ARRESTEN VAN BET HOF VAN VERBREKING
NEDERLANDSE TEKSTEN

JAARGANG 1956

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreuen
vonnis, op 17 november 1952 in boger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, 13, 14
van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op
de bescherming van het handelsfonds, 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
vonnis, na in feite vastgesteld te hebben

dat het door eiseres in huur genomen onroerend goed een handelshuis was, waarj.n een handelszaak was uitgebaat, beslist
heeft dat eiseres de bescherming van bovenvermelde wet niet kan genieten, omdat zij niet bewijst noch beweert eigemires van het handelsfonds te zijn, dan
wanneer de wet van toepassing is op de
handelshuurovereenkomsten
betreffende
onroerende goederen, · zonder onderscheid
tussen de gevallen waarin de huurc1er
eigenaar of geen eigenaar van het handelsfonds is :
· ·
Overwegende dat nit de vaststellingen
van bet bestreden vonnis blijkt dat de
oorspronkelijke eis strekte tot de hernieuwing, op grond van de artikelen 13 tot 22
van de afdeling van het Burgerlijk Wetboek houdende de regelen eigen aan de
handelshuurovereenkomsten, van een. aan
aanlegster toegestane huurovereenkomst
betreffende een onroerend goed waarin
een handelsfonds uitgebaat wordt waarvan aanlegster noch eigenares noch huurster is;
Overwegende dat, luidens artikel 13
van gezegde afdeling, de huurder, bij
voorkeur boven alle andere personen,
recht heeft op de hernieuwing van zijn
huurovereenkomst << om dezelfde handel
voort te zetten ll; dat volgens artikel 16, 1, 3°, de verhuurder · zich tegen

(1) Verbr., 4 februari 1955 (An•. Verbr.,
1955, biz. 445; ·Bull: Bll· PASIC., 1955, I, 586, en
nota) ; 3 juni 1955 (A rr. Y e1·br., 1955, biz. 824;
Bull. enPAsrc., 1955, I, 1081).
Het gaat er anders om sedert de wet·. van
29 juni 1955 die de wet van 30 april 1951
gewijzigd heeft. De nieuwe bepaling is nochtans niet; toepasselijk op de zaken die reeds
op de datum van hare inwerkingtreding bij

het hof aanhangig waren, noch op de na di<>
datum ingestelde voorzieningen, tegen de v66r
die datum gewezen definitieve vorinissen in
laatste aanleg (verslag Conunissie van de Senaal;, Pa1·lern. ·besch., 1954-1955, n' 248; Par:le-m.
handel., Senaat, 9 juni 1945, blz. 1369; PATERNOSTRE, Baux cornrnerciaux et tn·otection . cl·te
fonds de cornrnerce, Commentaar van de wet
van 29 juni 1955, n" 33 en 3c!,).
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HUUR. HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN.
- WE•r VAN 30 APRIL 1951. - HERNIEUWING
VAN DE HANDELSHUUROVEREENKOMST.
RECHT VAN DE HUURDER OP HERNIEUWING.
VERE!STE VOORWAA!lDE.

De ·wet van 30 apriZ 1951 verleende slechts
recht op hentie7tWing van de h7turove·reenlcomst aan de IHmrder, i.ndien h-ij
eigenaa1· was van het in het 01woerend
r1oed geemploiteerd handel.sfonds of dat
handelsfonds ·in hmw had gelcregen (1J.
(N. V. (( BROUWERI.JEN DE POPULIEREN ll,
T. DIENST VAN RET SEKWESTER.) .
ARREST.

TERBR.,

1956. -

1

--2de hernieuwing van de huurovereenkomst
kan verzetten, indien hij het onroerend
goed of het gedeelte van onroerend goed
waarin de « uittredende huurder zijn bedrijvigheid uitoefent )) wil wederopbouwen;
Dat artikel 25, 4° en 5°, ingeval van
ontzegging van het recht op hernieuwing
gegrond op een door een derde hoger gedaan aanbod, 'de verschuldigde uitwinningsvergoeding op een verschillend bedrag bepaalt, naargelang die derde in het
goed een andere handel drijft « dan die
welke de vroegere huurder er dreef )) of
er een handel van dezelfde aard drijft ;
Dat uit de samenhang van die bepalingen blijkt dat een huurder slechts recht
heeft op de door de wet van 30 april 1951
geregelde hernieuwing van de huurovereenkomst, indien hij eigenaar is van het
in het onroerend goed geexploiteerd handelsfonds of wanneer hij dit handelsfonds
in huur heeft gekregen;
Overwegende dienvolgens dat, door te
beslissen dat aanlegster, die noch bewijst
noch zelfs beweert eigenares of huurster
van het handelsfonds te zijn, niet van de
beschcrming der voormelde afcleling van
het Burgerlijk Wetboek kan genieten en
geen recht had op de bij artikelen 13 en
volgende voorziene hernieuwing van huurovereenkomst, het bestreden vonnis geen
enkele der in het middel bedoelde wetshP.palingen geschonden heeft;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 2, 3°, van
de wet van 30 april 1951 bp de handelshuurovereenkomsten met het oog op de
bescherming van het handelsfonds, 97 van
de Grondwet, van de artikelen 1134, 1320
van het Burgerlijk Wetboek en van de
bewijskracht van de akte van 23 december 1948 waarbij partijen zich -·over de
hernieuwing van een vroegere _huurovereenkomst akkoord verklaren, doordat het
bestreden vonnis, na vastgesteld te hebben
dat eiseres het kwestieus onroerend goed
011 25 augustus 1939 in huur had ontvangen bij een huurovereenkomst die niet
door verweerder toegestaan werd, en dat
deze overeenkomst op 23 december 1948
hernieuwd werd onder voorbehoud van
de wettelijke verlenging tussen eiseres en
verweerder, deze laatste handelde als
voorlopige bewindvoerder over andermans
goederen, beslist heeft dat deze .huurhernieuwing een nieuwe door verweerder
toegestane overeenkomst uitmaakte en
bijgevcilg, overeenkomstig artikel 2, 3°,
buiten de toepassing van de wet van
30 april 1951 viel, dan wanneer artikel 2,
3°, van de wet slechts de huurovereenkomsten bedoeld heeft die voor het eerst
door een voorlopige bewindvoerder gesloten werden doch niet deze die door deze

voorlopige bewindvoercler << onder voorbehoud van de wettelijke verlenging )) verlengd worden, dun wanneer in aile geval de « akte )) van 23 december 1948 de
rechten van eiseres met betrekking tot
de wettelijke verlenging uitdrukkelijk
voorbehouden had en ei_seres bijgevolg
haar recht niet verloren heeft zich te beroepen op de oorspronkelijke - wettelijke verlengde
overeenkomst van
25 augustus 1939, die onder de bescherming van de wet viel :
Overwegende dat het bestreden vonnis
beslist dat de litigieuze overeenkomst niet
onder de bescherming van de wet van
30 april 1951 valt omdat aanlegster noch
eigenares noch huurster is van het in het
onroerend goed geexploiteerd handelsfonds; dat het bovendien vaststelt « dat
in ieder geval de weigering van de op artikel 2, 3°' van de wet gesteunde huurverlenging gegrond is )) ;
Overwegende dat daar het dispositief
van het bestreden vonnis door het eerste
motief gerechtvaardigd blijft, de door het
middel tegen de tweede beweegreden gerichte krUieken, door de rechter overbodig worden ing.eroepen en van belang ontbloot zijn;
Dat het middel dus niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kos, ten, en vermits de voorziening v66r
15 september 1953 betekend werd tot een
vergoeding .van 150 frank jege;ns verweerder.
16 september 1955. -1e kamer. - Voorzitte·r, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Bayot.- Gelijlcluidende
oonolusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Ple·iter,

H. Struye.
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VERKEER. KoNINKLIJK BESLUI1' VAN
1 FEBRUARI 1934, ARTIKEL 57, 1°, 0. WEGGEBRUIKER DIE EEN RTJBEWEGING UITVOERT. VERPLIOH'.riNG DE DOORGANG VOOR
DE IN BEWEGING ZIJNDE WEGGEBRUIKERS VRIJ
TE LATEN. VERPLICHTING DIE EEN ALGEMEEN KARAK'l'ER HEEFT.

De verpliohting de doorgang vrij te laten
voor de in beweging zijnde weggebruikers, welke cloor artilcel 57, 1°, o, van
Jconinklijlc besluit van 1 februar·i 1934
OtJgelegd wordt aan de we{Jgebr~tiker die
een 1'ijbewe[Jin[J uitvoert, heeft een algemeen Jca1·akter en wordt niet afhanlceUjk gemaakt van cle omstandigheid dat

-3de andere tveggebr-uilcer overeenlcomstig
de bepalingen van de Wegcode rijdt (1).
(YANTOMME, T. TIJTGAT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 februari 11153 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat de zaken ingeschreven
onder nummers 13811, 1430A en 1430B, samenhangend zijn;
I. Over de voorziening· tegen Marcel
Vandepoele :
Gelet op de op 18 september 11153 ter
griffie van het hof neergelegde akte waarbij aanleggers afstand van hun voorziening verklaren te doen met aanbod de
kosten te betalen;
· ·
II. Over de voorzieningen tegen de andere verweerders :
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 54, 2, en 57,
1 o, c, van het koninklijk besluit van 1 februari 1934 op de verkeerspolitie (Wegcode) en 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest, na impliciet vastgesteld
of minstens zonder ontkend te hebben dat
het slachtoffer van het kwestieus verkeersongeval, welk per fiets reed, zijn
weg normaal in rechte lijn vervolgde, en
dat hij door de door eerste verweerder
gevoerde antobns oven·eden werd wanneer deze, die eerst het midden van de
baan had bereden, naar rechts afdraaide,
beslist heeft dat eerste verweerder geen
font begaan heeft en eisers vordering
tot schadevergoeding voor de gevolgen
van het ongeval afgewezen heeft, wanneer eerste verweerder, die rijbew9gingen
nitvoerde, de wettelijke verplichting had
de doorgang voor de i.n beweging zijnde
wielrijder vrij te Iaten, wanneer eerste
verweerder de secundaire weg niet mocht
oprijden zonder zich vergewist te hebben
dat er geen gevaar bestond van aanrijding met de wielrijder die normaal zijn
weg vervolgde, minstens doordat het bestreden arrest niet geantwoord heeft, of
in alle geval slechts op dnbbelzinnige en
ondnidelijke wijze geantwoord heeft, op
de conclusies waarbij eisers staande hielden dat eerste verweerder zich niet had
vergewist of zijn draaimanrenvre mogelijk
(1) Raadpl. verbr., 18. october 1937 (Bull.
en PAsrc., 1937, I, 297); 24 april 1950 (An·.
Ve1·br., 1950, blz. 524; Bull. en PASIC., 1950,
I, 579) ; 6 november 1950 en 7 mei 1951 (A r1·.
Ve1·b1-., 1951, biz. 97 en 519; Bull. en PAsrc.,
1951, I, 116 en 611); 3 december 1951 (A1·r.
Jl erbr., 1952, biz. 154; Bull. en PAsrc., 1952,

was .zonder gevaar van aanrijding met
de wielrijder die normaal zijn weg ver.volgde, dat hij de secnndaire weg slechts
mocht oprijden voor zoveel er geen andere
weggebruiker aankwam en er geen gevaar
voor aanrijding met deze laatste bestond,
en dat hij aldns de artikelen 54, 2, en
57, 1°, c, van de Wegcode geschonden en
een font begaan had, door de doorgang
niet vrij gelaten te hebben voor het slachtoffer van het ongeval, wanneer de arresten en vonnissen om wettelijk gemotiveerd te zijn al de door de partijen in
regelmatig neergelegde conclusies ingeroepene middelen moeten beantwoorden :
Over bet eerste onderdeel van het middel :
Overwegende dat het bestreden arrest·
hierop wijst dat het slachtoffer een font
heeft begaan door een antobns rechts op
een kruising voor te steken bniten het
bij artikel 33, 2°, van de Wegcode van
1 februari 1934 voorzien geval; dat het
om die reden alle verantwoordelijkheid
uitsluit in hoofde van eerste verweerder,
die op dit ogenblik nochtans een rijbeweging uitvoerde;
Overwegende dat uit de bewoordingen
van dit arrest blijkt dat de in beweging
zijnde weggebruiker slechts van de door
artikel 57, 1°, c, van die code gestelde
verkeersvoorrang mag genieten indien hij
regelmatig op de openbare weg rijdt; dat
zulks voor het slachtoffer Van Tomme
niet het geval was ;
Overwegende, echter, dat de bepaling
van artikel 57, 1°, c, een algemeen karakter heeft en niet afhankelijk wordt gema:akt van de omstandigheid dat de· andere weggebruiker overeenkomstig de bepalingen van de Wegcode rijdt;
Dat het eerste onderdeel van het middel
gegrond is ;
Om die redenen, en zonder dat er aanleiding bestaat de andere onderdelen van
het middel te onderzoeken, voegt de zaken 1389, 1430A en 1430B samen, decreteert de afstand van de tegen Marcel Vandepoele ingestelde voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de kosten van die
voorziening en, vermits deze v66r 15 september 1953 betekend werd tot een vergoeding van 150 frank jegens verweerder ·
en uitspraak doende op de tegen de an~
dere verweerders gerichte voorzieningen,
verbreekt het bestreden arrest; zegt dat
melding van het onderhavig arrest zal
gemaakt worden op de kant van de verI, 172). Het gaat er anders om wanneer de
door de in beweging zijnde weggebrniker gepleegde inbreuk op de Wegcode een onvoorzienbare hindernis uitmaakt (verbr., 4 januari
1954, A1·r. V erb1·., 1954, biz. 303; Bull. en
PAS! C., 1954, I, 372).
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nietigde beslissing; veroordeelt verweerders tot de kosten; verwijst de zaak naar
het Hof van beroep te Brussel.
16 september 1955.

~

1" kamer. -

Foo?·-

zitte·r, H. Wouters, eerste voorzitter. Ferslaggever, H. Bayot. - GeUjlcltl'idende
conolttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleite·rs,

HH. Struye en Van Leynseele.
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HAVING VAN DE HECH'l'ENIS

19 september 1955. -

ze kamer.

-

Fom·-

z'itte?', H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
F m·slaggevet·,
H. Delahaye. ~ Gelijkltticlende oonolusie,

19 september 1955

VOORLOPIGE HECHTENIS. -

Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; zegt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de verbroken beslissing; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling; laat de kosten ten laste van de
Staat.

H. Depelchin, advocaat-generaal.

HAND-

VOOl~. EE~ 1\IAAND.

-ARREST DAT DE AFWEZIGHEID VAN DEVERDACH1'E OP DE TERECH'l'ZITTING VASTS1'ELT
EN DE HANDHAVING VAN DE IIECH'l'ENIS BEVEEL'J'. - GEEN VASTSTELLING DA1' DE AFWEZIGHEID AAN DE VERDACH1'E 'l'E WIJTEN IS. 0NWETTELIJKHEID.
Is onwettelijlc het ar·rest van ae lcamet·
van inbesohnlcligingstell'ing dat, na vastgestelcl te hebben clat de Ve?·dachte ter
tereohtzitt'ing niet versohenen is, de
hanclhaving van de voorlotJ·ige heohtenis
beveelt, dan wanneer nooh ttit het ar?'est, nooh wit een stttlc van de reohtspleging waarop het hof vennag aoht te
slaan blijlGt dat de aftvezigheid van de
verclaohte ter tereohtzitting aan hern
zelf te wijten is.

(DESll-IEDT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 28 juni 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, .afgeleid uit de scherrding van de rechten cler verdediging en
van artikel 20 van de wet van 20 april
1874, doorclat het bestreden arrest de beschikking van de Raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Dendermoncle dd. 15 juni 1955, waarbij de voorlopige hechtenis van aanlegger werd gehandhaafcl, bevestigt, zoncler dat aanlegger in de mogelijkheid gesteld werd zijn
middelen te doen gelden, dan wanneer
artikel 20 van gezegcle wet bepaalt dat
de verdachte moet verhoord worden;
Overwegencle clat het bestreden arrest
uitsluitend vaststelt clat de verclachte
niet is verschenen; dat uit geen enkel
stuk, .waarop het hof vermag acht te
slaan, blijkt c1at die afwezigheicl aan aanlegger zelf te wijten is ;
Dat het Rof, in deze ,·oorwaarden, de
wettelijkheid van de bestreclen beslissing
niet kan nagaan;
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GENEESKUNDE. - 0RDE DER GENEESHEREN. - BESLISSING YAN DE PROVINCIALE
RAAD DIE EEN DISCIPLINAIR KARAKTER VER'l'OONT. - BESLISSING VA'l'BAAR VOOR HOGER
BEROEP.
De beslissin,q vnn de prov·inciale rancl van
cle 01·de cler geneeshm·en clie een clisciplinai?- knrakter vertoont is vatbaar
voor hoge?' beroep . .

(VAN DEN DAELE,

'1'.

ORDE DER GENEESHEREN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 9 november 1954 gewezen
door de gemengde raall van beroep van
de Orde der geneesheren, met het Nederlands als voertaal;
0\'er het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 4, 5, 10, 11,
13, 15, 16 van de wet van 2G juli 1938,
tot opr.ichting van een Onle der geneesheren, 25, 26, 130, 137 van het koninklijk
besluit dd. 23 mei 1939 tot regeling van de
toepassing van de wet van 25 juli 1938 tot
oprichting van een Orde der geneesheren en
97 van de Grondwet, doordat de bestreden
beslissing de gemengde raad van beroep
onbevoegd verklaart om te beslissen over
het beroep door eiser aangetekend tegen
de beslissing cld. 3 april 1954 van de provinciale raad van de Orde der geneesheren te Antwerpen waarbij eiser yerzocht
werd binnen cle acht dagen het hem geleverd attest nm een specialist-rndioloog
terug te zenden en het R. V. Z. I. van
cleze terugzending te Yerwittigen, om reclen dat het hoger beroep slechts ontvankelijk zou zijn tegen de beslissingen die
door de proYinciale raclen als jurillictie
getroffen worden « clat is, hoofdzakelijk,
de beslissingen waarin toepassing gemaakt wonlt nm de bepaling van artikel 13 van de wet van 25 juli 19?,8 die
tuchtstraffen voorziet, of van artikel 4

5
van dezelfde wet betreffende de wijze van
vaststelling en het bedrag van het eerloon in bepaalde gevallen ll, dan wanneer
de wet dd. 25 juli 1938 (art. 16) en het
koninklijk besluit dd. 23 mei 1939 (artikelen 25 en 137) uitdrukkelijk en zonder
de minste beperking beschikken dat de
partijen « tegen elke beslissing van de
rand in beroev mogen gaan ll :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van de bestreden beslissing blijkt dat de
provinciale raad der Orde beslist heeft
het door hem aan aanlegger geleverd
attest van een specialist-radioloog, in te
trekken, om reden dat niettegenstaande
herhaald aandringen van de raad, aanlegger formeel weigerde het aantal spreekvertrekken die hij bediende te beperken;
Overwegende dat de beslissing van de
provinciale raad aldus een disciplinair
karakter vertoonde, en derhalve krachtens artikel 16 van de wet van 25 juli
1938 vatbaar was voor hoger beroep;
Dat de bestreden beslissing derhalve
voormeld artikel 16 heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt de bestreden beslissing; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar de gemengde raad
van beroev van de Orde der geneesheren,
met het Nederlands als voertaal, anders
samengesteld.
1!} september 1955. ~ 2° kamer. - Voorzitte1', H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
V e1·slaggeve1·,
H. De Bersaques. - GeUjlclnidende conclHsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
- Pleiter, H. della Faille d'Huysse.
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BELASTINGEN. - lNKOMS'l'ENBELAS'l'INGEN.
-. lNHOUDING lliJ DE .BRON.- KONINKLIJKE
BESLUI'l'EN VAN 22 SEP'l'EMBER 1937 EN
20 MAAR'f 1951. - BEPALING DIE HE'l' INDIENEN VAN DE INDIVIDUELE FICHES EN VAN DE
SAMENVA'l"fENDE OPGAVE ERVAN BEVEEL'l' BIJ DE
TAXA'l'IEDlEXST YAN

HE'r GElliED

OF BIJ

DE

llAARTOE SPECIAAL AANGEWEZEN DIENST. __.:.
TIEPALING ZONDE:l S1'RAFSANC'l'1E.

Is n:iet stm[Techterlijk beteugeld het nalnten bi:i de taxntied·ienst van het gebied
of bi:i de clawrtoe speeia.al aanrfe~oezen
cl·ienst de -individ1iele fiches en de samenvattendc oz>gave cler fiches in tc d·ienen,
wcllce becloelrl zijn in d.e nrtikclcn 18, 19
en r20 van het koninklijk besl11it van
22 septemlie1· 1937 tot uitvoerin g der sa-

mengeschalcelde wetten betTeffende de
inlcomstenbelastingen, gewijzigcl bij' het
lconinkUjlc beslu'it van 20 maaTt 1951.

(Samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, gewijzigd bij
de wet van 8 maart 1951, art. 77, par. 1.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
'r. DELBECQUE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 februari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 31, paragraaf 3, 35, paragraaf 3, 39, ,lid 2, 54, 77,
paragraaf 1 van de bij koninklijk besluit
van 15 januari 1948 samengeschakelde
wetten op de inkomstenbelastingen, 19 en
20 van het koninklijk besluit van
20 maart 1951 genomen in uitvoering van
voormeld artikel 31, doordat het bestreden arrest verweerder . vrijspreekt, hoewel het vaststelt dat << hij op 4 juni 1954
nagelaten had de loonfiches en naamlijsten neer te leggen met betrekking tot het
door hem bezoldigd personeel, zoals bij
voormeld artikel 20 voorgeschreven
wordt ll, en dan wanneer deze nalatigheid
een overtreding van gezegd artikel 5!, paragraaf 2, uitmaakt, zodat de bij artikel 77, paragraaf 1, voorziene straffen,
wel op verweerder toepasselijk waren :
Overwegende dat verweerder op grond
van artikel 77, paragraaf 1 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen gewij.zigd door de wet
van 8 maart 1951, strafrechterlijk vervolgd werd om nagelaten te hebben de
fiches en de samenvattende opgave, voorzien door de artikelen 18 tot 20 van het
koninklijk besluit van 22 september 1937
zoals zij door dit van 20 maart 1951 aangepast werden bij de bevoegde taxatiedienst in te dienen;
Overwegende dat luidens gezegd artikel 77, paragraaf 1, lle overtredingen van
de bepalingen van de artikelen 9, 23, 24,
27, paragraaf 4, 30, 36 en 46 leden; 53, 5!,
57te1·, 63 en 70 der evengemelde samengeschakelde wetten alsmede de overtredingen van de bevalingen waarbij de uitvoering ervan geregeld wordt strafbaar
gesteld worden;
Overwegende dat, in strijd met hetgeen
in het middel beweerd wordt, het feit dat
tot vervolgingen aanleiding gaf geen inbrenk uitmaakt op artikel 54, paragraaf 2
van gezegde samengeschakellle wetten
hetwelk betrekking heeft op << de aangifte
houdende vermelding lJer soort, van het
bedrag der belastbare inkomsten ll bij
voorkomencl geval gestaafd met een be-

--'- 6
wijsvoerend uittreksel uit de boeken of
rekeningen van de belastingplichtige;
Dat het evenmin een inbreuk uitmaakt
op een der hierboven aangehaalde bepalingen van gezegde samengeschakelde
wetten waarop artikel 77, paragraaf 1,
van deze wetten strafsancties voorziet;
Overwegende dat artikel 20 van het
koninklijk besluit van 22 september 1937,
zoals het door artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 maart 1951 aangepast
werd, anderzijds niet· genomen werd ter
uitvoering van een der artikelen der samengeschakelde wetten die in gezegd artikel 77, paragraaf 1, worden aangehaald;
Dat het middel niet gegrond is;
En overwegende dat de substantHHe 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.
19 september 1955. - 2° kamer. - TToo·riitter, H. Yandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter.
TT e!·slaggeve1·,
H. Delahaye. - Gelijklu.idende concl~tsie,
H. Depelchin, aclvocaat-generaal. - Pleiter, H.- Van Leynseele.
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1° BEWIJS. - AAN DE AK'l'EN VERSOHULDIGD
GELOOF. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE
VORDERING. - BEKLAAGDE VERKLAREND DAT
HIJ OP DE REOHTERHELF'l' VAN DE RAAN REED.
- ARREST RESLISSEND DA'l' REKLAAGDE DE BIJ
AR'l'IKEL 31, 2°, VAN DE; WEGOOD.m VAN 1 FERRUARI 193± VOORZlENE INBRE;UK NIET
HEEF'l'

GEPLEE3D.· -

GEEN

SCHENDING

VAN

HE'l' AAN DE; OONOLUSIES VAN BEKLAAGDE YERSCHULDIGD GELOOF.
2° BFJWI.JS. - STRAFZAKEN. - YRI.THEID
VAN DE RE;CH'l'ER TOT HE;'!' OPZOEKEN ER VAN
IN AL DE ELEMENTEN VAN DE ZAAK. - BEKEN'l'ENIS. - ARTIKEL 1350, 4°, VAN HE'!' BURGERLIJK WE'l'BOEK NlE'l' 'l'OEPASSELIJK.
1 o Schenclt niet het ann de conclusies vn·n
lwklangde versclw.lcl-igcl geloof het arrest
dnt beslist clat beklnagde cle bij wrti·
lcel 31, 2°, van de lV egcocle van 1 febntar·i 193-'f voorziene inbreuk niet heeft
gepleegd, dan wanneer beklaagde in zijn
conclusies ve1·klaard had dat hij op de
!'echterhelft van rle baan ge1·eden had.
2° Onder vom·behoncl van de toepassing
van a1·tUcel 16 vnn rle wet van 17 apr-il
1878, ve·rmag de strafrechte·r v·rijel-i:ik
·nit al cle elementen elm· zaalc het bewif.~
van de misdrijven njleiden, zonde1· ve·rpUcht te zifn !'el.:ening te houden met
nrtikel1350, -'f 0 , van het Bm·ge!·lijl,; TVet·

boek en met rle door het b1trgerlijk
1·echt nan rle bekentenis gehechte bewijslwacht (1).

