2 en 7 van de besluiten van
16 juni 1941, 31 juli 1943 en 16 januari
1948 betreffende de nationale crisisbelasting, eerste onderdeel, doordat het be(1) Verbr., 27 april 1953 (Ar·r·. V erbr., 1953,
biz. 584; Bull. en PASIC., 1953, I, 660).
(2) Verbr., 18 mei 1954 (Arr. Verbr., 1954,
biz. 609; Bull. en PAsrc., 1954, I, 811);
8 maart en 7 juni 1955 (zie hoger, biz. 582
en 829); Bull. en PASIC., 1955, I, 755, 1075
en 1092) en verbr., 31 mei 1955 (Bull. en
PAsiC., 1955, I, 1075).

streden arrest verklaart dat de op 21 september 195i ten laste van aanlegger ingekohierde aanslagen regelmatig binnen de
wettelijke termijnen gevestigd geweest
waren, dan wanneer deze aanslagen bij
beslissing van de directeur der belastingen te Hasselt op 19 mei 1951 vernietigd
werden en de administratie niet meer
gerechtigd was buiten de termijn van
drle maanden vanaf de datum van de
definitieve beslissing tot nieuwe aanslagen op al of gedeelten derzelfde elementen over te gaan, en de op gezegde datum
ingekohierde aanslagen bijgevolg te laat
geschiedden naar de zin van voornoemd
artikel 74bis der samengeschakelde wetten
en nietig dienden verklaard te worden;
tweede onderdeel, doordat het bestreden
arrest aanleggers conclusies niet passend
beantwoordt en zich ertoe beperkt te
verklaren dat de wettekst, die de termijn van drie maand vanaf de datum
van de definitieve beslissing van de directeur der belastingen voorschrijft, dient
uitgelegd als aanvang nemend veertig
dagen na de datum van deze beslissing,
't is te zeggen na het verstrijken van de
voorziene termijn om tegen gezegde beslissing beroep in te dienen, dan wanneer
aanlegger in zijn conclusies voorgehouden
had dat : 1 o een definitieve beslissing juridisch ntet betekent een beslissing die in
kracht van gewijsde gegaan is maa-Ywel
een beslissing (van de directeur der belastingen) die de macht van de overheid,
cUe ze wijst uitput en dat bijgevolg een
beslissing van de directeur der belastingen definitief is zodra zij gewezen werd,
gezien deze ambtenaar bij zijn beslissing
van 19 mei 1951 zijn machten uitgeput
heeft en van het geschil outlast werd;
2° dat zelf zo voornoemd artikel 74bis
naar de er aan door het arrest gegeven
zin dient uitgelegd dan nog de betwiste
beslissing op de dag zelf van de uitspraak
in kracht van gewijsde gegaan was, gezien geen enkel beroep tegen deze beslissing kon ingediend worden :
Over de twee onderdelen samen :
Overwegende dat het bestreden arrest,
aanleggers conclusies beantwoordend,
vaststelt dat de nieuwe aanslagen krachtens artikel 74 van de samengeschakelde
wetten en 1 van de wet van 30 juli 1947
steeds nog tot 31 december 1954 (en niet
tot 31 december 1944 zoals bij loutere
materiele missing verklaard wordt) konden gevestigd worden ;
Overwegende dat ten overstaan van
(3) Zie onder meer verbr., 4 november 1952
(Ar·r. Verbr·., 1953, biz. 121; Bull. en PAsrc.,
1953, I, 1~5) en de nota 1 onder verbr.,
29 juni 1954 (Arr. Verbr., 1954, biz. 711;
Bull. en PASIC., I954, I, 945).
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deze vaststelling het eerste onderdeel
van het middel tegen een overtollige beweegreden van het arrest opkomt en, bij
gebrek a an belang, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de in het middel aangehaalde conclusies tengevolge van hierboven bedoelde vaststelling van de rechter over de grond zonder voorwerp waren
geworden; dat deze laatste derhalve niet
verplicht was ze nader te beantwoorden;
dat het tweede onderdeel van het middel
niet kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 en 112
.van de. Grondwet, 55 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 3, paragraaf 3, en 15 van de
wet van 16 october 1945, 1315 tot 1321 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest zonder voldoende motivering en met schentling van het aan de
akten verschuldigd geloof verklaart dat de
administrat~e, tot rechtvaardiging van de
tekenen en indicH~n, waaruit een hogere
welstand voortvloeit dan uit de aangegeven
inkomsten bleek, niet steunt, na 31 december 1WO op de uit de wet van 16 october 1945 voortvloeiende vermoedens, dan
wanneer uit het bericht van wijziging,
dat aan aanlegger op 21 augustus 1!J51 gestuurd werd, blijkt dat de administratie
vooral steunde op de vermoedens waarvan gewag in de wet van 16 october 1945
namelijk wat aangaat het liggend geld op
1 januari 1940 waarvan het bedrag, volgens het oordeel van de administratie,
niet hoger dan 25.000 frank mag zijn :
Overwegende dat het bestreden arrest,
om het bedrag van het liggend geld voorhanden op 1 januari 1940 te ramen, vaststelt dat «de vooroorlogse aangiften van
aanlegger niet toelaten het vermoed actief
in geld hoger dan 25.000 fr. te stellen >>;
dat het hof van beroep, niet gebonden
zijnde door de beschouwingen in feite of
in rechte waarop de controleur der belastingen zijn beslissing steunt, wettelijk,
op gronden die het hof eigen zijn, heeft
kunnen verklaren dat de betwiste aanslagen overeenkomstig artikel 55, paragraaf 1, alinea 3, van de samengeschakelde wetten en niet op de door de wet
van 16 october 1!J45 voorziene vermoedens
gevestigd werden, clat het aan het bericht
van wijziging verschuldigd geloof niet
gesclwnden werd en het bestreden arrest
passend gemotiveerd is;
Dat het middel derhalve niet kan aangenomen worden;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 11, 12, 97 en
112 van de Grondwet, 55 en 61, paragraaf 1, der samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, 1315,
1319, 1320 en 1321 van het Burgerlijk Wetboek, 2 en 15 van de wet van 16 october

1945, 189 en 200 van het Koninklijk besluit
van 30 november 1!J39, alsmede van het
Koninklijk besluit van 14 mei 1!J35, gewijzigd op 2 februari 1!J38 en bij artikel 1-4
van het Koninklijk besluit van 30 november Hi39, doordat het bestreden arrest,

het geloof schendend welk de. regelmatige
door aanlegger onderschreven aangiften
verschuldigd is, aanneemt dat de administratie op volcloencle wijze het bewijs
voorbrengt van het bestaan van de tekenen
en indicii~n, waaruit een hogere graad van
gegoeclheid dan uit de aangegeven inkomsten blijkt, door na 31 december 1!l50 en
in strijd met artikel 15 van de wet van
16 october 1945 de uitzonclerlijke vermoedens voortvloeiencle nit artikel 2, paragraaf 3, van dezelfcle wet in te roepen,
clan wanneer het aan de administratie
behoorcle anders clan door << verjaarde »
vermoedens het zeker bewijs van de werkelijkheicl van de beweerde tekenen en
indicH~n bij te brengen, en dan wanneer
het bestreden arrest, in strijd met de bepalingen van artikel 55 van de samenge·
schakelde wetten, aanlegger niet tot het
bewijs van de ongegrondheid van de beweringen van de administratie toegelaten
heeft door, met schencling van de artikelen !}7 van de Grondwet en 55 van de
samengeschakelde wetten het aanbod van
de hand te wijzen waarbij aanlegger verzocht het bewijs te mogen leveren dat de
willekeurig door de administratie op
50.255 frank geraamde huurgelden voor
de vijf betwiste jaren 112.500 frank bedroegen en door, met schending van de
artikelen 1315, 131!}, 1320 en 1321 van het
Burgerlijk Wetboek te verklaren dat de
tot bewijs van de bouwkosten van een
buitengoed te Henis door aanlegger overgelegde facturen onvolledig waren en
door het aanbod te verwerpen waarbij
aanlegger verzocht het bewijs te mogen
leveren dat de bouw van gezegd buitengoed in 1940 een aanvang genomen had :
Over het eerste onderdeel :
Overwegencle dat, wanneer de belastingplichtige een aangifte gedaan heeft die,
zoals ter zake, door de administratie onjuist bevonden werd, de belastbare grondslag door de administratie overeenkomstig artikel 55 van de samengeschakelcle
wetten mag geraamd worden;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de aanslagen in de gewone
belastingen niet op de door de wet van
16 october 1!J45 voorziene vermoedens,
maa1' overeenkomstig gezegd artikel 55
gevestigd werden, en bij het onderzoek
der verscheidene door aanlegger opgeworpen grieven (liggend geld, huurgelden,
bouw van een buitengoed) de tekenen en
indicii~n aanduidt waarop het steunt, dat
het verder er op wijst dat de administratie, door rechtmatige afleidingen nit deze
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van aanleggers inkomsten geleverd heeft;
Overwegende dat, met betrekking tot
de onderhoudskosten, volgens de vaststellingen van het arrest deze betwisting
aan de· directeur der belastingen niet
overgelegd werd; dat het middel, in zover het deze grief betreft, nieuw en derhalve terecht niet ontvankelijk verklaard
werd;
Overwegende dat, met betrekking tot
de winst van het vierde kwartaal 1944
nit het arrest blijkt dat deze winst bij
vergelijking met de vroegere winsten van
aanlegger voor de vijf oorlogsjaren geraamd werd en dat aanlegger niet bewijst dat zijn bedrijfsactiviteit in het
bewust tijdperk zou verminderd zijn; dat
het arrest derhalve heeft kunnen beslissen dat het door de administratie weerhouden cijfer gerechtvaardigd was;
Overwegende dat, in zover het voorhoudt dat de aanslagen op « verjaarde >>
vermoedens dit is, volgens aanlegger, op
bij de wet van 16 october 1945 voorziene
vermoedens zouden gevestigd zijn, het
middel derhalve door het arrest tegengesproken wordt en feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, in strijd met hetgeen
in het middel beweerd wordt, het arrest
aanlegger het recht niet ontzegt het bewijs van de ongegrondheid van de beweringen van de administratie in te brengen doch er op wijst dat het aan de belastingplichtige behoort door het aanbrengen van positieve en controleerbare elementen tegenbewijzen te leveren en, op
gronden die het in feite beoordeelt, aanleggers opwerpingen, betreffende de bewijskracht van de door de administratie
.weerhouden vermoedens, van de hand
wijst;
Overwegende dat, door aan te stippen
dat de administratie de lmurgelden volgens de jaarlijkse aangiften van aanlegger bepaald heeft, het bestreden arrest
vaststelt dat de administratie het haar
door artikel 55 van de samengeschakelde
wetten opgedragen bewijs geleverd heeft
en door er op te wijzen dat de nieuwe
elementen, waarop het aanbod van bewijs
steunde, niet binnen de door de wet voor
het neerleggen van nieuwe stukken bepaalde termijn neergelegd werden en derhalve, evenals het aanbod van bewijs,
van de hand dienden gewezen, het op
passende wijze antwoord op aanleggers
conclusies verstrekt en de verwerping ·van
diens aanbod van tegenbewijs rechtvaardigt;
Overwegende dat aanlegger ten aanzien
van het bouwen van een buitengoed te
Henis de stukken, waaraan het verschul-

digd geloof zou geschonden geweest Z1Jl1,
bij de voorziening niet gevoegd heeft;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de bouwkosten van dit
buitengoed · door de .administratie op
grond van vermoedens bewezen werden;
dat het, aangaande het door aanlegger
gedaan aanbod van tegenbewijs op souvereine wijze vaststelt dat de voorgebrachte elementen niet volledig zijn en
dat er dus het bewijs niet kan nit afgeleid worden dat de kostwaarde van de
villa overschat werd; dat deze gronden
volstaan om wettelijk het aanbod van
tegenbewijs van de hand te wijzen;
Dat het tweede onderdeel van het middel niet kan aangenomen worden·;
Over het vierde middel,' afgeleid uit
de schending van de artikelen 11, 12, 97
en 112 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest verklaart dat het aanlegger behoorde, met betrekking tot de aanslagen in de extrabelasting, het bewijs
van het juiste cijfer zijner inkomsten in
te brengen, vermits de aanslag van ambtswege had gevestigd geweest, en bij gebrek aan het aanbrengen van dit bewijs
het beroep ongegrond verklaart : 1° dan
wanneer de bedrijfswinsten van de betwiste dienstjaren regelmatig aangegeven
en belast werden en aanlegger zijn verscheidene bezittingen wettelijk gerechtvaarc1igd had zodat aanlegger moest aangezien worden als hebbende het bewijs
geleverd van het juiste bedrag der inkomsten binnen het betwist tijdperk bij middel van zijn voormelde aangiften welke
niet door de administratie verworpen
werden; 2° en dan wanneer de. door de
administratie ambtshalve gevestigde aanslagen winsten betreffen die niet verwezenlijkt en bijgevolg niet belastbaar waren, zodat het arrest aanslagen die gelijkstaan met een verbeurdverklaring of met
een onteigening als wettig aanziet, zulks
in strijd met de artikelen 11 en 12 van
de Grondwet :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het middel voorhoudt
dat aanlegger, in strijd met de vaststellingen van het arrest, moet aangezien
worden als hebbende wettelijk het juiste
bedrag zijner inlwmsten in verband met
de extrabelasting bijgebracht; dat, wijl
het geen enkele wetsbepaling betreffende
deze grief aanduidt, het eerste onderdeel
niet ontvankelijk is;
Over het 1tweede onderdeel :
Overwegehde dat, door te verklaren dat
de extrabelasting << terecht van ambtswege Wlll3 vastgesteld en dat aanlegger
het bewijs van het juiste bedrag van zijn
belastbare inkomsten niet bijgebracht
heeft », het arrest op feitelijke omstandigheden steunt die aan het toezicht van
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het hof ontsnappen en door het tegen de
directoriale beslissing ingesteld beroep
om gezegde redenen ongegrond te verklaren, passend de wettelijkheid van de
aanslag motiveert;
Dat het ·tweede onderdeel niet kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
13 juli 1955. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Versla,qgeve1·, H. Delahaye.
GelijlcltLidende oonol!LSie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Van Leynseele.

2e KAMER. -
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1°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. IN ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. VERWijziNG DOOR
RET ARREST NAAR DE REDENEN VAN DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN. WET1'ELI.TKHEID.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN. RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. ADMINIS'l'RATIE DIE DE INKOMSTEN VAN VIJF
JAREN GEZAMENLIJK EN NAAR VERMOEDENS
RAAMT EN ZE DAARNA IN VERHOUDING MET
DE VERMOEDE J AARLIJKSE INKOMS1'EN PER
JAAR INDEELT. WETTELIJKHEID.