(AUGUSTINUS EN ANDEREN, T. SLOOK EN N. Y.
· «FILATURE ET TISSAGE L'AVENIR ll.)
ARREST.
HFJT HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 februari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het enig micldel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1354, 1356, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 31, in het bijzonder 2°, van het
koninklijk beslnit van 1 febrnari 1934
houdend het Algemeen Reglement op het
verkeer, zoals het bij artikel 3 van het
Regentsbeslnit van 18 october 1946 gewijzigcl werd, 418 en 419 van het Strafwetboek, door<lat het bestreden arrest bij
miskenning van het aan de conclnsies van
de beklaagde en van de burgerlijk verantwoordelijke partij verschnldigd geloof
en van de bekentenis die zij inhielden
beklaagde vrijspreekt en eisers vordering onontvankelijk verklaart door aan
te nemen dat beklaagcle, die het inzicht
had naar links af te draaien om de
Haverstraat in te slaan, voldoende naar
links had nitgeweken en zijn rijbeweging
uvereenkomstig het voorschrift van artikel .'ll,
van de Wegcode aangekondigd
en bego11nen had, clan wunneer betichte
zelf in zijn conclusies bekende dat, daar
hij zojuist een ander voertuig had gekruist, hij op de rechterhelft cler baan
was blijven rijden, zoclat hij een onvoorzichtigheid beging met daarna opeens
linlrs af te draaien zon<ler zijn rijbeweging op de bij artikel 31, 2°, voorgeschreven wijze aan te kondigen, dan wanneer
de breetlte van de weg 7015 zoals het correctioneel vonnis lniclt bedroeg en de
50140 die er noclig waren om de kruising
met de nit tegenovergestelde richting aunkomencle auto (cfr. hetzelfde vonnis) toe
te laten, het hem ontegensprekelijk toelieten zulke rijbeweging nit te voeren :
Overwegende clat uit de vaststellingen.
van de rechter over de grond blijkt dat
Fr::mciscus Jacquemyns, rechtgever van
de aanleggers, het leven liet bij een ongeval da t geschiedde wanneer hij met
zijn moto een door eerste verweerder bestunrde vrachtwagen poogde voorbij te
steken, toen deze vrachtwagen op een
uansluiting naar links clraai<le;
Overwegende dat, verweerders bij hun
conclusies in hoger beroep, deden gelden dat nit de ufgelegcle verklaringen

21,

(1) Verbr., 19 mei 1952 (A,·r. re,·ln·., 1952,
biz. 525; Bull. en PAsrc., 1952, I, 604).
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mocht afgeleid worden dat eerste verweerder « met zijn wagen niet meer naar
het midden van de baan kon rijden tengevolge van de aankomst van een ander
voertuig )) en verder dat eerste verweerder, « die zo juist een ander voertuig
had gekruist, op de rechterhelft der baan
reed en gevolgd was door Jacquemyns,
die het ogenblik afwachtte om onmiddellijk nadien Slock voorbij te steken )) ;
Overwegende dat, aangezien artikel 31,
2°, van de Wegcode van 1 februari 1934
bepaalt dat de bestuurders die bij het
naderen van een splitsing, aansluiting of
kruising, links willen afslaan, na de weggebruikers die · hen volgen daarvan te
verwittigen, zoveel mogelijk naar links
moeten uitwijken, zonder evenwel het
verkeer te hinderen dat uit de tegenovergestelde richting komt, het bestreden
arrest, zonder het geloof te schenden dat
verschuldigd is aan de conclusies waarbij
verweerders verklaarden dat Slock op de
rechterhelft der baan reed, heeft kunnen
beslissen dat het niet bewezen is dat deze
laatste een inbreuk op die· bepaling zou
gepleegd hebben;
·
Overwegende, overigens, dat die conclusies aanvoerclen dat Slock die op de
rechterhelft der baan reed in de onmogelijkheid verkeerde meer naar het midden van de baan uit te wijken en .dat al
ware zelfs dam·in een bekentenis van
het plegen van voqrmelde inbreuk te vinden, de strafrechter nochtans, behalve
het ten deze bij artikel 16 van de wet
van 17 april 1878 voorzien vreemd geval,
vrij de elementen beoordeelt waarop hij
zijn overtuiging steunt, zonder gebonden
te .zijn door artikel 1350, 4°, van het
Burgerlijk Wetboek en door de bewijskracht die het burgerlijk recht aan de
bekentenis hecht ;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aan~enomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
19 september 1955. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Huybrechts. - Gelijkluidende conclus·ie, H. Depelchin, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Van Leynseele en Demeur.
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HAAR VORDERING Oll'l'ZEG'l'. BESCHEIDEN
BE'l'REFFENDE DE 'l'ELASTLEGGING EN DE BURGERLIJKE VORDERING AAN DE VOORZITTER
VAN DE KAMER TIJDENS DE BERAADSLAGING
VAN DE RECHTERS DOOR DE RAADSMAN VAN
DE ALS BURGERLijK VERANTWOORDELIJK GEDAAGDE PARTIJ "GEZONDEN. BESCHEIDEN
TIJDENS DE BERAADSLAGING. BIJ DE BUNDEL
NOCH MEDEGEDEELD AAN DE BURGEVOEGD. GERLIJKE PARTIJ, NOCH UI'r DE DEBA'l''l'EN
GEWEERD. SCHENDING VAN DE RECH'l'EN
VAN DE VERDEDIGING VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ.

Wanneer, tijdens de beraadslaging van de
1·echters, bescheiden betreffende de telastlegging en de bu.rgerlijlce vordering
en nitgaande van de raads-man van de
als burgerlijlc verantwoordelijlc gedaagde part-ij bij de bu.ndel werden gevoegd,
uJonlen de 1·echten van de ve1·dediging
'!:an de btwge1·lijlce part-ij geschonden
door het an·est dat aan die pa1·tij haar
vo·rde1·inu o·ntzegt, .zonde1· vast te stellen
dat d·ie besche·iden als vreemd aan het
ued·inrf ~tit de debatten werden geweerd,
IZ(tn wanrieer uit geen bestanddeel van
de rechtspleg·ing blijkt dat voormelde
bescheiden aan de buruerlijlce partij
zou.den meclegedeeld geweest zijn (1).
{VAN HOO EN N. V. « BELGISCHE VENNOOTSCHAP
VAN ALGEMENE YERZEKERINGEN )), 1'. VANDERS'l'ICHEL EN ANDEREN.)
ARRES'l'.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 februari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
I. In zover de voorziening tegen de beslissing over de publieke vordering gericht is :
Overwegende dat aanleggers niet tot
de kosten van de publieke vordering werden veroordeeld zodat, hun voorziening,
bij gemis aan voorwerp, niet ontvankelijk is;
II. In zover de voorziening tegen de
beslissing over de burgerlijke vorderingen gericht is :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 190, 210, 211
van het Wetboek van rechtspleging in
strafzaken, 144 van de wet del. 18 juni
1869 betreffende de rechterlijke. inrichting, 97 van de Grondwet, 1101, 1108,
1134, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet-

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. VERDEDIGING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. ARREST DAT BEKLAAGDE VRIJSPREEK'l', DE ALS BURGERLIJK VERAN'l'WOORDELIJK GEDAAGDE PAR'l'IJ BUI'l'EN
ZAAK S'l'EL'l' EN AAN DE .BURGERLI,JKE PAR'l'IJ

(1) Zie verbr., 12 maat·t 1951 (An·. Verbr.,
1952, biz. 399; Bull. en PAsrc., 1951, I, 472);
31 mei 1954 (Bull. en 'I.'Asrc., 1954, I, 832, en
de nota); 4 juli 1955 (A1'1'. Verbr., 1955,
biz. 905; Bztll. en PASIC., 1955, I, 1203).
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'boek, 3 en 4 van de wet dd. 17 april 1878,
doordat het bestreden arrest de eis van
aanleggers bij hervonning van het beroepen vonnis verworpen heeft, zonder uit
de debatten een nota en bijgevoegde stukk'en te verw1jderen die na de sluitilig van
de debatten door de verweerders aan het
hof medegedeeld werden, clan wanneer
uit geen stuk of element van de rechtspleging blijkt dat gezegde nota en stukken aan eisers medegedeeld werden en
in alle geval de voorgelegde stukken (door
derden gedane betekeningen) nooit mede_gedeeld werden aan eisers voor wie zij
res inter alios acta nitmaakten :
Overwegende dat uit de stukken van
de procedure blijkt dat de raadsman van
lie S. V. Manumoderne, hier verweerster,
bij brief van 1 december 1954 bescheiden
heeft gezonden, aan de voorzitter van de
kamer van het hof van beroep, waarvan
de zaak aanhangig was gemaakt, dan
wanneer de debatten op 23 november 1954
gesloten en, de uitspraak op 21 december
1954 vastgesteld waren;
Overwegende dat deze brief en bescheiden bij de bundel gevoegd werden;
Overwegende dat uit het bestreden arrest niet blijkt dat het hof van beroep
deze bescheiden als vreem<l aan het gerling zou hebben beschouwd;
Dat gezegd hof de heropening der debatten niet heeft bevolen en dat het niet
vaststaat dat voorm.elde bescheiden aan
eisers zouden medegecleeld geweest zijn ;
Overwegende dat de rechten der verdediging derhal ve geschonden werclen;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, in zover het uitspraak gedaan
heeft over de vorderingen van aanleggers
tegen verweerders; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt verweerders tot de kosten, behalve deze van
de betekening <ler vo01'ziening aan de
procureur-generaal bij het Hof van beroep te Gent, die ten laste van aanleggers
zullen blijven; verwijst de alzo beperkte
zaak naar het Hof van bel'oep te Brussel.
19 september 1955. - 2" kamer.- Voo·rzitte·l", H. Vandermersch, Taadsheer waarnemend voorzitter.
V e1·sla_qgever,
H. De Bersaques. - Gelijkl~tidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. della Faille d'Huysse

en Struye.
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'!'WEE AANLEG(IE:RS NEERGELEGD. VERZOEKSOHRIF'l' DA'l' MET EEN ONLEESBARE HAND'l'EKENING VOORZIEN IS EN DE HOEDANIGHEID
NIET VERMELDT VAN DE PERSOON DIE HE'l'
GENAAMTEKEND HEEFT. HET HOF HOUD'l'
ER GEEN REKENING MEDE.

H et hof lwu.dt geen rekening met een tot
stdvin{f van een ·in een stratzaak door
twee awnle{fge-rs ingedienrl verzoel>sch-rift flat ter grijjie van rle rechtbanh'
rlie rle . best1·eden beslissin{f {fewezen
heett neer{felegrl wer·fl, wannee1· clit stuk
·met een onleesbare handtekenin{f voor.e-ien is en rle hoedanighe·irl niet vermeldt
·ran cle persoon d·ie het {fenaamteke-nrl
heett (1).
(DE GENDT EN << EAGLE S'l'AR INSURANCE 00:\IPANY
LIJ\II'l'ED )), '!'. BE'l'TONVILLE EN HOUBEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 februari 1955 in hager beroep gewezen . door de Oorrectionele
Rechtbank te Antwerpen;
I. Wat betreft de voorziening gericht
tegen de beslissing over de publieke vordering gewezen door de beklaagde, eerste
aanlegger :
Overwegenue dat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Wat betreft de voorziening gericht
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering gewezen door de burgerlijke
partij, tweede aanlegster :
Overwegende dat aanlegster geen enkel
bijzonder middel inroept;
Om die redenen, en .zonder acht te
slaan op het voor beide aanleggers op
12 maart 1955 ter griftie van de Rechtbank
van eerste aanleg te Antwerpen neergelegd verzoekschrift hetwelk slechts . met
een onleesbure handtekening voorzien is
en de hoeclanigheid niet vermeldt van de
persoon die het genaamtekend heeft; verwerpt de voorzieningen; veroordeelt nanleggers tot de kosten.

ze

1(} september 1955. kamer. - Yoo·rzittel", H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslng{fever,
H. Huybrechts. - Gelijlcluiclende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN' VERBREKING. VoRl\!.- STRAFZAKEN.- VERZOEKSCHRIF'l'
'1.'01' STAVING VAN DE VOORZIENING, NAMENS

(1) Zie verbr., 10 januari 1955 (Bull.
1955, I, 469, en nota 1).
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POSTJDRIJEJN.' REGLEMENT VAN RET
PERSONEEL. BEPALINGEN BE'l'REFFENDE DE
DOOR HE'l' BEHEER AAN DE BEDIENDEN BETAALDE SOMMEN IN GEVAL VAN WERKONBEKWAAMHEID TEN GEVOLGE VAN EEN ONGEVAL, WAARVAN DE YEHAN'l'WOOR'!JELI;JKHEID OP EEN DERDE
RUS'J'. BEPALINGEN NIE'l' AFGESCHAFT DOo'R
DE ARTllCELEN 101 TOT 103 VAN HET KONINKLIJK BESLUI'l' VAN 2 OCTOBER 1937 HOUDENDE HE'l' STATUU'l' VAN DE AMBTENABEN VAN
DE STAA'l'.
MIDDJ~LEN TOT VERBREJKING. BU,RGEHLIJKE VORDEHINS'l'llAFZ<U(EN. GEN. JVIIDDEL ONDEHS'l'ELLEND DAT DE BURGERLIJKE PAR'l'IJ EEN OP AR'l'IKEL 1382 VAN
HET
BURGERLIJK
WE'l'BOEK
GEGRONDE
RECH'l'STREEKSE \'ORDERING INGES'l'ELD HEEF'l'.
VOHDERING GEGROND OP AR'J'IKEL 1250
VAN DIT WETBOEK. J\IIIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

f:o

INDEPLAATSSTELLING.
INDE_PLAATSSTELLING BI.J OVEREENKOMST.-,-- REGLEMEN'l' , VAN HE'l' PERSONEEL DER POS'l'ERIJEN.
BEPALING DIE VOORZIET DAT, IN GEVAL VAN
WERKONBEKWAAMHEID TEN GEVOLGE VAN EEN
ONGEVAL, WAARVAN DE VERANTWOORDELI,JKHEID OP EEN DERDE RUST, DE DOOR HE'l' BEHEER AAN DE BEOIENDE VOOR'l'BE'l'AALDE WEDDE
EEN VAN DE VERANTWOORDELI.JKE DERDE TERUG TE VORDEREN VOORSCHOT UITMAAK'l' EN
DAT DE BEDIENDE VERPLICHT IS, GELIJKTI.JDIG
MET ELKE BE'l'ALING, EEN VERKLARING 'l'E ONDERTEKENEN W AARBIJ DE STAAT IN ZIJN
RECHTEN EN RECHTSVORDERINGEN TEGEN VOORMELDE DEHDE IN DE PLAA'l'S GES'l'ELD WORD'l'.
BEPALING, DIE HE'l' CONVEN'l'IONEEL KARAK'l'ER VAN DIE INDEPLAATSS'l'ELLING NIET
UITSLUI'l'.

to. De bepaUn,qen van het reglement van
het pe·rsoneel de~· posterijen, betrefjende
rle rZoo1· het behee1· aan de becUenden betnnlrle som.me·n in geval van werkonbekwaamheill ten gevolge van een ongeval
waarvan de verantwoo·J·delijlcheid op
een de1·de ntst, worden niet afgeschaft
doo1· de ai·tilcelen 101 tot 103 van het
koninlclijh: besluit van 2 october 1937
houdenrle het statuut van de agenten
van de Staat.
2° Mist fe-itelijke g1·ondslag het middel
onrlerstellend dat de burgerUjlce partij
een. i'eoh tstl-eelcse vorde1·ing op artikel 1382 van het Bu.rgerUjk Wetboek
gegrond heeft, dan wannee1· de vordering van die bttrge!'lijke parUj op artilcel 1250 van dit wetboek gegrond was.
3° De inde1JlaatsstelUng voorzien dom· de
bepaling van het reglement van het p!Yrsoneel de1· posterijen volgens dewelke,
.Qelijktijdi,q met elke van wedde doD!'
het beheer aan een . bediende gedane
betaUng wegens werlconbekwaamheid

ten , gevolge van een ongeval waarvan
de vemntw.oordelijkheid op een derde'
ntst, de bedienlle verplioht is door een
uitdru./clcelijke ve!'lclaring de Staat in
zijn 1·eohten en reohtsvorderingen tegen
vooi·m.ellle dei·de te doen trellen, is een
indeplaatsstelling bij overeenlcomt>t.
(DE HEEL, '1'. BELGISCHE STAAT.)
AHHES'l'.

HE'J' HOI!'; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 16 maart 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegencle clat aanlegger verklaard
heeft zijn voorziening enkel tegen cle burgerlijke parUj te richten;
Over het eerste miclclel, afgeleicl uit de
schencling van cle artikelen 101, 102, 103
van het koninklijk besluit van 2 october
1937 houclencle ·het statuut van cle agenten
van cle Staat, cloorclat cle bestreclen beslissing cle beschikkingen van het reglement van het personeel cler posterijen in
aanmerking neemt om de vorclering van
verweerder in te willigen, clan wanneer
clit reglement wercl afgeschaft bij voormeld koninklijk besluit, clat zelfs in geval
nm werkonllekwaamheicl aan cle Staatsagenten het recht op hun weclcle voorbehoudt:
Overwegencle clat uit cle tekst van cle
artikelen 101, 102 en 103 van het koninklijk besluit van 2 october 1937 geenszins
blijkt clat cleze bepalingen het reglement
van het personeel cler posterijen betreffencle cle betaling cler weclcle na een ongeval zouclen hebben afgeschaft;
Overwegencle, immers, clat cleze artikelen cle dienstschorsing en cle terbeschikkingstelling van cle rijksambtenaren re,
gelen en vreemcl zijn aan cle uitkering
van weclde aan cleze ambtenaren wanneer
zij, ten gevolge van een ongeval, werkonbekwaam zijn geworclen;
Dat het miclclel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweecle miclclel, afgeleicl uit
cle schencling van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek, cloordat cle verplichting voor verweercler om cle wedcle van
zijn agent geclurencle zijn werkonbec
kwaamheicl te betalen voortspruiJ uit een
eenzijclige beslissing van publiekrechtelijken aarcl en het bestreclen arrest eiser
tot terugbetaling clier weclcle veroordeelt,
clan wanneer clie betaling geen oorzaak
vinclt in het feit clat ten laste van eiser
weerhouclen wercl :
Overwegencle clat cle vorclering van verweerder op artikel 1250 van het Burgerlijk Wetboek steunt;
Overwegencle, immers, clat verweerder
overeenkomstig artikel 267 van hoofcl-

-10stuk XVI van het reglement van het per- nemend voorzitter.
V erslaggever,
soneel der posterijen, enkel bij wijze van H. De Bersaques. - Gelijkluidende convoorschot de litigieuze sommen aan Car- cl1tsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
, leer heeft uitgekeerd, op voorwaarde dat - Pleiter, H. Van Leynseele.
deze laatste verweerder in al zijn rechten
zou doen treden welke artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek hem wegens de
door aanlegger toegebrachte schade toe2" KAMER. - 19 september 1955
kende dat het arrest vaststelt dat Carleer
zulks gedaan heeft;
Dat het middel feitelijke grondslag STRAF. - VERMINDERING VAN STRAF INGEmist;
VOLGE VAN EEN GENADEMAA'fREGEL. WIST
Over het derde middel, afgeleid uit de
DE VEROORDELING NIET UIT.
schending van artikel 1250, 1°, van het
Burgerlijk Wetboek, doordat de bestre- Een genadebesl1tit betreft enkel de ttitvoeden beslissing aanneemt dat verweerder
ring van de veroo1·deling, doch wist deze
niet uit (1).
ertoe gerechtigd is de wedde terug te
vorderen welke hij aan zijn agent betaald
heeft voor het tijdperk waarin deze agent (VAN WEMMEL, T. BELGISCHE STAA'l', MINISTER
ingevolge het door eiser veroorzaakt onVAN FINANCIEN, EN BELGISCHE S'l'AAT, MINISTER
geval, onbekwaam tot werken was en
VAN FINANCIEN, T. VAN WEMMEL.)
zulks beslist op grond van het statuut
van het personeel der posterijen en van
ARREST.
een indeplaatsneming bij overeenkomst,
dan wanneer voormeld statuut van puRET HOF ; ~ Gelet op het bestretlen
bliekrechtelijken aarcl de mogelijkheid arrest, op 10 maart 1955 gewezen door
van een indeplaatsstelling bij overeen- het Hof van beroep te Gent;
komst uitsluit :
I. Nopens de voorziening van de Staat :
Overwegende dat het arrest vaststelt
Over het middel, afgeleid nit de schendat Oarleer, « telkens hij sedert de datum
van het ongeval door zijn beheer betaald ding van cle artikelen 73 en 9'7 van de
werd, uitdrukkelijk en gelijktijdig en Gronclwet, 1 der bij koninklijk besluit
aldus voldoende aan al de wettelijke ver- van 3 april 1953 samengeorclencle wetten
eisten van artikel 1250, 1°, van het Bur- inzake slijterijen van gegiste clranken,
gerlijk Wetboek, zijn beheer in zijn doorclat het bestreclen arrest beslist heeft
plaats stelde voor het uitoefenen van al dat verweerder vanaf 18 november 1953
zijn rechten en rechtsvorderingen tegen- niet meer onder toepassing van voormeld
artikel 1, 3", viel omclat de hem toegeover betichte ll;
Overwegende dat, zo artikel 268 van het paste straf van 60 frank boete, bij kohoofdstuk XVI van het reglement van ninklijk besluit van 17 november 1953 tot
het personeel der posterijen voorziet dat 20 f1'ank werd herleid, dan wanneer deze
wanneer de Staat, bij wijze van voor- genaclemaatregel het verval van de aan
schot, aan zijn bediende, slachtoffer van die straf gehechte onbekwaamheid niet
een ongeval, zijn wedde voortbetaalt, ge- kon medebrengen :
zegde bediende ertoe verplicht is de Staat
Overwegende clat aanlegger vervolgtl
uitdrukkelijk en gelijktijdig met de beta- werd om een clrankslijterij gehouden en
lingen; in zijn rechten tegen de dader van gegiste dranken in het klein verkocht
dat ongeval te doen treden, deze inde- te hebbe11, niettegenstaancle hij reeds
plaatsstelling niettemin een conventioneel definitief tot een geldboete van meer dan
karakter, naar de zin van artikel 1250 50 frank, wegens een cler misclrijven omvan het Durgerlijk vVetboek, behouclt;
schreven in de hoofdstukken IV tot VIII,
Overwegende, inderdaad, dat uit de titel VII boek II van het Wetboek van
tekst van dit artikel 268 blijkt dat een straf1·echt was veroordeeld geweest;
uitdrukkelijke verklaring van het slachtOverwegende dat nit cle stukken van
offer vereist wordt opclat de Staat in zijn de procedure blijkt dat deze op 1 juli 1952
rechten zou treden, zotla t de incleplaats- uitgesproken veroordeling, riiet voorwaarstelling de toestemming van de bediende delijk was;
veronderstelt en ,niet van rechtswege geOverwegende dat het bestreclen arrest
schiedt, zoals voorzi0n bij artikel 1251 aanlegger wegens de tussen 3 augustus en
van het Durgerlijk Wetboek;
17 november 1953 gepleegde feiten in een
Dat het middel naar recht faalt;
boete van 300 frank alsmede in de kosOm die redenen, verwerpt de voorzie- ten heeft verwezen en de sluiting van
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 september 1955. -