1° Het hof van be1·oep, nitspraak doende
op een beroep in zalcen van direote belastingen, motivee1·t wettelijk zijn ar1'est door naa1· de 1·edenen van de beslissing van de dit·eotetw van de belastingen te 'l!erwijzen (1).
2° Aangezien de belasting op de bed1'ijfsinlcomsten, in de door de wet voo1·ziene
gevallen, op verrnoede inlcornsten mag
gevestigd wot·den, vermag de adrninistmtie de inlcornsten van vijf jaren gezarnenlij lc, naar vermoedens, te 1·amen
en ze daarna in verhouding met de
vermoede jaarlijkse inlcomsten per
dienstjaar in te de len (2) .
(DE BROYE, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FIN ANCIEN.)
ARREST.
RET

HOF; -

arrest, op 1 februari 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek, 55 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 2 en 6 van de bij besluit van
31 juli 1943 samengeordende wetten op
de nationale crisisbelasting, 19, 2, paragraaf 3, en 3, paragraaf 2, van de wet
van 16 october 1945, doordat het bestreden arrest verklaart « dat namelijk, het
onderzoek der bankrekeningen, geen overtuiging tot bewijs van afhalingen boven
de 24.000 frank medebrengt ll, dan wanneer uit het hierbijgevoegd neergelegd
stuk 6 blijkt dat 5.000 frank plus
23.846 fr. 50 plus 9.000 frank v66r 1 januari 1940 afgehaald werd, zodat het aan
de stukken Yerschuldigd geloof geschonden werd:
Overwegende dat het middel niet aan·
duidt waariu het artikel 55 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, de artikelen 2 en 6 van
de wetten op de nationale crisisbelasting
en 19 van de wet van 16 october 1945
zouden geschonden geweest zijn; dat het
middel in de mate waar het op die wetsbepalingen steunt niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de rechter over de
grond, zonder de vermeldingen van de
voorgebrachte bankrekeningen tegen te
spreken, op souvereine wijze de bewijskracht er van beoordelende, verklaart
dat het onderzoek van die stukken geen
overtuiging medebrengt in verband met
het bewijs dat afhalingen boven de
24.000 frank door aanlegger zelf gedaan
werden; dat het mid del niet kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97, 110 en
112 van de Grondwet, 131Ttot 1324, vooral
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek,
2, paragraaf 3, 3, paragraaf 2, 4, 5, 6
en 19 van de wet van 16 october 1945,
25, 27 en 55, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 2 en 6 van de bij besluit
van 31 juli 1943 samengeschakelde wetten
op de nationale crisisbelasting, doordat
het bestreden arrest in verband met de
stock op 1 januari Hl40 verklaart dat het

Gelet op het bestreden

(1) Verbr., 22 janual'i 1940 (Bull. en PAsrc.,
1940, I, 21, en nota 1); 7 maart 1950 (Arr.
Verbt·., 1950, blz. 454; Bttll. en PAsrc., 1950,
I, 482, en nota 2, blz. 483); 2 maart 191;>4
(A1-r. Verbr., 1954, blz. 450; Bull. en PAsrc.,
1954, I, 572).
(2) Zie onder meer verbr., 14 juli 1952

(A1·r. Verbr., 1952, blz. 653; Bull. en PAsrc.,
1952, I, 740); 23 januari en 31 maart 1953
(Arr. Verb1·., 1953, blz. 350 en 532 ; Bull.
en PAsrc., 1953, I, 381 en 598); 18 mei en
22 juni 1954 (A1·r. Vm·b1·., 1954, blz. 609 en
693; Bull. en PAsrc., 1954, I, 811 en 921);
7 en 14 december 1954, zie hager, blz. 238
en 272; Bttll. en PASIC., 1955, I, 332 en 375).
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door de beslissing uitgebrachte redenen
van verwerping, dan wanneer : 1o in de
beslissing niets te lezen valt nopens de op
27 november 1950 ter griffie van het Hof
van beroep te Brussel neergelegde inventarisboek ·stock 1 januari 1940, namelijk
neergelegd stuk XVII, waarvan sprake
in de conclusies van aanlegger, en welke
in dit verband het voornaamste bewijsmiddel uitmaakt; 2° in de beslissing geen
sprake is van in de conclusies genoemd
stuk 54, waarin de genaamde Ringoot
laat opmerken dat de inspecteur ten onrechte het attest Festre verwerpt, welk
stuk een bewijsmiddel uitmaakt, daar het
de overtuiging van een lid der administratie gevormd heeft, zodat het bestreden
arrest niet gemotiveerd is , daar het de
conclusies met betrekking tot beide gezegde punten niet beantwoord heeft :
Overwegende dat het middel niet aanduidt waarin de artikelen 25, 27 en 55
der samengeRchakelde wetten, 2 en 6 van
de wetten op de nationale crisisbelasting
zouden geschonden geweest zijn; dat het,
in de mate waarin het op die wetsbepaling steunt, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest aanleggers
beroep in verband met de waarde van de
stock op 1 januari 1940 ·verwerpt door
naar de gronden van de beslissing van·
de directeur te verwijzen;
1° Overwegende dat het zogezegde inventarisboek stock 1 januari 1940, als
zijnde zonder enigerlei waarde door de
beslissing van de directeur verworpen
"'erd om reden dat het een opgave is
« houdende opsomming van bedragen die
zo maar ineens werden opgemaakt om
ter zake te dienen )) ;
2° Overwegencle dat de door aanlegger
naar voren gebrachte bewering om een
zekere waarde aan het attest Festre te
laten toekennen een louter argument was
waarop het arrest geen bijzonder antwoord hoefde te geven;
Overwegende dat het arrest door zich
bij de motieven van de beslissing van de
directeur aan te slniten, clewelke reeds de
in de conclusies opgeworl)en eis, exceptie
of verweer ontmoet had, aan het vormvereiste van artikel 97 van de Grondwet
voldaan heeft ;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97, 110 en 112
van de Grondwet, 384, 1317 tot 1324 en
2279 van het Burgerlijk Wetboek, 25, 27,
31, 37, 38, 43, 55, paragraaf 1, 65 en 66
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 2 en 6
van de bij besluit van 31 juli 1943 samengeschakelcle wetten op de nationale
crisisbelasting, 19, 2, 3 en 11 van de wet
van 16 october 1945, eerste onderdeel,
doordat het bestreclen arrest verklaart

dat de vraag om dit bedrag van 89.099 fr.
nit het vermogensaccres te weren, in het
bezwaarschrift niet wordt overgenomen;
dat het ter zake om een nienwe eis gaat,
die derhalve niet meer ontvankelijk is )),
dan wanneer : a) om nit te maken of een
eis nieuw is, het hof had moeten onderzoeken of de eis voor de clirecteur werd
opgeworpen, hetgeen niet nooclzakelijk
bij het bezwaarschrift moet gebeuren,
maar ook door een later schrijven kan
gebeuren, mits dit v66r de beslissing geschie<'lt; b) deze eis de openbare orde aanbelangt en in het bijzonder de artikelen 2,
3 en 11 van de wet van 16 october 1945,
en door de rechter over de grond ambtshalve had moeten opgeworpen worden;
C) overigens de eis van aanlegger in de
beslissing onder punt IV behandeld wordt
clie er toe strekt het bezit van de dochter
door het invoeren van een tegenpost in
de kolom van 1 januari 1940 namelijk
fictieve lonen nit de belastbare grondslag
te weren, zodat het bezit der meerclerjarige clochter ten belope van 8\}.099 frank
wel het voorwerp van aan het hof van
beroep onderworpen betwisting heeft uitgemaakt; tweecle onderdeel, doordat het
bestreden arrest bij het bedrag der activa
van aanlegger, welke vermoed worden
van in de extrabelasting·, in hoofde v11n
aanlegger, belastbare inkomsten, winsten
of baten voort te komen, het bezit van
een derde (89.099 fr.) voegt, clan wanneer
aanlegger in zijn conclusies aanvoert clat
deze gelclen niet van hem voortkomen,
en dan wanneer het arrest weliswaar verklaart « dat het hier client opgemerkt dat
die som van 89.0£9 frank niet als eigen
inkomsten van de dochter maar wel als
een teken of indicie van de hoogte der
inkomsten van belanghebbende in de betwiste balans in a11mnerking genomen
wercl )), feit dat door niem11nd wordt betwist en duidelijk is en wa11rtegen aanlegger juist bezwaren aanvoert, maar niet
vaststelt dat gezegde som in feite een
door aanlegger behaald of verkregen inkomen, winst of baat uitmaakt, en niet
aanhaalt dat aanlegger het wettelijk genot van deze door de dochter verkregen
gelden zou hebben; en dan wanneer, wat
de tekenen of indicH~n betreft, het bezit
van derden geen tekenen of indicH~n kan
uitmaken :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest, alhoewel
verklarend dat de vraag, om het bezit van
de dochter ten bedrage van 89.099 frank
uit het vermogensaccres te weren, een
nieuwe eis is die als dusdanig niet meer
ontvankelijk is, niettemin over de grond
beslist en ~e vraag verwerpt om reden
dat het bezit van de dochter als teken of
indicie in aanmerking kwam; clat het
middel, opkomend tegen een overtollig
<<
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Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de rechter over de
grond, zonder de in het midde1 ingeroepen
wetteksten te schenden, bij een souvereine feitelijke beoordeling, kon beslissen
dat het door aanleggers bij hem inwonende niet werkende minderjarige dochter op 9 october 1944 bezeten geld een
teken of indicie was waaruit een hogere
graad van gegoedheid van aanlegger
bleek; dat hij hierdoor impliciet doch
noodzakelijk vastgesteld heeft dat bedoelde geldsom afkomstig was van de
belastbare inkomsten van aanlegger zelf;
dat het arrest aldns een passend antwoord op de conclnsies van aanlegger yerstrekt heeft en dat het middel niet kan
aangenomen worden;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97, 110 en 112
van de Grondwet, 1317 tot 1324 van het
Bnrgerlijk Wetboek, 55, paragraaf 1, van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, 19, 2, 3, 4, 5
van de wet van 16 october 1945, doordat
het bestreden arrest verklaart dat het
dnbbel gebrnik, met betrekking tot · de
nitgaven wegens Ievensonderhond en tot
de winst van het laatste kwartaal, onbestaande is, dan wanneer nit de beslissing
dnidelijk blijkt dat het levensonderhond
over vijf voile jaren (dns laatste kwartaal 1944 inbegrepen) berekend werd en
dat 6.000 frank winst voor ditzelfde
kwartaal wordt gerekend, zodat het aan
de stnkken verschnldigd geloof geschonden werd:
Overwegende dat bet arrest, het bestaan en de waanle van de door de administratie bi.i wijze van tekenen of indicH\n aangehaalde feiten en omstandigbeden beoordelende, er uit in feite en derhalve sonverein afieidt dat het beweerd
dtibbel gebrnik niet bestaat; dat bet, om
tot dit besluit te komen, g·eenszins de
termen van de directoriale beslissing miskend beeft; dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Over bet vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97. 110 en 112
van de Grondwet, 1317 tot 1324 van het
Burgerlijk Wetboek, 25, 27, 32, paragraaf 1, 53, paragraaf 1, 55, paragraaf 1,
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 2 en 6
van de wetten op de nationale crisistaks,
doordat het bestreden arrest de door de
administratie aangevoerde fortuintoestand als een geheel van tekenen en indicien beschonwt, welke bestaat nit bezitselementen respectievelijk op 1 januari
1940 en op 9 october 1944, uit welker vergelijking een accrcs blijkt; dan wanneer
VERBR.,
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de aangevoerde elementen, het karakter
van tekenen of indicien niet kunnen hebben, daar de wet eist dat deze van een
jaarlijks inkomen zouden laten blijken,
terwijl het accres terzake over vier jaar
en negen maanden slaat :
Overwegende dat niets zich verzet tegen
het aanwenden van het aldns vastgesteld
accres als teken of indicie, in de zin van
artikel 55, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten, om de aanslagen in de
gewone belastingen, per jaar en in verhouding met de vermoede verrijking, te
vestigen; da t het mid del naar recht faalt;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de memorie van wederantwoord,
welke aanlegger niet gerechtigd was neer
te leggen, wijl verweerder geen grond
van niet-ontvankelijkheid opgeworpen
had, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
13 juli 1955. - 2" kamer. - Voo1·zitter,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye.
- Gelijkluiilenae oonolusie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. DeJafontaine (van de Balie van Kortrijk) en
Van Leynseele.

1e

KAMER.-

14 juli 1955

OVEREENKOMST. ONREGELMATIGE VERBREKING VAN EEN CONTRACT. VONNIS VEROORDELEND TOT EEN IN RET CONTRACT NIET
OMSCHREVEN PRESTATIE. VEROORDELING
GEGROND OP EEN NADEEL DAT GEBEURLIJK ZOU
KUNNEN BE,ROKKEND WORDEN. 0NWET'l'ELIJKHEID.

De rechter die, na te hebben vastgestela
aat een pa1·tij een contract onregelmati.rJ verb1·oken heeft, ze verooraeelt niet
alleen tot het herstellen van het zekm·
aoor ae meaecontractant geleaen naaeel, maar bovenaien tot een in het
contract niet omschreven prestatie op
,qrona van een toekomstig naileel (( ilat
gebmt1'lijle zott kttnnen berokkena wm·aen ll, schendt bi.i ilit lrtat8te (lispositief ae a1·tilcelen 1149 en 1150 va.n het
B11rgerlijlc Wetboelc (1).
(INSTELLING TE ALGEMENEN NUTTE
((PRO JUVENTUTE ll, T. ALEXANDRE.)
ARREST.

HET HOF; -

Gelet op de bestreden

(1) Raadpl. verbr., 26 januari 1953 (Arr.

V erbr., 1953, blz. 351; Bull. en PAsiC., 1953,
I, 394) en de verwijzingen vermeld in nota 1.
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sententie, op 25 october 1954 gewezen
door de werkrechtersraad van beroep te
Brussel, kamer voor bedienden;
Overwegende dat uit de aan het hof
overgelegde stukken blijkt dat verweerder, bediende bij aanlegster, op 6 october
1952 met een jaar opzegging afgedankt
werd;
Dat hij aanlegster dagvaardde ten einde
voor recht te doen zeggen dat hij was
afgedankt geweest met schendihg van
het conventioneel statuut dat de betrekkingen tussen aanlegster en de leden van
haar bediendenpersoneel beheerst, aanlegster tot betaling van 300.000 frank
schadevergoeding wegens onregelmatige
afdanking te doen veroordelen, zich het
recht te doen toekennen op een in principe op 7.069 frank bepaald maandelijks
pensioen en aanlegster te doen veroordelen om nu reeds het kapitaal van het
pensioen bij een door het ter zake beslissend gerecht aan te duiden verzekeringsvennootschap te vestigen;
Dat de rechter over de grond die eisen
tpewijst, behalve wat het bedrag der vergoeding aangaat welke hij op 102.000 fr.
vaststelt;
Dat hij beslist dat aanlegster het pensioen bij de maatschappij «La Royale
Belge >> moest vestigen ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 77 en 123 van
de wet van 9 juli 1926 betreffencle de
werkrechtersraden, doordat de bestreden
beslissing ten aanzien van· de eis betreffende de huidige vestiging van het kapitaal van het door verweerder in verbreking gevorderde pensioen geen beknopte
samenvatting van de verdediging bevat :
Overwegende dat de werkrechtersraad
van beroep, vooraleer de grond der respectieve stellingen van aanlegster en verweerder te onderzoeken, verklaart : « dat
appellante (aanlegster in verbreking)
geenszins het door verweerder verkregen
recht op een pensioen betwist, welk recht
evenwel voorwaardelijk is en eerst op
een bepaald tijdstip, zijnde vanaf 1 juli
UG4, gevolgen zal hebben », << dat zij zich
dienvolgens bereid verklaart aan ge"intimeerde een jaarlijks pensioen te storten,
betaalbaar vanaf 1 jnli 196i en berekend
volgens de regelen van het « Statut Compagnie Beige», maar aanvoert dat het
niet mogelijk is thans het kapitaal dat
op bovengemelde datum aan gei"ntimeerde
zal toekomen te berekenen, en dat derhalve de eis, strekkende tot het bekomen
van de vestiging van het kapitaal van
dat pensioen ongegrond is »;
Overwegencle dat deze vermeldingen
de bij de artikelen 77 en 123 van de wet
van 9 juli 1926 voorgeschreven beknopte
samenvatting van de eis en van de verdediging uitmaken;

Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest,
in dit opzicht het beroepen vonnis bevestigend, beslist heeft dat verweerc1er recht
had op een pensioen van 7.069 frank per
maand, met de helft te verminderen in
geval van overleving van zijn echtgenote
of van de kinderen, welk pensioen vanaf
1 juli 1964 betaalbaar is, en aanlegster
veroordeeld heeft om nu reeds het kapitaal van dat pensioen bij de verzekeringsmaatschappij « La Royale Belge » te vestigen, zonder de verscheidene verweermiddelen te beantwoorden welke door
aanlegster bij haar conclusies v66r de
werkrechtersraad van beroep naa:r voren
werden gebracht, en luidens· dewelke :
1° « het recht dat gei"ntimeerde (verweerder in verbreking) contractueel verkregen
heeft enkel het recht op een pensioen is,
welk recht I voorwaardelijk is en slechts
op een bepalald tijdstip gevolgen zal hellben, zijnde de bepaalde datum van 1 juli
1964 »; « de schuldvordering van gei"ntimeerde thans niet opeisbaar is, en het
misschien nimmer zal zijn; geintimeerde bijgevolg client te bewijzen dat
hij nit de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomsten een recht put op de
vervroegde vestiging van het kapitaal van
zijn pensioen, bepaald met inaanmerkingneming van zijn kansen op overleving; dit bewijs niet bijgebracht wordt
en de Raad, bij ontstentenis van juridi~
sclle grondslag voor dergelijke eis, hem
dienvolgens niet kan toewijzen, daar de
vordering in elk geval voorbarig is; 2° het
juiste bedrag dat het gebeurlijk op 1 juli
1964 te betalen pensioen zal belopen onmogelijk kon berekend worden omdat het
statuut, gelleten « Compagnie Beige » bepaalt dat alle sommen afgetrokken worden welke de verkrijger als ouderdoms-,
invaliditeits-, oorlogsinvaliditeits-, staatspensioen, enz. geniet, overeenkomstig de
wetten welke van kracht zijn wanneer
hem zijn jaarlijkse vergoeding wordt uitgekeerd, en dat mitsdien het bedrag van
het pensioen slecllts zou kunnen vastgesteld worden op het tijdstip waarop !let
gebeurlijk opeisbaar zou worden; 3° de
reclltbank, bij gebrek aan enig beding in
de overeenkomst der 11artijen, aan geen
enkele wet !let recllt kon ontlenen !let
voorwerp van de verbintenis te wijzigen
en nu reeds appellante te verplicllten !let
kapitaal van !let besproken pensl.oen te
vestigen; en doordat de werkrechtcrsraad
van beroep, waar llij zicll ertoe beperkt
te zeggen dat verweerders eisen gereclltvaardigd waren en verklaart dat de door
hem gelaste maatregelen ten doel hadden
«elk nadeel te vergoeden dat aan ge"intimeerde gebeurlijk door de onrechtvaarclige en onverantwoorde beslissing van
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aangeduide . bepaling der Grondwet geschonden heeft :
Overwegende dat· de bestreden sententie beslist dat verweerder vanaf 1 juli
1964 recht zal hebben op een pensioen, berekend op basis van 7.069 frank, maar
ook verklaart dat cle andere in de overeenkomst tussen partijen aangecluide pensioenen van die som zullen moeten worden afgetrokken;
Dat zij bepaalt dat de wederzijdse rechten der partijen zullen vastgesteld worden wanneer de .betaling van het pensioen
opeisbaar zal worden;
Dat zij mitsdien een passend antwoord
op aanlegsters tweede verweer verstrekt;
Overwegende dat de sententie op het
tweede en het derde verweer der conclusies antwoordt dat de onmiddellijke vestiging van het kapitaal van het pensioen
dient gelast te worden om cc elk nadeel te
vergoeden dat gebeurlijk door de onrechtvaardige en onverantwoorde beslissing
van aanlegster aan verweerder zou kunnen berokkend worden l) ;
Dat deze beschouwing, welke naar
recht de gegrondheid ervan ook mage
zijn, een passend antwoord op de conclusies nitmaakt;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1149, 1150, 1151 en 1186 van
het Bnrgerlijk Wetboek, doordat de bestreden beslissing vastgesteld heeft, enerzijds, dat de wederzijdse rechten der- partijen met betrekking tot het door verweerder gevorderde pensioen, nog niet
bepaald zijn en dat verweerders recht op
een pensioen nog niet opeisbaar is, en,
anderzijds, beslist lieeft dat aanlegster
desniettemin ertoe verplich t diende te
worden thans reeds het kapitaal van het
besproken pensioen te vestigen, ten einde
elk nadeel te vergoeden dat gebenrlijk aan
geintimeerde zou kunnen berokkend worden, doordat bijgevolg, eerste onderdeel,
waar zij tegelijk beslist dat verweerders
recht op een pensioen thans niet kan bepaald worden, en, aan de andere kant,
waar zij het beroepen vonnis bevestigt
hetwelk cc verklaart dat verweerder recht
heeft op een vanaf 1 juli 1964 betaalbaar
pensioen... op de basis van 7.069 frank
per maand ll, en waar zij desondanks beslist de krenking te vergoeden wclke aan
dat recht zon kunnen worden toegebracht,
de bestreden beslissing een tegenstrijdigheid in de gronden bevat welke met het
ontbreken daarvan gelijkstaat; tweede onderdeel, waar zij aanlegster veroordeelt
om thans reeds het kapitaal van het pen-

sioen te vestigen ten einde elk nadeel te
vergoeden dat gebenrlijk aan verweerder
mocht worden berokkend, de bestreden
beslissing maatregelen gelast -om een schade te herstellen welke zich niet voorgedaan heeft en welke schijnt te bestaan in
de krenking van een trouwens niet bepaald recht, dan wanneer de rechter, zonder zijn macht te buiten te gaan, geen
andere schadevergoeding kan toestaan
dan die welke overeenstemt met het verlies dat de schuldeiser ondergaan heeft
en met de winst die hij gederfd heeft,
en die het onmiddellijk en rechtstreeks
gevolg uitmaken van het niet nakomen
van <le overeenkomst, hetgeen juist daardoor het herstellen nitsluit van de gevolgen van de gebeurlijke niet-uitvoering
van een overeenkomst welker prestaties
noch bepaald, noch opeisbaar zijn; derde
onclerdeel, waar zij beslist. dat het toekennen, als schadevergoeding, van een
sam van 102.000 frank de schadeveroorzakencle gevolgen zal herstellen van de
beslissing waarbij aanlegster het tussen
partijen gesloten contract v66r zijn verstrijking verbroken heeft, en waar het
aanlegster veroordeelt om thans reeds het
kapitaal van het pensioen te vestigen ten
einde elk nadeel te vergoeden clat nit die
beslissing mocht spruiten, cle bestreden
sententie nag een tegenstrijdigheid in
haar motieven inhoudt welke met het ontbreken van motieven g·elijkstaat :
Over het tweede en het derde onderdee! :
Overwegende dat de bestreden sententie, ofschoon zij aanlegster veroordeelt,
wegens de font clie zij begaan heeft door
verweerder onregelmatig af te danken,
hem een vergoeding van 102.000 frank te
betalen bovendien beslist dat aanlegster
om red~n van die zelfde font onmiddellijk
het kapitaal van het pensioen dat krachtens het contract vanaf 1 juli 1964 verschnldigd is, bij een verzekeringsorganisme client te vestigen ;
Overwegende dat zij deze tweede ver. oordeling steunt op de beschonwing « dat
elk nadeel client vergoed te worden dat
gebeurlijk aan geintimeerde door de ~n
rechtvaardige ~n onverantwoorde besllssing van appellante zou knnnen berokkencl worden )) ;
Overwegende dat de bestreden sententie · door aanlegster mitsdien tot een in
het contract niet omschreven prestatie
te veroordelen, om reden van een nadeel
waarvan zij noch de aard noch de elementen aangeeft en hetwelk zij zelf beschouwt als nog maar een nadeel zijnde
« clat gebeurlijk zou knnnen berokkend
worden ll, de in het middel aangeduide
wetsbepalingen geschonden heeft;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat dit onderdeel van het
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middel opkomt tegen hetzelfde dispositief
als datgene dat in het tweede en het
derde onderdeel bestreden wordt;
Dat het om reden van de hierna op het
tweede en het derde onderdeel uit te spreken verbreking nutteloos .is dit onderdeel
te onderzoeken ;
Om die redenen, verbreekt de bestreden sententie, doch enkel voor zoveel
aanlegster daarbij veroordeeld wordt om
het kapitaal van het pensioen dat aan
verweerder vanaf 1 juli 1964 zal toekomen
bij een verzekeringsmaatschappij, ten
deze «La Royale Beige ll, te vestigen,
en daarbij over de kosten uitspraak gedaan wordt; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder en aanlegster respectievelijk tot
twee derde en een derde der kosten; verwijst de_ aldus beperkte zaak naar de
werkrechtersraad van beroep te Bergen,
kamer voor bedieuden.

14 juli 1955. - 1" kamer. - Voon::itter,
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Piret. - Gelijlcluidende conclusies, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. - Pleiters, HH . .Ansiaux en Van Ryn.
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1°

VONNISSEN EN .ARRESTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. - BESLISSING DOOR
DE RECHTER IN HOGER BEROEP GEWEZEN. .AKTE VAN BEROEP NIE1' BIJ DE MINUUT VAN
DE BESLISSING GEVOEGD. VERZUIM DAT
DE NIETIGHEID VAN DE BESLISSING NIET MEDEBRENG'l'.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.
BIJ TE VOEGEN STUKKEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - .AKTE VAN BEROEP. - GEVAL WAARIN EEN UITGIF1'E OF HET BETEKEND
AFSCHRIFT VAN DE AKTE VAN BEROEP VOOR
HET HOF VAN VERBREKING DIENT OVERGELEGD.
3° PLEITBEZORGER. - RECHTBANK VAN
EERSTE AANLEG. - PLEI'l'BEZORGER GEACHT
TE HANDELEN UIT KRACHT VAN EEN REGELMATIGE LASTGEVING VAN DE VENNOOTSCHAP
WELKE HIJ VERKLAART TE VER'l'EGENWOORDIGEN. TEGENBEWIJS. VERKLAHING
VAN DE PLEI'l'BEZORGER WAARUIT BLIJKT DAT
(1) Raadpl. het v~rslag aan de Koning v66r
het koninklijk besluit nr. 224 van 24 december 1935 (Pasinomie, 1935, biz. 859).
(2) Verbr., 11 januari 1945 (Bull. en PAsiC.,

DE LAS'l'GEVING HEM NIET DOOR EEN ORGAAN
VAN DE VENNOOTSCHAP VERLEEND WEHD.

4°

REDENEN V.AN DE VONNISSEN
EN .ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. - CONCLUSIES AANVOEREND DAT LASTGEVING AAN EEN PLEITBEZORGER DOOH EEN
OHGAAN VAN EEN VENNOOTSCHAP VERLEEND
WERD. CONCLUSIES VERWORPEN OJII DE
REDEN DA1' DE LASTGEVING DOOR EEN DERDE
VERLEEND WERD. RECHTER NIET BEHOEVEND VAN AMBTSWEGE DE REDEN OP TE GEVEN
WAAROM DIE LASTGEVING NIET KAN WORDEN
BESCHOUWD ALS DOOR EEN ORGAAN VAN DE
VENNOOTSCHAP GELDIG GEMAAKT OF GOEDGEKEURD ZIJNDE GEWEEST.

1° De omstandighC'icl dat de alcte van be1·oep niet gehecht is gebleven aan ae
mimmt van de door een rechter in hogm· beroep gewezen beslissing, in btwgerlijlce zaken, bTengt, daarom alleen,
de nietiglwid van de beslissing niet
mede (1). (Wetbboek van burgerlijke
rechtspleging, art. 141 en 143.)
2° In bu1·gerlij lee zalcen is de overlegg·ing,
v66r het Hot van ·ve1·brelcing, van een
ttitgifte of van het betelcencl afschrift
van de stttlclcen die, overeenlcomstig de
cwtilcelen 141 en 143 van het Wetboelc
van bHrged·ijlce 1·echtspleging, aan de
minuut van het vonnis ot van ·het ar1'est dienen te worden gehecht, en oncler
meer de akte van beroep, alleen vereist
indien die overlegging noodzalcelij lc is
om de ontvctnlcelijkheid van de voorziening of de geg1·ondheirl van een m·irldel
na te gaan (2).
3° De pleitbezo1'g(W is slechts geacht v66r
rle rechtbanlc t;an eerste aanleg te handelen ttit lwacht vetn een 1·egelmntige
lnstgev·ing verleend floor een vennootschap, wellce Mj verkletart te vertegenwoordigen, voo1· zoveel e1· ttit zijn t;m·klaring niet blijlct flett fle lastgeving
hem niet door een o1·gann van die vennootschap verleend ·is geworden (3).
4° De rechter over fle grand, v66r de·wellce aangevoerfl werfl dat lastgeving
etetn een pleUbezo1·ge1· door een organn vnn een vennootschap wercl verleend om deze te ve1·tegenwoorfligen,
behoett niet, na die nan·voering te hebben verworpen, van etmbtswege de reden
op te geven waarom fle door een derde
verleende lnstgeving niet als doo1· een
orgaan vnn de vennootschap gelclig gemaalct of goedgekeurd lwn beschonwd
1.oorden.
1945, I, 82); 4 october 1951 (Arr. Verbr.,
1952, blz. 38; Bull. en FAsiC., 1952, I, 41).
(3) Verbr., 15 october 1951 en 3 maart 1952
(Arr. Verbr., 1952, blz. 73 en 343; Bull. en
PASIC., 1952, I, 77 en 393).
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(N. V. «CINEMA LE ROY>>,
T. N. V. <<LA CAMBRE>>.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 juli 1953 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 141 en 143 van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, gewijzigd bij artikel 1 van het
koninklijk besluit nr 224 van 24 december
1945, 470 van hetzelfde wetboek gewijzigd bij artikel 22 van het koninklijk besluit nr 300 van 30 maart 1936, en 97 van
de Grondwet, doordat het exploot tot inleiding van het geding waarover bij het
bestreden vonnis uitspraak is gedaan geweest, - te weten : « de akte van beroe,p, geregistreerd en betekend bij exploot van deurwaarder Mellaerts, ter
standplaats Brussel, van 25 april 1952 ten
verzoeke van de partij d' Aollt », in die
termen in het vonnis aangeduid, - niet
aan de minuut van voormeld vonnis is gehecht geweest, zoals bij de artikelen 141
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering vereist wordt, doordat de schending van deze substantiele formaliteit
het Hof van verbreking in de onmogelijkheid stelt de wettelijkheid der bestreden beslissing na te gaan, en mitsdien
de. nietigheid ervan met zich brengt :
Overwegende, aan de ene zijde, dat
noch artikel 141 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, noch enige
andere wetsbepaling een vonnis waarbij
over een hoger beroep uitspraak wordt
gedaan nietig verklaart om reden dat de
akte van beroep niet aan de minuut van
dat vonnis gehecht is;
Overwegende, aan de andere zijde, dat
artikel143 van hetzelfde wetboek vreemd
is aan de voorziening in verbreking; dat
de over legging van een uitgifte, of van het
betekend afschrift van de akte van beroep alleen vereist is indien zij noodzakelijk is om het Hof van verbreking in
de mogelijkheid te stellen de ontvankelijkheid der voorziening of haar gegrondheid na te gaan ;
Overwegende dat ten deze de ontvankelijkheid der voorziening en de gegrondheid van het derde middel onafhankelijk
zijn van de overlegging van de uitgifte of
van het betekend afschrift der akte van
beroep; dat, aangezien het betekend afschrift van deze akte door verweerders
regelmatig overgelegd werd, is het hof in
staat is de gegrondheid van het tweede
mid del te beoordelen;
Waaruit volgt dat het eerste middel
niet kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de

schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk; Wetboek, 61, 173
en 352 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, en 97 van de Grondwet,
doordat, uitspraak te doen hebbend over
de conclusies waarbij aanlegster deed gelden dat het hoger beroep geldig ingesteld werd, vermits dit was geschied bij
een exploot hetwelk aanzegging inhield
van het feit dat M•r Jules d'Aollt, pleitbezorger, de door haar gekozen lasthebber
was om hoger beroep in te stellen en dat
hij door haar gelast was alle akten dier
procedure te ·stellen, en ook dat de aldus
betekende akte van beroep, aangezien zij
niet ontkend werd, mitsdien als uitgaande van aanlegster zelf, diende te worden
aangezien, zodat het weglaten, in dat
exploot, van de namen der fungerende beheerders enkel te beschouwen was als een
vormgebrek, waarop artikel 173 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
toepasselijk was, het bestreden vonnis,
na erop te hebben gewezen « dat het onbetwistbaar is dat de pleitbezorger, wanneer hij verklaart zich namens de vennootschap te stellen, geacht wordt een
regelmatige lastgeving ontvangen te hebben, en wel van personen welke bevoegd
waren om ze hem te verlenen, dit wil zeggen, ten deze de raad van beheer van de
naamloze vennootschap « Cinema Le
Roy», en na zelfs vastgesteld te hebben
« dat de beroepende partij een verklaring overlegt van de huidige raad van
beheer van de naamloze vennootschap
«Cinema Le Roy>>, gedagtekend 25 juni
1952, volgens welke die raad bevestigt dat
M•r d' Aollt zich op zijn onderrichtingen
gesteld heeft en de litigieuze akte van
beroep heeft doen betekenen >>, desondanks beslist dat « uit de akte (van beroep) zelf en uit de aanstelling blijkt dat
pleitbezorger d' Aollt zijn volmacht juist
ontvangen heeft van personen welke bij
name door de instrumenterende deurwaarder opgegeven worden, namelijk de
heren Coppens en anderen », en daaruit
afleidt « dat dienvolgens niet geldig kan
beweerd worden dat zijn aanstelling (geschied in de akte van beroep zelf), namens natuurlijke personen die over geen
machten beschikken, hem machtigde om
tezelfdertijd geldig hoger beroep in te
stellen in naam van de regelmatige raad
van beheer, waarvan hij geenszins en te
genen tijde v66r 26 april 1952 de bijzondere lasthebber of gevolmachtigde schijnt
geweest te zijn >>; dan wanneer : 1 o noch
uit de vermeldingen van de akte van
beroep, noch nit de stelling blijkt dat
pleitbezorger d'Aollt zijn lastgeving zou
ontvangen hebben van personen welke
bij name door de instrumenterende deurwaarder opgegeven werden (schending
van het aan de akten verschuldigcl geloof), en dat de pleitbezorger niet be-
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lastgeving te bewijzen (schending van de
artikelen 61 en 352 van het Wetboek van
bnrgerlijke rechtsvordering) : 2° door te
beslissen, enerzijds, dat, wanneer cen
pleitbezorger verklaart zich namens een
vennootschap te stellen, hij geacht wordt
zijn lastgeving ontvangen te hebben van
personen welke bevoegd zijn om hem die
te verlenen, en door, anderzijds, de aanvoering van aanlegster te verwerpen om
de reden dat geenszins blijkt dat pleitbezorger d'Aoilt de bijzondere lasthebber of
de gevolmachtigde «van de regelmatige
raad van beheer >> zon geweest zijn, zonder overigens zijn zienswijze toe te lichten ten aanzien van de schriftelijke verklaring van 25 jnni 1952, welker overlegging het vaststelt, het vonnis op strijdige,
of, althans op onvoldoende en dnbbelzinnige gronden stennt (schending van artikel 97 van de Gronclwet) :
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende. dat de door verweerders
in betekend afscllrift overgelegde alde
van 26 april 1952 vermeldt dat hoger beroep ingesteld wordt << ten verzoeke van
de aanleggende vennootschap, op vervolging en benaarstiging van haar raad van
beheer; samengesteld nit Henri Bnchkremer, Andre Coppens, Roger Coppens en
Marcelle Coppens, voor wie Mer Jules
d'Aoi'lt, pleitbezorger bij de Reclltbank
van eerste aanleg te Brnssel, gesteld is
en zal optreden >>;
Dat het bestreden vonnis het aan voormelde akte verschnldigd geloof niet miskend heeft waar het beslist dat de voor
aanlegster aangestelde pleitbezorger zijn
lastgeving van de daarin aangednide natnnrlijke personen ontvangen heeft;
Overwegende . dat de pleitbezorger
slechts geacht is te handelen nit kracht
van een lastgeving welke regelmatig verleend werd door de vennootschap welke
hij verklaart te vertegenwoordigen, voor
zoveel er nit zijn eigen verklaring niet
blijkt dat de lastgeving niet door een
wettelijk orgaan dier vennootschap verleend geworden is ;
Overwegende dat het eerste onderdeel
van het middel niet kan aangenomen worden;
Over het tweede ondcrdeel :
Overwegende dat, waar het eerst aangenomen heeft « dat de pleitbezorger,
wanneer hij verklaart zich namens een
vennootschap te stellen, geacht wordt een
regelmatige lastgeving ontvangen te hebben >>, en waar het vervolgens beslist
heeft dat dit vermoeden niet kan gelden
wanneer, zoals ter zake, « er uit de akte
zelf en nit de stelling blijkt >l da t de
pleitbezorger zijn lastgeving ontvangen