2~

kamer. -

Yo01·-

zitter, H. Vandermersch, raaclsheer waar-

(1) Verbr., 15 april 1935 (Bull. en PAsrc.,
1935, I, 223).
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ZlJn slijterij heeft bevolen, doch de van
18 november 1953 tot 3 februari 1954 ·gepleegde feiten niet strafbaar heeft verklaard om de enige reden dat de door
het vonnis van 1 juli 1952 uitgesproken
boete van 60 frank, vermeerderd met
90 opdeciemen bij genadebesluit van
17 november 1953 tot een boete van 200 fr.,
zij 20 frank vermeerderd met !JO opdeciemen, werd herlei<l en dat << het prinCipieel van waarde is dat de vermindering van een hoofdstraf door een genadell'lllatregel, het verval van de aan die
straf gehechte onbekwaamheden medebrengt, wanneer de «in de plaats gestelde
straf ll niet meer aan de door de wet gestelde voorwaarden beantwoordt, om de
onbekwaamhe<len te lnmnen me<lebrengen ll;
Overwegende dat een genadebesluit enkel de uitvoering van de veroordeling
betreft doclt deze veroordeling niet uitwist;
Dat het ·middel derhalve gegrond is;
II. Nopens de voorziening van Van
vVemmel, ver<lachte :
Overwegende dat, gelet op de op de
voorziening van de Staat uitgesproken
verbreking van het arrest het zonder belang geworden is de gegrondheid van de
voorziening van verdachte na te gaan;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat meWing van onderha vig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
verwijst aanlegger Van Wemmel in de
kosten van beide voorzieningen; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
19 septembei· 1!155. - ze kamer. - VoorH. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. De Bersaques. - Gelijklttidende oonol-usie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
- Pleiter, H. Castille (van de Balie bij
het Hof van beroep te Gent).
.~Uter,
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INKO.M:STIDNBELASTINGEN..
AF'l'REKBARE BEDRIJI<'SLAS'l'EN. - AFSCHRIJVINGEN. - BEREKENING OP GROND VAN EEN
HERSCHATTE INVESTERINGS- OF KOSTWAARDE.
STELSEL INGEVOERD DOOR ARTIKEL 3
VAN DE WE'l' VAN 20 AUGUSTUS 1947 EN DOOR
HE'f BESLUI'l' VAN DE REGEN'f VAN 15 OCTOBER
1947. - HERSCHA'l"l'I)'IG WELKE DIENT OPGENOMEN IN DE VAN 31 DECEMBER 1947 AF EN
TEN LAATSTE OP 30 DECEMBER 1948 AFGESLOTEN GESCHRIFTEN OF BALAN SEN.
De afsolwijvingen van de in artilcel' 3 van

de wet van 20 attgustus 191/'1 vermeldc
nijverheids-, handels- of landbou.wbeI"Ustin.tJ en de ermede ,qeUjkgestelde nij1'erheirlsyebott1Den mo,,en niet op de ·in
bovenbedoelde 1.vetsbepaling en in hcl
besl.uU van de Regent vnn 15 october
1947 hersohatte investerings- of lcostwnnnle beTelcend woTden indien de herschattiny van rUe goederen niet in de
·vrtn 31 deoentber 191,7 af en ten lantste
op 30 deoembe1· 19.}8 atuesloten gesoh1·iften of bnlansen vnn de belnstingpliohtige
opyenomen werd. (Besluit van de Re-

gent van15 october 1947, art. 4.)
(MARTENS, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FIKANCIEN.)
ARRES'l'.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 juni 1\154 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Overwegende dat voormeld arrest in de
Nederlandse taal opgesteld is en dat de
nkte dd. 5 september 1955, waarbij aanlegger verklaart van zijn voorziening af
te zien, in de Franse taal opgesteld is;
Dat de afstand derhalve nietig is;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 26 van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, 3 van de wet van
20 augustus 1947 en 8 van het l.Jesluit van
cle Regent van 15 october 1lf47, doordat
het bestreden arrest, om reden dat aanlegger vanaf de datum van het verkrijgen
der voorwerpen die in aanmerking komen
om herschat te worden, geen regelmatige
boekhouding volgens de voorschriften
van het Wetboek van koophandel gehoullen heeft weigert rekening te houden met
de herschatting der gereedschappen en
der ermede gelijkgestelde nijverheidsgebouwen der reserve van herschatting en
der overeenstemmende afschrijving en
dusdoende aanlegger op gronll van een
louter denkbeeldige winst overbelast
heeft, dan wanneer de verplichting dergelijke l.Joekhouding te voeren, welke valgens het bestreden arrest op artikel 8 van
het besluit van de Regent van 15 october
1947 rust, artikel 3 van de wet van 20 augustus 1947 schendt en overigens niet
denkbaar is :
Overwegende clat het bestreden arrest
ter zake weigert de afschrijvingen op de
uit de herschatting van de berusting en
van de ermede gelijkgestelde nijverheidsgebouwen ontstane meerwaarde als bedrijfslasten in de zin van artikel 26, paragraaf 2, 4", te beschouwen, enerzijds,
omdat aanlegger artikel 4 van llet besluit
van de Regent van 15 october 1947 niet
in acht genomen heeft, wijl «de herschat-

--

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

-12ting niet in de van 31 december 1947 af
en ten laatste op 30 december 1948 afgesloten geschriften of balansen » en anclerzijds, omdat aanlegger, in strijd met
hetgeen door artikel 8 van hetzelfde besluit opgelegd wordt, « geen regelmatige
boekhouding is beginnen te voeren na het
verschijnen in het Staatsblad van 24 october 1947 van het besluit van de Regent
van 15 october 1947, dat hij tot 1 januari
1950 gewacht heeft om hiermede aan te
vangen ll;
OverwegEmde dat het midclel zich ertoe
beperkt het arrest te bestrijden in zover
het de verwerping· cler afschrijvingen
op de bepalingen van artikel 8 van het
besluit van de Regent van 15 october 1947
steunt;
Overwegencle clat het miclclel alclus tegen een overtollig motief opkomt vermits
de beslissing door een niet bestreclen
groncl gewettigcl blijft, clat het, bij gebrek
aan belang, niet ontvankelijk is;
Over het tweede miclclel, afgeleicl uit
de schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, doorclat aanlegger in zijn
verhaal en conclusies had doen gelden
clat hij alle facturen van verkrijging der
herschatte waarde, de jaarlijkse inventarissen en balansen aan de aclministratie
overgelegd had en alclus het toezicht op
cle afschrijvingen mogelijk had gemaakt
en de toepassing van artikel 3 van de wet
van 20 augustus 1947 gerechtvaardigd
had, clan wanneer het bestreclen arrest
met schencling van het aan de conclusie~
verschuldigd geloof en op onvoldoende
gronclen steunend, nalaat te verklaren
waarom en hoe gezegcle inventarissen,
facturen en balansen niet volstaan om
tot toepassing van de beschikkingen van
gemeld artikel 3 aanleiding te geven :
Overwegende dat het arrest beslist dat
de afschrijvingen niet kunnen aangezien
worden als bedrijfslasten naar de zin van
artikel 3 van de wet van 30 augustus 1947
omclat aanlegger zich niet naar de door
de artikelen 4 en 8 van het ter uitvoering
van gezegde wet genomen besluit van de
Regent van 15 october 1947 voorgeschreven voorwaarden geschikt heeft;
Overwegende da t deze gronclen een passend antwoord op aanleggers conclusies
verstrekken en het geloof niet schenden
dat aan de in het middel bedoelde akten
Yerschuldigd is;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzi<~
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 september 1955.- 26 kamer. - Voo·rzitte1', H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Delahaye. - Gelijklwidemle conclusie,

H. F. Duman, advocaat-generaal. ter, H. Van Leynseele.
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INKO:M:STENBELASTINGEN. ExTnABELASTING. VERMOEDEN VOORZIEN BIJ ARTIKEL 2,. PARAGRAAF 3, VAN DE WET VAN
16 OCTOBER 1945. - SUBSIDIAIRE AANSLAG.
AmfiNIS'l'RA'l'IE HEBBENDE, TO'!' VESTIGING
VAN DE OORSPRONKELI.JKE AAIISLAG, HE'!' VERMOEDEN VOOR 1 JANUARI 1950 AANGEVOERD.
VERMOEDEN VAN TOEPASSING TOT VES'l'IGING VAN DE SUBSrDIAIRE AANSLAG.

Ot)(lat de administratie gerechtigd zo~~
wezen, tot vest-iying van de extrabelasting, toepassing te maken van het bij
artilcel 2, pa·ram·aaf 3, van lle wet van
16 octobe·r 1945 voo·rziene vermoeden,
moet zi:i clit vermoeden v66r 1 jamt.a~·i
1950 te{!en fle belnstin,qzJUclttige nangevoe?'ll llebben (1).
De aclministmUe mng toezJassing mctken
vwn dU vennoeden zelts tot vestiging
vnn een subsillinire annslng ter ve1·vanging van een oo·rszwonkelijke aanslag,
·wnnneer :oij, tot vestiging van deze lantste, het vennoeclen v66r 1 janunri 1950
nangewenll heejt. (Wet van 16 october

UJ45, art. 15, al. 2; samengeschakelde

wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 74bis.)
(GOEliiARE, T. BELGISOHE STAAT,
MINIS'l'ER VAN FINANOIEN.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 april 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Gent ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat cle voorzieni.ng
door Gaston Goemare wercl ingesteld, dan
wanneer het beroep tegen de beslissing
van de directeur door de moeder van aanlegger, wecluwe Jules Goemare, geboren
Julia Cools, wercl ingediend en uit geen
enkel blj het verzoekschrift gevoegd stuk
blijkt clat gezegde Julia Cools na de uitspraak van het arrest van het hof van
beroep overleden is :
·
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat << door wijlen Julia Cools
(1) Verbr., 6 juli 1954 (Ar·r. J1 erbr., 1954,
biz. 735; Bull. en PAsrc., 1954, I, 975); 1 en
22 maart 1955 (Arr. Yerb1·., 1955, biz. 557 en
619; Bull. en PAsiC., 1955, I, 721 en 808).

-13als weduwe van .Tules Goemare tijdig en
regelmatig verhaal werd ingesteld tegen
de directoriale beslissing ll, dat, gezien
deze vaststelling van het hof van beroep,
het overlijden van voornoemde voor vaststaande kan gehouden worden, dat, waar
het de subsidiaire aanslag ten laste van
Gaston Goemare (zoon van Jules Goemare
en Julia Cools), invorderbaar verklaart
en deze in de helft van de kosten van
het geding verwijst, het bestreden arrest
impliciet doch noodzakelijk vaststelt dat
vernoemde Gaston Goemare het geding
regelmatig hervat had, dat hij derhalve
gerechtigd was een voorziening in verbreking in te stellen ;
Dat de opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid niet kan aangenomen worden;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 15 van de wet van
16 october 1945, doordat het bezit in october 1944 als voldoende bewijs van belastbare winst werd beschouwd, dan wanneer het een aanslag van na 1 januari
1950 betreft :
Overwegende weliswaar dat, opdat de
administratie gerechtigd zou zijn, tot vestiging van de extrabelasting, toepassing
te maken van de bij artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 october 1945
voorziene vermoedens zij die vermoedens
tegen de belastingplichtige, v66r 1 januari
Hl50, moet aanvoeren;
Overwegende nochtans dat wanneer een
subsidiaire aanslag, bij toepassing van
artikel 74bis van de samengeschakelde
wetten, door de administratie aan de
goedkeuring van het hof van beroep onderworpen wordt tot gebeurlijke vervanging van een eerste aanslag, en wanneer
de administratie, namelijk v66r de inkohiering van deze aanslag, tegen de belastingplichtige, die door de subsidiaire aanslag bedoeld wordt, de vermoedens v66r
1 januari 1950 aangevoerd heeft, er aan
de voorschriften van artikel 15, alinea 2,
van de wet van 16 october 1945 voldaan
werd, zelfs ten opzichte van de subsidiaire aanslag ;
Overwegende dat door het middel niet
beweerd en door het bestreden arrest ook
niet vastgesteld worclt dat de administratie, v66r de vestiging van de oorspronkelijke aanslag die in 1949 in het kohier
opgenomen wercl, bedoelde vermoedens
niet tegen eiser zou aangevoerd hebben;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 2 van de wet
van 16 october 1945 op de extrabelasting,
op de in oorlogstijd behaalde inkomsten,
winsten en baten, doordat in het bestreden arrest de loutere aangifte van een
som geld in uitvoering der mtmtsaneringsmaatregelen van october 1944 en de ,

afwezigheid van enige beroepsbedrijvigheid gedurende de referentieperiode voorzien bij artikel 4 van dezelfde wet, als
bewijs van onderhevigheid aan de extrabelasting werd weerhouden, dan wanneer
in artikel 2, paragraaf 1, van de wet van
16 october 1945, de inkomsten, winsten
en baten vallende onder toepassing van
de extrabelasting op limitatieve wijze
worden omschreven en dat in dit artikel
hun karakter van onderhevigheid aan de
extrabelasting nergens wordt voorzien als
voortspruitende uit een loutere aangifte
van een som geld in uitvoering der muntsaneringsmaatregelen van october 1944,
gepaard gaande met de afwezigheid van
enige beroepsbedrijvigheid gedurende vermelde referentieperiode :
Overwegende dat, tot vaststelling· van
de belastbaarheid in de extrabelasting,
het volstaat te bewijzen dat de schatplichtige, gedurende de belastbare periode
inkomsten of baten verkreg·en heeft, die
wegens hun belangrijkheid, hun aard of
de omst:mcligheden, een exceptioneel karakter vertonen en zich voordoen als binnen de perken vallende van artikel Z,
paragraaf 1, van de wet van 16 october
1945;

Overwegende dat het hof van beroep
dit bewijs heeft kunnen afieiden nit de
elementen clie het opgeeft, namelijk :
1 o de vergelijking van de vermogenstoestand respectievelijk bij het begin en bij
het einde van het belastbaar tijdperk ...
vergelijking waaruit een vermogensaccres
blijkt dat niet door de jaarlijkse aangiften in de gewone belastingen of door
een aangifte ingevolge de wet op de fiscale amnestie bekend gemaakt werd ... ;
2° de afwezigheid van enige beroepsbedrijvigheid; 3° de afwezigheid van aangiften desbetreffende gedurende de door
artikel 4 van de wet van 16 october 1945
bedoelde referentieperiode ;
Dat het bestreden arrest nit deze elementen heeft kunnen afleiden dat de
activa, veropenbaard ingevolge de muntsaneringsbesluiten van 6 october 1944 een
feitelijk vermoeden uitmaken, dat toelaat
te besluiten tot het bestaan · van inkonisten welke in het beperkt raam van artikel 2, paragraaf 1, van de wet van Hi october 1945 vallen;
Overwegende, overigens, dat in strijd
met hetgeen door het middel beweerd
wordt, geenszins tot bewijs van de hoedanigheid van belastingplichtige vereist
wordt de categoric te bepalen waartoe
de inkomsten ten gehele of ten dele behoren;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grondwet wegens onvoldoende motivering, doordat, waar eiser in· zijn v66r het hof van
beroep genomen conclusies i'n aatnm van
5 october 1953 deed gelden dat, luidens

-14paragraaf 5 van artikel 2 van de wet
van 16 october 1945, de extrabelasting
slechts in hoofde van de begiftigde mag
gevestigd worden wanneer de schenker
oniJel•end is, het bestreden arrest zich
ertoe beperkt te verklaren dat rekwestrant zich ten onrechte op artikel 2, paragraaf 4, van de wet van 16 october· 1945
beroept daar geen schenking bewezen
wordt door een akte of bekentenis vanwege de schenker :
Overwegende dat, door te verklaren
dat « rekwestrant zich ten onrechte op de
toepassing van artikel 2, paragraaf 4, in werkelijkhe~d 5 - van de wet van
6 october 1945 beroept, daar geen schenking bewezen wordt door een akte of bekentenis vanwege de schenker ll, het hestreden arrest antwoord op de conclusies
verstrekt heeft;
Dat het miclclcl feiteli.ike grondslag
mist;
Om die redenen, verwerl)t de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

2° De inbreng in een vennootschap van
« hundel1·elaties, ondervinding, technische en undere kennis ll is aan de bedJ·ijfsbelasting onderw01·pen wanneer die
wal£rclen htm oo1·zuak hebben in een
exploitatie van diegenen in wiens hootde zij ontstnan z'ijn (2). (Samengescha-

kelcle wetten IJetreffende de in'komstenhPlastingen, art. 27.)
(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. SCHAAN EN WIEDMANN.)
ARREST,

handelsfonds is, in de bij a1'tikel 27 van
de samengeschakelcle wetten betreffende
rle inlcomstenbelastingen voo1·z·iene voo·rwaa1·den in ·de bedrijfsbelasting belast·
l!aar in de mate waarin hi.i de vergelding van een ttit en gedttrende de exploitatie ontstaan accres of 11We1·waa1·de uitmaalct (1).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 mei 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van <le artikelen· 97 en 112 van
de Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 25, paragraaf 1, 1°, en
27, paragraaf 1, van de bij koninklijk besluit van 12 september 1936, en voor zover
als nodig <loor het besluit van de Regent
van 15 januari 1948 samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 6 van de wet van 17 juni 1938 houdende wederinvoering van de nationale
crisisbelasting, en voor zoveel nodig 6
van het besluit van de Regent van 16 januari 1948 betreffende de nationale crisisbelasting, doordat het bestreden arrest
de betwiste aanslagen vernietigt om de
enige reden dat het niet bewezen is dat
de in hoofde van verweerders belaste
som van 287.000 frank, - zijnde de
waarde van de hun toegekende aandelen
bi.i de oprichting van de personenvennootschaD met beperkte aansprakelijkheid
l< Wiedmann en Qie ll, in ruil voor de
waarde van hun inbrengsten bestaande
nit hun hanclelsrelaties, onclervinding,
technische en andere kennis - een meerwaarde zou uitmaken welke tijdens de
gemeenschappelijke uitbating van verweerders zou opgebracht zijn, wat helemaal onwaarschijnlijk is wegens de kortstondigheid hiervan, en cloordat dit arrest zo impliciet aanneemt <lat bewuste
inbrengsten reeds v66r de gemeenschappelijke uitbating bestonden, en dus gedurende de uitbating vom; eigen rekening
van wijlen Guillaume Wiedmann, echtgenoot en vader van verweerders, dan
wanneer ... 4° zo men toch moest aannemen (qtwd non) dat de litigieuze inbrengen - hoewel zij eigen aan de persoon
van verweerders zijn - gedeeltelijk of
zelfs geheel reeds door wijlen Guillaume
Wiedmann in zijn uitbating voor eigen
rekening werden behaald, dan nog de

(1) Verbr., 3 maart 1953 (An'. Ye1·br., 1953,
biz. 453; Bull. en PAsrc., 1953, I, 510).

(2) Verbr., 19 februari 1947 (A1'1'. Ve•·br,,
1947, blz. 44; Bull. en PASIC., 1947, I, 61).

20 september 1955.- 2" kamer. - Voo1·zUte1', H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
TTerslaggevm·,
H. Rutsaert. - Gelijklnidende concl·usie,
H.

F.

Dumon,

advocaat-generaal.

Pleiter, H. Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEJN.
BEDRIJFSBELAS'l'ING.
0VERDRACHT VAN
EEN HANDELSFONDS.- PRIJS IN DE BEDRIJFSBELASTING BELASTBAAR IN DE MATE WAARIN
IDJ DE VERGELDING VAN EEN UIT DE EXPLOI'l'A'l'IE ONTSTAAN ACCRES OF MEERWAARDE
UIT;\IAAKT.
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DEDRIJFSBELASTlNG. INBRENG IN EEN YENNOOTSCHAP VAN « HANDELSRELATIES, ONDERVINDING, TECHNISCHE EN ANDERE KENNIS )).
WAARDEN DlE HC'N OORZAAK HEBBEN IN
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belaste som als een door een onveranderd
en zonder onderbreking voortgezette nitbating behaalde meerwaarde zou dienen
belast te worden; dat het hof van beroep
niet uitgemaakt heeft of de door de stichters der personenvennootsc:hap met beperkte aansprakelijk):leid ingebrachte onstoffelijke elementen hun persoonlijk toebehoorden - wat wei het geval was ofwel gedeeltelijk of zelfs geheel reeds
door wijlen Guillaume Wiedmann in zijn
uitbating voor eigen rekening werden
voortgebracht :
Over het vierde onderdeel :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat Guillaume Wiedmann, echtgenoot en vader van >erweerders, sedert 1898 een koophandel gedreven had tot zijn overlijden, op 12 juli
1938; dat vanaf deze datum, bewuste
koophandel gemeenschappelijk uitgebaat
werd door de drie verweerders - de
weduwe en de kinderen van Guillaume
vViedmann, - en clat dezen op 27 april
1939 een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht waarin zij, enerzijds, geheel het
actief en het passief van de gemeenschappelijke uitbating,
geraamd op
213.000 frank en, anderzijds, hun « llandelsrelaties, ondervinding, technische en
andere kennis Jl geraamcl op 287.000 frank
hebben ingebracht;
Overwegende dat de prijs van de over<lracllt van een llandelsfonds of v:m de
inbreng van << handelsrelaties, ondervinding, technische en andere kennis ll, de
prijs van de realisatie van vermogem;accressen van in het bedrijf gestoken
activa vertegenwoordigt, welke belastbaar is in de bij artikel 27 van de samengeschakelde wetten bepaalde mate en omstandigheden wanneer het de vergelding
uitmaakt van de inbreng van een handelsfonds en namelijk van een bestanddeel
ervan welke uit en gedurende de 'exploitatie zijn ontstaan, en wanneer, in de feitelijke omstandigheden welke het aan de
rechter over de grond behoort Yast te
stellen, bedoelde « handelsrelaties, ondervinding, technische en andere kennis )) ,
hun oorzaak hebben in een exploitatie die
toebehoort aan diegenen in wiens hoofde
die waarden zijn ontstaan;
Overwegende dat in onderhavig geval
die waarden mogelijk ten gehele of ten
dele zijn ontstaan, hetzij nit de exploitatie welke gedurende het leven van
Guillaume Wiedmann bestond, - zonls
aanlegger het onder meer in zijn v66r
het llof van beroep genomen conclnsieH
beweerde, ~ hetzij nit de exploitatie
welke na het overlijden van Guillaume
Wiedmann door de drie verweerders in
gemeenschap werd voortgezet;

Dat in beide gevallen het inbrengen
van de << handelsrelaties, ondervinding,
technische en andere kennis )) in de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de verwezenlijking kon uitmaken van nit de exploitatie ontstane
accressen of meerwaarden, welke clienvolgens uit kracht van artikel 27 ller
samengeschakelde wetten aan de · I.Jelas·
ting dienden onderworpen te worden;
Overwegende dat, waar het zich ertoe
beperkt te beslissen dat de aanvul~ende
aanslagen die op de bovengemelde, door
de administratie als belastbare accressen
beschouwde waarden gevestigd werdi:m
dienden vernietigd te worden om de .enige
reden dat het niet bewezen is dat « de
waarde waarvan sprali:e een meerwaarde
zou uitmaken die tijdens de gemeenschapschappelijke uitbating opgebracht zou geworden zijn ll, dit wil zeggen na .het
overlijden van GuUiaume Wiedmann, en
zonder na te gaan of zij niet in bovengemelde omstandigheden, gedurende het leven van deze laatste waren ontstaan, het
bestreden arrest zijn dispositief niet wettelijk gerechtvaardigd en artikel 27 van
de samengeschakelde wetten geschonden
heeft;
.Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onclerhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerders tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Gent.
20 september 1955. - 2° kamer. - Voorzitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Valentin. - Gelijkluidende concl·usie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele en Le Paige
(deze laatste van de Balie van Antwerpen).

2e

KAMER. -

20 september 1955

INKOl\iSTENBELASTINGEN.- AANSLAG
VAN AMB'l'SWEGE. GEVESTIGD OP NIET BESTAANDE VERMOEDENS.
0NWETTELIJKE
AANSLAG.

De van a-mbtswege gevestigde aanslag in
rle inkomstenbelastingen, die, volgens
de feitel-ijlce vaststellingen van de rechte1· over de grand, op onjuiste feiten
en ornstandigheden steu.nt, is niet f}evestigd op verm.oedens en heett, 1lerl!alve,
geen wettel'ijlce ff1·ond.slag (1).
(1) Verbr., 30 november 195~ (A1~·. J1 e1·b1·.,
1955, biz. 210; Bull. en PAsrc., 1955, I, 287, en
de conclusie van het openbaar ministerie).

---------------·
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(VAN OOS'l'VELDT, '1'. BELGISCHE S'l'AA'.r,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ATIREST.

· HET HOl!'; - Gelet op het llestreden
arrest, op · 9 april 195't gewezen door het
Hof van beroep tc. r~nik;
Over het eei·ste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 11, 12, 97 eri
112 van de Grondwet, 1315, 1317 tot 1322,
1349, 1353 "van het Burgerlijk Wetlloek,
55 en 56 van' de samengeschakelde wetten
lletreffende de inkomstenllelastingen, 2 en
6 van de wet van 17 juni 1948 lletreffende
de nationale crisisllelasting, eri voor zoveel als nodig 2 en 7 van de llesluiten del.
16 juni 1941, 31 jnli 1913 en 16 januari
1948 lletreffende de nationale crisisllelast1ng, doordat het bestreden arrest, met
onvolmaakte middelen die met de afwezigheid van motivering gelijkstaan over
de door aanlegger in zijn fiscaal verhaal
en voor het hof genomen conclusies beslist heeft door te verklaren dat de wet
aan de schatpliclitige die ambtshalve
aangeslagen werd niet toelaat de b~reke
ningen te betwisten die door de administratie opgesteld werden, dan wanneer de
aanslag van ambtswege slechts op het
vermoedelijk bedrag van de belastbare
inkomsten toegelaten wordt en niet op de
inkomsten die door de taxatie-ambtenaar,
alhoewel in geweten, willekeurig vastgesteld werden en clit op basis van tekenen
en indici'i-ln die de administratie zelf als
vals. erkent ;
Overwegende dat het llestreden arrest
yaststelt dat de aanslagen over de drie
betwiste dienstjaren ambtshalve gevestigd
werden om reden dat aanlegger voor het
tlientsjaar 1947 en 1948 nagelaten had binnen de wettelijke termijn een vragenlijst
te lJeantwoorden en voor het dienstjaar
19!9 in gellreke gellleven was tijdig een
aangifte te onderschrijven; dat het verder erop wi.ist dat de aldus gevestigde
aanslag op een vergissing berust en clat
de admtnistratie bekent, bi.i het aanwenden der tekenen en indicies die· tot grandslag van de aanslag hellben gediend geen
rekening gehouden te hebben met zekere
feiten;
Overwegende dat nit de stukken waarop het hof acht vermag te slaan blijkt
dat de vermoedens, waarop de aanslag
van ambtswege gevestigd werd, afgeleid
werden, onder meer, nit de omstandigheid
dat aanlegger een onroerend goed aangekocht had; dat de administratie nochtans
erkent dat geen rekening gehonden werd
met zekere feiten (verkoop van een onroerend goed en aangaan van een hypothecaire lening door aanlegger), die ter
harer kennis niet gebracht werden, zodat
zi.i v66r het hof van beroep niet meer bee

~

weerde dat de aankoopprijs van het goed,
zijnde 300.000 frank, terecht in aanmerking genomen werd tot vestiging van de
aanslag;
Dat het arrest, na vastgesteld te hellllen dat de aanslag op een materiele vergissing gevestigd werd, deze aanslag regelmatig verklaart omdat de vergissing
te wijten is aan aanlegger zelf die, bij nalatigheid, in gebreke is gebleven tijdig .de
nodige inlichtingen te verschaffen;
Overwegende dat wanneer een aanslag
van ambtswege gevestigd wordt zonder
rekening te houden met feiten en omstandigheden welke een beslissende weerslag
hellllen op de door de administratie in
acht genomen feiten en omstandigheden,
dergelijke aanslag niet door een louter
materiele vergissing aangetast is docl1 integencleel geen wettelijke grondslag heeft,
daar hij alsdan op elementen steunt die
geen bewijskracht hebllen en geen vermoedens uitmaken, naar de zin van cle
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek;
Overwegende dat de omstancligheid dat
de belastingplichtige in gellreke zou gellleven zijn aan de administratie inlichtingen te verschaffen om haar toe te laten op wettelijke wijze een aanslag. te
vestigen, - niet van aard is om een aanslag van amlltswege, die op geen vermoedens is gesteund, wettelijk te maken;
Overwegende, dienvolgens, dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verllreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweercler tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroev
te Brussel.
20 september Hl55-.- 2" kamer. -

Voo1··

zUter, H. Vander·mersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
TT erslaggevm·,
H. Delahave. - Gel-ijkl·nidencle condusie,
H. F. Dun1on, advocaat-generaal. - Pleite1·,- H. Van Leynseele.
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1° VONNISSEJN EJN ARREJSTEN.-BuR. GERLIJKE ZAKEN. -MACH'!' VAN DE RECHTER
OVER DE GROND Olll VAN AMBTSWEGE DE DOOR
PARTlJEN VOORGESTELDE MOTIEVEN AAN TE
VULLEN. - GRENZEN VAN DIE MACH'£.
2° ZAAKWAARNEJMING (BELGISOH
CONGO). - VEREFFENING VAN EEN NALA'l'ENSCHAP VOORTGEZET DOOR DE CURATOR
OYER DE NALATENSCHAPPEN NA HET VEHSTRIJKEN VAN ZI.JN MACHT. - KAN EEN ZAAKWAARNEMING UITMAKEN.