heeft van personen welke toentertijd in
de vennootschap generlei bevoegdheid
meer hadden, het bestreden vonnis geen
strijdige vaststellingen inhondt;
Dat het tweede onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis :
1 o uitdrukkelijk er op wijst « dat de beroepende partij een van 26 juni 1952 gedagtekende verklaring van de huidige
raad van beheer van de naamloze vennootschap « Cinema Le Roy >> overlegt,
volgens welke die raad bevestigt dat
Mer d'Aoi1t zich op zijn onderrichtingen
gesteld l1eeft en bedoelde akte van beroep
heeft doen betekenen >>; 2° anderzijds beslist dat (geintimeerden ten deze belang
erbij hebben zich met die hoedanigheid
(van wettelijke lastgevers van aanlegster) en met de persoonlijkheid zelf van
appellanten in te laten, ten einde inzonderheid te vermijden dat, na het eindigen
van het proces, de vennootschap, vertegenwoordigd door haar werkelijke raad
van beheer, zou knnnen staande houden
dat zij onregelmatig vertegenwoordigd
geweest is en, aangezien zij bij de rechtspleging geen partij geweest is, zij een
nienw geding zon eisen of aanleggen >>,
daaruit afleidend dat dit belang volstaat
om een akte van hoger beroep ingesteld
door partijen welke bij de vordering geen
belang meer hadden als nietig en niet
ontvankelijk te beschonwen; 3° desondanks uitdrnkkelijk nalaat te onderzoeken of de machtiging van de pleitbezorger
na de totstandkoming van de bestreden
akte regelmatig geldig gemaakt en goedgekeurd geweest is, dan wanneer het
gelclig maken of de bevestiging van die
machtiging bij de verklaring van 25 jnni
1952, waarvan het vonnis nitdrukkelijk
gewag maakt, evenwel van aard was om
het belang te cloen verdwijnen dat. het
bestreden vonnis tot staving van de nietigheid van de akte van beroep inriep,
dat die strijdige, onsamenhangende of
althans onvoldoende motieven met het
ontbreken van motieven gelijkstaan :
Overwegende dat het vonnis weliswaar
vaststelt dat de nienwe raad van beheer
van aanlegster op 25 juni 1952, dit is na
het verstrijken van de termijn tot hoger
beroep, een verklaring getekend had luidens welke « Mer d' Aoilt zich op zijn onderrichtingen heeft gesteld en de akte van
boger beroep doen betekenen heeft >> ;
Dat, waar het beslist dat zodanige verklaring verweerders evenwel blootgesteld
liet aan het gevaar dat de aanleggende
vennootschap na het proces zon kunnen
beweren dat zij onregelmatig vertegenwoordigd geworden was en een nieuwe
vordering zou kunnen aanvangen, het
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vonnis noch onsamenhangendheid, noch
tegenstrijdigheid vertoont;
Overwegende dat, aangezien aanlegster
v66r de rechtei' over de· grond niet doen
gelden had dat de verklaring van 25 juni
1952 geldigverklaring of bevestiging van
de volmacht van de pleitbezorger met
zich brengt, de rechter niet behoefde de
redenen op te geven waarom voormelde
verklaring die uitwerking niet had;
Overwegende dat het vonnis dienvolgens geen schending van artikel 97 van
de Grondwet inhoudt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

1-'erklaring te bepe1"lcen dat de overeenlcomst niet strijdig met de bedoelde reg)ementering is {1).

(P.Y.B.A. <<NOUVELLES FONDERIES D'ESSCHEN
'1'. GOB.)

ll,

AHREST.

Wannee1· conclusies de door de eerste
1·echter aan een overeenlcomst gegeven
interpretatie betwisten om de reden dat
die interpretat-ie een door een bepaalde
reglenwnte1"'ing
verboden
overdracht
onderstelt, verstrelct daarop een d1tbbelzinnig antwoord en is derhalve niet gemotiveerd in de zin van artilcel 97 van
de Grondwet, het arrest dat het be-roepen vonnis bevestigt door zich bij de

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1953 gewezen door bet
Hof van beroep te Luik;
Over bet eerste middel, afgeleW 1 nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat bet · bestreden arrest zicb
ertoe beperkt te verklaren dat aanlegster
in verbreking « voor de eerste maal in
boger beroep betoogt dat de overeenkomst
nietig is; dat dit middel niet beboeft onderzocbt te worden; dat immers bet litigieuze contract nocb met de openbare
orde, nocb met de bepalingen vervat in
de besluiten van 6 october 1944 betreffende de controle op de wissel, nocb met
de bepalingen waarbij voormelde besluiten naderband gewijzigd of aangevuld
werden strijdig is; dat bet contract mitsdien wederrecbtelijk was en dat geen wettelijk beletsel de uitvoering ervan had
kunnen verhinderen ll, en vervolgens aanlegster tot de vergoeding van de schade
veroordeelt; dan wanneer aanlegster bij
regelmatige conclusies v66r het bof van
beroep aanvoerde dat de kwestieuze koop
« een ongeoorloofde oorzaak welke tegen
de Belgische openbare orde indruiste als
gi:ondslag had en geen aanleiding tot
schadevergoeding ten bate van geintimeerde (verweerder) kon geven; dat immers nit de termen van de door geintimeerde overgelegde vergunning blijkt dat
deze op zijn naam en niet op die van
appellante (aanlegster) gesteld was; dat
dienvolgens de overwogen bewerking,
welke bestond in· een verkoop door geintimeerde aan appellante, gevolgd van een
verkoop door appellante aan baar buitenlandse koper, uitgesloten was; dat iedere
vergunning immers luachtens de reglementering van bet Belgiscb-Luxemburgs
Instituut voor de wissel strikt persoonlijk
en onoverdraagbaar is; dat deze bepaling
in de overgelegde vergunning overgeno-

(1) Ret door bet arrest verstrekt antwoord
ware vo1doende geweest, indien de conclusies
zelve slechts de aanvoering zouden behelsd
hebben dat de overeenkornst, volgens de door
de eerste rechter verstrekte interpretatie,
door een bepaalde reg1ernentering verboden
was (verbr., 20 december 1951 en 25 februari
1952, Arr. Verbr., 1952, biz. 188 en 331;
Bull. en PASIC., 1952, I, 204 en 377). Maar de
concluderende partij had de reden verrneld

die, naar haar rnening, haar aanvoering rechtvaardigde ; bet hof was bijgevolg gehouden
de reden naa1' recht of in feite aan te geven
waarorn die aanvoering ongegrond was (verbr.,
4 october 1948, Arr. Verbr., 1948, blz. 456;
Bull. en PASIC., 1948, I, 530, en nota 1,
biz. 531; 25 februari 1952, Arr. Verbr., 1952,
blz. 331; Bull. en PAsrc., 1952, I, 378; 6 juli
1953, Ar1·. TTerbr., 1953, blz. 769 ; Bttll. en
PASIC., 1953, I, 888).

14 juli 1955. - 1 6 kamer. - Voorzitte1·,
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Daubresse. Gelijlcluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. Pleiters,
HH. VanRyn en Simont.

1e

RANIER. -

14 juli 1955

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'l'EN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 00NCLUSIES V66R DE RECHTER IN HOGER BEROEP WAARBIJ DE DOOR DE EERSTE RECHTER
AAN EEN OVEREENKOMS'l' GEGEVEN INTERPRETATIE BETWIST WORDEN. - BE'J'WISTING
HIEROP GEGROND DAT DIE INTERPRETATIE EEN
DOOR EEN REPAALDE REGLEMENTERING VERRODEN OVERDRACHT ONDERSTELT. - ARREST
ZICH ER TOE BEPERKEND TE VERKLAREN DAT
DE OVEREENKOMST NIE'l' STRIJDIG MET DE
BEDOELDE REGLEMENTERING IS. - ARB.EST
NIET GEMOTIVEERD.
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men werd; dat naar luid van artikel 11
van het besluit van cle Regent van 6 october 1944, betreffencle de wisselcontrole,
elke persoon in het bezit' van een. vergunning verplicht is de betaalmiddelen in
deviezen, welke de prijs van de uitgevoerde koopwaar vertegenwoordigen, aan
een erkende bank over te dragen, dat,
ten deze, de deviezen aan appellante, en
niet aan gei:ntimeerde die houder van de
vergunning was, moesten worden afgegeven; dat cle betaling ten voordele .van
geintimeerde bij accreditief op de <<Banque de Schaetzen >> te Luik, in Belgische
munt diende te geschieden; dat de besluitwet van 6 october 1944 betreffende de controle op de wissel bij artikel 5 zware
strafsancties op inbreuken van die aard
stelt; dat de overwogen bewerking derhalve onmogelijk was en dat het hof
alleen de nietigheid van de koop zou kunnen vaststellen »; doordat het bestreden
arrest door impliciet te verklaren dat het
betwist contract niet met de openbare
orde strijdig en niet nietig is, aldus het
door aanlegster bij haar conclusies uitdrukkelijk opgeworpen verweer afwijzend
luidens welke zij betoogde dat het betwist
contract nietig· was omdat het tegen het
persoonlijk en onoverdraagbaar karakter
der vergunningen indruiste en omdat de
voorziene betaling niet volgens de bij het
besluit van de Regent van 6 october 1944
aangewezen voorschriften van openbare
orde zou geschicd zijn, niet gemotiveerd
is zoals bij de in het middel aangeduide
wetsbepaling vereist wordt :
Overwegende dat het beroepen vonnis
de stelling van aanlegster verworpen had
volgens welke de tussen partijen tot
staml gekomen verkoop nit het buitenland
herkomstige goedcren tot voorwerp had
welke zij zelf voor cle uitvoer bestemde,
en verweerclcrs stelling had aangenomen,
volgens welke de door hem te lcveren goecleren van Belgische hcrkomst mochten
zijn, verweerder zich verbonden hebbend
aan aanlegster de uitvoervergunning te
verschaffen; dat het erop gewezen had
dat aanlegster ten onrechte geweigerd
had haar verplichtingen na te komen,
terwijl verweerder aangeboden had de
zijne nit te voeren; dat het vonnis het
verlenen van schadevergoeding aan verwecrder op clie weigering gesteuncl had;
Overwegende dat aanlegster v66r het
hof van beroep onder meer deed gelden
dat, zo men de door de eerste rechter
verstrekte interpretatie aannam, de overeenkomst op een wederrechtelijke, met
de Belgische openbare orde strijdige oorzaak zou rusten en dat, derhalve, voormelde overeenkomst geen aanleiding tot
vernietiging· met schadevergoeding· ten
voordele van verweerder zou kunnen geven;

Dat aanlegster, om die stelling te rechtvaardigen, de reglementering van het
Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de
wissel en het besluit van de Regent van
6 october 1944 inriep;
Dat zij betoogde dat, luidens die bepalingen, de koop zoals de eerste rechter
hem geinterpreteerd had, · wettelijk onmogelijk was, omdat de overdracht van
de vergunning welke verweerder zou verkregen hebben niet geoorloofd was en omdat de aan de houder van de vergunning
opgelegOe wettelijke verplichting om de
door de uitvoerverrichting opgebrachte
deviezen aan een erkende bank over te
dragen evenmin kon nagekomen worden,
vermits zij (aanlegster) het was die betaling van de prijs van haar buitenlandse
koper ontving, terwijl zij haar schuld
jegens verweerder in Belgische franken
voldeed·
Dat ~ij deed gelden dat, aangezien
bij de besluitwet van 6 october 1944 strafsancties op het niet naleven van het bij
de aangeduide bepalingen gesteld verbod
voorzien waren, dit verbod van openbare
orde was;
Overwegende dat aanlegster, zich op
een ander standpunt stellend, er ten
slotte aan toevoegde dat, wanneer een beding voor twee betekenissen vatbaar is
het niet uitgelegd mag worden in een zin
welke haar een ongeoorloofd voorwerp
zou toekennen;
Overwegende dat de rechter over de
grond, over die verweren te beslissen hebbend, vooraleer zich bij de interpretatie
van de eerste rechter aan te sluiten, dien- ,
de te onderzoeken of de re(lenen waarop
aanlegster steunde om de overeenkomstig
het beroepen vonnis uitgelegde ongeoorloofdheid van de koop te bewijzen, al
dan niet gegrond waren;
Overwegende dat het bestreden arrest
enkel antwoordt dat er geen gronden zijn
om het nit de nietigheid der overeenkomst
afgeleid middel te behandelen vermits
<< het betwist contract noch met de openbare orde, noch met de in de besluiten
van 6 october 19±4 betreffende de controle
op de wissel vervatte bepalingen, noch
met de latere bepalingen welke evengemelde besluiten gewijzigd of aangevuld
hebben strijdig is, dat het contract mitsdien geoorloofd is en dat geen beletsel
de uitvoering ervan had kunnen verhinq.eren »;
Overwegende dat die verklaringen van
de rechter over de grond geen antwoord
naar het voorschrift van artikel 97 van
de Grondwet op de conclusies van aanlegster uitmaken; dat zij onzeker laten
of het hof van beroep bedoelt te beslissen
dat de door aanlegster ingeroepen wetsen reglementsbepalingen niet de draagwijdte had~en welke zij eraan toeschreef,

953dan wel of het van oordeel is dat een
der voorwaarden welke tot toepassing
van die benalingen vereist waren, in feite
niet veryuld was ;
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;
veroordeelt verweerder tot de kosten,
daarin begrepen de kosten van de uitgifte
van het vernietigd arrest en van het uittreksel uit de minuten der griffie van het
Hof van beroep te Luik; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
14 juli 1955. - 1 6 kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Piret. - Gelijklnidende aonal~t
sies, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. - Pleiters, HH. Van
Ryn en Veldekens.

1e KAMER. -

14 juli 1955

BELGISCH CONGO. - BELG VAN EUROPA
IN CONGO OVERLEDEN. PLAATSELIJKE
OVERHEDEN GELAST TE VOORZIEN IN DE BEWARING, HEl' BEHEER EN DE VEREFFENING
DER GOEDEREN IN CONGO. - 0PDRAOHT AFHANKELIJK VAN DE AFWEZIGHEID, TER
PLAATSE, VAN TESTAMENTUITVOEU.DER EN VAN
ERFGENAAM. - BETEKENIS VAN DE TERM
EU.FGENAAM.
In het decreet pan de Koning-Smtverein
van 28 december 1888 en in het besl~tit
van 31 jnU 1891, die de plaatselijlce
overheden gelasten te voorzien in de
bewaring, het behee1· en de verefjening
van de goederen die deel ~titmaken van
de nalatensahap van in Belgisah Congo
overleden Belgen van Ettropa of vreemdelingen, wanneer ter plaats noah
testamentnitroerder noah erfgenaam
aanwezig is, heett de term « erfgenaam >> de betekenis van « erfgenaam
die de nalatensohap niet verwerpt >>.

(Decreet van 28 december 1888, art. 1;
besluit van 31 juli 1891, art. 1 en 6;
enig artikel van het ministerieel besluit
23 maart 1911.)
(KOLONIE BELGISOH CONGO, T. DE HEMPTINNE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 october 1952 gewezen door
het Hof van beroep te Elizabethstad;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat de
echtgenoten Jacques de Hemptinne een
vorflering tot schadevergoeding ingesteld
hadden tegen de genaamde Van Cuyck

welke in de loop van het geding, op
(.1 november 1950, te Kilwa overleden
is; dat de overledene ter plaats een erf·
genaam gelaten had, maar dat deze op
16 januari 1951 de nalatenschap regelmatig verworpen had; dat, nadat de administratie geweigerd had in de vereffening
dier nalatenschap te voorzien, de echtgenoten de Hemptinne de curator over de
nalatenschappen te Elizabethstad en de
Kolonie Belgisch Congo dagvaardden om,
ten opzichte van de eerste, voor recht
te horen zeggen dat hij, op grond van
het decreet van 28 december 1888 en van
de ordonnantie van 31 juli 1891 van de
administrateur-generaal van het departement van buitenlandse zaken van de onafhankelijke Congostaat, gehouden is
ambtshalve de tot vereffening van de nalatenschap van wijlen Van Cuyck nodige
maatregelen te treffen, en, de tweede tot
de kosten der vordering te horen veroordelen onder voorbehoud van de schadevergoeding welke door de gedaagden wegens het uit hun verzuim gesproten nadeel
mocht verschuldigd zijn; dat het bestreden arrest, bij bevestiging van een vonnis
van de Rechtbank vah eerste aanleg te
Elizabethstad van 26 september 1952, aan
de echtgenoten de Hemptinne hun eis
toewees;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1 van het decreet van de Koning-Souverein van de
onafhankelijke Congostaat van 28 december 1888, 1 tot 3 van het besluit dat op
31 juli 1891 ter uitvoering van dat decreet
door de administrateur-generaal van het
departement van buitenlandse zaken van
evengemelde Staat genomen werd, 785,
787 en 790 van het Belgisch Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest
zijn dispositief gesteund heeft op de beschouwing dat de genaamde Louis Van
Cuyck, schuldenaar van verweerders in
verbreking, zou gestorven zijn zonder in
Congo een bekende erfgenaam of een
testamentuitvoerder gelaten te hebben,
niettegenstaande bij zijn overlijden te
Kilwa op· 21 november 1950, zijn enige
zoon en enige erfgenaam ter plaats aanwezig was, en dat de administratie derhalve, overeenkomstig de voorschriften
van de eerste drie in het middel aangeduide bepaling·en behoorde te voorzien in
de bewaring, het beheer en de vereffening
van de nalatenschap, om de reden dat
voormelde erfgenaam die nalatenschap op
16 januari 1951 regelmatig verworpen
had en dat er bijgevolg grond was om
ter zake het in artikel 785 van het Belgisch Burgerlijl: Wetboek vastgelegd
principe toe te passen, volgens hetwelk
« de erfgenaam, die de nalatenschap verwerpt, geacht wordt nooit erfgenaam te
zijn geweest "• dan wanneer dit principe,
hetwelk enkel verband houdt met de

--- 954overgang van de goederen der nalatenschap in geval een erfgerechtigde dezelve
verwerpt - en hetwelk trouwens niet de
vaste draagwijdte heeft welke het arrest
craan toeschrijft, zoals uit de artikelen 787 en 790 van het Belgisch Burgerlijk
Wetboek blijkt, - zonder invloed is op
de toepasselijkheid of de niet-toepasselijkheid van voormelde in het mid del aangecluicle bepalingen van het Oongolees
recht, mtardien de louter feitelijke toestand. welke die bepalingen vereisen ne
var"'iet·ur of onveranderlijk op het ogenblik zelf van het overlijden van de de
m~jus vastligt, en nadien niet naar gelang
van de door zijn gebeurlijke erfgenamen
genomen initiatieven kan gewijzigd worden :
Overwegencle dat het midclel ten onrechte betoogt dat in artikel 1 van het decreet van 28 december 1888 en in artikel 1
van de ordonnantie van 31 juli 1891, door
het woord « erfgenaam >> zowel de erfgenamen die de nalatenschap verwerpen,
als cliegene die ze aanvaarden, bedoeld
worden;
Dat deze uitlegging stuit tegen de geest
van voormelde wetteksten wier doel erin
bestaat in Congo geen goederen van een
nalatenschap onbeheerd te laten, welke
toestand spruiten kan zowel uit het bestaan van een erfgenaam die de nalatenschap verwerpt als uit het gemis aan erfgenaam;
Dat bovendien de term << erfgenaam >>
nog voorkomt in artikel 6 van de ordonnantie van 31 juli 1891 en in het enig artikel van het besluit van 23 maart 1911
hetwelk artikel 5 van voormelde ordonnantie aangevuld heeft; dat het in die
teksten de betekenis heeft van erfgenaam
die de nalatenschap niet verwerpt;
Overwegende derhalve dat het middel
naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van artikel 1 van het op
26 maart 1896 door de secretaris van de
onafhankelijke Oongostaat genomen besluit, en van het enig artikel van het ministerieel besluit van 15 maart 1913, doordat het dlspositief van het bestreden arrest impliciet op de beschouwing rust dat
de administratie nog in de bewaring, het
beheer en de vereffening van de nalatenschap vermocht te voorzien toen zij met
dat doel gedagvaard werd, dit is meer
dan vier maanden na het overlijden van
de de mtju.s, en expliciet op de verklaring
dat zij de macht zou gehad hebben, niettegenstaande het verstrijken van die wettelijke termijn, voort in de vervulling van
die opdracht te voorzien, indien zij ze
op zich had genomen, zoals zij had moeten doen na de verwerping van de nalatenschap door de enige erfgenaam van
de overledene, welke in de loop van be-

wuste termijn plaats had, dan wanneer
de eerste dier stellingen onverenigbaar
is met de formele termen der in het middel aangeduide eerste bepaling («de vereffening van de nalatenschappen wordt
definitief afgesloten binnen de vier maanden die op het overlijden volgen »), en
dan wanneer de tweede te verenigen is
noch met deze termen, noch met het
bij het ministerieel besluit van 15 maart
1913 ingevoerd recht van verlenging :
Overwegende, aan de ene zijde, dat, zo
de vereffening van de nalatenschap krachtens artikel 1 van het besluit van de
Staatssecretaris van 26 ·maart 1896 principieel binnen vier maanden na het overlijden moet afgesloten zijn, daaruit niet
voortvloeit dat het verstrijken van die
termijn het naderhand inactief blijven
van de administratie rechtvaardigt;
Overwegende, aan de andere zijde, dat,
ingeval de administratie met het vervullen van haar wettelijke opdracht getalmd
heeft, of deze niet binnen de vastgestelde
termijn heeft kunnen vervullen, het hem
behoorde de rechtbank van eerste aanleg
om verlenging van die termijn te verzoeken, zoals bepaald bij het besluit van
15 maa rt 1913 ;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
14 juli 1955. - 1 6 kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, eerste voorzitter. - Ver·slagrJever·, H. Anciaux Henry de Faveaux. Gelijlcl~tidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiter·, H. Veldekens.

VACANTIEKAMER. -

22 juli 1955

VONNISSEN EN ARRESTEN. - S'l'RAFZAKEN. - BESLISSING VAN DE RECHTER IN
HOGER BEROEP. - HET BEROEPEN VONNIS
BEVESTIGEi\'D AAN DE HAND VAN EEN BEWEERD
AFSCHRIFT DAT NIET DOOR DE GRIFFIER IS
GEWAARMERKT. - BESLISSING DIE RET TOEZICHT VAN RET HOF ONMOGELIJX MAAKT.
M aalct het toezicht van het hot onmogelijlc en schendt artilcel 97 van de Grandwet, cle beslissing van de r·echter in hager beroep die, in strafzaTcen, het be- ·
roepen vonnis bevestigt aan de hand
van een beweerd afschrift dat niet is
gewaarmerTct door de gri!fier van de
rechtbanlc die bedoeld vonnis gewezen
heett (1).
(1) Raadpl. verbr., 28 april 1953 (Arr.•
Verbr., 1953, blz. 586; Bull. en PAsrc., 1953,
I, 663).

955(ROBERT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 februari 1955 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Dinant;
Over het middel van ambtswege, afgeleid uit de schending van artikel 97 van
de Grondwet :
Overwegende dat, blijkens de stukken
der rechtspleging, het bestreden vonnis,
waarbij het beroepen vonnis bevestigd
en er naar deszelfs gronden verwezen
wordt, beslist heeft aan de hand van een
beweerd afschrift van de beslissing van
de rechtbank van politie, welk afschrift
de griffier van die rechtbank niet als
overeenkomstig de minuut gewaarmerkt
heeft;
Dat het hof dienvolgens in de onmogelijkheid verkeert de wettelijkheid en· het
nakomen van de substantUHe of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen na te gaan, zowel wat de beslissing
van de eerste rechter als wat het bestreden vonnis aangaat waarbij die beslissing
overgenomen werd ;
Om die redenen, en zonder dat er gronden zijn tot het onderzoeken van het middel der voorziening; 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 Namen, zetelende in hoger
beroep.

22 juli 1955. - Vacantiekamer.- Voot·zitter H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggever, H. C. Louveaux. - Gelijkluidende conclnsie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur-generaal.

VACANTIEKAMER. -
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
TERMIJN. - S'l'RAFZAKEN. - ARREST VAN
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING, UIT HOOFDE VAN DUB!lEL HUWELIJK VERVOLGDE BEKLAAGDE AANVOEREND DAT ZIJN EERS'l'E HUWELIJK DOOR ECH'l'SCHEIDING WAS
ONTBONDEN. - ARREST BESLISSEND DAT RET
ONDERZOEKSGERECHT, EN NIET DE BURGER(1) Ten onrechte zou men tegenover dit
arrest de beslissing stellen welke op 20 juni
1927 door het .Hof gewezen werd (Bull. en
PASIC., 1927, I, 262). In dit laatste geval,
immers, had het hof van beroep geen uitspraak over een exceptie van onbevoegdheid

LIJKE RECHTEH, BEVOEGD IS OM WAT BETREFT RET BESTAAN EN DE NIET-ONTBINDING
VAN DIT HUWELIJK RET VOORHANDEN ZIJN
VAN BEZWAREN 'l'E BEOORDELEN.- 0NMIDDELLIJKE VOORZIENING ONTVANI{ELIJK.
2° HUWELIJK. GELDIGHEID BETWIST
DOOR EEN DER ECHTGENOTEN DIE EEN TWEEDE
HUWELI.JK HEEF'l' AANGEGAAN.- ARTIKEL 189
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. - BEPALING DIE AAN DE BURGERLIJKE RECHTER
GEEN UITSLUITENDE BEVOEGDHEID TOEKENT
OM VAN DIE BETWISTING KENNIS TE NEMEN,
S0 PREJUDICIEEL GESCHIL. - DUBilEL
HUWELIJK. - BEKLAAGDE AANVOEREND D4T
RET EERSTE HUWELIJK DOOR ECHTSCHEIDING ONTBONDEN WAS. AANVOERING DIE
GEEN PREJUDICIELE EXCEPTIE UITMAAKC!' WELKE AAN DE BEVOEGDHEID VAN DE STRAFRECHTER ONTTROKKEN IS.
1° Kan het voorwerp van een onmiddellijke voorziening uitmaken, het arrest
van de kame1· van inbeschttldigingstelling dat, in stri,id met de concl1ts·ies van
een tr.it hoofde van dnbbel httweli,ilc vervolgde belclaagde, beslist dat het onderzoeksget·echt bevoeud is om, wat betrett het bestaan en de niet-ontbind·ing
van het eerste door de belclaagde aanuegaan hitweli.ilc, het voorhanden zijn van
be.zwat·en te beoordelen, dooTdat die
beom·delin,q geen prejttdicieel geschil
u.itmaakt waarvan cle kennisneming
aan de bltrget·lijlce rechter is voorbehottden (1).
2° At·tikel 189 van het B·urgedijlc Wetbock kent aan de bttt·gedijlce rechter
.oeen ttitsluitende bevoegclheicl toe om
kennis te nemen van een betw·isting nopens cle geldigheid van een huwelijk
waarvan een det· echtgenoten later ten
nadele van zijn eerste gade een tweede
hltwelijlc heett aangegaan (2).
so De aanvoering, door een ttit hoofde van
dnbbel httweli.ik vervolgcle beklaagde
clat het httwelijk, clat hij voor een
tweede httwelijlc hacl aangegaan, door
echtscheidinu was ontbonden, maakt
geen prejucliciele exceptie uit welke aan
de bevoegdheid van de stratrechtet·
onttrolclcen is (S). (Wet van 17 april
1878, art. 15.)
(MARINOF.)
ARREST.
RET HOF; -

Gelet op het bestreden

gedaan ; het had beslist dat het door de
beklaagde aangevoerd prejudicieel geschil, ter
zake, niet diende te worden opgelost.
(2) ·en (3) Zie onder het arrest de nota's 2
en 3 getekend R. H. (Bull. en PASIC., 1955,
I, 1265).

-956arrest, op 8 juni 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling;
I. Over de beslissing betreffende de
bevoegtlheid van de raadkamer :
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 147, 184, 188
en 189 van het Burgerlijk Wetboek, 391
van het Strafwetboek, uit de verkeerde
toepassing en dienvolgens de scbending
van artikel 15 van de wet van 17 april
1878, bevattende de voorafgaande titel
van het vVetboek van rechtspleging in
strafzaken, doordat, kennis te nemen hebbend van een door aanlegger aangetekend
verzet tegen een beschikking van de
Raadkamer van de Rechtbank van eerste
.aanleg te Nijvel, waarbij zijn verwijzing
naar cle correctionele rechtbank gelast
werd ten einde daar wegens cle telastlegging van dubbel huwelijk terecht ,te
staan, de kamer van inbeschuldigingstelling bij het bestreclen arrest ten onrechte
de cloor aanlegger opgeworpen exceptie
van onbevoegdheid afgewezen heeft,
waardoor deze beoogde te doen beslissen
dat cle strafgerechten in het algemeen
en cle raadkamer in het bijzonder onbevoegcl waren om kennis te nemen van de
zowel cloor het openbaar ministerie als
door cle burgerlijke partij opgeworpen betwisting met betrekking tot de geldigheid
van de echtscheiding welke cle ontbincling
van het eerste door aanlegger aangegane
huwelijk met zich gebracht heeft, en deze
beslissing hierop gesteund heeft dat de
strufrechter welke, overeenkomstig de in
voormeld artikel 15 van de wet van
17 april 1878 vastgelegcle algemene regel,
uitspraak te doen heeft over de vragen
van burgerlijk recht die v66r hem bij
tussengeschil opgeworpen worden, en in
geval een telastlegging van dubbel huwelijk bij hem aanhangig is, behoort te beslissen over de betwistingen welke in verband met het bestaan, de geldigheicl en
de niet-ontbinding van het eerste huwelijk kunnen rijzen, clan wanneer, zo, in
de regel, cle strafrechter bevoegcl is om
het bestaan te beoorclelen van alle bestandclelen der inbreuken welke regelmatig bij hem aangebracbt worclen, de regel
enkel << behoudens cle bij de wet bepaalcle
uitzonderingen ll toepasselijk is, en dan
wanneer, juist in bet geval waarin, zoals
ten cleze, de geldigbeid van bet eerste
huwelijk betwist wordt, deze vraag, naar
luid van al'tikel 189 van bet Burgerlijk
Wetboek, vooraf, en wel enkel door een
burgerlijke rechtbank, moet berecht worclen :
Overwegende clat, luidens artikel 15 van
de wet van 17 april 1878, de strafrechter,
beboudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen, beslist over de vragen van burgerlijk recht die voor hem bij tussenge-

schil naar aanleiding van de misdrijven
die bij hem aanbangig zijn opgeworpen
worden;
Overwegende dat aanlegger ten onrechte
het bestaan van zodanige uitzondering in
artikel 189 van bet Burgerlijk Wetboek
tracbt te vinden; dat, boewel bij deze
bepaling aan de burgerlijke recbtbanken,
waarbij een eis tot nietigverklaring van
een tweede buwelijk aangebracht is, opgelegd wordt vooraf te beslissen of bet
eerste huwelijk al dan niet geldig is,
daaruit evenwel niet volgt dat die bepaling aan die vraag bet karakter toekent
van een prejudicH\le exceptie welke aan
de bevoegdheid van de strafrechter ontc
trokken is;
Overwegende dat evengemeld .artikel189,
in tegenstelling met artikel 326 van het
Burgerlijk Wetboek, de burgerlijke rechtbanken niet aileen bevoegd verklaart;
Overwegende dat het onderzoeksgerecht
derhalve geenszins ertoe gehouden was
het nit de aangevoerde ontbinding van
het eerste huwelijk afgeleid verweer naar
de burgerlijke recbter te verwijzen;
En overwegende, wat dit zelfde dispositief aangaat, dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Dat het middel naar recht faalt;
II. Over de andere beschikkingen van
de bestreden beslissing :
Overwegende dat, naardien het arrest
geen eindarrest is, de voorziening naar
luid van artikel 416 van bet Wetboek van
strafvordering niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 juli 1955. - Vacantiekamer. - Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Rutsaert. - Gelijlclttidende conclttsie, H. Raoul Hayoit deTer-.
micourt, procureur-generaal. - Pleiters,
HH. Simont en Demeur.