-171 o De 1·echter schendt het aan de dag·
V(barding en aan de concl·usies verschuldigd geloot niet door van atnbtswege de
doot· partijen voorgestelde motieven aan
te vullen, wanneer hij enlcel steunt op
aan zijn beom·deling regelmatig onderworpen ,teiten en geen tr.itstwaak doet
over een v66r .hem niet _qestelde eis (1).

2° UU het feU dat een cu·rato-r over de
nalatenschappen, wiens macht ve-rst-relcen wa.s, de vereffeninu van een nalatenschap heett voort_qezet, zonder daat·toe bij ovet·eenlcomst of wettelij lc _qehouden te zijn, vet·ma_q de rechter ovet· de
tlt·ond at te leiden dat hij als zaa7cwaa1'neme1' gehandeld heett. (Burg. Wetboek

van Congo, b. III, art. 248 en 251.)
(ZANONE EN CONSORTEN,
'1'. 'l'RONON EN CONSORTEN.)
ARREST.

HET HO]'; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 december 1952 gewezen door
het Hof van beroep te Elizabethstad;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van het enig artikel van het
decreet van 6 februari 1920, waarbij titel III van het boek van het Burgerlijk
vVetboek afgekondigd werd, waarvan het
opschrift luidt << De goederen en de verschillende wijzigingen van de eigendom ll,
van de artikelen 36, zoals dit artikel bij
artikel 2 van het decreet van 28 maart
1949 gewijzigd werd, 37, 38, 44, 49 en 50
van bovengemeld boek van het Burgerlijk
Wetboek, 1 van het decreet van 30 juli
1888, waarbij het boek van het Burgerlijk
Wetboek, getiteld : Contracten of nit
overeenkomst ontstane verbintenissen ll
afgekondigd werd; 7, 37, 264 en 660 van
dat zelfde boek van het Burgerlijk Wetbock, 20, inzonderheid 20, lid 3, van de
. wet van 18 october 1908, op het beheer
van Belgisch Congo, en 23 .en 57 van de
bij het decreet van12 november 1886 goedgekeurde ordonnantie van 14 mei 1886, op
de rechtspleging in burgerlijke zaken,
zoals die artikelen 23 en 57 bij decreet
van 13 juli 1923 gewljzigd werden, doordat het bestreden arrest de geldigheid aanneemt van de verkoop van een
onroerend goed ener nalatenschap welke
door de curator over de nalatenschappen
bcheerd werd, ofschoon die verkoop door
voormelde curator toegestaan werd vooraleer hij met dit ambt bekleed werd en
v66r de overgang van de litigieuze eigendom op naam van de erfgenamen of recht(1) Verbr., 23 december 1954. (A1·r. Ye•·b1'.,
1955, blz. 302; Bttll. en PASIC., 1955, I, M5, en
nota 1).
VERBR.,

1956. -
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verkrijgenden van de de cujtrs, en dan
wanneer aanleggers. in verbreking bij regelmatige conclusies betoogden dat artikel 50 van het decreet van 6 februari 1920
de verkoop van. een onroerend goed afhangen(le van een nalatenschap niet toelaat voordat de curator met zijn opdracht bekleed is; en doordat het arrest
nidus beslist om redenen welke niet ter
zake dienend zijn en niet van aard
zijn de beslissing te kunnen staven
en geen antwoord opleveren op de
conclusies van aanleggers in verbreking,
namelijk, enerzijds,. dat voormeld arti~
kel 50 zich er niet zou tegen verzetten
dat de curators over de nalatenschappen
althans de rechten der erfgenamen om
eigenaars te wor<len zouden verkopen, en
anderzijds, dat het ten deze weinig afdoet te weten op welke wijze de koper
van die rechten diende te werk te gaan
om de overgang van het onroerend goed
op zijn naam te verkrijgen en dat de geschiede overgang niet beweerd werd onregelmatig te zijn in de vorm; dan wanneer
het het goed is dat onwettelijk verkocht
geworden is, en niet het recht eigenaar
te worden, en dan wanneer het bestaan
of de omvang van het recht dat goed over
te dragen in hoofde van de verkoper en
niet in hoofde van de koper diende beoordeeld te worden :
·
Overwegende dat, volgens de vaststellingen van het arrest een overeenkomst
op 3 december 194G tussen verweerder
Delbaere, ambtenaar van Belgisch Congo,
en de echtgenoot van eerste verweerster
tot stand gekomen is over de verllioop van
een onroerend goed dat deel uitmaakte
van de nalatenschap van genaamde Luigi
Gianna van wie aanleggers de erfgenamen zijn;
Overwegende dat het arrest beslist dat,
toen deze verkoop gesloten werd, Delbaere
zonder wettelijke macht als curator o.ver
<le nalatenschappen was, omdat de termijn van vier maanden vanaf he~ overlijden, welke termijn bij het besluit van
28 maart 1896 voor de afsluiting van de
vereffening der nalatenschappen gesteld
is, verstreken was en niet verlengd geworden was;
Overwegende dat het arrest derhalve
ten overvloede onderzoekt of de curator
over de nalatenschappen wegens zijn hoedanigheid tijdens de wettelijke of verlengde termijn verkopen van onroerende
goederen mag toestaan;
Dat het middel, hetwelk tegen ten overvloede gegeven gronden opkomt, bij gee
brek aan belang niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 en 2 van het
decreet van de Koning-Souverein van
28 december 1888, betreffende de nalatenschappen van in Congo overleden buitenlanders, van de artikelen 1, 2 en 3 van

-18het besluit van de administrateur-generaal van het Departement van buitenlandse zaken van 31 juli 1891 betreffende hetzelfde voorwel:p, 1 en 2 van het besluit van de Staatssecretaris van 26 maart
1896 betreffende de vereffening van de
nalatenschappen, van het enig artikel van het ministerieel besluit van
15 maart 1913 betreffende de nalatenschappen van de Belgen en de buitenlanders, van artikel 20, inzonderheid 20,
lid 3, van de wet van 18 october 1908 op
het beheer van Belgisch Congo, van artikel 1 van het decreet van 30 juli 1888,
w:iarbij het boek van het Burgerlijk Wethoek, getiteld cc Contracten of uit overeenkomst ontstane verbintenissen ll werd
afgekondigd van de artikelen 7, 33, 34,
201, 202, 204, 246, 248 en 251 van bovengemeld boek van het Burgerlijk Wetboek,
van het gerechtelijk contract en van het
geloof dat verschuldigd is aan de akten
waarin hetzelve is vastgesteld; doordat
het bestreden arrest, na vastgesteld te
hebben dat de litigieuze verkoop onrechtmatig toegestaan was geworden door de
curator over de nalatenschappen, zonder
de machtiging van de rechtbank handelende na de verstrijking van de wettelijke
termijn welke voor de afsluiting van de
vereffening der nalatenschap gesteld is,
en dat de curator over de nalatenschappen in zijn evengemeltle hoetlanigheid
mitsdien het onroerend goed niet geldig
had kunnen verkopen, wijl hij geen
machten had om zulks te doen, de verkoop desniettemin regelmatig bevonden
heeft, onder het voorwendsel dat, zo Delbaere zonder machten was als curator
over de nalatenschappen, hij of de Kolonie klaarblijkelijk als zaakwaarnemers
gehandeld hebben, en dat verweerster in
verbreking, dame Thonon, welke· deze redenering reeds bij een under rechtsgeding voorgebracht heeft, mag staande
houden dat appellanten (aanleggers in
verbreking) wettelijk verbonden zijn geworden krachtens artikel 251 van het
Burgerlijk Wetboek, boek III, dan wanneer dit verweermiddel hetwelk in een
ander rechtsgeding was opgeworpen geweest, ter zake niet voorgebracht werd,
dan wanneer het niet van openbare orde
was en het derhalve door de rechter
niet ambtshalve mocht ingeroepen worden, en doordat het bestreden arrest dienvolgens willekeurig de litigieuze verkoop
geldig bevonden heeft, niettegenstaandt!
de curator over de nalatenschappen geen
machten bezat, en, tegelijkertijd het gerechtelijk contract en de conclusies welke
hetzelve 'v66r het hof van beroep vormden
geschonden heeft :
Overwegende dat de door aanleggers ingestelde vordering ertoe strekte de verkoopovereenkomst ·van' 3 december 1946

nietig te horen verklaren om reden dat
Delbaere geen hoedanigheid had om ze
aan te gaan ;
Overwegende dat de rechter, om de gegrondheid van de eis na te gaan, de plicht
heeft de juridische aard, die hij als vaststaand beschouwt, te onderzoeken van de
feiten welke bij hem aanhangig zijn,
zelfs indien die aard van de door de partijen voorgestelde qualificaties verschilt;
Overwegende da t ter zake niet be":~el.'d wordt dat het arrest zou gegrond
ZIJn op andere elementen dan die welke
door partijen voorgebracht werden; dat
het arrest de grenzen van zijn kennisneming niet te buiten gegaan is waar het
daarin een zaakwaarneming door Delbaere heeft erkend, zelfs ingeval deze dit
verweer niet expliciet tegen de vordering
aangevoerd had;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 en 2 van het
decreet van de Koning-Souverein van
28 december 1888, betreffende de nalatenschappen van in Congo overleden buitenlanders, 1; 2 en 3 van het besluit van de
administrateur-generaal van het Departement van buitenlandse zaken van 31 juli
1891, betreffende hetzelfde voorwerp, 1 en
2 van het besluit van de Staatssecretaris
van 26 maart 1896 betreffende de vereffening van de nalatenschappen, van het enig
artikel van het ministerieel .besluit van
15 maart 1913 betreffende de nalatenschappen van de Belgen en de buitenlanders, van artikel 1 van het decreet van
30 juli 1888 waarbij het boek van het
Burgerlijk Wetboek, getiteld cc Contracten
of nit overeenkomst ontstane verbintenissen ll afgekondigd werd, van de artikelen 7, 8, 33, 246, 247, 248 en 251 van bovengemeld boek van het Burgerlijk Wetboek,
en 20, inzonderheid 20, lid 3, van de wet
van 18 october 1908 op het beheer van
Belgisch Congo, doordat het bestreden
arrest, om de nietigheid te verwerpen
van de verkoop welke door de curator
over de nalatenschappen buiten de termijn
welke hem voor de vereffening van de
nalatenschap vedeend was en zonder regelmatige machtiging van de rec)ltbank
toegestaan werd heeft laten gelden dat de
curator over de nalatenschappen of de
Kolonie klaarblijkelijk als zaakwaarnemers gehandeld hebben en dat aanleggers
in verbreking wettelijk verbonden zijn geworden krachtens artikel 251 van het
Burgerlijk Wetboek, boek III, dan wanneer de wettelijke voorwaarden voor ePn
zaakwaarneming niet bestonden, aangezien zodanig oneigenlijk contract het optreden uit eigen beweging en zonder lastgeving van de zaakwaarnemer onderstelt,
dit wil zeggen het ontbreken van elke
andere contractuele of wettelijke oorzaak
om op te treden, dan de wil eens anders

----~-------------------~~~-----------~---

-19zaak waar te nemen, hetwelk het geval
niet kan zijn wanneer de curator over de
nalatenschappen een daad van zijn functie krachtens de plichten van zijn amht
heeft nitgevoerd :
Overwegende dat, volgens het bestreden arrest, verweerder Delbaere in zijn
hoedanigheid van curator over de nalatenschapven, na het overlijden van Luigi
Gianna nit kracht van het besluit van
.31 juli 1891 de bewaring, bet bebeer en de
vereffening van de nalatenschap waarl!:enomen heeft; dat, bij het verstrijken van
de bij bet besluit van 26 maart 189() gestelde termijn de erfgenamen niet gekend
waren en niets gedaan hadden om het
beheer van de door de overledene nagelaten goederen in handen te nemen; dat
Delbaere in het belang van de erfgenamen de vereffening voortzette; dat hij, wegens de staat van verval van het onroerend goed der nalatenschap · welke aanzienlijke herstellingen noodzakelijk maakte, het nodig achtte een verkoopaanbod te
aanvaarden;
Overwegende dat de rechter over de
grond, door een souvereine beoordeling
van die feiten, twee periodes in de vereffening heeft kunnen onderscheiden, de
lne waarin de curator nit kracht van
een wettelijke verplichting opgetreden is,
de andere waarin hij zijn optreden voortgezet heeft zonder daartoe bij overeenkomst of wettelijk gehouden te zijn; dat
bet arrest nit die feiten heeft kunnen afleiden dat verweerder. tijdens de tweede
periode als zaakwaarnemer gehandeld
heeft;
Dat bet middel naar recht fault;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; zegt dat de oproeping tot tnssenkomst en tot bindendverklaring van het
arrest bij gebrek aan belang niet ontvanJwlijk is; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
22 september 1955. - 1° kamer. - Voor.zitter en verslaggeve1·, H. Sohier, raadsheer waarnemend voorzitter. - G-elijlcluidende concl1.tsie, H. Roger .Janssens de
Bisthoven, eerste advocaat-generaal. Pleite1·s, HH. Delacroix en Veldekens.
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INKOMSTENBELASTINGEN. -

ExTRA-

BELASTING. RAMING VAN DE IlELAS'l'IlARE
GRONDSLAG VOLGENS TEKENEN OF INDICIEN
VAN WELSTAND. WETI'ELIJKHEID VAN DIE
PROCEDURE, AL WEZEN DE IlA'l'EN, ALDAN NIET,
OOK AAN DE GEWONE BELASTINGEN ONDERWORPEN.

De administraUe vermag de in de emtrabelasting belastba1·e g1·ondF;lag te ramen
volgens telcenen of indicien van eon
hoge1·e graad van welstand dan uit
de aangegeven inlcomsten blijkt, a_l. wezen de in de emtrabelasting belastbare
baten, al dan niet, oak aan de gewone
belastingen onderworpen.
(Samenge-

schakelde wetten, art. 55; wet van
16 october 1945, art. 19.)
(IlELGISCHE

STAAT, MINISTER
T. SEVRIN.)

VAN FINANCIEN,

ARRES'l'.

RET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 11 juli 1953 gewezen door bet
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 en 112 van de
Gronclwet, 55, paragraaf 1, lid 4, en 56
van de bij het besluit van 31 juli 1943
samengescbakelde wetten betreffencle de
inkom~;tenllelastingen, · 2, 16, 17 en 19
van de wet van 16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting op de in
oorlogstijcl behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, eerste onclerdeel,
doordat het bestreden arrest, na aangenomen te hebben dat de administratie,
om de boedanigheid van aan de extrabelasting onderhevige persoon bij appellante te bewijzen, terecht op grondslag
van artikel 19 van de wet van 16 october
1945 gebruik gemaakt heeft van de in
artikel 55, parag'raaf 1, van de samengeschakelde wetten omschreven vermoedens,
als principe vooropstelt dat de in bewust
artikel 55, paragraaf 1, vermelde tekenen
en in<'licH!n tot enig doel hebben een hogere graad van welstand aan het licht te
hrengen welke nit de ami de gewone belastingen onderworpen inlwmsten spruit ;
da t mitsdien nit die tekenen of indicH!n
het bestaan niet kan worden afgeleid een
hogere graad van gegoedheid gesproten
nit baten welke, ofschoon onderworpen
aan de extrabelasting, het niet aan de
gewone belastingen zijn, daaruit afleidt
dat, aangezieri. de administratie aanneemt
dat appellante geen andere winstgevende
werkzaamheid dan die van loontrekkende
gehad heeft, zij slechts aan de extrabelasting onderhevig zijn kan, bij toepassing
van letters d of e van paragraaf 1 van
art.ikel 2 van de wet van 16 october 1945,
naar gelang de met loon vergolden werken
door haar al dan niet als een anders
ondergeschikte zijn uitgevoerd geworden;
<lan wanneer artikel 19 van de wet van
1() october 1945 het artikel 55 der samengeschakelde wetten rechtstreeks toepasselijk maakt op het stuk der extrabelasting,
en aldus de in voormeld artikel 55 om-

-·20schreven methode tot raming van de ·belastbare grondslag op deze belasti:Iig rechtstreeks toepasselijk maakt, zodat men
(loor die methode kan besluiten tot een hogere graad van gegoedheid blijkend uit
baten die, ofschoon niet onclerworpen aan
de gewo1ie belastingen, het aan de extrabelasting moeten worden, en clan wanneer de hogere graacl van gegoeclheid dan
die welke uit de aangegeven inkomsten
blijkt, waarvan sprake in artikel 55 der
samengeschakelde wetten, .onbetwistbaar
van andere bronnen dan de ]Jedrijfswerkzaamheicl van de belastingplichtige kan
voortkomen, onder meer van winsten of
baten verkregen uit toevallige winstbewerkingen op verrichtingen inzake spel,
van schenkingen, enz.; clan wanneer, op
de enkele voorwaarcle clat zij een exceptioneel karakter ''ertonen, die winsten of
baten wettelijk ann de extrabelasting onderworpen zijn en dan wanneer bewuste
belasting bijgevolg ten deze mocht geheven worden; tweede onderdeel, doordat
het bestreden arrest voorhoudt het bewijs
dat appellante geen niet aangegeven of
niet aangeslagen lonen ontvangen heeft,
in haar begrenscle bekwuambeden en in de
ongerijmdbeid van een beweercl minimum
maanclloon van 16.000 frank te vinden,
clan wanneer geen enkele bepaling van
cle wetten betreffende de inkomstenbelas_tingen of van de wet ''an 16 october 1\J45
tot invoering van de extrabelasting in
een derg>elijk bewijsmiddel voorziet; dan
wanneer het daar een volstrekt subjectieve beoordeling geldt, waaraan zelfs de
basissen van een objectieve vergelijking.
ontbreken, vermits deze niet in bet dossier
te vinden zijn ; dun wanneer trouwens
uit bet aan bet hof Yan beroep overgelegd dossier blijkt dat belang·bebbende
de normale lonen die .zij tijdens de jaren
1\J40 tot 1\J43 genoten beeft niet aangegeven beeft en op die Ionen niet aangeslagen wercl; dan wanneer de adminis·
tratie niet heeft cloen gelden clat de belastingplicbtige een minimi.1m maanclloou
van 16.000 frank genoten bad; dan ·wanneer zij geen aanslag in de gewone belastingen op groncl van clergelijk inkomen
gevestigcl heeft; dan wmmeer bet niet vereist is dat bet in de extrabelasting aangeslagen inkomen niet aangegeven lonen
vertegenwoorcligt; derde onclerdeel, doordat het bestreden arrest besluit dat fle
artikelen 17 en 19 van de wet van 16 october 1945 en 56 van de samengeschakelcle
wetten betreffende lle inkomstenbelasti.ngen terzake niet kunnen toegepast worden,
dan wunneer alle bepalingen van de wet
van Hi october 1\J45 en, ter uitvoering van
artikel 19 van deze wet, de bepalingen
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen in verband
met ·de bedrijfsbelasting, toepasselijk
zijn op de schatplichtige welke aan de

· extrabelasting onderbevig is, en dan wanneer het arrest eerst de gegrondheid van
de toepassing, ten deze, van voormeld artikel 19 erkend had :
Overwegende dat blijkens bet bestreden
arrest de aclministratie, onder inroeping
van het in al'tikel 2, paragraaf 3, littern a, van de wet van 16 october 1945
omschreven vermoeden van oorsprong,
ten laste van verweerste1· een aanslag in
de. extrabelasting gevestigd heeft op
grond van de door haar op 9 october
1944 aangegeven munt- en bankactiva,
met aftrek van het deel dier activa ten
aanzien waarvan aangenomen werd dat
bet bewijs was bijgebracbt dat het niet
van onder toepassing van de wet van
1G october 1945 vallende inkomsten, winsten en baten voortkwam;
Overwegencle dat het arrest eraan
herinnert clat toepassing van bovengemeld
artikel 2, l)aragraaf 3, littera a, van die
wet afhankelijk _gestelcl is van bet voorafgaand bewijs van de hoedanigbeid van
aau de extrabelasting onderhevige persoon in hoofde van de houder der activa
tegen wie bet vermoeden aangevoerd
worclt; clat het aanneemt clat de administratie te clien einde van alle door het
g·emeen recht uangenomen bewijsmicldelen gebruik mag maken, uitgezonderd de
eecl, en, bijgevolg, van de feitelijke vermoedens; dat het zegt << dat zij onder
meer, krachtens artikel 19 van de wet
van 16 october 1945, de in artikel 55, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten vermelde vermoeclens mag toepassen Jl;
Dat waar het arrest, het principe van
tle toepassing van artikel 55 op het stuk
der extrabelasting vermelclt, het aanneemt clat ter zake de voorwaarclen voor
toepassing van die bepaling verenigcl zijn,
welke beoordeling het Hof in de staat der
prece<lure niet vermag na te gaan;
Overwegende clat het arrest, steunend
op cle betekenis welke bet aan meergemelcl artikel 19 toescllrijft, eruit afleidt
dat · op grond van die vermoeclens uitsluitencl als voortkomencl van uitzonder-·
lijke inkomsten, winsten of baten kunnen aangezien worden, de activa welke,
tekenen of inclicien uitmakende van een
hogere grand van gegoeclheid clan uit de
aangegeven inkomsten blijkt, krachtens
artikel 55, paragraaf 1, van de samengeschakelcle wetten, geacht worden van onder de gewone belastingen vallencle inkomsten voort te komen;
Dat het arrest binnen de grenzen welke
het nidus vaststelt, door een feitelijke
beoordeling van de elementen der zaak
aanneemt dat het bewezen is dat verweerster ged\n·ende het belastbaa1' tijdperk
geen exceptionele winst verkregen heeft;
Overwegende dat hieruit volgt dat de

-21bestreden beslissing het dispositief waar- aangegeven inkoinsten blijkt JJ, het elebij . zij de betwiste aanslag vernietigt, ment dezer bepaling welke de toepassing
op de principHlle overweging grondt « dat van de regel voorziet noodzakelijkerwijze
de in artikel 55, paragraaf 1, van de sa- de in de extrabelasting belastbare grondmengeschakelde wetten vermelde tekenen slag zijnde, zonder enige beperking;
en indicien tot enig doel hebben het van
Dat het eerste onderdeel van het middel
een hogere graad van gegoedheid welke .derhalve gegrond is en tot volledige veruit de aan de gewone belastingen onder- breking van het arrest moet leiden en
worpen inkomsten spruit aan het licht te ·het onderzoek van beide andere onderbrengen; dat mitsdien uit die tekenen of delen nutteloos maakt;
indicien niet kan worden besloten tot het
Om· die redenen, verbreekt het bestrebestaan van een hogere graad van gegoed- den arrest; beveelt da t meldiilg van onheid voortkomende van baten welke, of- derhavig arrest zal gemaakt worden op
schoon onderworpen aan de extrabelas- de kant van de vernietigde beslissing;
ting, "het niet aan de gewone belastingen veroordeelt verweerster tot de kosten;
zijn JJ;
verwijst de zaak naar het Hof van beOverwegende dat het arrest, door dit roep te Luik.
principe te stellen, aan artikel Hl van
de wet van 16 october 1945 een zin toe23 september 1955. - 1" kame1;. - l'OO'I'schrijft welke het voor de administratie, zitte1·, H. de OlippelP, raadsheer waarneten aanzien van de aanslag in de extra- mend voorzitter. - Ye1·slaggever, H. Van
belasting, enkel mogelijk zou maken op Beirs.
Gelijklnidcnde
conclnsie,
artikel 55 te steunen in zover toepassing H. Ganshof van der Meersch, advocaatvan dit artikel inkomsten zou doen blij- generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele
ken welke aan de gewone belastingen on- en "Lebeau (deze laatste van de Balie bij
derworpen zijn;
het Hof van beroep te Brussel).
Dat dergelijke interpretatie elke nuttige draagwijdte aan artikel 19 zou ontnemen, naardien deze bepaling overbodig
blijkt om tot onrechtstreekse toepassing
1" KAMER. - 23 geptemher 1955
van de regelen betreffende de bedrijfsbelasting bij aanslag in de extrabelasting
te kunnen leiden, vermits, ingeval het INKOMSTENBELASTINGEN. -EXTRAinkomsten, winsten of baten geldt welke
BELASTING. VRIJGESTELDE REFERENTIEzowel in de bedrijfsbelasting als in de
'VINST. VRIJSTELLING VOORBEHOUDEN AAN
extrabelasting belastbaar zijn, de belastDE AAN DE EXTRABELASTING ONDERHEVIGE PERbare grondslag, geraamd met betrekking
SOON DIE GEDURENDE HE'J' REFERENTIE'l'IJDtot de eerste noodzakelijk het voornaamPERK EEN BEDRIJFSWERKZAAMHEID UITGEste bestanddeel uitmaakt tot de raming
OEFEND HEEFT.
van de belastbare grondslag' met betrekking tot de tweede; dat immers het be- De awn de emtrabelastiny onde-rhev·ige pe1·grip « winst JJ zelf, hetwelk in het begrip
soon die gedurende het referenUetijd« exceptionele winsten JJ is ingesloten,
perk een 1Jed1"ijfswerlczaamheid nitgedoor de wet van 16 october 1945 bepaald
oetend heett mag alleen aanspraalc mctwordt, ten aanzien van de winsten die,
lcen op het attrelcken van de refe1·enUeonder de gewone belastingwetten vallend,
winst waa'l'in ·is voorzien bij artilcel 5
enkel door de verwijzing naar de samenvan de wet van 16 octobe·r 1945, aangegeschakelde wetten gedaan in artikel 2,
vuld bij Mt·ikel 1 van de wet van 30 mci
paragraaf 1 aan de extrabelasting onder1949 hetwellc parag·raat 7 vwn d·ie bepaworpen zijn;
ling ttitmaalct (1).
Overwegende dat de termen van artikel 19 van de wet van 16 october 1945
(BAYET, T. BELGISOHE STAAT,
geen twijfel mogelijk maken en dat deze
MINISTER VAN FINANOIEN.)
heldere tekst volgens de eigenlijke zin
der woorden moet uitgelegd worden; dat,
ARREST.
aangezien hij rechtstreeks op de extrabelasting de regel vastgelegd in artikel 55,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
paragraaf 1, van de samengeschakelde arrest, op 16 januari 1954 gewezen door
wetten, waarvan de wet van 16 october het Hof van beroep te Luik;
1945 niet afwijkt toepasselijk maakt, hij
Over het enig middel, afgeleid uit de
ten gevolge heeft dat, ter zake van de
extrabelasting, « behoudens tegenbewijs,
de raming van de belastbare grondslag,
(1) Zie verbr., 23 en '1.7 januari 1953 (A.TJ·.
zowel voor de rechtspersonen als voor de
Ferbr. 1953, biz. 340 en 362; Bull. en PAsrc.,
natuurlijke personen, gedaan worden volgeils de tekenen of indicHln waaruit een 1953, I: 381 en 404); 17 mei 1955 (A1'1'. Ferbr.,
hogere graad van gegoedheid dan nit de 1955, biz. 776; Bull. en PASIC., 1955, I, 1021).

-22schending van de artikelen 97 van de
· Grondwet, 1, 2, 4, 5 en 11 van de wet van
16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde
exceptionele inkomsten, winsten en baten, 1 en 7 van de wet van 30 mei 1949 tot
wijziging van de wet van 16 october 1945,
doordat het bestred,en arrest, na vastgesteld te hebben dat de in hoofde van aanlegger waargenomen vermogensaccressen,
bij toepassing van artikel 2, paragraaf 3,
van de wet van 16 october 1945 geacht
waren voort te komen van in artikel 25,
paragraaf 1, 1°, 2°, 3°, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen aangeduide inkomsten,
winsten of baten clit is van belastbare inkomsten opgeleverd door de uitoefening
van een bedrijfswerkzaamheid, desontlanks weigert de bepalingen van artikel 1
van tle wet Yan 30 mei 1949 ten voordele
nm aanlegg·er toe te passen, om reden
dat hi.i het bewijs ervan niet bijge!Jracht
heeft dat de in zljnen hoofde in tle extrabelasting aangeslagen winsten de vrucht
van zijn bedrijfswerkzaamheid waren,
dan wanneer nocl1 de wet van 30 mei
1949, noch de wet van 16 october 1945 het
aftrekken van amlJtswege van de minima referentiewinst afhankelijk van het
vervuld zijn van die. voorwaarde stellen :
Overwegende dat alleen de aan de extrabelasting onderhevige persoon die gedurende het referentietijdperk een beclrijfswerkzaamheicl uitgeoefend heeft
aanspraak vermag te maken op het aftrekken van de referentiewinst waarin is
voorzien bi.i artikel 5 van de wet van
16 october 1945, aangevuld bij artikel 1
van de wet van 30 mei 1949 hetwelk paragraaf 7 van die bepaling uitmaakt;
Overwegende dat het bestreden arrest,
verre van nan de betwiste accressen het
karakter van door het uitoefenen van
een bedrijfswerkznnmheicl behaalde inkomsten toe te kennen, om te beslissen
dat aanlegger aan de extrabelasting onderhevig was, hierop steunt dat, om onder die belasting te vallen, het niet noclig
is dat de bewustc persoon, door zijn eigen
werkzaamheid, exceptionele baten behaald heeft welke binnen de bij artikel 2,
paragraaf 1, van de wet van 16 october
1945 vastgestelde grenzen liggen, maar
dat het volstaat clat llij die verkregen
heeft;
Overwegende dat het arrest vaststelt,
enerzijds, dat aanlegger op 9 october 1944
in verscheitlene financH!le inrich tingen
een 'som hoger dan een millioen bezat,
dan wanncer de lonen welke hij in dienst
van zijn vader in de loop van de jaren
1940 tot 1944 verdiend . had slechts
117.800 frank beliepen;
Dat het arrest anderzijds impliciet
Yaststelt clat aanlegger niet bewijst dat

de accressen van een bedrijfswerkzaamheid voortkomen;
Overwegende dat, waar het op deze
elementen stcunt om te beslissen dat aanlegger geen recht had op de referentiewinst, die naar luid van de artikelen 5
van de wet van 16 october 1945 en 1 van
de wet van 30 mei 19!9 vrijgesteld
wordt het bestreden arrest die wetsbepulingen juist toegepast heeft;
Dat het m~ddel derhalve naar recht
faalt;
Overwegende dat, in zover het de
schencling van artikel 97 nm de Gronclw~t inroept, het middel, hetwelk niet aanduidt waarin deze bepaling zou geschonden zijn, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzicning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
23 september 1955. -

1" kamer. -

Voo1·~

zUte1·, H. de Clippele, raadsheer waarneinencl voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel.- Gelijlcluidende conclnsie, H. Gans-

hof van der Meersch, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Lcynseele.

-

le

KAMER. ----:

23 september }955

INKOMSTENBELASTINGEN. ExTRAIlELAS'l'ING. JDXCEP'l'IONEEL KARAKTER VAN
DE GEDUil.ENDE HE'!' BELAS'l'IlAAR TI.JDPERK BEKARAKTER DA'l' UI'l' HE'!'
HAALDE BA'l'EN. ENKEL DOOR HE'!' VERMOGENSACCRES VAN DE
SCHATPLICHTIGE OP 9 OCTOBER 1944 UITGEMAAK'l' ELEMEN'l' BLI.JKEN KAN.

H et ve1·mouensaccres van een schatplichtiue op 9 october 1944 lean op zich zelf,
wegens z·ijn aanzienlijk bedrag, het
cxceptioneel lca1·a1cter uitmalcen van de
{!ed7tremle het in de extrabelasting belastlHtar tijdzJe1'1c behaalde baten (1).

(Wet van 16 october 1945, art. 1 en 2.)
(REMY, 'l'. BELGISCHE S'l'AAT,
MINISTER YAN FINANCIEN.)
ARREST.

HE'J: HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, ob 22 december 1953 gewezen door
het Hof !Van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, paragrafen 1, 2 en 3, 4 van de wet van 16 october
1945 tot invoering van een extrabelasting
op de in oorlogsUjd behaalde exceptionele
inkomsten, winsten en baten, en 103 van
(1) Zie verbr., 3 mei 1955 (B<tll. en
1955, I, 956).

PASIC.,

--~~~-----------
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de Grondwet, eerste onderdeel, doordat het arrest aanlegger aan de extrabelasting onderhevig verklaart, en hem
het tegenbewijs van de tegen hem ingeroepen vermoedens oplegt, dan wanneer de toepassing, ter zake, van het
vermoeden van artikel 2, paragraaf 3,
van de wet van 16 october 1945, ondergeschikt was aan de voorwaarde dat de administratie vooraf het bewijs leverde dat
aanlegger de hoedanigheid van aan de
extrabelasting onderhevige persoon had,
en dan wanneer het bestreden arrest,
door anders te redeneren, en door uit het .
bestaan: van een activa-excedent af te
leiden dat de eigenaar ervan aan de
extrabelasting onderhevig ~s, artikel 2,
paragrafen 1, 2 en 3, van voormelde wet
schendt; ,tweede onderdeel, doordat het bestreden arrest enkel tegenstrijdige gronden aangeeft ten antwoord op de conclusies waarbij aanlegger deed gelden dat
het aan:~<ienlijk bedrag van de door hem
aangegeven inkomsten toeliet het bedrag
van de tegen hem aangevoerde huishoudelijke uitgaven te dekken, en dat die uitgaven niet als indicH\n mochten gelden;
derde onderdeel, doordat het arrest
steunt op « de hogere graad van gegoedheid dan uit de aangegeven inkomsten
blijkt Jl, zonder te verantwoorden dat een
excedent die gegoedheid bewijst, noch dat
de aangegeven inkomsten onjuist of onvolledig zouden zijn ll; vierde onderdeel, '
doordat het arrest overweegt « dat het
aanzienlijk bedrag van het vastgesteld
vermogensaccres op zich zelf het exceptioneel karakter rec:titvaardigt van de tijdens het belastbaar tijdperk behaalde inkomsten, winsten en baten, dan wanneer het arrest had dienen vast te stellen
dat dit vermogensaccres het karakter van
inkomsten had :
Over het eerste, het derde en het vierde
onderdeel :
Overwegende dat, opdat in hoofde van
een schatplichtige de bij de wet van
16 october 1945 ingevoerde hoedanigheid
van aan de extrabelasting onderhevige
persoon bewezen zij, het vereist is, doch
volstaat dat de administratie door de bewijsmiddelen welke het gemeen recht
aanneemt, behalve de eed, en onder meer
door de feitelijke vermoedens in te roepen, bewijst dat de schatplichtige gedurende het belastbaar tijdperk inkomsten,
winsten of baten behaald heeft welke,
vallende binnen de bij artikel 2, paragraaf 1, van de wet van 16 october 1945
bepaalde grenzen wegens hun aanzienlijk
bedrag hun aard of enige omstandigheid
een exceptioneel karakter vertonen, zonuer dat de administratie verplicht zij nader aan te duiden tot welke bepaalde categorie inkomsten de gebleken inkomsten
geheel of ten dele behoren;

Dat de administratie mitsdien, onder
voorbehoud van het bij de wet ingericht
tegenbewijs, de hoedanigheid van aan de
extrabelasting onderhevige persoon heeft
kunnen toekennen op grond van het feitelijke vermoeden opgeleverd door het vermogensaccres dat uit de op 9 october 1944
in bezit gehouden activa blijkt;
Overwegende dat net bestreden arrest
vaststelt dat de in hoofde van aanlegger
ter uitvoering van de muntbesluiten, verrichte telling een niet gerechtvaardigd en
belastbaar activa-excedent van 280.65[) fr.
aan het licht gebracht heeft;
Dat het arrest feitelijk en door een
souvereine beoordeling yan de waarde der
door de :idministratie ingeroepen feitelijke vermoedens vaststelt, enerzijds, dat
vool:meld vermogensaccres een teken of indicie van een graad van gegoedheid uitmaakt, en anderzijds, dat dit vastgesteld
accres op zich zelf, wegens zijn aanzienlijk \Jetlrag, het exceptioneel karakter
rechtvaardigt dat aan de gedurende bet
belast\Jaar tij<lperk behaalde inkomsten,
winsten en baten toegekend wordt;
Dat het arrest tenslotte vaststelt dat
aanlegger niet de oorsprong dier activa
verantwoonl heeft, en in gebreke is de in
aanmerking genomen vermoedens om te
werpen;
Overwegende dat het arrest tlienvolgens
zijn beslissing wettelijk gerechtvaardigd
heeft;
Dat het eerste, het derde en het vierde
onderdeel van het middel niet kunnen
aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 5, paragraaf 6,
van de wet van 16 october 1945, en uit niet
verstrekken van antwoord op de conclusies, (schending van artikel 103 van de
Grondwet), doordat het bestreden arrest
de conclusies niet of enkel door tegenstrijdige gronden, hetgeen met het ontbreken van gronden gelijkstaat, antwoordt op de conclusies waarbij aanlegger de administratie als grief verwijt
haar weigering niet gerechtvaardigd te
hebben op aanlegger het af te trekken
minimum, bepaald in artikel 5, paragraaf 6, van de wet van 16 october 1945,
toe te passen :
Over dit middel en over het tweede onderdeel van het eerste middel :
Overwegende dat, vermits zij geen
schending doen gelden van artikel 97 van
de Grondwet, het tweede middel en het
tweede onderdeel van het eerste middel
niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat zij evenmin ontvankelijk zijn voor, zoveel zij de schending inroepen van artikel 103 van de Grondwet,
daar aanlegger niet te kennen geeft waarin het arrest deze bepaling zou geschonden hebben;

-24Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

23 september 1955. - 1e kamer. - Voo1·zitte1·, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - vm·slaggever, H. Bareel.- Gelijlvl1tidenae conclusie, H. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal.
l'leiter, H. Van ·Leynse<:"le.
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i o VOORZIENiNG IN VERBREKING.
- ZAKEN YAN DIRECTE BELASTINGEN. - BEIUCHT ·VAN KENNISGEVING VAN RET ARREST
DOOR DE GRlF~'IER VAN HET HOF VAN BEROEP
GEDAAN IN UITVOERING VAN AR'l'iKEL 1 VAN
DE WE'!! VAN 23 JULI 1953. - BERIOH'l' DAT
NIET NOODZAKELIJK EEN UITGIFTE MOET UIT_ll.L:\.KEl\r,

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
-

ZAKEN VAN DIREC'l'E BELAS'I'INGEN. -

VER-

PLICH'l'ING, YOOR DE AANLEGGER, 'l'OT S'l'AVING
VAN ZIJN VOORZIENING, EEN UITGIF'fE OF EEN
AFSCI-IRIF'l' VAN HE'l' BES'l'REDEN ARREST TER
OHIFFIE VAN RET HOF VAN BEROEP AF TE GE-

VEN. - .VlcRPLICH'l'ING VOORZIEN OP STRAFFE
VAN VERYAL.
1° Het bericht van lvennis.qev·ing van het
floor een hot van beroep in zalcen van,
di·recte belasUngen gewezen a1·rest, door
de grijfie van het hot van beroep geda.an; in witvoering van a1·tilvel 1 van
(le wet van 23 j1tU 1953 ·in zove1· die bepal-ing wrUlvel 14 vnn fle wet van 6 september 1895 vervangt, is niet noodzalceUjk een 1tit.q·ifte vnn het best1·eaen
an·est (1) (2)
2° De verpUchting, voo1· de nanlegger fl·ie
zich in verbreking voorziet tegen het
door een hof van bm·oep in zaken van
flirecte belasti'ngen gewezen a1·rest binnen de a 0or de wet gesti;Jlfle termijn,
een nUgifte of een afschrift van het bestreaen ctrrest ter grijfie van het hot van
beroep af te geven is voo1·zien 01J stratte
·1;an verval (3). (Wet van 6 september
1895, art. 14, vervangen door artikel 1
van de wet van 23 juli 1953.)
(SCHOENAERS, 'l'. BELGISCHE STAAT,
:MINISTER VAN FINANCI:EN.)

ARRES'l'.
RET HOF; -

Gelet op de voorziening,

(1) en (3) Zie verbr., 19 october 1954 (A1~·.
Ve1·b1-., 1955, biz. 92; Bttll. en PASIC., 1955,
I, 142, en nota 2). Raadpl. ook verbr., 22 april
1952 (A1'1'. Verbr., 1952, biz. 4.60; B·ull. en
PASIC., 1952, I, 530).

ft.r-:,.·,

ingesteld tegen een door het Hof van:
beroep te Luik op 11 juni 1954 gewezen
arrest;
Over de amlltshalvc opgeworpen grond
Tan ·niet-ontvankelijkheid :
Overwegende dat, naar luid van artikel 14 van de wet van G september 1895,
vervangen door artikel 1 van de wet van
23 juli 1953, een uitgifte van het arrest
op straffe van verval ter griffie van het
hof van beroep moet afgegeven '\yorden;
Overwegende dat het door aanlegger
bi~ zijn voorziening gevoegd stuk enkel
een bericht met l:etrekking tot een op
11 juni 1H54 \litgE"sproken arrest uitmaakt,,
lloch niet een uitgifte van het bestreden,
arrest;
Dat de voorziening niet ontvankeli,jk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

23 september 1955. -1° kamer. - Voo·rzitte1·, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vwrslaggeve1·, H. Bareel.- Gelijlclnidende conclus·ie, H. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal.
Pleite·rs, HH. Gothot (van de Balie
bij het Hof nm beroep te Luik) en Van
Leynseele.

2c

KAMER. -

26 september 1955

1° BINDENDE BEOORDELING ·DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. STRAFZAKEN. - VERKEER'. - AL DAN Nill'l'
VOORZIENBAAR KARAK'l'ER VAN EEN BOHENDING VAN DE WEGCODE DOOR EEN WEGGEBituillER. - FEI'l'ELIJKE BEOORDELING. SOUVEREINE BEOORDELING.
2° ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN
EN DODING. - VERKEERSONGEVAL. vVANBEDRIJ~' N!El' NOODZAKELIJK IN EEN INBREUK OP DE. WEGCODE BESTAANDE.
3° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOlVIST ONTSTAAN).
- NALEVING VAN DE REGLEMEN'l'AIRE VOORSCHRIFTEN DOOR EEN WEGGEBRUIKER. 0MS'l'ANDIGHEID DIE ZIJN \'ERAN'l'WOORDELIJKHEID NIET UI'l'SLUI'l' IN GEVAL VAN MISKENNING VAN DE ALGEMENE PLICHT VAN VOOR-·
ZICH'l'IGHEID.
4° VERANTWOORDELIJKHEIP (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
- VERKEER. - WEGGEBRUillER DIE EEN
ANDER WEGGEBRUIKER OP ONREGELMATIGE
WIJZE INHAAL'l'. 0MSTANDIGHEID DIE
NIE'l' NOODZAKELIJKERWIJZE ELKE FOU'l' IN
(2) N opens het begrip uitgifte, zie de nota 1
onder verbr., 26 juni 1951 (Bttll. en PAsrc.,

1951, I, 739).
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HOOFDE. VAN DE
KER WEGNEEMT.

INGEHAALDE·

WEGGEBRUI-

VERKEER. MET DE REGLEMENTEN
·STRIJDIGE BEWEGING. ABNORMALE BEWEGING. 0NDERSCHEID.

5o

1 o De rechte·r over de grand oordeelt so·uve-rein ·in teite of een schending varb
de Wegcode door· een weggebr'ttike-r a~
dan n·iet een onvoorzienbare gebeurtenis vom· een andere gebruilcer uitgernaalct heeft (1).
2o De bij een ·verlceersongeva~ vastgestelde
onvrijw-ill-ige verwondingen bestaan niet
nood.zalce~ijlc in een inb-rertlc op de Wegcode. De rechte·r over de grand lean,
zonder· tegenst1"ijdigheid, een belclaagde
wegens onvrijwiUige verwondingen veroorde~en· zonde·r hem ttit hoof de van inb-reulc 011 de W egcode te veroorde~en (2).

3° Het feU dat een weggebnbilcer de

reg~e

mentair'e voor·sclwitten heett nage~eetd
be~et niet flat de rniskenning van ae awn
e~ke weggebnl'ilwr opgelegcle plicht van
voorzichtighe·ia tot zijn ver·antwooraeUjkheicl aan~e·iaing lean geven (3).
4o De ornstanrligheid flat een weggebruilce'l" een antler weggellr·nilwr in sti"'ijll
met art·ike~ 33, 2°, van ae 1Vegcoae· van
1 februar-i 1934 inhaalt, s~uit niet noollzalcelijken.vijze eUce tout uit in hoofde
van ae ingehaalde weggebntiker (4).
5o De nbnO'I"'IItale beweging van een voertnig is niet noodzalcelijlcer·wijze een met
de re11~ementeri bekeffende het ven;oer
en het verlceer strijdige beweg·ing, lloch
een beweging clie niet gewoonlijlc u-itge·voe-rd wordt (5) .
(BOULU EN HAYO'l', T. SCAILLET EN HET NATIO'l'IONAAL VERBOND DER SOCIALIS'l'ISCHE MU'l'UALI'l'EITEN.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op de bestreden
vonnissen, op 26 juni 195± en 3 maart
1955 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;_
In zover de voorzieningen gericht zijn :
I. 'l'egen de heslissingen op 26 juni J 954
en 3 maart 1955, gewezen op de vordering
van de burgerlijke partij Scaillet :
(1) Verbr., 4 januari 1951 (ArT. T'er·br·.,
195!, biz. 303; Bttll. en PAsrc., 1951, I, 312, en
nota 2).
,
(2) Verbr., 20 september 1954< (Arr. T'erbr.,
1955, blz.· 8; Bull. en PAsrc., 1955, I, 13, en
nota 1).
(3) Verbr., 7 januari 1954 (1!1"1·. Yerbr·., 1954,
biz. 312; Bull. en PAsiC., 1954, I, 382, eu de
nola). Zie ook verbr., 29 juli 19M (Arr. Yer·br·.,
1951, biz. 759; Bull. e::.1 PAsrc., 1951, I, 1005, en

Overweg-ende dat, in zover het over
·deze vordering uitspraak doet, het tweede
bestreden vonnis, dat een provisionele
vergoeding toekent en, bij bevestiging van
de beslissing van de eerste rechter, een
deskundige aanstelt, met opdracht de door
de burgerlijke partij geleden scllade te bepalen, de jurisdictie van de rechter over
de grond niet uit1mt en over geen bevoegdheidsbetwisting is gewezeri; dat de v66r
de eindbeslissing ingestelde, voorzieningen
niet ontvankelijk zijn (art. 416 van het
Wetboek van strafvordering);
II. Tegen de beslissing van 26 juni
1934:
a) Gewezen op de tegen aanlegger Bouln
ing-estelde publieke vortlering· :
Overwegende dat de substantii.He of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nag-eleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
b) Gewezen over de pulllieke vorderingingesteld tegen Hayot, burgerlijk aansprakelijke 1mrtij, alsook over de burgerlijke vorderingen van het N ationaal verbond der socialistische mutualiteiten tegen aanleggers en van Hayot tegen verweerder Scaillet :
Overwegende da t aanleggers geen enkel
middel tot staving van hun voorziening
aanvoeren;
III. Tegen de lleslissing van 3 maart
1955:
n) Over de rmblieke vorclering gewez\'11 :
· Overwegende dat de rechter over de
grand, uitspraak doende over de tegen
uunleggers ingestelde publieke 'vordering,
Boulu zonder kosten van de vervolgingen
heeft vrijgesproken en Hayot ook zonder
kosten, buiten zaak heeft gesteld; waaruit volgt dat de voorzieningen tegen deze
beslissing, bij gebrek aan belang, niet
ontvankelijk zijn;
b) Over de burgerlijke vordering van
llet Nationaal verbond der socialistisclw
mutualiteiten tegen aanleggers :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 418 en 420 van
llet Strafwetlloek, 1382 van het Burgerlijk Wetlloek, 31, lid 2, 33, lid 2, 42. en 97
van het koninklijk besluit van 1 februari
de nota), alsook de nota 2 onderaan verbr.,
1S januari 19M (Ar·r. Ferbr·., 1954, blz. 311;
Bull. en PAsrc., 195-:1, I, 424).
(4) Raadpl. verbr., 22 juni 1953 (Arr·. T' er·br·.,
1953, biz. 734; Bull. en PAsrc., 1953, I, 847).
(5) Verge!. verbr., 24 april 1950 (Arr. T'er·br·.,
1950, biz. 524; Bull. en PAsrc., 1950, I, 579,, en
de nota); 20 september 1954 (Arr. T'er·br., 1955,
biz. 16; Bull. en PAsrc., 1D55, I, 24, en de nota).
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-261934, doordat de rechter over de grond, na

vastgesteld te hebben dat de door eerste
aanlegger bestuurde vrachtwagen voorzien was van de reglementaire richtingstekens, dat deze laatste gewerkt hebben
en dat eerste aanlegger regelmatig zijn
zwenking naar rechts heeft uitgevoerd,
desniettemin beslist heeft dat v66r naar
rechts te zwenken, de bestnnrder van de
vrachtwagen zich moest vergewissen of er
geen gevaar bestond voor aanrijding met
een bij het naderen van de kruising onregelmatig naar rechts inhalende weggebrniker, om reden dat de richtingstekens niet van alle kanten zichtbaar waren,
dan wanneer, eerste onderdeel : dergelijke inhalingsmanceuvre niet hoefde voorzien te worden, daar de weggebruiker
slechts langs rechts mag inhalen indien
hij met zekerheid vastgesteld he eft nat
bet linker teken van het voor te steken
voertuig in werking gebracht was geweest, en dan wanneer de schuld van
derde, die geen begin van nitvoering heeft
gekregen, onvoorzienbaar is; tweede onderdeel : vanaf 11et ogenblik waarop de
tekens reglementair zijn, de weggebruikers die volgen hun gedraging er op moeten aanpassen, zelfs indien deze tekens
niet van alle kanten zichtbaar zijn, en
dan wanneer de rechter over de grond
de onvoorzichtigheid die hij als de schending van een niet-bestaande wetsbepaling
opvat niet kan weerhouden als een font
welke het wanbedrijf van onvrijwillige
verwondingen uitmaakt.
Over het eerste onderdeel
Overwegende dat de reenter over de
grond souverein in feite oordeelt of een
scllending van de Wegcode door een weggellruiker. al dan rliet voor een andere
weggellruiker een onvoorzienbare gebeurtenis nitgemaakt heeft;
Over het tweede onderdeel :
Overwegemle dat bet door de artikel(m 418 en 420 van het Strafwetlloek ondersteld gebrek aan vooruitzicht of voorzorg niet noodzakelijkerwijze in de ~over
treding van een reglementair voorschrift
Llestaat; dat, bij gebrek aan dergelijk
voorschrift, de weggebruiker niettemin
tot wat de algemene plicht van voorzichtigheid hem oplegt gehouden blijft;
Overwegende dat de rechter over de
grond niet enkel vaststelt dat de richtingstekens van de door eerste aanlegger
bestuurde vrachtwagen, hoewel reglementair, nochtans niet altijd voor de hem
volgende weggebrnikers zichtbaar waren,
doch ook dat de allnormale beweging van
fle vrachtwagen naar de linkerkant bij het
naderen van de kruising, hoewel door de
omstandigheden geboden, van aard was
om die weggebruikers in dwaling te brengen; waaruit volgt dat het tweede onder-