V ACANTIEKAMER. -
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RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAI(EN. BEKLAAGDE DIE V66R HET
HOF EEN SCHENDING VAN DE RECH'rEN VAN DE
VERDEDIGING INROEPT AFGELEID HIERUIT DAT
DE INHOUD VAN DE VERKLARING VAN EEN GETUIGE NIET OPGENOMEN WERD. GETUIGE
IN DE LOOP VAN EEN RECHTSPLEGING BIJ VERSTEK GEHOORD. BEKLAAGDE NIET AANGEVRAAGD HEBBEND DAT BEDOELDE GETUIGE
IN DE LOOP VAN DE LATERE RECHTSPLEGING
OP TEGENSPRAAK ZOU GEHOORD WORDEN. -
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GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE
VERDEDIGING.
Een belcla.agde is niet gerechUgd v661·
het hof aan te voe1·en dat de rechten
van de verdediging werden geschonden
omdat de inhoud van de verlclaring
van een in de loop van een 1'echtspleging bij vm·stelc gehoorde get·nige niet
opgenomen wm·d, wannee1· hi:i niet a~n
gevraagd heeft clat bedoeld~ getmge
opniemv zott gehoord worden 1n de loop
viHL de 1·echtspleging op tegenspraalc nadat hij ve1·zet had gedaan. (Wetboek
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VOORZIENING IN VERBREKING.
S'l'RAFZAKEN. - VOORZIENINGEN TEGEN IN
VERSCHILLENDE ZAKEN GEWEZEN ARRESTEN.
- VOORZIENINGEN DOOR EEN EN DEZELFDE
AKTE INGESTELD. - VOORWAARDEN VAN GELDIGHEID.

(VANMOOR1'EL.)

In strafzaken vermau een partij zich door
een en dezelfde alcte teuen in verschillende zalcen gewezen arresten in verb!-elcing te voorzien, wanneer die atTesten
op de zelfde dag, door hetzelfde rechtscoUege en tussen dezelfde partijen gewezen werden en in dezelfde taal zijn
opgesteld (1). (Stilzwijgende beslissing.)

ARREST.

(DUBOIS.)

van strafvordering, art. 155 en 189.)

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 25 maart 1955 in hoger beroep
gewez~n door de Correctionele Rechtbank
te Dendermonde;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de rechten van de verdediging en van de bepalingen van het Wetboek van rechtsvordering betreffende de
bewijsmiddelen, doordat het bestreden
vonnis de beslissing van de eerste rechter
bevestigt zonder de getuigen te hebben
gehoord en dan wanneer in het zittingsblad van de debatten bij verstek v66r de
eerste rechter slechts de .inhoud van de
verklaring van de eerste getuige opgenomen werd. doch niet deze van de tweede
onderhoorde getuige :
Overwegende, enerzijds, dat noch uit
de bestreden beslissing noch uit de stukken waarop het hof acht vermag te slaan
blijkt dat eiser in eerste aanleg, na verzet te hebben gedaan, of in hoger beroep
zou aangevraagd hebben dat bedoelde
tweede getuige opnieuw zou gehoord worden·
O~erwegende, anderzijds, dat de rech- _
ter in hoger beroep zich ertoe beperken
kon zijn beslissing op de voorhanden
zijnde overtuigingselementen te steunen;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden·
En o~erwegende, voor het overige dat
de substantiille of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd
werden en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 juli 1955. - Vacimtiekamer. - Voorzitter H. Wouters, eerste voorzitter. Versl~g,qever, H. Rutsaert. - Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Ter-

micourt, procureur-generaal.

ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 11 mei 1955 gewezen door
het militair gerechtshof;
Overwegende dat de bestreden arresten
op de zelfde dag, en tussen dezelfde partijen, zijn gewezen en dat de voorzieningen door een en dezelfde akte werden ingesteld; dat de voorzieningen samenhangend zijn;
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat
de beslissingen overeenkomstig de wet
zijn;
Om die redenen, voegt de voorzieningen
samen en verwerpt ze; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 juli 1955. - Vacantiekamer. - Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. vm-slaggevers, HH. Neven en Rutsaert.
Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt,
raal.

VACANTIEKAMER. -

procureur-gene-

22 juli 1955

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN.- AANDUIDING VAN DE WETSBEPALINGEN BETREFFENDE
DE RECHTSPLEGING. - NIET VEREIST.
UITZONDERING.
De in strafzalcen gewezen vonnissen en
(l) Verenigde kamers, 30 november 1923
(Bull. en PAsrc., 1924, I, 55, en nota 1).
In burgerlijke zaken is de regel verschillend :
zie onder meer verbr., 5 maart 1954, redenen
(Arr. Verbr., 1954, blz. 456; Bull. en'PAsrc.,
1954, I, 578).
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arYesten dienen de wetsbepalingen betrejjende de rechtspleging alleen niet
aan te dttiden, behalve de toegepaste
bepalingen van de wet op het gebntUc
der talen in gerechtszalcen (1). (Grand-

wet, art. 97; wet van 15 juni 1935, artikel 41.)
(NEEFS.)

Om die ·redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeeit aanlegger tot de kosten.
22 juli 1955. - Vacantiekamer.- Voor·zitter en veTslaggeve;·, H. Wouters, eerste voorzitter. - Gelij 7cl1tidende concltts·ie, H. R~oul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.

ARR.EST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 april 1955 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Brussel en
op het bestreden arrest, nr 1204, op 4 juni
1955 gewezen door het Hof van beroep te
Brussel;
I. Over de tegen voormeld vonnis gerichte voorzieningen :
Overwegende dat dit vonnis niet ~n
laatste aanleg werd gewezen; dat de
voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
II. Over de tegen voormeld arrest gerichte voorziening :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 56 en 57 van
het Strafwetboek, doordat de inleidende
llagvaarding v66r het Beroepshof te Brussel en het bestreden arrest van 4 juni
1955 vermelden dat aanlegger in voorziening zich in staat van wettige herhaling
bevindt, zonder het voorgaancl vonnis of
het arrest (datum, aarcl en rechtszetel)
waarvan cleze wettige herhaling het gevolg is :
Overwegende dat het miclclel van belang
ontbloot is en dienvolgens, niet ontvankelijk, claar het arrest het hoger beroep
van aanlegger, clat de laat ingestelcl werd,
niet ontvankelijk verklaart;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 203 van het Wetboek van strafvordering, doordat het bestreden arrest het beroep te laat ingesteld verklaart zonder de bedoelde wetsbepaling aan te duiden :
Overwegende dat de. wet niet voorschrijft dat in de arresten en vonnissen
de wetsbepalingen met betrekking tot de
rechtspleging zullen worden aangewezen,
behalve wat de toegepaste bepalingen van
cle wet van 15 juni 1935 betreft ;
Waaruit volgt dat het middel naar
recht faalt;
.
Overwegende dat de substantH~le of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
(1) Verbr., 24 october 1949 (Arr. Verb;·.,
1950, biz. 100; Bull. en PAsiC., 1950, I, 110);
29 juli 1954 (Ar;·. Verbr., 1954, biz. 770; Bttll.
en PAsrc., 1954, I, 1019).

VACANTIEKAMER. -

22 juli 1955

VERLATING VAN FAMILIE. -

VERooRDELING TO'f UITKERING VAN EEN JAARGELD TOT ONDERHOUD. UI'fVOERING MEER
DAN TWEE 1\IAANDEN NADAT DE BESLISSING NIET
MEER VOOH HOGEH BEROEP EN YERZET VATBAAR IS EN NA YERSOHIJNING VOOR DE VREDERECHTER. UITVOERING DIE DE INBREUK
OP ARTIKEL 391bis VAN RET S•rRAFWE'l'BOEK
NIET UITSL UIT.

De ttitvoer·ing van een veroo;·deling tot
ttitlcering "Uan een bij artilcel 391bis van
het Stt'afwetboelc voor·zien jaargeld tot
onderhottd sluit het (loor dit artilcel beteu.geld ;n·isdrijf niet ttit, wanneer zij
slechts geschiedt meer dan twee maanden nadat de beslissing van "UeroordeUng n·iet ;neer voor hager beroep en verzet vatbaa;· is en na de voor de oproeping v66;· de vrede;·echter· gestelfle flag.

(Wet van 17 januari 1939, art. 2.)

.

(VAN CALSTER.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 februari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 391b·is van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
eerste onderdeel, doordat het bestreden
arrest, alhoewel vaststellende dat de onderhoudsgelden, wegens wanbetaling. derwelke strafrechterlijke vervolgingen mgesteld werden, aan aanleggers gewezen
echtgenote ten behoeve van zijn kinderen betaalcl werden niettemin aanlegger
wegens overtreding' van artikel 391bis
van het Stra:(wetboek veroordeelt, dan
wanneer eens de schuldeiser van het onderhoudsgeld hetgeen hem uit dien hoofde
toekomt ontvangen heeft, zoals ter zake
geschiedde ingevolge de betaling van het
verschuldigde door aanleggers ouders ter
uitvoering van een vonnis van de vrederechter van het kanton Aarschot dd.
21 januari 1954, er geen op vermeld artikel 391bis gegrond m.isdrijf meer kan bestaan · tweede onderdeel, doordat er tegenst~ijdigheid tussen de motivering en
het beschikkend gecleelte van het bestre-
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den arrest bestaat dan wanneer dergelijke tegenstrijdigheid met een gebrek
aan motivering gelijkstaat;
A. Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat artikel 3911Jis van het
Strafwetboek strafbaar stelt al wie, veroordeeld geweest zijnde door een rechterlijke uitspraak waartegen geen beroep
noch verzet meer openstaat, om een jaargeld tot onderhoud aan zijn echtgenoot,
aan zijn afstammelingen of aan .zijn
bloeclverwanten in opgaande linie uit te
keren, meer dan twee maand in gebreke
is gebleven de termijn er van te kwijten;
Overwegende dat het strafbaar karakter, clat aan gezegde wanbetaling gehecht
is, niet verdwijnt ten gevolge van de omstancligheid dat, na het verstrijken van de
tijdspanne van twee maand en na de dag
waarop partijen overeenkomstig artikel 2 van de wet van 17 januarl 1939 v66r
de vrederechter opgeroepen werden, de
schnldeiser hetgeen I1em verschuldigd
was, om het even hoe, ontvangen heeft;
Dat het eerste onderdeel van het middel naar recht faalt;
B. Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het middel wegens
zijJ,l onnauwkeurigheid niet kan beantwoord worden en derhalve niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorgeschre-i•en
rechtsvormen nageleefd werden en dat de
straf overeenkomstig· de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 juli 1955. - Vacantiekamer. - Voorz'itteJ·, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Delahaye. - Gelijklu·idende concl~ts·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procnreur-generaal.

VACANTIEKAMER. -

22 juli 1955

BESOHERlVIING VAN DE MAATSOHAPPIJ TEGEN DE ABNORMALEN (WET TOT). - BEKLAAGDE VEROORDEELD.
TERBESCHIKKINGSTELLING
VAN DE REGERING. - STRAF WAARDOOR DE
VRIJHEID AAN DE VEROORDEELDE WORDT
ON'l'NOMEN.
2° VREEMDELING. BANBREUK
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE 'fOT DE
TERBESCHIKKINGSTELLING YAN DE REGERING
VOOR EEN BEPAALD AANTAL JAREN, WEGENS DE
STAAT VAN HERHALING. - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID.

1°

1° De bi,j artilcel 25 ·van de wet van 9 ap1·U

1930 be·paalde terbeschilclcingstelling van
de 1·egering maakt een straf ~tit waardoor aan de veroordeelde de vrijheid
WOJ'dt ontnomen (1).
2° Is niet tegenstJ-i.i dig het a-rrest dat een
vreemdeling onder meer 1tit hoofde van
onwettig verblijf in Belgii3 veroordeelt
en, om Teden van de staat van herhaUng
van de veroordeelde, deze ter beschilclcing van de regering voor een bepaald
aantal jaren stelt.

(SKABIK,

'1'.

ADAMS.)

ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 juni 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat de bestreden beslissing tegenstrijdig voorkomt waar het aanlegger,
enerzijds, wegens banbreuk en, anderzijds, tot tien jaar terbeschikkingstelling
van de regering· veroordeelt :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanlegger heeft veroordeeld om, in staat
van wettelijke herhaling : 1 o uitgezette
vreemdeling zijnde, zonder toelating van
de Minister van justitie in het Rijk te
hebben verbleven; 2° verschillende bedrieglijke wegnemingen met behulp van
braak, inklimming of valse sleutels, en
een poging tot dergelijk misdrijf te hebben gepleegd;
Overwegende dat de bij artikel 25 van
de wet van 9 april 1930 bepaalde terbeschikkingstelling van de regering een
straf uitmaakt waardoor de vrijheid aan
de veroordeelde wordt ontnomen; dat zij
geenszins tot gevolg heeft dat de veroordeelde vreemdeling, gedurende de uitvoering van die straf, onwettig in het
Rijk verblijft;
Dat het bestreden arrest dienvolgens
niet tegenstrij dig is en het mid del niet
kan aangenomen worden;
Overwegende voor het overige dat in
zover de voorziening de beslissing bedoelt : 1 o over de publieke vordering :
Overwegende dat de substanWHe of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig· de wet is;
2° Over de burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel
inroept:
Om die redenen, verwerpt de voorzie{1) Verbr., 11 december 1933 {Bull. en
PAsrc., 1934, I, 96).

-960ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 juli 1955. - Vacantiekamer.- Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslnggevet', H. Rutsaert. - Gelijkl1tidende concl1tsie, H. Raoul Hayoit cle Termicourt, procureur-generaal.

V ACANTIEKAMER. -

22 juli 1955

REDENEN VAN DE VC>NNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - ARREST
WAARBIJ ALLEEN DE SUBSIDIAIRE BE1'ICHTING
AANGENOMEN WERD - ARREST OP IMPLICIETE
WIJZE VASTSTELLEND DAT DE HOOFDBETICHTING NIET BEWEZEN IS.
Door de sttbs'idiait'e betichting alleen aan
te nemen, stelt ·het arrest op impliciete
wijze vast dat de hoofdbetichting niet
bewezen is (1).

(SCHERMAN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 februari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7 en 97 van de
Grondwet, 4 en 1319 van het Burgerlijk
Wetboek, 61 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 237, 258, 491 en 496
van het Strafwetboek, 182 en 183 van het
Wetboek van strafvordering, eerste onderdeel, doordat het bestreden arrest verklaard heeft dat de feiten A en B dezelfde .zijn, dan wanneer het volstaat het rekwisitorium van het openbaar ministerie
te lezen om vast te stellen dat deze feiten
verschillend zijn en onverenigbaar verntits het bestaan van het ene het andere
uitsluiten zodat het aan dit rekwisitorium verschuldigd gel60f geschonden
werd; tweede onderdeel, doordat de motieven van het bestreden arrest een twijfel laten bestaan nopens de vraag of beklaagde een oplichting ofwel een misbruik van vertrouwen gepleegd heeft;
derde onderdeel, doordat het arrest geen
uitspraak heeft gedaan over de betichting
van oplichting, dan wanneer het daartoe
gehouden was, naardien die betichting
bij het hof van beroep aanhangig gemaakt
was:
Wat de eerste twee onderdelen betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest
(1) Verbr., 25 februari 1952 (Arr. Verbr.,
1952, blz. 323; Bull. en PAsiC., 1952, I, 371),

geenszins het aan het rekwisitorium yan
het openbaar ministerie verschuldigcl geloof geschonden heeft door, na wegens
misbruik van vertrouwen veroordeeld te
hebben, te Terklaren dat er niet meer te
beslissen viel over dezelfde feiten omschreven als oplichting, daar gezegcle vordering clezelfde feiten bedoelt, waar zij ze
eerst als oplichting en daarna << minstens » als misbruik van vertrouwen omschrijft;
Overwegende dat, door aldus uitspraak
te doen, het hof van beroep geen twijfel
heeft laten bestaan doch, hoewel impliciet, niettentin ondubbelzinnig erop gewezen heeft dat, naardien dezelfde feiten
bedoeld waren, na de veroordeling· nit
hoofcle van misbruik van vertrouwen, de
betichting van oplichting zonder voorwerp was geworden;
Dat, dienvolgens~ de eerste twee onderdelen van het middel niet kU:nnen aangenomen worden ;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het in het derde onderdeel van het middel aangeklaagd verzuim ware het zelfs bewezen, aanlegger
geen grief zou aancloen;. dat bijgevolg het
derde onderdeel van het middel niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantHlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefcl werclen en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 juli 1955. - Vacantiekamer.- Voorzitter, H. ·wouters, eerste voorzitter. Verslaggeve1·, H. Rutsaert. - Gelijlcl-lt·idende conclus·ie, H. Raoul Hayoit deTermicourt, procureur-generaal.