~

deel van het middel op een onjuiste inter]Jretatie van het bestreden vonnis rust;
Dat geen enkel onderdeel van bet middel kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grandwet wegens strijdigheid in de motieven,
doordat, na beslist te hebben dat, volgens
artikel 33, lid 2, van het koninklijk besluit van 1 februari 1934, het een motorrijder niet toegelaten wordt bij het naderen van een aanslniting een in beweging
zijnde vrachtwagen naar rechts in te halen, wanneer hij zich er van geen reken82hap hceft kunnen geven dat het richtingsteken van de vrachtwagen werkelijk
in werking was gebracht geweest, het !Jestreden vonnis beslist dat de bestuurder
van de vrachtwagen nochtans moest voorzien da t een motorrijder mogelijks deze
inbrenk zou plegen :
Overwegende dat lle inbrenk op artikel 33, 2°, van het koninklijk beslnit van
1 fellrnari HJ3± niet noodzakelijk elke
font, in hoofde van d'e ingehaalde wegge!Jrniker uitsluit; dat de rechter over de
grond, dienvolgens, zonder zich tegen te
spreken, h4eft knnnen oordelen, dat in
weerwil va:l:t de ten laste van verweerder
Scaillet vaststaand gehonden inbrenk eerste aanlegger een font van gebrek aan
voornitzicht had gepleegd;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over bet derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 31, lid 1, van
het koninklijk besluit van 1 februari
1934, 97 van de Grondwet wegens strijdigheid in de motieven, doordat, na vastgesteld te hebl1en dat Boulu de bestuurcler
van de vrachtwagen enigzins schuins naar
links heeft moeten rijclen om zijn zwenking naar rechts naar een evenwijclige
weg uit te voeren, en clat het hem werkelijk omnogelijk was, zijn zwenking naar
rechts korter uit te voeren clan hij het
gedaan heeft, het bestreden vonnis desniettemin beslist da t de beweging naar
links abnormaal was, dan wanneer, naar
luid van het voorschrift van artikel 31, de
weggebruiker die een bocht neemt cleze
zo kort mogelijk moet nemen, dat, dienvolgens, een rijbeweging die volkomeu
overeenkomstig met de reglementaire bepalingen is niet als allnormaal zou kunnen
llestempeld worden :
~
Overwegende dat de rechter over de
grond hierop wijst dat de beweging naar
links, hoewel zij wettig was, niettemin
ten aanzien van de omstandigheden,
abnormaal was en gevaar opleverde i!e
andere weggebruikers omtrent het geheel
van de manceuvre in dwaling te brengen;
Overwegelide dat een abnormale beweging niet noodzakelijkerwijze een met de
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reglementen betreffende het vervoer en
het verkeer strijdige beweging uitmaakt,
doch een beweging die niet gewoonlijk uitgevoerd wordt; dat de rechter over de
grond zich niet heeft kunnen tegensprekeu
door te beslissen dat de door eerste aanlegger uitgevoerde beweging regelmatig
doch abnormaal was;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
c) Over de burgerlijke vordering van
Hayot tegen verweerder Scaillet :
Overwegende dat aanlegger geen enkel
bijzonder middel tot staving van zijn
voorziening inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
2G september 1955. - 26 kamer. - Voorzittel', H. Fettweis, voorzitter. ~ V erslaggeve1·, H. ·Louveaux. Gelijlcluidende concl1Ls-ie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
PleUer, H.
Andre

J"'efevre (van rle Balie van Charleroi).
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VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST ONTSTAAN).
VERAN1'WOORDELIJKHEID VAN DE ~rEESTERS
EN AANSTELLERS. VENNOO'l'. HOEDANIGHEID DIE NIE'l' NOODZAKELIJKERWIJZE DIE
VAN AANGESTELDE ZIJNER MEDEV,ENNOTEN UITSLUI'l'.

De ornstand·igheid rlat de rZade1· van een
schadeberokkenenrZ feit de vennoot van
andere pe·rsonen is sluit niet noodzakelijlcenvijze uit dat hij in hoedanighe·id
·van aangestelrZe zij1w1· rnerZevennoten
zmL h:11.nnen aehandeld hebben (1). (Bur-

gerlijk Wetboek, ·art. 1384, lid 3.)
(NYCKEES, '1'. N. \', << L'ASSURANCE LIEGEOISE ll.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 december 1954 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik;
B. In zover de voorzieningen tegen de
op de burgerlijke vonleringen gewezen
beslissing gericht zijn :
(1) DE PAGE, bd. II, n' 986 en nota 7; MA·
zEAun, bd. I, n' 886.

1 o Met betrekking tot de vordering van
de burgerlijke partij Jules Fagnoul :
Overwegende dat aanleggers verklaard
hebben afstand te cloen van hun voorziening, in zover zij tegen de ten voordele
van gezegde burgerlijke partij uitgesproken veroordelingen gericht is;
2° Met betrekking tot de vordering van
de burgerlijke partij « l' Assurance Liegeoise )) :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 50 van het
Strafwetboek, 3 en 4 van de wet van
17 april 1878 bevattende de voorafgaande
titel van het Wetboek van rechtspleging
in strafzaken, 1200, 1202, 1319, 1320, 1322
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis, weigerend op de conclusies
van aanleggers in verbreking recht te
doen, .de burgerlijke veroordelingen heeft
bevestigd die hoof<lelijk tegen hen. ten
voordele van de naamloze vennootschav
« Assurance Lh~geoise )) door het beroepen
vonnis werden uitgesproken, dan wanneer, het nochtans erkent dat aanleggers
in verbreking een feitelijke vennootschap
vormden, derwijze dat elk van hen, vennoot van de anderen zijnde niet te hunner dienst kon staan, noch, clienvolgens,
burgerlijk aansprakelijk voor hun gwlrngingen kon verklaard worden :
Overwegende dat het bestreden vonnis
hierop wijst dat aanlegger Leopold
Nyckees in de loop van het onderzoek
verklaard heeft dat zijn broeder Henri
Nyckees, de beklaagde, op het ogenblik
der feiten, in bevolen dienst was voor
rekening van de burgerlijke vereniging
« Nyckees Freres-Demenagements )) ;
Overwegende dat, uit het feit dat beklaagde de vennoot van andere aanleggers was, niet blijkt dat hij, wegens een
omstandigheid waarvan het vonnis gewag
maakt, niet op het ogenblik der feiten,
in hoedanigheid van aangestelde zijn<>r
medevennoten zou kunnen gehandeld hellben;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, decreteert de afstand
der voorzieningen in zover zij gericht zijn
tegen de veroordelingen welke tegen aanleggers ten voordele van de burgerlijke
partij .Jules Fagnoul uitgesproken werden; verwerpt de voorzieningen voor het
overige; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
2G september 1955. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Fettweis, voorzitter. ~ Ve1·slaagevel', H. Bareel. Gelijlcluidende
concl1tsie, H. Paul Mahaux, advocaat·
generaal. - Pleite1·s, HH. D<>lacroix en

V:m Ryn.
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ONTUCHT EN PROSTITUTIE . .,--- VERHURING VAN EEN ONROEREND GOED AAN EEN
PERSOON DIE ZICH AAN ON'l'UCHT OF PROSTI'l'li'l'IE OVERLEVEC!T. VOORWAARDE VEREIS'l' OPDA'l' ZIJ DE EXPLOITATIE VAN DE ON'l'UCHT OF VAN DE PROSTITUTIE ZOU UI'l'MAKEN.

JJe verhu1"ing van een mwoerend goed aan
een persoon die zich aan ontucht of
p1·ostitutie overlevert en de zelfs wetens
,qedane ·inning vnn de ve1·h·zwingsp1·ijs,
volstaan niet om de exploitatie van de
ontncht of van de prostit1ttie van die
persoon n-it te maken,· bovendien wo1·dt
vereist (lat de .verhmwder voordeel nit
eenandeTs ontucht of p1'0st-itlttie heeft
·wUlen trek ken (1). (Strafw., art. 380bis,
4°; wet van 21 augustus 1948, art. 2, I.)
(MIGGERODE EN CONSORTEN.)

geving is welke mits een duidelijk overdreven huurprijs wordt toegestaan, omdat de hum·ster geprostitueerd is :
Overwegende dat de verhuring van een
onroerend goed aan een persoon die zich
aan ontucht of vrostitutie overlevert en
de zelfs wetens gedane inning van de
verhuringsprijs, niet volstaan om de exploitatie van de ontucht of van de prostitutie van die per soon uit te maken;
Dat, bovendien, vereist wordt, dat de
verhuurder voordeel uit eenanders ontucht of prostitntie heeft willen trekken;
Overwegende dat het arrest noch op de
overdrijving van de huurprijs noch op
geen enkele omstandigheid welke deze wil
vaststelt wijst;
Dat de uitgesproken veroordeling, dienvolgens, niet wettelijk met redenen omldeed is;
II. Aangaande de voorziening van Caroline Van Dinst :
... (Zander belanrf.)

AHBE::l'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 december 1954 g-ewezen door
'het Hof van beroep te Drussel;
I. Aangaande de voorziening van Gerard
l\iiggerode :
OYer het enig middel, afgeleid nit de
schending van het artikel 380bis, 4°, van
het Strafwetboek, zijnde het artikel 2 van
de wet van21 augustus 1948 tot afschaffing
van de officH)le reglementering van de prostitutie, doordat het bestreden arrest verklaart dat « tevergeeff! zou staande gehouden worden dat de eenvoudige met
kennis van zaken gedane inhuurgeving
de inbreuk op artikel 380b·is, 4°, van het
Strafwetboek niet kan uitmaken; dat er
geeri onderscheid hoeft gemaakt te worden waar cle wettekst er geen voorziet; dat het woord « exploitatie », het
feit niet bedoeld op overdreven wijze
profijt of voordeel door overmatige prijzen, nit de ontucht of van de prostitntie
te trekken doch dat het volstaat opdat
het misdrijf zou besta.an dat beklaagde
bewust op om het even welke manier,
geldmiddelen nit de ontucht of de prostitutie trekt », dan wanneer duidelijk nit
de yoorbereidende werkzaamheden en nit
de geest van de wet blijkt dat hetgeen
de wet heeft willen beteugelen de inhnur(1) Aangezien de kennis niet noodzakelijk
de wil impliceert (HAus, 2' uitg., b. I, n' 455,
en nota 9, en n' 517), slnit het wetens verhuren van een onroerend goed aan een persoon
die zich aan ontucht of prostitutie overlevert
niet, op zjch zelf, de wil in de ontucht of
prostitutie van die persoon te exploiteren (zie
de verk1arcndc nota's van de regerin:g tot ~~a-

Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest Yoor zoveel llet ten opzichte
van Gerard Miggerode uitspraak doet;
verwerpt de voorzieningen van Caroline
Van Binst en van l\iarie De Deyn; beveelt dat melding van onderhavig arrest
zal gemaakt worden op cle kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt aanlegsters Van Binst en De
Deyn tot de kosten, dam·in niet begrepen
de kosten van de voorziening van Gerard
Miggerode, welke ten laste van de Staat
zullen zijn; yerwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
2G september 1955. - 2• kamer. - Voorzitte1", H. Fettweis, voorzitter. ~ Verslaggever, H. Dareel. Geli.iklnidende
concltts·ie, H. Mahaux, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, HH. Yvan Collon en Tapie

(heiden van de Dalie bij het Hof van beroep te Drussel).
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1° VERANTWOORDELIJKHEID (DUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
ZEDELIJKE SCHADE. LIOHAMELIJKE EN
ZEDELIJKE PIJNEN. SCHADE AAN HE1' VERMOGEN VAN HET SLACHTOFFER BEROKKENEND.

ving van de amendementen aan het oorspronkelijk wetsvoorstel, Pasin., 1948, biz. 565 en
566). Indien de bij artikel 380bis, 4", van het
Strafwetboek voorziene inbreuk, die wil vereist, vergt zij daarentegen geen bijzonder opzet
(raadpl. verbr., 16 maart 1953, A1·r. Verb?'.,
1953, biz. 480; Bull. en PAsro., 1953, I, 543).

I
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RECHT OP VERGOEDING TOT ZlJN ER~'GENA
MEN OVERGAANDE,

2° VE:)lANTWOORDELIJKHEID (BUI-

TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
VORDERING TO'.r VERGOEDING VAN HE'l'
STOFFELIJK NADEEL SPRUITENDE UIT DE DOOR
EEN
ONGEVAL
VEROORZAAK'l'E WERKONBEKWAAMHEID. CONTRACTUELE WEDDEN AAN
HET SLACHTOFFER VAN HET ONGEVAL UITBETAALD TIJDENS DE PERIODE VAN WERKONBEKWAAMHEID,
0MSTANDIGHEID ZONDER
UI'l'WERKSEL OP DE VERGOEDING WAARTOE DE
DADER VAN HET SCHADEBEROKKENEND FElT
GEHOUDEN IS.

lo Het slaahtofjer van een ongeval put
in fle liahameUjlce en zedelijlce pijnen
welke flit medeye1Jraaht heett het reaht
sahaclevergoeding ten laste van fle voor
het ongeval verantwoorflelijlce flerfle te
vorfleren; flit reaht ve1·tegenwom·fli.gt een
waanle die van zijn ve1'1nogen deel uitmaalct en tot zijn erfgenamen overgaat (1). (Burg. Wetb., art. 1382.)

2° De vergoeding waartoe de aafliw van
het sahade1Je1·olclcenenfl feit gehouden
is je_qens het slaahtofjer van een ongeval
om het stofjelijlc nadeel spruitende uit
tle door het ongeva.l ve1·oorzaalcte werlcon1Jelcwaamheid te herstellen wo1·dt
noah opgeheven noah verminflerd door
fle omstandigheid dat aan het slaahtofje1' het geheel van zijn aontraatuele
wetlflen verder tijflens de periode
van
we1·kon1Jelcwaamheitl
11it1Jetaalfl
wert! (2). (Burg. Wetboek, art. 1382 en
1165.)
(PIRON EN DE N. V. (( ME'l'OCHAR ll, 'l'. BORGNE;
BORGNE, '1\ PIRON EN N. V, « METOCHAR ll.)
AR.REST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
an·esten, op 15 november 1954 en 4 januad 1955 gewezen door het Hof van beroep te Brussel; ·
Overwegende clat cleze arresten enkel
over de door dame Borgne, wecluwe
Tayenne ingestelcle burgerlijke vorcleringen uitspraak geclaan hebben;
(1) Verbr., 30 juni 1D30 (Bvll. enPAsrc., 1930,
I, 281, en nota 1); Fr. vm·br., 18 januari 1943
(8-irey, 1943, I, 44, en de nota's; Dall. c1-it.,
1943, biz. 45, en de nota van L. MAZEAUD};
4 jannari 1944 (Dall. analyt., 1944, biz. 106).
- Verge!. GRAULICH en LALoux, Rev. h·im.
d,•, civ., 1931, biz. 694; DADIN, Belg. jvd., 1935,
col. 514 en vl;g., DoR, Bvll. ass., 1939, biz. 788;
ANDRE, Bull. ass., 1952, biz. 366; SALVATIER,
bd. II, n' 529; DEMOGUE, bd. IV, n' 414; PLANIOL en RIPER'l', bd. VI, n' 658.

A. Over de voorziening van Raoul Piron, beklaagcle :
1 o In zover zij tegen het arrest van
15 november 1951 gericht is :
O\·erwegencle dat aanlegger geen enkel
milldel doet gelclen;
2° In zover zij tegen het arrest van
4 januari 1955 gericht is
Over het enig middel, afgeleicl nit de
schencling van de artikelen 1382 van het
Burgerlijk Wetboek en 3 van de wet van
17 april 1878 bevattende de voorafgaande
titel van het Wetboek van rechtspleging
in strafzaken, doorclat het bestreden arrest een vergoelling van 100.000 frank aan
ue burgerlijke vartij toekent wegens
zeclelijk nadeel geleclen door het slachtoffer hetwelk overleden is ten gevolge van
het ongeval waarvoor eerste aanlegger verantwoordelijk wercl verklaarcl, dan wanneer clit naueel, wegens zijn aarcl, geen
enkel overclraagbaar recht tot stand
brengt, tlat de vergoecling wegens zeclelijk
nacleel enkel tot cloel heeft aan de getroffene zelf een compensatie te verzekeren·
voor de pijnen welke hij geleclen heeft,
derwijze clat na zijn overlijclen een vergoelling zonder voorwerp is en in hoofde
van zijn rechtverkrijgenclen zonder oorzaak zou blijken :
Overwegenlle dat het lJestreclen arrest
aanlegger, op strafgebiecl voor de aan Alfred Tayenne onvrijwillig veroorzaakte
letsels verantwoorclelijk verklaarcl heeft
en hem veroordeeld heeft om aan de weduwe en aan de minclerjarige kincleren
van het slachtoffer een vergoecling van
100.000 frank te betalen als herstel van
de zeclelijke schacle geleclen door hun echtgenoot en vader sedert de dug van hE't
ongeval tot zijn overlijden, die voorgevallen is naclat hij zich burgerlijke partij
tegen aanlegger, beklaagde, had gesteld
llet gecling door zijn wecluwe zo in eigen
naam als in hoeclanigheid van wettige
vooglles van haar minderjarige kincleren
llernomen geweest zijnde ;
Overwegencle dat het slachtoffer van
een ongeval in de lichamelijke en zeclelijke pijnen welke het medegebracht heeft,
het recht put ten laste van de voor hE't
ongeval verantwoordelijke dueler geldelijke schadevergoeding te vorderen, dat
(2) Verbr., 15 maart 1954 (A1·r. Ye,-b,·., 1954,
biz. 487; Bttll. en PASIC., 1954, I, 625, en
nota 2); 4 october 1954 en 28 febrnari 1955
(A1·r. Ym·b,·., 1955, biz. 546; Bull. e.n PAsrc.,
1955, I, 64 en 709, alsook de nota's onderaan
die arresten); Fr. verbr., 3 juni 1955 (Sem.
jw·iil., 1955, IV' dee!, biz. 102, col. 1). - Zie
ook verbr., 17 11ovember 1954, motieven (A1T.
Yerbr., 1955, biz. 178; Bull. en PAsrc., 1955,
I, 2-H).
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die van zijn vermogen deel uitmaakt en,
zoals elk ander bestandcleel van dit •ermogen tot zijn erfgenamen overgaat;
Waarnit volgt uat, uoor te beslissen
zoals het gedaan heeft, het bestreden arrest geen enkel der in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
B. Over de voorziening van de naamlo.ze yennootschap << Metochar 11, burgerlijk aansprakelijk :
Overwegende dat de Yoorziening van
aanlegster niet ontvankelijk is; dat zij,
immers, niet blijkt betekend te zijn geweest aan <le 1mrtij waartegen zij gericht
is;
0. Over de voorziening van MarieLouise, weduwe Tayenne, lmrgerlijke
partij :
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1165, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet, cloor<lat het bestreden
arrest van 15 november 195!, na verklaard
te hebben clat « het slachtoffer dat, kraclltens zijn statnut of zijn bediendencontract, gedurencle de periode van werkonlJekwaamheicl, zijn vollle loon trekt, geE>n
stoffelijk nadeel wegens zijn werkonbe~
kwaamheid geleclen heeft 11, de uitspraak
over het stoffelijk nadeel heeft uitgestelr1
naar mate van de aan het slachtoffer tijclens de duur van haar tijclelijke werkonbekwaamheden door de naamloze vennootschappen <<Anciens Etablissements Spinoy 11 en Etablissements Alfred Tayenne 11
gedane betalingen en de heropening dE>r
debatten heeft gelast ten einde aan ae
partijen toe te laten ondermeer, door
overlegging van de contracten welke het
sl,achtoffer aan gezegde vermootschappen
verbonden uitleg te verstrekken over t'le
juridische aard der door deze vennootschappen tijclens de dnur van de tijdelijke
werkonbekwaamherlen gedane betalingen,
en doon1at llet bestredPn arrest van cl ja~
nnari 1955, in voortzetting nm zake nitspraak doencle, na vastgesteld te heblJen
tia t die betalingen ten ti tel yan wedc1 pn,
krachtens het bediendencontract clat ze
verbond aan het slachtoffer door gezegrle
vennootschappen gedaan werden, besluit
dat het slachtoffer geen stoffelijk nadeel
wegens dit feit geleden heeft en de vorderin,g van de burgerlijke partij afwijst ·
<< in zover zij gegrond is op een stoffelijk
nadeel voortvloeiend nit de werkonbekwaamheden van het slachtoffer en de
door het arre8t van 15 november 1954 toegekende vergoeding overschrijdt 1> ; dan
wanneer, zoals de burgerlijke partij ltet
bij conclnsies staande hield, de aan het
slachtoffer betaalde wedden hun oorzaak
vinden in een contract uat aan rle rlader
Yan de schade vreemd is en het karakter

niet hebben van een vergoeding dat tot
het herstellen van het door het slachtoffpr
geleden nadeel strekt waarnit volgt dat
de beslissingen het recht van het 'slachtoffer vergoecling van zijn nacleel te 'Jekomen en de samenhangende verplichting
van de dnder van de font ervan de scha·clelijke gevolgen te herstellen miskenc1
hebben; dat beide 1Je,;trec1en beslissingen
alclus de in het .midclel aangednide bepalingen geschonden hebben :
Overwegende dat, Yolgens de v66r (fp
ePrste rechter genomen conclnsies, de door
Alfred Tayenne ingestelde bnrgerlijke
vordering welke, na diens overlijden hernomen werd door zijn wednwe, hier aanlegster, handelende zo in eigen naam als
wettige voogdes van haar minderjarige
kimlf'ren, ertoe strekte van beklaagde,
hier verweercler, vergoecling te bekomen
van het stoffelijk nacleel voortkomende
van de verschillenc1e ann gezegde Tayenne
door verweerder veroorzaakte werkonbekwaamheden;
Overwegende dat de bnrgerlijke partij
clit nadeel schatte naar verhonding met
de bedragen en op de dnnr van de verschillende werkonbekwaamheden alsook
met het maandelijks beclrag, enerzijds,
van zekere commissielonen, anderzij<ls,
van de wedden van het slachtoffer, de
eerste werkelijk door dit verloren en rle
andere, integendeel, door zijn werkgevers.
evenals v66r het onge\al betaald zijnde
geweest;
Overwegende dat de bestreden arresten
de vordering hebben ingewilligd in zovPr
zij strekte tot vergoecling van het nacleel
voortkomende van het verlies van de commissielonen, docl1 ze hebben afgewezen in
zover zij de yergoeding tot doel had van
het nadeel, tlat wegens de werkon!Jekwaamhei<l van wijlen Tayenne in hPt
belei<l Yan cle twee vennootschappen welkf·
hi.i heheerde was vProorzaakt geweest;
OverwPgende dat zij deze beslissing
steunen, het eerstP, hierop « dat het naar
rechtspraak en leer vaststaat clat het
slachtoffer clat, krachtens zijn statnut of
zijn bediendencontract, gedurende de periode van werkonbekwaamheid gans zijn
loon trekt geen stoffelijk nadeel uit hoofde nm die onbekwaamheid heeft geleclen 1>. het tweede, hierop dat in onderhavig geval, << de wecluen krachtens een becliPnclPncontract nitbetaald zijn geweest 11;
Overwegende clat, door aldus uitspraak
te doen, het hof van beroep de in het middel anngeduicle wetsbepalingen geo'chonclen heeft;
Overwegende, enerzijds, clat vermits cle
vordering in onderhavig geval, tot vergoelling van llet stoffelijk nacleel voortkomende van de werkonbekwaamheid strekt
het van weinig belang is dat clit nadeel
in llet yerzoekscllrift geschat is geweest
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op een bedrag gelijk aan dit der wedden
van bet slacbtoffer tijdens de periode van
onbekwaambeid ;
Overwegende, anderzijds, dat derden
geen contract kunnen inroepen waarin zij
niet zijn tussengekomen en te bunner
voordeel geen enkel beding is vervat;
Dat bet middel dus gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen van Piron en van de naamloze
vennootscbap Metocbar, en, uitspraak
doende over de voorziening van MarieLouise Borgne, weduwe Tayenne, verbreekt de bestreden arresten, in zover zij
bE;slissen over het verzoek en de vergoeding wegens stoffelijk nadeel ander dan
dit voortkomende van de door bet ongeval
medegebrachte uitgaven (20.468 frank) en
over de kosten; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden opde kant van de gedeeltelijk vernietigde
arresten; veroordeelt partijen Piron en
naamloze vennootscbap Metochar tot de
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.

dee!t zonder een gepast antwoord op
een door hern voorgeste!d verweer te
verstrekken is niet rege!rnatig gernotiveerd.
2° De ornstandigheid dat het rninderjarig
kind een zekere ouderdom heett bereikt
be!et niet dat de vader of de rnoeder
z·ich van zijn burger!ijke aansprake!ijlthe·id lean bevrijden, door het verinoeden
van schttld., waarop die aanspralcelijkheid steu.nt, te vernietigen (1). (Burger-

lijk Wetboek, art. 1384.)
3° Schendt de artilcelen 1319 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek de beslissing
die de bek!aagde en de bnrger!ijlc ve1·nntwoon!e!ijlce part-ij hoofde!ijk ten
bate van de burger!ijke partij veroo1·-cleelt wanneer tleze geen hoofde!ijke ve1·oordeling gevo1·de1·d had (2).

(MEODE, T. HALENG EN WYNEN.)
ARREST.

1 o De bes!-issing die de bek!aagde veroor-

HET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 18 januari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
A. Voor zoveel de voorzieningen tegen
de beslissing over de tegen Joseph Meode
ingestelde publieke vordering gericht zijn :
I. Aangaande de voorziening van Louis
Meode :
Overwegende dat deze voorziening, bij
gebrek aan voorwerp, niet ontvankelijk
is; dat het openbaar ministerie, immers,
aanlegger noch als beklaagde, nocb als
burgerlijk aansprakelijk voor de strafrecbter !weft gedagvaard, en het bestreden arrest ·geen enkele veroordeling tP
zijnen laste velt;
II. Aangaande de voorziening van J~sepb Meode, beklaagde :
Overwegende dat aanlegger moest terecbtstaan wegens bet stelen van een
motorfiets (telastlegging A), wegens een
misdrijf van onVl'ijwillige letsels (telastlegging B) en wegens inbreuken op de
artikelen 42 (telastlegging 0, 1), 41 (telastlegging 0, 2) en 11 (telastlegging 0, 3)
van het koninklijk besluit van 1 februari
1934, op de politie van bet yerkeer;
Over het eerste middel, afgeleid u:it ue
scbending van artikel 97 van de Grondw:et, doordat het bestredel). arrest er zich
toe beperkt · te verklaren dat « uit de

(1) Zie DE PAGE, 2' uitg., bd. II, n' 974, a.
(2) Verbr., 2 october 1939 _(Bull. en PAsrc.,
1939, I, 396); 28 april 1941 (Arr. T' erbr., 1941,
biz. 104; Bull. en PAsrc., 1941, I, 162). Nopens
de vraag te weten of de vader en zijn minderjarig kind als hoofdelijke medeschuldenaars

of als medeschuldenaars in solidum dienen beschouwd te worden, zie verbr., 10 juli 1952
(A>-r. Ve,·b>·., 1952, biz. 650; Bull.' en PAsrc.,
1952, I, 73'8, en nota 2); 25 maart 1955 (Arr.
T' erbr., 1955, biz. 635; Bull. en PASIC., 1955,
I, 823).

26 september 1955.- 2" kamer.- Voorzitte1·, H. Fettweis, voorzitter. -- Vers!aggever, H. Moriame. - Ge!ijlclit-idende
conc!ttsie, H. Paul Mabaux, advocaat-generaal. - P!eiters, HH. Van Leynseele en
Demeur.

2°

KAMER. -

26 september 1955

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN VEROORDELING. REGELMA'l'IG
VOORGESTELD VERWEER. - GEEN GEPAST AN'l'WOORD. - BESLISSING NIET GEMOTIVEERD.
2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
c"-- VERAN'l'WOORDELIJKHEID VAN DE VADER EN
DE MOEDER. - l\1INDERJARIG KIND HEBBENDE
EEN ZEKERE OUDERDOM BEREIK'l'. - VER~IOEDEN VAN SCHULD DAT NOCHTANS KAN VERNIETIGD WORDEN.
3° RECHTBANKEN. - S'l'RAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDE!UNG. CONCLUSIES
S'fREKKENDE 'l'O'f DE VEROORDELING VAN DE
BEKLAAGDE EN VAN DE BURGERLIJ-K VERANTWOORDELIJKE PARTIJ. - BESLisSING VAN
HOOFDELIJKE VEROORDELING. - 0NWETTELIJKHEID.

-32bestanddelen van het dossier en nit ·het toont, de snelheid van de motorfiets
v66r het hof 'gevoerd onderzoek van de niet 60 kilometer per. uur overschreed,
zaak, blijkt dat de aan beklaagde Joseph welke snelheid noch verboden noch geMeode verweten misdrijven bewezen zijn Vaarlijk is, waar het ongeval zich in de
gebleven ''; eerste onderdeel, dan wan- Fran(;ois Lefevrestraat, te Rocourt heeft
neer, ten opzichte van de telastlegging voorgedaan " ;
van diefstal, beklaagde bij conclusies
Overwegende dat, door zich tot de hieraanyoerde, enerzijds, << dat llij de motor- boven vermelde beschouwing te beperken
f).ets welke lli.i bestuun1e in de garage van om aanleggers veroordeling wegens de
zijn broeder had genomen; dat hij cUt telastlegging· a, 2, te rechtvaardigen,
geJlaan· had om een uitstapje te doen, Iiet arrest het punt onzeker laat of de
zonder de eigenaar te willen bestelen en snelheid van beklaagde hoger dan 60 kizonder hem schade te willen berokkenen, lometer per nur was dan wel of een
en dat dienvolgens het bedrieglijk inzicht snelheid· van 60 kilometer per uur als
geenszins in zijnen -hoofde bewezen was '':
gevaarlijk voor het publiek of hinderlijk
tweede onderdeel, dan wanneer, ten nan- voor het verkeer in de omstanc1igheden
zien van de onder telastleggiug a, 2, aan- der zaak diende beschouwd te worden;
geduide inbreuk op het verkeer, de lw- dat het dienvolgens, te dien opzi,chte, niet
klaagde tegenwierp dat de op het debat wettelijk met redenen is omkleed ;
gebleken elementen bewezen dat, toen het
Overwegende dat het hof van beroep
ongeval gebeurde, de snelheid van d•)
bij het bestreden arrest, aanlegger van
motorfiets niet 60 kilometer per uur over- de telastlegging a, 3, vrijspreekt, hem
schreed, welke snelheid noel! verboden, :wegens de samengevoegde telastleggingen
noch gevaarlijk is, en dat de inbreuk B en a, 1, tot een enkele straf veroo1:(a, 2) op artikel 41 van het koninklijk deelt en wegens rle telastlegging a, 2, een
beslnit van 1 februari 193± in zijnen afzonderlijke straf oplegt; dat het deze
hoofde niet bewezen is, waaruit volgt laatste beslissingen recht,'aardigt door
dat het bestreden arrest niet wettelijk met de eerste rechter vast te stellen c1at
met redenen is omkleed, daar het geen de onder a, 2, vermelde inbreuk ongegepast antwoord op de conclnsies ver- veer ·een kilometer van de plaa ts van het
strekt of althans door een dnbbelzinnig- ongeval begaan werd en er op generlei
heid is aangetast welke met een gebrek weerslag heeft gehad, welke beschouwing
aan reden en gelijkstaa t :
door de voorziening niet gecritiseerd
wordt;
Over het eerste onderdeel :
Waaruit volgt dat de gegrondheid van
Overwegende dat, bij regelmatig v66r het tweede onderdeel van het middel zonhet hof van beroep genomen conclusies, der invloed is op de veroordeling van
aanlegger, om de gegrondheid van de aanlegger wegens de samengevoegde feitelastlegging A_ te hetwisten, staantle ten B en a, 1;
hield dat hij de motorfiets in de garage
Ein overwegende, voor het overige, dat
van zijn broeder genomen had om een
nitstapje te doen, zonder de eigenaar van de substantH~le of op straf van nietigheid
het rijtnig te willen bestelen en zonder voorgeschreven rechtsvormen werden nahem sehade te willen berokkenen en unt geleefd en dat de beslissing overeenkomhet bedrieglijk opzet in zijnen lwofde stig de wet is;
niet bewezen was;
B. In zover de voorzieningen gericht
Overwegende dat, om aanleggers ver- zijn tegen de over de burgerlijke vordeoordeling wegens deze diefstal te recht- ring van verweerster Marie Wynen gewevaardigen, het bestreden arrest zich ertoe zen beslissing :
beperkt te verklaren << dat nit de demenOver het tweede onderdeel van hct
ten van het dossier en nit de behandeling eerste hiervoren vermeld en door beide
van de zaak v66r het hof blijkt dat de aanleggers voorgesteld middel :
aan beklaagde Joseph Meode verweten
Overwegende dat, zoals pas gezegrl
misdrijven bewezen zijn gebleven '' ;
Dat dergelijke beschonwing geen gepust werd, zelfs in zover het ontvangen ·wordt,
antwoord op het door aanlegger voorge- cUt middel de sclmldigverklaring van
Joseph Meode ten opzichte van de onder
steld verweer verstrekt, dat, dienvolgens,
het bestreden arrest het in het middel B en a, 1, vermelde misdrijven, welke
aangeduid artikel 97 van de Grondwet tot gronclsll1g van verweersters vordering
dienen, niet ontzenuwt ;
schendt;
Over het tweede middel voorgesteld
Over het tweede onderdeel :
door Louis Meode alleen, en afgeleid nit
Overwegende dat aanlegger bi.i conclu- de schenlling van artikel 1384, lid 2, ~van
sies tegeil de telastlegging a, 2, deed gel- het Burgerlijk Wetboek, cloordat het beden << dat, zoals de door de· rechtbanken streclen arrest, om de exceptie voorgesteld
erkende deskundige heer Jabon, het in uoor tweede aanlegger af te wtjzen, die
zijn verslag van 3 februari 195J, - aan- bij conclusies aanvoerde dat, daar l!ij
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de dubbele plicht van toezicht en opvoeding, welke de aangeduide wetsbepnling
nan de ouders oplegt, te dien 0pzicllte
niet burgerlijk verantwoordelijk kon verldaard worden voor de door de daad van
zijn minderjarige zoon veroorzaakte schade verklaart « dat indien di t element
in aanmerking kan genomen worden voor
jonge ldnderen, dit niet meer geldt wanneer er sprake is van een achttieujarige
jonge .man)), dan wanneer de aangeduide
bepaling uitdrukkelijk de ouders toelaat
te bewijzen dat zij de daad niet hebben kunnen beletten welke tot hun verantwoordelijkheid aanleiding heeft gegeven, en aldus het op hen wegende vermoeden te niet te doen, door te bewijzen
dat hun geen verwijt zo in verband met
de opvoeding welke zij aan hun kind gegeven hebben, als met de bewaking van
clit kind kan worden toeg·estuurd, zonder
dat die wetsbepaling te dien opzichtn het
minste dat op de leeftijd van het kind
gesteund onderscheid maakt :
Overwegende dat de vader zich van de
aansprakelijkheid voor de daad van zijn
minderjarig kind kan bevrijden -door
llet niet-bestaan in zijnen hoofde te L'ewijzen van de font welke de wet nit de
enkele strafbare teweegbrenging van de
scllade door de minderjarige afieidt, en
dat zijn recht dit tegenbewijs te leveren
zonder beperking blijft bestaan zolang
gezegd wettelijk vermoeden 011 hem rust;
Overwegende dat, ten einde verweer te
voeren tegen de \mrgerlijke vordering
welke tegen hem ingesteld werd door verweerster die hem in de zaak betrok als
bu1·gerlijk verantwoordelijk voor zijn
minclerjarige zoon, Joseph M~ode, beklaagcle, aanlegger bij conclusies deed
gelclen « dat llet vermoeclen van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek
op een gebrek aan toezicht en opvoecling
vanwege de ouders )) gegrond is en
« dat nit de elementen welke de cl2batten
llebben opgeleverd blijkt clat de ouders
zich nauwgezet van deze clubbele plicht
gekweten hebben )) ;
Overwegende dat het hof van beroep
clit verweermiddel afwijst om de enkele
reclen cc clat, indien c1it element in !tanmerking kan genomen worden wanneer
het om heel jonge kinderen gaat zulks
niet meer waar is wanneer er sprake is
van een jongeman van achttien jaar >l;
Overwegende dut, door na te laten om
dergelijke reden, in onderhavig geval, na
te gaan of het wettelijk vermoeden van
schuld al clan niet vernietigd was, het
hof de in het middel aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden;
Over het derde door Louis Meode en
Joseph Meo<le vuorgestPlcl miclclel, ufgeleid nit de schending van de artikeVERBR., 1956, 3

len 1202 en volgende, 1319, 1322, 1382,
1384 van het Burgerlijk Wetboek, <loordat
het bestreden arrest cc Joseph Meode en
Louis Meode veroordeelt hoofdeli;ik aan
de burgerlijke partij Marie Wynen als
samengevoegd stoffelijk en zedelijk nadeel het geheel van een som van 6.000 fr ...
te betalen met de wettelijke interest vanaf de datum van het ongeval en de kosten van beiden aanleggen >>; dan wanneer
<le burgerlijke partijen bij conclusies het
hof er om verzochten te verklaren dat
Meode en zijn vader die op het ogenblik
der feiten burgerlijk verantwoordelijk
was ertoe gehouden zijn gans het aan de
burgerlijke partijen veroorzaakt )3toffelijk en zedelijk nadeel te herstellen en
uldus om het voordeel van een hoofdelijke
veroordeling niet verzochten, dan wanneer de vader, burgerlijk verantwoordelijk, en zijn zoon, dader van een font,
ten opzichte van het slachtoffer, medeschuldenaars in solidum voor het herstel
van de door gezegde · font veroorzaakte
schade, en geen hoofdelijke medeschuldenaars zijn :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat verweerster Wynen
bij conclusies het hof van beroep er om
verzocht c< te verklaren dat Meode en zijn
vader, clie OlJ het ogenblik der feiten OUrgerlijk verantwoordelijk was, gehouden
zijn gans het aan de \mrgerlijke partijen,
echtgenoten Haleng berokkend stoffelijk
en zedelijk nadeel te vergoeden; dienvolgens, hen tot betaling van een som van
25.000 frank ten voordele van Mevrouw
Haleng )) en cc tot de wettelijke interest
te rekenen van cle dag van het ongeval
te veroordelen >> ;
·overwegende dat dergelijke conclusies
niet tot hoofclelijke veroordeling van aunleggers strekken ;
Overwegende dat het hof van beroep
niettemin, « Joseph Meode en Louis l\It;ode
veroordeeld heeft hoofdelijk aan tle hurgerlijke partij Marie Wynen als verenigcl
stoffelijk en zedelijk nadeel het geheel
van een som van 6.000 frank te betalen.
met de wettelijke interest vanaf de dag
van het ongeval en de kosten van lwicle
aanleggen;
Dat het door aldus uitspraak te cloen,
de ill. het middel aangeduide artikelen 131H
en 1322 van llet Burgerlijk Wetboek heeft
geschonden;
a. Over de voorziening van Lotti" Meode
in zover zij tegen de over de burgerlijke
vordering van Theodore Haleng gewezen
beslissing gericht is ;
Overwegende dat aanlegger afstand van
deze voorziening lleeft gedaan;
D. Over de voorziening van Loni~> Meode
burgerlijke partij, tegen Theodore Haleng, beklaagde :
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Over het tweede onderdeel van het
cerste hierboven vermeld middel :
Overwegende dat aanlegger belang erbij
heeft, en dienvolgens ontvankelijk is om
het tweede onderdeel van (lit middel aan
te voeren, vermits dlt onderdet~l ertoe
strekt het vraagstuk van de VI'TdeliJJg
der verantwoordelijkheid voor het ongeval en de sehadelijke gevolgen ervun opnieuw ter betwisting te brengen;
Doell overwegende dat, om de reeds
uiteengezette redenen zelfs in de mate
·waarin llit middel gegrond is wat de tegen
.TosevC! 1\feodc ingestelde publieke vordering aangaat het zonder invloed is op ue
beslissing betreffende de verantwoonlelijkheid voor de aanrijding en de sehadelijke gevolgen ervan;
Overwegende dat aanlegger geen under
middel voorstelt;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening van Louis J\ieo<Je in
zover zij tegen de over de burgerlijke vordering nm Haleng gewezen beslissing gericht iH; v<•rbreekt het bestreden arrest,
doch enkel voor zoveel het, uitsprank
doende over de publieke vordcring, het
.Joseph 1\feode wegens (1iefstal (telastlegging .Jl) Pll wegeus iullreuk op artikel 41
van ([p 'vVegcode (telastlegging a, 2) veroordeelt eu voor zoveel het, uitspraak
doende over de burgerlijke vorU('ring van
Marie Wynen, Louis Meode burgerlijk
verantwoordelijk verklaart voor de door
zijn mimlerjarige zoon veroorzaakte sellade en Meocle vader en zoon hoofclelijk veroordeelt aan Marie Wynen een vergoecling
van 6.000 frank te betalen met de wettelijke interesten sedert de dag vau het
ongeval, eu tot de kosten van beide aanleggen; verwerpt de voorzieningen voor
het overige; beveelt clat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; verwijst de aldus l>eperkte
zaak naar het Hof van beroep te nrussel;
veroorcleelt Louis Meode tot de kostE'n
welke de betekening van zijn voorzieniug
aan verweerder Haleng met zich gelJracllt
heeft; en wat de andere kosten betreft,
.-eroordeelt Louis Meode en Joseph Meode,
enerzijds, en Marie Wynen, anderzijds
respectievelijk tot betaling van een der'de
ervan, het andere derde ten laste van de
Staat blijvend.
26 september 1955. - 2• kamer. - VoorzUter, H. Fettweis, voorzitter. Verslaggever·, H. Moriame. - Gelijklu.idende
canolttsie, H. Paul Mahaux, a•lvocaatgeneraal..- Pleiter·, H. Van llyn.
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1° HOGER BEROEP. -

STRAFZAKEN, -

VONNIS VAN VRIJSPRAAK. - HOGER BEROEP
DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ ALLEEN. VEBOORDELING OP DE PUBLIEE;E VORDERING
DOOR DE RECH'l"ER IN HOGER BEROEP. - 0NWETTELIJKHEID.
.
2° VERWIJZING NA VERBREKING. S'l'RAFZAKEN. - VERBREKING VAN HET VONNIS OllfDAT DE RECHTER IN HOGER BEROEP
llESCHIK'l" HEEF'l' OVER DE PUBLIEKE VORDERING, DIE NIE'l' VOOR HEM WAS AANHANGIG
GEMAAKT EN WAAROVER DEFINrl'IEF WAS GEVONNIST. - VERBREKING ZONDER VERWI.TZING,
1° Op het enkel hage·r beroep van de bu..rgerlijlce parUj tegen een vonnis dat de
belclaagcle vrijspreekt rnag de reohter·
in hager beroep ten ldste van de.e~e lnatste ,qeen veroardeling ap de pu.blieke
var·dering ttitspre7r,en (1). (Wetlloek van

strafv., art. 202; wet van 1 mei 1.849,
art. 7.)
2° lVannee1' een beslissfng slechts verbraken wonlt i:n zoveT de ·rechter in hager beraep besch-ilct heett over· rle ptlbUeke vardering clie niet v66r hern was
annhangi,q ge·maalct en waaTaver· dejiniUef was gevonn·ist, geschiedt de ver·br·eJcing zonder· verwijzing (2).

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL, '1'. MIERAS EN PRINS;
MIEHAS EN CONSOR'l'EN, '1'. PETIT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op l1 januari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
A. Over de voorziening van de proeureur-generaal bij het Hof van beroep te
Brussel :
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending· van artikel 7 van de wet van
1 mei 1849 (Wetb. van strafv., art. 202)
en van het advies van de Raad van State
van 15 october 1806, goedgekeurd op 12 november daaropvolgend, van de artikelen 1.350, 3°, van het Burgerlijk ·wetbock, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 van de wet van
27 juli 1871, 3 van de wet van 1 juni 1849,
91, 93 van het crimineel tarief (koninklijk
besluit van 28 december 1950), 47 en 50
van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest : 1 o de beklaagde Marinus
Mieras veroordeeld heeft uit hoofde van
onvrijwillige slagen en verwondingen aan
(1) Ve1·br., 7 februari 1955 (Ar·r. Verbr·.,
1955, blz. 451; Bull. en PAsrc., 1955, I, 595, en
nota 1).
(2) Verbr., 23 mei 1949 (Ar-r. Ver·br-., 1949,
blz. 342; Bull. en PAsrc., 1949, I, 387, en de
nota's).
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Johannes Petit, en van twee samenhangende inbreuken op het Algemeen Reglement op de verkeerspolitie (artikelen 32
en 35 van het koniklijk besluit van
1 februari 1934) tot een enige straf
van 200 frank geldboete vermenigvuldigd met 20 of twee maand vervangende gevangenisstraf, hem tot de kosten
van beide gediugen jegens de. openbare
partij, in het geheel begroot op 4.410 fr.
veroordeelu lweft en gezegd heeft dat die
kosten jegens voormel!le beklaagde verllaalbaar zullen zijn door middel van Lijfsdwang waarvan de duur op vijftien dagen
llepaaltl werd; 2° gezegd heeft dat .Jan
Prins met hem burgerlijk en hoofdelijk
voor die veroortleling tot cle kosten aansprakelijk is :
Overwegende dat, aangezien llet openbaar ministerie niet in hoger beroep was
gekomen van de beslissing waar]Jtj de beklaagde Mieras vrijgesproken en de als
lnu·gerlijk verantwoonlelijk voor de veruordeling tot de kosten gedagvaarde Prins
buiten de zaak werd gesteld, de tegen
dezen ingestelde openbare vordering niet
bij het llof van beroep aanhanglg was; dat
llet deel van llet beroepen vonnis waarbij
over cleze vordering uitspraak gedaan
wenl in kracht van gewijsde ·getreden
V\'as;

Dat derhalve, door de beklaagde Mieras
tot een geldboete en vervangende gevnngenis, alsmede tot de kosten van beide
gedingen met lijfsdwang te veroonlelen,
en door Prins op het huger beroep der
lmrger lijke partij Petit, lmrgerlijk en
lwofdelijk. vera,ntwoordelijk voor de kosten te verklaren, het bestreden arrest de
in het middel aangeduide wetsbepalingen
geschonden heeft;
B. Over lie voorziening van l'viieras, lleklaagde :
I. In zover zij tegen de over de publieke
vordering gewezen beslissing gericht is :
Overwegende dat de gegrondheid van de
door het 011enbaat ministerie ingestelde
voorziening cloor zich zelf de gegrondheitl
llewijst van de voorziening cUe door aanlegger tegen de beslissing over de tegen
hem ingestelde publieke vordering werd
ingesteld;
II. In zover zij gericht is tegen de over
<le hurgerlijke vordering van verweerder
Petit gewezen beslissing :
Overwegende dat nanlcgger geen enkel
middel voorstelt;
0. Over de voorzieningen ingesteld door
Prins : a) als burgerlijk verantwoordelijke, verweerder tegen de publieke vordering; b) als burgerlijk aansprakelijke,
verweerder tegen de burgerlijke vordering van Petit; c) als burgerlijke partij
tegen de beklaagde Petit :

Overwegende dat deze onderscheidene
voorzieningen niet ontvankelijk zijn; dat
immers uiet blijkt dat zij lletekend geworden zijn aan de partijen tegen welke
zij gericht zijn;
Overwegende, evenwel, dat, ten aanzien van de over de publieke. vorderinp;
gewezen beslissing, cle verbreking on d<>
voorzieningen van het openbaar ministerie en van de beklaagtle Mieras aan de
llurgerlijk verantwoordelijke Prins ten
goede komt;
D. Over de voorziening van «The Liverpool and London and Globe Insurance Ltd ll, lmrgerlijke partij :
Ovenvcgendc dat nit geen enkel stuk
lllijkt dnt deze voorziening betekend gcworclen is ann verweerder Petit tegen
wie zij gericht is; clat zij mitsclien niet
ontvankelijk is;
Om cUe redenen, verbreekt het bestreden aiTest, cloch enkel voor zoveel het,
beslissend over cle publieke vordering,
:Mieras tot een geldboete, tot cen Yervnngencle gevangenisstraf, tot de kosten
van beide gedingen met lijfsdwang veroordeeld heeft en Prins burgerlijk en
hoofdelijk verantwoordelijk verklaarcl
heeft voor de veroordeling tot de kostcn;
verwerpt cle voorzieningen voor het overige; lleveelt dat melding van onderhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt Prins en de vennootschap onder Engels recht cc The Liverpool and
London and Globe Insurance Ltd ll tot d<'
op hun voorzieningen gevallen. kosten
veroordeelt Mieras tot de kosten van zijn
voorziening tegen Petit; laat de overige
kosten ten laste van de Staat; zegt dat
er gcen aanleiding is tot verwijzing.
26 september 1955. - 2" learner. - Voorzitter, H. Fettweis, voorzitter. - Verslagge-ver, H. Moriame. - Gelijkluidende
conclusie, H. Paul l\1ahaux, aclvocaatgeneraal.
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1° VERKEER. - WETIEN VAN 1 AUGUSTr>;
1899, AR'flKEL 1, EN 16 DECEMBER 193Ci,
ENIG AR'l'IKEL. - VOORWERP.
2° VERKEER. - HIERARCHIE DER WEGEN.
GEMEEN'fEI'ERORDElUNG BESLISSEND EEN
WEG 'l'O'f HOOFD\VEG 'l'E MAKEN TEN OPZICHTE
VAN EEN ANDERE WEG, DOOR DEZE LAATSTE
VAN EEN OUGEIT;EERDE DRIEHOEK 'l'E DOEN
VOORZIEN, - JY!AA'l'REGEL NIE'f DOOR EEN GEPAS'l' TEKEN 'l'ER rd;:NNIS VAN DE BELANGHEBBENDEN GEBRACH'l'. - GEEN VERPLICH'fENDE
UAA'l'REGEL.