V ACANTIEKAMER. -

2 september 1955

1° HERZIENING. - NIEUW FEI'l'. - VERWIJZING NAAR EEN HOF VAN BEROEP. VOORWAARDEN.
2° HERZIENING. - WETTELIJK ONTZETTE
VEROORDEELDE. - BENOEMING VAN EEN CURATOR VOOR ZIJN VERDEDIGING, IN ZOVER DE
ONTZETTING NIET GESCHORST IS.
1° Wannee1·, in een t·egelmatige aanv·raag
tot hen~iening, feiten aangevoerd worden die zich sedert de veroordeling
voorgedaan hebben of feiten die de aanlegger niet in staat was tijdens zijn geding te bewijzen en waaruit het bewijs
van zijn onschuld schijnt te blijken en,
volgens aanlegget·, blijlct, ontvangt het
hof de aanvraag en beveelt dat door een
hot van beroep tot een onderzoek zaZ

-- 961 worden overaegaan (ll. (Wetboek van
strafvordering, art. 443, 3°, 444 en 445.)

2° Sedert de inwerlcingtreding van de wet
van 11 janttari 1954, wordt in de reohtsplegingen in zalce herziening sleohts een
curator voor de verdediging vnn de veroordeelde benoemd wanneer de ontzetting niet bij toepassing van nrtilcel 1
van voormel£le wet gesohorst is (2).
(DE LAERE.)
ARREST.

van het Wetboek van strafvordering, gewijzigd door de wet van 18 juni 1894, vereiste elementen uitmaken om de aanvraag
tot herziening van zijn veroordeling toe
te laten;
Gelet op de artikelen 443, 444 en 445
van het Wetboek van strafvordering;
Om die reclenen, beveelt dat het Hof
van beroep te Gent tot het onderzoek over
deze aanvraag zal overg·aan ten einde na
te gaan of de in het verzoekschrift aangehaalde feiten afcloende genoeg schijnen
om tot herziening van het door het Hof
van assisen van Oost-Vlaanderen op 8 november 1950 gewezen arrest aanleiding te
geven, en in zover de wettelijke staat van
ontzetting van aanvrager niet, bij toepassing van de wet van 11 januari 1954 zou
geschorst zijn, stelt M•r Van Ryn advocaat bij het Hof van verbreking, ~an als
curator om verzoeker tijclens de procedure tot herziening te vertegenwoordigen;
behoudt de kosten voor.

HET HOF; - Gelet op bet ter griffie
van bet bof op 16 juni 19-55 neergelegd
en door Mer Van Ryn, advocaat bij bet
Hof van verbreking getekend verzoekscbrift, waarbij Frans De Laere de berziening aanvraagt van een in kracbt van
gewijsde gegaan arrest van bet Hof van
assisen der provincie Oost-Vlaanderen dd.
8 november 1950, betwelk hem wegens
2 september 1955. - Vacantiekamer. moord op Jeannette Standaert tot !evensTToorzitter, H. De Bersaques, raadsheer
lange dwangarbeid beeft veroordeeld;
waarnemend voorzitter. - TT erslnggever,
Gelet op bet met redenen omkleed gun- H. Valentin. - Gelijlclltidende oonolnsie,
stig advies van drie advocaten bij bet Hof H. F. Dumon, advocaat-generaal.
van beroep te Brussel, met tien jaar inscbrijving op de lijst;
Overwegende dat veroordeelde zijn aanvraag op artikel 443, 3°, van het Wetboek
van strafvordering (wet van 18 juni V ACANTIEKAMER. - 2 september 1955
189cl) steunt en beweert dat het bewijs
van zijn onschuld zou volgen uit feiten VOORZIENING IN VERBREKING. die zicb sedert zijn veroordeling voorgeTERMIJN. S'l'RAFZAKEN. ARRES'r DAT
daan bebben of uit omstandigbeden, die
HET HOGER BEROEP TEGEN EEN VOORBEREIhij niet in staat was ten tijde van het
DEND VONNIS NIE'l' ONTVANKELIJK VERKLAART.
geding te bewijzen en welke hij slechts
VOORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING.
na zijn veroordeling vernam ;
ONoN'rvANKELIJKHEID.
Overwegende dat verzoeker aanvoert
dat deze omstandigheden, welke hij slechts Is niet ontvanlcelij lc de v66r de eindbeslisna zijn veroordeling vernam, scbijnen te
sing ingestelde voorziening tegen een
arrest dat z·ioh ertoe beperkt te verbewijzen dat de feiten waarvoor hij veroordeelcl wercl door zekere A ... T ... en zijn
lclaren dat een hager beroep tegen een
bijzit gepleegd werden, dat, ondermeer,
voorbereidend vonnis niet ontvanlcelijlc
is (3).
korte tijd voor de inoord, T ... , neef van
het slachtoffer met dit laatste hevige me(MEDAR'f.)
ningsverschillen zou gehad hebben, dat
hij aan het slachtoffer een dreigbrief zou
ARREST.
gestuurd hebben, welke gecleeltelijk aan
een clerde werd voorgelezen en ten zijnen
HET HOF; - Gelet op het bestreden
huize niet terugg·evonden werd, dat hij arrest,
18 maart 1955 gewezen door het
wist dat zijn tante hem bij notarH\le akte Hof vanopberoep
te Luik;
ging· onterven en dat zekere verklaringen
Over de ontvankelijkheid der voorzievan een clercle, zeer intiem met A ... T ... ,
zouden insluiten dat deze laatste alles ning :
van de moord wist;
Overwegencle dat het bestreden arrest,
Overwegende dat de door verzocker zonder over een betwisting nopens de beaangehaalde feiten de bij artikel 443, 3°, voegdheicl te beslissen, zich ertoe beperkt
te verklaren dat het beroepen vonnis een
voorbereidend vonnis is hetwelk geen voor
(1) Verbr., 15 juni 1953 (Arr. Verbr., 1953,
blz. 701; Bttll. en PASIC., 1953, I, 803 en nota).
(3) Zie verbr., 18 juni 1951 (Arr. Verbr.,
(2) Verbr., 28 juni 1954 (Arr. Verbr., 1954,
1951, blz. 620; Bull. en PASIC., 1951, I, 717);
blz. 709; Bull. en PAsrc., 1954, I, 940).
VERBR.,

1955. -
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-962aanlegger onmiddellijke nadelige beslissing inhoudt en het tegen dat vonnis ingesteld hoger beroep thans niet ontvankelijk te verklaren;
Overwegende dat dte beslissing geen
eindbeslissing is naar de zin van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering, en niet over de bevoegdheid · uitspraak doet;
.
Dat dienvolgens de v66r de eindbeslissing ingestelde voorziening naar luid van
artikel 416 van het Wetboek van strafvordering niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 september 1955. -

Vacantiekamer. -

Voorzitter en verslaggever, H. De Bersa-

ques, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijlcluidende concMtsie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal.

toelaat na te gaan aan welke voorschriften en voorwaarden verzoeker om eerherstel niet voldaan heeft; dat het Hof
zich aldus in de OIIDlogelijkheid bevindt
zijn toezicht uit te oefenen;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; zegt dat melding van onderhavig arrest zal gedaan worden op de
kant van de vernietigde beslissing; legt
de kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling.
2 september 1955. -

Vacantiekamer. -

Voorzitter, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Delahaye. - Gelijklttidende conclttsie,

H. F. Dumon, advocaat-generaal.

-

V ACANTIEKAMER. VACANTIEKAirlER.

2 september 1955

STRAFZAKEN. - AREERHERSTEL.
REST DA'l' EEN AANVRAAG OM EERHERSTEL VERWERPT. - VERWERPING ALLEEN HIEROP GEGROND DA'l' NlET AAN AL DE VQORSCHRIFTEN
EN VOORWAARDEN VAN DE WET VAN 25 APRIL
1896 VOLDAAN WERD. - VERWERPING NIET
GEMOTIVEERD.
Is niet gemotiveerd het arrest dat een
aanvraa.Q om eerherstel verwerpt door
zich ertoe te beperken zonder meer te
verlelaren dat niet aan al de voorschriften en voorwaarden van de wet van
25 april 1896 voldaan werd (1).

(COPPITTERS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 maart 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste micldel, afgeleicl uit de
schencling van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest niet gemotiveercl is :
Overwegende dat het bestreden arrest
zich ertoe beperkt vast te stellen dat
« niet aan al de voorschriften en voorwaarden van de wet van 25 april 1896
voldaan werd ll en de eerherstelling zonder meer te weigeren ;
Overwegende dat het gemis aan nauwkeurigheid van dergelijke gronden niet
(t) Verbr., 22 juli 1955 (Bull. en PAsrc.,
1955, I, 1268, en nota).

2 september 1955

MILITIE. - BUITENGEWOON UITSTEL. AANVRAAG AANVOEREND DAT DE ZUSTER VAN
DE DIENS'l'PLICHTIGE, TEN GEVOLGE VAN EEN
ZIEKTE, ALS VERLOREN VOOR RET GEZIN
DIENT BESCHOUWD TE WORDEN. - AANVRAAG
AFGEWEZEN OM DE ENIGE REDEN DAT ER ZICH
IN DE SAMENSTELLING VAN DE FAMILIE GEEN
WIJZIGING VOORGEDAAN HEEFT. - GEBREK
AAN MOTIVERING.
W anneer een aanvmag tot buitengewoon
udtstel op (le artilcelen 10, paragraaf 2,
1°, 11, 11aragraaj 1, en 17, paragraaf 2,
van de dienstplichtwet steunt en aanvoe1·t dat de zttste1· van de dienstplichtige, ten gevolge van een zielcte,
als verloren voo1· het gezin dient beschottwd te worden, is niet gemotiveerd
de beslissing van de hoge militieraad die
de aanvraag· afwijst door zich ertoe te
bepalen vast te stellen cc dat e1· zich in
de samenstelling van de familie geen
wijziging voorgedaan heett ll.

(BOURLEZ.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing gewezen op 25 maart 1955 door
de hoge militieraad;
Over het middel afgeleid uit de schencling van de artikelen S8, paragraaf 4, c,
van de dienstplichtwet van 15 juni 1951,
doordat de beslissing niet behoorlijk gemotiveerd is :
Overwegende dat aanlegger zijn aanvraag om buitengewoon uitstel, zowel
voor de militieraad als voor de hoge militieraad, op artikel 11, paragraaf 1, van
de wet van 15 juni 1951 steunde, daar
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ZIJn zuster, sedert october 1954, ten gevolge van verlamming volledig werkonbekwaam was en dus, luidens artikel17, paragraaf 2, van gezegde wet, als verloren
voor het gezin diende beschouwd te worden, zodat aanlegger bij toepassing van
artikel10, paragraaf 2, 1", als kostwinner
diende aangemerkt te worden; dat llij
tot staving van zijn bewering een geneeskundig getuigscllrift overlegde;
-Overwegende dat de bestreden beslissing
deze aanvraag afwijst om rede:Ii dat « er
zich in de samenstelling van de familie
van appellant geen wijziging voorgedaan
heeft, naar de zin van de artikelen 11,
pal·agraaf 1, en 17, paragraaf 2, der
dienstplichtwet dd. 15 juni 1951 >>;
Overwegende dat deze beweegredenen
het ingeroepen middel niet behoorlijk beantwoorden, daar zij niet bepalen om welke reden de zuster van aanlegger,. niettegenstaande de aangevoerde ziekte, niet
als verloren voor het gezin, naar de zin
van artikel 17, paragraaf 2, van de wet,
diende beschouwd te worden en waarom
dienvolgens aanlegger de door artikel 10,
paragraaf 2, om die reden bepaalde voorwaarden niet zou vervuld hebben;
Dat de bestreden beslissing de in het
middel aangeduide wetsbepaling dus 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 hoge militieraad, anders samengesteld.
2 september 1955. -

Vacantiekamer. -

Voorzitte1·, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Valentin. - Gelijkl~tidende conol~1.sie,

H. F. Dumon, advocaat-generaal.

VACANTIEKAMER. -

2 september 1955

VOORZIENING IN VEJRBREJKING. TERMIJN. - 1\'[ILITIE. - VOORZIENING VAN
DE DIENSTPLICHTIGE. - lNGEDIEND 1£EER DAN
VIJFTIEN DAGEN NA DE AANBIEDING VAN DE UITGIFTE VAN DE BESLISSING BIJ TER POST AANGETEKEND SCHRIJVEN OP HET DOOR DE
DIENSTPLICHTIGE AANGEGEVEN ADRES. - TE
LAAT INGESTELDE VOOR.ZIENING.
Geschiedt te laat en is dienvolgens niet
ontvanlcelijk, de voorziening die door
de dienstplichti,qe tegen een beslissing
van de hoge militieraad ingesteld werd
meer dan vijftien dagen na de aanbieding van de ~titgifte van de bestreden
beslissing bi:i ter post aangetelcend
schrijven en op het door de dienstplich-

tige aange,qeven adres (1). (Wet van
15 juni 1951, art. 52; koninklijk besluit
van 30 october 1951, art. 21.)

{KESTENS.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing op 4 februari 1955 gewezen door
de lloge militieraad;
Ovei:wegende dat aanlegger regelmatig
van de bestreden beslissing kennis heeft
gekregen op 16 februari 1955 door aanbieding per post van een uitgifte op llet
door hem aangegeven adres;
Dat de voorziening op 23 april1955 werd
ingesteld hetzij buiten de bij artikel 52,
paragraaf 2, van de wet van 15 juni 1951
voorziene termijn;
Dat zij, derhalve, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
2 september 1955. -

Vacantiekamer. -

Voo1·zitter, H. De Bersaques, raadsheer
waarneinend voorzitter. - Verslaggever,
H. Valentin. - GeUjklttidende conclusie,

H. F. Dumon, advocaat-generaal.

VACA'ITIEKAMER.-

2 september 1955

1° PEJNSIOENEN. - :M:ILITAIRE PENSIOENEN. - WET VAN 9 MAART 1953. - SCHADELIJK FElT OVERKOMEN NA 25 AUGUSTUS
1947. - TOEPASSING VAN ARTIKEL 1, LAATSTE ALINEA, VAN DE BIJ BESLUIT VAN DE REGENT VAN 5 OCTOllER 1948 SA1£ENGEORDENDE
WETTEN OP DE VERGOEDINGSPENSIOENEN.
2° PENSIOENEN.
VERGOEDINGSPENSIOENEN EN MILITAIRE PENSIOENEN. - BIJ
BESLUIT VAN DE REGENT VAN 5 OCTOBER 1948
SAMENGEORDENDE WETTEN EN WET VAN
9 MAAWr 1953, ARTIKEL 4. - TOEKENNING
VAN EEN PENSIOEN. - VERGOEDING TEN GEVOLGE WAARVAN ELKE VERDERE TEGEN DE
STAAT 01!' ZIJN ORGAAN INGESTELDE EIS TOT
HERSTEL VAN HETZELI!'DE SCHADELIJK FElT
NIET ONTVANKELIJK WORDT.
1° Artikel1, laatste alinea van de bij beslttit van de Regent van: 5 october 1948
samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen is toepasselijlr; op de
vergoeding voorzien door artilr;el 1 van
de wet van 9 maart 1953 in zalce militaire pensioenen betreffende de schade-

(1) Vergel. fr.

verbr.

(burgerl.

kamer),

25 juni, 9 en 22 juli 1954, vermeld in de nota

van rechtspraak door P. HEBRAUD en P. RAYNAUD, Rev. trim. dr. civil, 1955, nr. 2, biz. 369,
nr. 3.

-964-'---li.i lee feiten die zich in vredestij d na
25 augttsttts 1947 hebben voorgedaan (1).

(Wet van 9 maart 1953, art. 4.)
2°

Wannee1· een
ve-rgoedingspensioen
bij toepassing van de bi:i beslttit van de
Regent van 5 october 1948 samengeordende wetten ov de vergoedingspens-ioenen of van a1·tikel 4 van ae wet van
9 maMt 1953 toegelcencl werd is ellce
verde1·e tegen de Staat of zijn orgaan
ingestelcle eis tot herstel van hetzelfde
schatlelijlc feit niet ontvanlcelijlc (2).

IYAN BERGEN, T. DE BELDER EN VANES.)
ARREST.
I-IEJT I-IOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 maart 1955 gewezen door
het militair gerechtshof;
Over het middel afgeleid nit de schencling van de artikelen 1 van het besluit
van de Regent van 5 october 1948, 4 van <le
wet van 9 maart 1953, 1382 tot 1384 van
het Bnrgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest de eis der bnrgerlijke partijen, strekkende tot het toekennen van
schadevergoedingen wegens het overlijclen van een in bevolen dienst zijnde militair, ontvankelijk verklaart, dan wanneer de wednwe van deze militair het
door de bij beslnit van 5 october 1948 samengeordende wetten over de pensioenen
voorzien pensioen ontvangen heeft :
Overwegende dat nit de stnkken van de
rechtspleging blijkt dat de door verweerders tegen aanlegger ingestelde eis, gestennd op de artikelen 1382 en 1383 van
het Bnrgerlijk Wetboek ertoe strekt vergoeding te bekomen van de schade, die
ontstaan is i1it het overlijden van hun
zoon, militair, gedood in een ongeval, dat
zich op 15 maart 1954, gednrende en ingevolge de dienst, voorgedaan heeft; dat,
aanlegger, insgelijks militair, die op het
ogenblik der feiten als orgaan van de
Staat optrad, voor dat ongeval aansprakelijk werd verklaard;
Overwegende dat, lnidens de artikelen 1 en 4 van de wet van 9 maart 1953,
het herstel van dergelijke schade geschieclt bij micldel van een cloor de bij
koninklijk besluit van 5 october 1!148 samengeordencle .wetten op gezegde pensioenen geregeld vergoeclingspensioen ;
Dat artikel 1, alinea 4, van deze wetten
lnidt als volgt : cc al de krachtens deze
wet verleende vensioenen en toelagen zijn
een forfaitaire vergoeding, waardoor de
toekenning van om het even welke amlere
(1) en (2) Raadpl. verbr., 14 juni 1954
(Arr. Verbr., 1954, blz. 661; Bull. en PAsrc.,
1954, I, 878).

vergoecling Yoor hetzelfde schadelijk feit
uitgesloten wordt. Deze bepaling dekt de
verantwoordelijkheid van het Staatsorgaan, materiele verwekker van het ongeval clat aanleiding tot de toe kenning van
het invaliditeitspensioen gegeven heeft >l;
Overwegende dat uit die stellige bepaling, blijkt dat, wanneer, zoals ter zake,
een vergoedingspensioen aan de wednwe
van het slachtoffer werd toegekend, elke
andere tegen de Staat of zijn orgaan ingestelde eis tot herstel van hetzelfde
schadelijk feit niet ontvankelijk is;
Dat het bestreden arrest dns de in het
middel aangednide wetsbepalingen heeft
geschonden door op grond van artikel1382
en volgencle van het Bnrgerlijk Wetboek
een vergoeding aan Yerweerders toe te
kennen;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onclerhavig arrest zal gedaan worden op de
kant van de ve-rnietigde beslissing; veroordeelt verweerden,:tGt-d~osten; verwijst de zaak naar het militai]'--gm~echts
hof, anders samengesteld.
~
2 september 1955. -

Vacantiekamer. -

Voorzittet·, I-I. De Bersaqnes, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Verslaggever,
H. Valentin. - Gelijklu>idenae conclttsie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiter, H. della Faille d'I-Inysse.

VACANTIEKAlVIER.-

2 september 1955

1° VEJRJARING IN STRAFZAKEJN. 0NDERSCHEIDEN INBRElJKEN DIE DE OPEENVOLGENDE UITVOERING VAN EEN ZELFDE STRAFBAAR BESLUIT UITMA;KEN. VERJARING
SLECHTS VANAF RET LAATSTE DIER FElTEN
INGAAJ\'DE.
2° PREJ.TUDIOIEJEJL GEJSOI-IIL. - VALSE
NAAM. - BEKLAAGDE AANVOEREND DAT DE
VALS VERMEENDE NAAM ZIJN ECH'l'E NAAM IS'.
- GEEN GESCHIL VAN STAAT, DOCH GESCHIL
OVER EEN IDENTITEITSKWESTIE. GEEN
PREJUDICIEEL GESCHIL.
1° TVanneer verscheiclene inbreuJcen ae
opeenvol,qende uitvoering vnn een zelfde
strajbaa1· feit zijn en aldtts slechts
een samengestelde inb1'e1tlc ttitmalcen,
gaat de verjaring van de pttblielce vorder-ing ten opzichte van de gezamenlijlce fe#en slechts in vanaf het laatste
dier feiten (3) .
-------------

(3) Verbr., 12 juli 1954 (Ar1·. Verb1·., 1954,
blz,. 749; Bull. en PAsrc., 1954, I, 993 en de
nota 1).
Nopens het opzet en de wil van de daders

-- 965 -2° De ,·eohte1·, bij wie een vervolging ttit
hoofde van aannemen van een valse
naam in het openbaar aanhangig is en
die beslist dat de naam waarvan de
belclaartde gebruMc heeft gemaalct een
gefi.nycerde naam is, rloet nict over cen
yesohil van staat, waarop artilcel 326
van het Bnrgerlij k Wetboek toepasselijk is, dooh ove1· een identiteitslcwestie
tt•itspraak (1).
(WYSOOKA.)

ARHEST.

HET HOF; - Gelet op het, bestreden
arrest, op 10 Juni 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beschikkingen waarbij het bestreuen arrest het bevel van de kamer van
inbesclmlcligingstelling bevestigt, waarbij
de internering van aanlegster, voor vijf
jaar, in een van de door de regering
daartoe bestemde en ingerichte bijzondere
gestichten gelast werd :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 21 tot 26 van
de wet van 17 april 1878, doordat de aan
aanlegster ten laste gelegde feiten, welke
tnssen 17 jnni 1946 en 16 november 1954
zouden gepleegd geworden zijn, verjaard
waren:
Overwegentle dat het bestreden arrest
vaststelt dat die feiten de opeenvolgende
en Yoortdurende openbaring van een
zelfde strafbaar inzicht nitmaken en dat
de verjaring der pnblieke vordering mitsdien slechts is ingegaan op 16 november
1954, «datum van de laatste daad van de
strafbare toestand welke de beschnldigde
geschapen heeft »;
Overwegende dat de vaststelling dat
« de feiten de opeenvolgende en voortdnrende openbaring van een zelfde strafbaar inzicht nitmaken Jl aan de sonvereine feitelijke beoordelingsmacht van de
rechter over de grond behoort;
Overwegende dat, wanneer verscheidene inbreuken, onderscheiden in hun
sto1Ielijke elementen, de opeenvolgende

uitvoering van een zelfde strafbaar besluit nitmaken, zij slechts een samengestelde inbreuk nitmaken en dat de verjaring van de publieke vordering met
betrekking tot de gezamenlijke feiten
slechts vanaf het laatste dier feiten ingaat;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgelei,d nit de
schending van de m·tikelen 326, 327 van
het Burgerlijk Wetboek, en 15 van de wet
van 17 april 1878, doordat het bestreden
arrest de betwisting nopens de identiteit
van aanlegster, die aanvoerde 0. Romanoff en niet A. vVysocka te heten, niet
naar de burgerlijke rechter verwezen
heeft :
Overwegende dat aan aanlegster ten
laste gelegd werd :, ct) zekere akten met
de valse naam << 0. Romanoff Jl ondertekend te hebben en van bewuste akten
gebruik gemaakt te hebben; b) wanbedrijven van oplichting gepleegd te hebben
met gebruikmaking van dezelfde vals~
naam; c) in het openbaar de naam Olga
Romanoff aangenomen te hebben tlie haar
niet toekwam;
Overwegende dat het ter zake geenszins
een geschil van staat geldt, doch enkel de
vraag of de naam 0. Romanoff, waarvan
aanlegster gebrnik heeft gemaakt en
welke zij in het openbaar gedragen heeft,
haar ware of een gefingeerde naam is ;
Overwegende, aan de andere zijde, dat
artikel 326 van het Burgerlijk Wetboek
niet van het volgende artikel mag afgescheiden worden, en dat nit het samenlezen van beide artikelen blijkt dat de
vraag met betrekking tot de afstamming
enkel bniten de kennisneming der strafrechtbanken valt wanneer het om een
vordering nit hoofde van een misdrijf van
verdnistering van staat gaat;
Overwegende dat de rechter over de
grond nitspraak te doen had, niet over
een geschil van staat in verband met de
afstamming, doch over een identiteitskwestie, welke een der elementen van de
aanlegster ten laste gelegde misdrijven
nitmaakte, en nopens ·welke hij ten deze
sonverein in feite nitspraak gedaan heeft;
Dat het middel naar recht faalt;

van een strafbaar feit die door krankzinnigblz. 345; Bull. en PASIC., 1947, I, 456);
heid of door erge geestesstoornis of geestes31 maart 1955 (zie hager, •blz. 657; Bull. en
PASIC., 1955, I, 850).
zwakheid zoals voorzien door de wet van
9 april 1930 zijn aangedaan, raadpl. verbr.,
Zie ook fr. verbr., 14 october 1853 (Sirey,
1854, 1, 157).
10 december 1941 (Ar1·. Verbr., 1941, blz. 252;
Bull. en PASIC., 1941, I, 447).
Raadpl. HoFFMANN, Question prejudicielle,
(1) Verbr., 30 maart 1847 (Bull. en PAsro., -b. II, nr. 529; LEs NovELLES, yo Paternite
1848, I, 305); 7 december 1886 (ibid., 1887, . et filiation, lll'. 32; W. 0ALEWAERT, Oplichting
I, 19); 3 november 1947 (Arr. Verbr., 1947, i en oplichters, blz. 36.

-966Overwegende, voor het overige, dat de
memorie slechts feitelijke beschouwingen
inroept, welke buiten 's hofs toezichtsbevoegdheid liggen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
2 september 1955. -

Vacantiekamer. -

Voorzitter, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Gilmet. - Gelijlcluidende conclusie,

H. F. Dumon, advocaat-generaal.

VACANTIEKAMER. -

2 september 1955

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
TERMIJN. STRAFZAKEN. ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDI<UNGSTELLING W AARBIJ EEN EIS TOT VERDER ONDERZOEK WERD AFGEWEZEN. VOORZIENING
VOOR RET EINDARREST INGESTELD. - 0NONTVANKELIJKHEID.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
TERMI.JN. STRAFZAKEN. ARRES'r
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ GEWEZEN WORDT DE INTERNERING VAN EEN BEKLAAGDE TE BEVELEN. VOORZIENING V66R DE EINDBESLISSING INGESTELD. 0NONTVANKELIJKHEID.

1° Is' niet ontvanlcelijlc de voorziening
wellce voor het eindarrest ingesteld
wordt tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelUng waarbij een
eis tot verder onderzoelc afgewezen
werd. (Wetboek van strafvordering, ar-

tikel 416.)
2° Is niet ontvanlcelijk de voorziening
die v66r de eindbeslissing ingesteld
wordt tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling waarbij geweigerd werd de internering van een
belclaagde te bevelen (1). (Wetboek van

redenen, dat er in de huidige staat der
rechtspleging geen aanleiding bestond om
de door de verdediging ingestelde eis tot
verder onderzoek toe te wijzen, en anderzijds, op grondslag van de besluiten der
aangestelde experten, overeenkomstig de
wet van 9 april 1930 tot bescherming der
maatschappij, dat er geen aanleiding bestond om aanlegger in een van de door
de reg~ring daartoe bestemde en ingerichte bijzondere gestichten te plaatsen;
I. In zover de voorziening tegen de
,beslissing over de eis tot verder onderzoek gericht is
Overwegende dat, in zover het beslist
heeft dat er in cle huidige staat der rechtspleging geen aanleiding bestaat om de
eis tot verder onderzoek toe te wijzen,
het bestreden arrest een voorbereidend
karakter heeft; dat derhalve de voorziening, voor zoveel zij op dit deel der beslissing betrekking heeft, niet ontvankelijk is;
II. Ten aanzien van de beslissing over
het verzoek tot toepassing van de wet
betreffende de bescherming der maatschappij :
Overwegende dat, aangezien deze beslissing geen einde maakt aan de vervolging en niet over de bevoegdheid uitspraak doet, de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantii:He of op straf van nietighe~d
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd
werden en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 september 1955. -

Vacantiekamer. -

Voorzitter, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Gilmet. Gelijlcluidende conclusie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal.

strafvordering, art. 416.)
V ACANTIEKAMER. -

2 september 1955

(CHANTRAINE.)

VOORZIENING IN VERBREKING. ARR.ES'r.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 juli 1955 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het
Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist heeft, ener.zijds, in zijn beweeg(1) Verbr., 2 september 1954 (Bull.
PAsiC., 19p4, I, 1033 en nota 2).

en

TERMIJN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE
VORDERING. ARREST OP TEGENSPRAAK
HETWELK DE BEKLAAGDE TOT DE llETALING,
AAN' DE IJURGEHLIJKE PARTIJ, VAN DE DOOR
DEZE GEVORDERDE GELDSOMMEN VEROORDEELT
EN AAN DIE PARTIJ AKTE VAN HAAR VOORBEHOUD VOOR. DE TOEKOMST VERLEENT. STRAFRECHTER ZIJN RECHTSMACHT UITGEPUT HEBBEND. VOOHZIENING ONMIDDELLIJK ON'L'VANKELIJK.

Een arrest op tegensp1·aalc dat, na definitief ove·r de publieke vordering u.it-

-967spraak te hebben gedaan, de belclaagde
tot de betaling, aan de burgerlijke partij, van de door deze gevorderde geldsommen voor ellc der bestanddelen van
het geleden nadeel veroordeelt, heett de
rechtsmacht van de stratrechter uitgeput en is onmiddellijk vatbaar voor
voorziening in verbreking, zelfs wanneer het, bovendien, de vaststelling inhoudt dat aan de burgerlijke partij
akte van haar voorbehoud voor de toelcomst werd ve1·leend (1).
(VONCK, T. DE PATROONKAS VOOR HANDEL
EN NIJVERHEID EN DE BOECK.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 maart 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over de voorziening in zover zij tegen
de beslissing over de publieke vordering
gericht is :
Overwegende dat de substantH:He of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Over de voorziening in zover zij tegen
de beslissing over de burgerlijke vorderingen gericht is :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanlegger bij bevestiging van het beroepen vonnis veroordeelt om : 1 o aan eerste
verweerster een som van 7.822 frank
zijnde het bedrag van drie voorschotten
met de gerechtelijke intresten en de kosten te betalen en aan die partij akte van
haar voorbehoud voor de toekomst verleent ; 2° aan tweede verweerder een som
van 6.869 frank zijnde de schade aan een
werkbroek (300 fr.), een moto (979 fr.),
een uurwerk (590 fr.) en te provisionele
titel voor morele en materiele schade
5.000 frank, met de vergoedende en gerechtelijke intresten en kosten, te betalen, en aan die partij akte van haar
(1) Verbr., 16 mei 1949 (Bull. en PAsiO.,

1949, I, 376).

voorbehoud voor de toekomst verleent en
voor het overige een deskundige aanstelt;
Over de burgerlijke vordering van eerste verweerster :
Overwegende dat het bestreclen arrest
door aanlegger tot het bedrag van 7.822 fr.
wegens hogervermelde schacle te veroorclelen en aan verweerster akte van haar
voorbehoud voor de toekomst te verlenen
uitspraak gedaan heeft ingevolge de conclusies van die burgerlijke partij en derhalve binnen de perken van haar eis
zoals hij ingeleicl geweest was v66r het
hof van beroep, hetwelk aldus zijn rechtsmacht uitgeput heeft; dat de beslissing
dientengevolge definitief en de voorziening ontvankelijk is;
Overwegende dat aanlegger geen middel doet gelden;
Over de burgerlijke vordering van
tweede verweerder :
Overwegende dat het door de inbreuk ·
aan het slachtoffer berokkend nadeel een
zelfde schade uitmaakt;
Overwegende dat het arrest door over
een deel der materiele schade uitspraak
te doen en door een deskunclig onderzoek te bevelen nopens het geheel der materiele en morele schade geen eincle aan
de betwisting gesteld heeft;
Overwegende dat geen betwisting nopens de bevoegdheid v66r de rechte1' over
de grond opgeworpen werd ;
Dat de voorziening derhalve bij toepassing van artikel 416 van het Wetboek van
strafvordering niet ontvankelijk is;
Om die reclenen, en zonder acht te slaan
op de ter griffie van het hof op 23 juni
1955 overgelegde memorie van aanlegger,
welker nederlegging naar luid van artikel 6 van de wet van 20 juni 1953 te laat
is geschied, wijl zij meer clan twee maanden na de inschrijving op 14 april 1955
van de zaak op de algemene rol verricht
werd ; verwerpt de voorzfening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 september 1955. - Vacantiekamer. Voorzitter, H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Delahaye. - Gelijkl?tidende conclusie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal.