-361 o Buiten de gevallen voo1·zien bij .arti·
kel 9.} ·~;an de gemeentewet maalct het
a.rtiJ,:el 1 van de wet van .l aug·ust·us

1899, gewijzigd door het en·ig artilcel
van de wet van 16 december 1935,
de binrlende kracht van rle doo1· de openbnre o1:erhe£len tot schorsing, kanaliserino en n:ueling van het openbarw ve1·- ·
J.;eer (!enomen maatregelen afhankel-ijlc
·van cen bijzondc1·e belcenrlmaldn g; het
IJepaalt ae tepnijn n·iet b·innen aewellce
die liekenamnlC'in.q client ve·r·wezenl-ijlct
te wonlen (1).
2° De veroraening, wa.arbij een gemeente
beslist een tveg tot hootaweg te maken
ten opzichte van een anrlere weg doat·
deze laatste van een omgelceenle driehoel,, te aoen voorzien is spijts hare lielcendmn!C'ing ovm·eenlwmst'io cle gemeentewet ·van bindende Jm·ncht ontbloot, zolnng zij niet door cen aangepnst telcen
ter kennis vnn rle belangheblienrle ue/Jmcht is (2). (Wet van 1 augustus

1899, art. 1, gewijzigd door de wet van
16 december 1935, enig artikel; Wegcode
van 1 februari 1934, art. 51, 4°, en
131, 4.)
(BOUILLART, T. GUNS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 januari 195± in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel;
I. In zover de voorziening tegen de heslissing over de publieke vordering gericht
is :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wett;oek en van de rechten der verflediging, doordat, na in feite vastgesteld te hebben dat aanlegger, die met
zijn wagen op de Vleurgatsesteenweg te
Elsene reed en het kruispunt bercikt
had van voormelde steenweg met de .Abdijstraat, waaruit de burgerlijke partij
kwam gereden, wist, wijl hij kennis had
genomen van de op 27 januari 1954 bekend gemaakte gemeenteverordening, dat
de Vleurgatsesteenweg ten opzichte van
de .Abdijstraat tot hoofdweg werd gemaakt, en na erop gewezen te hebben
(( dat in principe de onoverkomelijke dwaling het bestaan van een overtreding kan
uitsluiten wanneer utt de gegevens der
zaak blijkt dat elke redelijke en voorzichtige mens in dezelfde omstandigheden die
tlwaling zou begaan hebben ll, het bestre(1) en (2) Raadpl.· verbr., 15 maart en
24 mei 1954 (AlT. Ve•·br., 1954, blz. 489 en 622;
Bull. en PASIC., 1954, I, 626 en 826).

den vonnis verklaart <lat aanlegger <( dus
betoogt dat hij redelijkerwijze niet heeft
kunnen onderstellett dat, gelet op bovengemelde verordening de .Abdijstraat,
niet van het nodige teken (omgekeerde
driehoek) voorzien was ll, en beslist dat
« de stelling van de beklaagde ten deze
onaannemelijk is ll om reden van het
voorgescl1revene bij artikel 1 van de wet
van 1 augustus 1899, gewijzigd bij de
wet van 16 december 1935, enerzijds, en
van de gelegenheid der plaats, anderzijds, dan wanneer aanlegger noch de
wettelijke vereisten, noch de bijzonderheden van de gelegenheid der plaats betwistte, en niet deed gelden dat hij enkel door het feit kennis te dragen van
voormelde gemeenteverordening misleid
was gewm·den, tloch uitdrukkelijk aanvoerde dat vier omstandigheden, welke
zich na de bekendmaking van de gemeen·
teverordening voorgedaan hadden, hem
volleclig en onoverwinnelijk ervan overtuigd hadden dat de vereiste en door de
gemeenteraad aangekondigde middelen
tot bekendmaking ten dage van de feiten
der telastlegglng ter gewenste plaats aange!Jracht waren :
Overwegende dat aanlegger, tot staving
van zijn stelling dat hij onoverwinnelijk
misleicl was geworden omtrent het karak-·
ter van de Vleurgatsesteenweg waarop hij
reed bij conclusies deed gelden dat hij
niet kon onderstellen dat de bij de op
27 januari 1954 bekenclgemaakte gemeenteverordening aangekondigde tekens niet
ten dage van l1et feit van de telastlegging, dit is op 12 maart 1954 geplaatst
waren;
Ove1:wegende dat het bestreden vonnis,
om te beslissen dat deze stelling van aanlegger onaannemelijk is, naar recht
steunt hierop dat « het wegenverkeer sedert zeer lange tijd bij koninklijke besluiten en algemene reglementen, en soms
bij provinciale of gemeenteverordeningen
gereglementeerd is, dat om bindend te
zijn alle maatregelen waardoor de l'erkeersvrijheid van de weggebruikers geregelcl en beperkt is ter kennis van de belanghebbenden moeten gehracht worden
door van de kentekenen van hun functie
. voorziene en ter plaatse opgestelde agenten
of door aangepaste opschriften of aanduidingen (art. 1 van de wet van 1 augustus
1899, gewijzigd bij de wet van 16 december 1935) ll en, in feite, steunt hierop dat
er nimmer een teken, aanduiding of opschrift aangebracht werd, noch op de door
aanlegger gevolgde weg om deze weg nls
hoofdweg aan te wijzen, noch in de .Abdijstraat om aan de gebruikers van die
straat kenbaar te maken dat zij de doorgang moesten vrijlaten;
Overwegende tlat deze redenen van het
vonnis aanleggers verweer op passende
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Overwegende dat het middel niet verduidelijkt waa1in het vonnis de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetlloek zou geschonden hebben;
Dat, voor zoveel het de schending Y'lll
cUe wetsbepalingen inroept, het middel, llij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
Dat het voor het overige niet kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 van de wet
van 1 augustus 1899, vervangen door het
enig artikel van de wet van 15 december
1935, 50, 51, 4°, 55 en 131, 2, 7°, en 4 van
het koninklijk besluit van 1 februari 1934,
en 97 van de Grondwet, eerste onderdeel :
doordat, waar het zich ertoe beperkt erop
te wijzen dat, in feite en ten deze, cc er
nimmer een teken, een aanduiding of een
opschrift bestaan heeft », het bestreden
vonnis de bepaling van artikel 1 van de
wet van 1 augustus 1899 miskent, waarbij
aan de gemeenteoverheid opgelegd wordt
de maatregelen welke zij neemt tot het
regelen van het Yerkeer op een bijzondere
wijze ter kennis van de belanghebbenden
te brengen, en aanleggers conclusies niet
llehandelt waarin deze deed g·elden dat,
ten deze, de gemeente Elsene de in voormeld artikel aangeduide middelen van bekendmaking, niet binnen een normale
tijclsruimte gebruikt had, welke langdurig
in gebreke blijven door aanlegger niet
kon Yoorzien worden; tweede onderdeel :
doordat het vonnis erop wijst << dat er
ten deze op de door de beklaagde gevolgde
weg nimmer een teken, een aanduiding
of een opschrift aangebracht werd op
grond waarvan hij de door hem bereden
weg als een hoofdweg voorzien mocllt ll,
clan wanneer geen van de in het micldel
aangeduide wets- of reglementsbepalingen
het aanbrengen voorschrijft van een teken op de openbare weg welke door een
aanvullend reglement der plaatselijke
overheid tot hoofdweg gemaakt wordt, en
dan wanneer aanlegger bij zijn conclusies
cle aandacht op die rechtskundige bijzonderheid gevestigd had; derde onderdeel :
doordat, onder de elementen van de gesteldheid der plaats, welke het aanlegger
verwijt niet in acht genomen te hebben,
het bestreden vonnis zonder wat anders
ook te onderstellen, wijst op het ontbreken, in de Abdijstraat, van een teken
waardoor aan de geb1·uikers van die
straat kenbaar gemaakt wordt dat zij de
do01·gang moeten vrijlaten, dan wanneer
het teken « omgekeerde driehoek ll niet
tot doel heeft een waarschuwing aan de
gellrniker van de hoofdweg te geven en
dan wanneer aanlegger bij conclusies deed
gelden dat, aangezien hij op de Vleurgatsesteenweg reed, het hem materieel ·onmogelijk was na te gaan of de aanpa-

lende wegen al dan niet voorzien waren
van de tekens waarvan het plaatsen was
aangekondigd geworden, welke conclusies
het vonnis niet beantwoordt :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende, aan de ene zijde, dat artikel 1 van de wet van 1 augustus 1899
aan de gemeenteoverheid de verplichting
niet oplegt welke het mid del doet gelden;
dat de wet van 16 december 1935 enkel bepaalt dat, bniten de bij artikel 94 van de
gemeentewet voorziene gevallen de floor
de openbare overheden genomen maatregelen tot bet schorsen, kanalisc~ren en
regelen van het openbaar verkeer, «om
verplichtend te zijn Jl, ter kennis van de
belanghebbenden moeten gebracht worden
door een der door voormelde wet aangednicle middelen;
Overwegende, aan de andere zijde, dat
nit het op het eerste middel gegeven n.ntwoonl blijkt dat het bestreden vonnis
de conclusies lJehandelt waarin aanlegger
het ontbreken van gepaste signalisatie
deed gelden;
.
Over het tweede en het derde onderdee!:
Overwegende dat aanlegger betoogde
dat htj feitelijk geen mogelijkheid had
gehad om na te gaan of de aanpalende
wegen inderdaad in de nabijheid van de
Vleurgatsesteenweg· welke hij volgde van
omgekeerde driehoeken waren voorzien
11:eworden en dat hij niet kon onderstellen dat, in strijd met de regelen van een
cleugdelijk bestuur, de door de gemeenteverordening· aangekondigde tekens nog
niet waren aangebracht geworden;
Overwegende dat het bestreclen vonnis
door erop te wijzen dat « feitelijk en te~
deze ll de Vleurgatsesteenweg en de Abdijstraat generlei signalisatie tot regeling
van het verkeer vertoonden, en door daaruit af te leiclen « clat ten deze de redelijke en voorzichtige weggebruikers zich
naar de gesteldheid der plaats dienden te
houclen om hun rijwijze te regelen, zonder
wat anders ook te onderstellen ll, geen enkele van de in het middel aangeduide
wets- of reglementsbepalingen geschonden
heeft, en op impliciete en passende wijze.
aanleggers conclusies beantwoord heeft ·
Waaruit volgt dat geen der onderdele~
van het middel kan aangenomen worden;
En overwegende dat de substantiiHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II_. ~n zover de voorziening tegen de
beshssmg over de votdering der burgerlijke partij gericht is :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder mid del inroept;
·
Om die redenen, verwerpt de voorzie-
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ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2() september 1955. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Fettweis, voorzitter. ~ Verslaggever, H. Bareel. Geli.jklttidende
conclttsie, H. Paul Mahaux, advocaat-ge-

hoogd, is tot die besohilcking beperlct,
dooh gesohiedt met verwijzing (3) .

(COENRAEDS, LABEAU EN FOXTAINE.)
ARRES'l'.

neraal.

2" KAMER.

26 september 1955

-

1° VALSHEID. -

BEDRIEGLI.JK OPZET. -

BEGRIP.
2° JVIISDRIJF IN HE'.r BUITENLAND

GEPLEEGD - J'diSDRIJF GEPLEEGD DOOR
EEN AAN DE llf!Lll'AlRE WE'r'fEN ONDERWORPEN PEHSOON. - Q;ll'l'I'ANKELIJKHEID \'AN DE
\'EIWOLGING IN BELGlE. - NlET AFIIANKELIJK

VAN

EEN

BERICHT

VAN

DE

VREEl\IDE

OVERHEID.
go STRAF. - GELDBOETE. - 0PDECIEMEN.
- FElTEN GEPLEEGD v66R 1g APRIL 1952. GELDBOETE VERHOOGD MET 190 DECIEMEN. - 0NWE1''l'ELIJKIIEID.
±0 VERWI.JZING NA VERBREKING. S'l'HAFZAKEN.

-

'TE~BUEKlNO

Q].ffiA'l'

DE

GELDBOETE ONWETTELr.JK MET MEER DAN
90 DECIE'fiEN VERHOOGD WEHD. - GEDEELTELIJKE VERBREKING ];lET VERWIJZING.
1o Het beckieglijk opzet, vereist dooT d.e
artilcelen 193 en 213 van het Strafwetboelc, is het inzicht, zich zelf ot een
ander een onrechtmat'irJe baat of voo·rdeel te verschaffen (1). (Stilzwijgende

oplossing.)
2° Een aan cle m'ilitaire wetten onclertvot·-

pen persoon, d·ie om het even wellv mis~.
dTijf op het g1'ond,qeb'ied van een
vreemde Staat heett gepleegcl, lean in
Belgii3 vervo,lgcl worden zonder de lclacht
of het ojficieel be'l'icht voo1·zien bij artilcel 8 van de wet van 17 april 1878.

(Wet van 17 april 1878, art. lOuis [wet
van 14 juli 1951, art. 1] .)
go Is onwettelijlc de

beslissing die de
ttit hoofde van een v66T 13 ap•ril 1952
gepleegcl misdrijf ttitgesprolwn geldboete
met 190 deoiemen veThoogt (2). (Wet van

H augustus 1947, art. 12; wet van
5 maart 1952, art. 1 en g,)
4° De verbrelc-ing ttitgesp•roken om de t·eden clat de rJeldboete met 190 deoiemen
werd vet·hoogd, dan wanneer zij sleohts
met 90 deoiemen diende te wo1·den ver-

(1) Verbr., 28 september 1953 (A1·r. Ye1·M.,
1954, blz. 37; Bull. en PAsiC., 1954, I, 48, en
nota 2).

(2) en (3) Verbr., 6 december 1954 (Bull. en
PAsrc., 1955, I, 326, en nota 3, alsook de nota
blz. 327).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 februari 1955 gewezen door
het militair g-erechtshof;
I. Ten aanzien van de voorziening van
Paul Fontaine :

Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 19g, 196, 197
en 21g van het Strafwetboek, doordat het
bestreden arrest aanlegger uit hoofde van
valsheid in private geschriften en gebruik van valse stukken veroordeelt, dan
wanneer het dossier bewijst dat aanlegger generlei liaat uit de ten laste gelegde
daad gehaald heeft :
Overwegende uat het bestreden arrest,
door den laste van aanlegger de in de
dagvaarding in de bewoordingen van de
wet aangehaalde telastleg-gingen van valsheid in geschriften en gebruik van valse
stukken bewezen te verklaren vastgesteld
heeft dat hij met een bedrieglijk inzicht
of met het oogmerk om te schaden gehandeld heeft en aldus, bij ontstentenis
van conclusies, zijn beslissing wettelijk
gerechtvaardigd heeft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweecle middel, afgeleid uit de
schenuing van artikel 8 van de wet van
17 april 1878, de voorafgaande titel bevattende van het Wetboek van strafvordering, doordat, bij gebreke aan enige
klacht van de beletlig-ue vreemdeling of
van zijn familie of van een officieel bericht gegeven. aan de Belgische overheid
door de overheid van het land waar het
misdrijf gepieegd werd, het militair gerechtshof geen uitspraak kon doen over
de vervolgin_g ingesteld tegen aanlegger,
Belg, aan wre ten laste werd gelegd buiten het grondgebied van het Rijk tegen
een vreemdeling een der in voormeld artikel bedoelde misdrij yen gepleegd te
hebben:
Overwegende dat uit de vermeldingen
van het bestreden arrest blijkt dat aanlegger, evenals beide andere beklaagden,
de misdrijven welke hun ten laste gelegd
worden, in de DuUse Bonclsrepubliek gepleegd hebben, toen zij aan de militaire
wetten onderworpen waren; dat dienvolgens, en bij toepassing· van artikel 1 van
de wet van 14 juli 1951, tot aanvulling van
de wet van 17 april 1878, aanlegger in
Belgie mocht vervolgd worden;
Dat het middel naar recht faalt;

r·
I

-39II. Ten aanzien van elk der aanleggers :
Over het middel van ambtswege, afgeleid uit de schending van de artikelen 1
en 3 van de wet van 5 maart 1952 en 12
van de wet van 14 augustus 1947 :
Overwegende dat aanleggers nit hoofde
van valsheid in geschriften en gebruik
van valse stukken, gepleegd tussen 20 februari en 31 augustus 1951, onder meer,
tot een geldboete van 26 frank, verhoogd
met 190 decimes, en aldus gebracht op
520 frank veroordeeld zijn geworden, bij
toepassing van de wet van 5 maart 1952;
Overwegende dat de verhoging van de
opdeciemen, ingevoerd bij de wet van
5 maart 1952, niet toepasselijk is op de
v66r 13 april1952, datum van iilwerkingtreding dier wet uitgesproken geldboeten;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door de geldboete uitgesproken uit hoofde
van tussen 20 februari en 31 augustus
1951, gepleegde misdrijven met 190 deciemen te verhogen, de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantHHe of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
·
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel voor zoveel het de
aan elk der aanleggers opgelegde boete
met 190 deciemen verhoogd heeft; verwerpt de voorzieningen voor het overige;
be>eelt dat melding van onderhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt aanleggers tot drie vierde der
kosten, en laat een vierde dier kosten ten
laste van de Staat; verwijst de zaak naar
het militair gerechtshof, anders samengesteld, opdat aldaar i:mkel uitspraajr gedaan worde over de toepassing van de
opdeciemen op de ten laste van aanlegg·ers uitgesproken g·eldboete.
26 september 1955. - 2" kamer. - Voorzitte1·, H. Fettweis, voorzitter. ~ Ferslaggever, H. Bareel. Gelijlcl·ztidende
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Theo Collignon
(van de Balie bij het Hof van beroep te

JJUik). ,
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VOORZIENING IN VERBREKING. S'l'BAFZAKEN. - ARREST DAT EEN AANVRAAG
TO'£ VERWI,JZING NAA R EEN RECHTSCOLLEGE
1rET DE DOOR DE YERDACH'l'E GE'>'RAAGDE 'l'AAL
ALS VOERTAAL VERWERP'l'. - VOORZIENING
v66n DE EINDIJESLISSING OVER DE GROND. NIE'l'-ON'fVANKELIJKHEID.

ls niet ontvankelijlc de v66r de eindbeslissinu ove·r de grond ingestelde voot·zienin_q tegen een a1·rest dat zich ertoe beperlct de aanvraag van een ·verdachte te
1-·erwerpen die v66r een rechtscollege
met Jh·anse voert1tal terecht staat en die
om zijn ver-wijzing naar een rechtscolle_qe van dezelfde 1·ang en met het N elledandse als voertaal verzoelct {1).

(Wet van 1.5 juni 1935, art. 23; Wetboek
van strafv., art. 416.)
(MOR'l'IER, T. llELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het !lestreden
arrest, op 23 februari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over de ontvankelijkheid der voorziening :
Overwegende dat het bestredcn arrest
zich ertoe beperkt heeft : 1 o de samenvoeging der zaken te gelasten; 2° de in de
zaken 9640te1· en 96±0qnate1· g·ewezen vonnissen te bevestigen, waarbij beslist werd
dat er geen grond voorhanden was om de
zaak naar een rechtbank met het Nederlan~s als voertaal te verwijzen; 3° te
beshssen dat er geen g-rond voorhanden
was, noch tot verwijzing van de zaak
9640bis naar een rechtbank met het Nederlands als voertaal, noch tot afscheiding van aanleggers geval van dat der
andere beklaagden;
Overwegende dat voorziening in verbreking tegen deze beslissing welke voorbereidend of van onderzoek is, en waarbij
niet over een betwisting nopens de bevoegdheiduitspraak gedaan wordt, slechts
na de eindbeslissing openstaat (Wetboek
van strafvordering, art. 416);
Dat de voorziening mitsdien niet ontvankelijk is;
Om die redenen, . verwerpt de! voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
26 september 1955. ---: 26 kamer. - Voorzitte-r, H. Fettweis, voorzitter. ,-- Ve1·slaggeve1·, H. Bareel. Gelijkl·widende
concl-nsie, H. Paul Mahaux, advocaat-

generaal.
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BEDRIEGLIJKE HANDELING.

(1) Verbr., 11 november 1942 (Bull. en PASIC.,
194ll, I, 279). Zie ook verbr., 16 juni 19M (A1-r.
Yerb1·., 195-1, blz. 669; Bull. en PASIC., 1954,

I, 888).

I
I
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-40VERTONEN VAN EEN DOCUMENT TOT STAVING
VAN MONDELINGE LEUGENACH'l'IGE BEWERINGEN.

Het vertonen van een doa·ument, dat leu·
genaahtige beweringen inho11dt en onafhankelijlc is van mondelinge beweringen
doah 1Jestemrl om ze te 'sta1:en, ktm
een 1Jetl!·ieglijlce handel·bng 1Litmaken,
in de zin van tLrUlcel W6 van het Stratwetboek, zelts wannee1· het doa1tment
rloo·r degene die het overlegt opgesteld
werd (1).
(NICOLAS, T. ECH'l'GENOTEN MORIAU EN ANDEREN.)
ARREST.

HFJT HOF; - Gelet op het bestretlen
arrest, op 23 februari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
I. In zover de voorziel1ing tegen de over
de publieke vordering gewezen beslissing
gericht is :
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van artikel 496 van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest,
om aanlegster uit hoofde van onderscheiden oplich tingen te veroonlelen, ten aanzien van de met het oog op de levering
van eetwaren tegen lage prijzen beko111en
sommen steunt hierop « dat beklaagde
gebruik gemaakt heeft van uitwendige
feiten, door tot staving van haar beweringen een door haar zelf opgesteld stuk te
vertonen strekkende tot bewijs er van dat
een leverancier zich uit erkentelijkheid
·ertoe verbonden had haar aanzienlijke
hoeveelheden levensmidclelen tegen uiterst
voordelige prijzen te leveren, en, ten
aanzien van de bedragen welke aan aanlegster overhandigd werden onder het
voorwendsel in het bezit van de erfenis
van haar te San Salvador overleden moeder te komen, hierop clat « beklaagde met
een heel vertoon te werk gegaan is; dat
zij niet alleen verscheidene doc11:menten
overlegde, doch ook meerdere rerzen en
bezoeken inrichtte, ten einde haar slachtoffers van de aanzienlijkheid van die erfenis te overtuigen, dan wanneer beklaagde tlmns niet het minste gegeven
overlegt dat dergelijke bewering zou kunnen staven, of waaruit zelfs blijken zou
dat zij ernstige stappen gedaan heeft 0111
in het bezit van zodanige erfenis te komen >>; dan wanneer voormelde wetsbepaling, lmiten het gebruiken van valse
namen of valse hoedanigheden hetwelk
ten deze niet ten laste gelegd is, het gebruiken onderstelt van « bedrieglijke hanclelingen », en dan wanneer, in de eerste
(1) Vergel. verbr., 5 januari 1953 (A.rr.
1'erb1·., 1953, blz. 260; Bull, en PAsrc., 1953,
I, 293, ·en de nottt's).

gevallen welke het hof van ber?ep in
overweging geno111en heeft, aangezren het
door aanlegster overgelegd geschrift haar
Ieugenachtige verklaring slechts bevestigde, de eenvoudige valse bewering van cle
beklaagde niet voor een bedrieglijke handeling naar de zin van de wet mocht gehouden worden, en dan wanneer het in
de andere gevallen niet mogelijk kan
worden aangezien een bedrieglijke handeling die het feit wettelijk kenmerkt dat
de beklaagde << verscheidene documenten »
overgelegd heeft, indien de aard dier documenten niet nader aangegeven wordt,
en, wat de reizen betreffende de nalatenschap l1etreft, er ooit slechts een plaats
had, 0111 de consul van San Salvador te
Antwerpen te gaan opzoeken, zonder dat
men zeggen kan dat het hiel' een vertoon
gold, naardien ofwel de andere reizen
ontkend worden, ofwel hun doel niet opgegeven is :
Overwegemle, enerzijds, dat het bestreden arrest, door, ten aanzien van de eerste feiten, op wat in het 111iddel aangehaald is te wijzen, in hoofde van aanlegster niet een eenvouc1ige door hnar in een
geschrift geuite leugenachtige bewering
vaststelt, doch het vertonen van een
schriftelijk document, hetwelk onafhankelijk was vnn de lengenachtige lJewering
van aanlegster en die bewering moest
staven, waarbij de beslissing trouwens
deze verduidelijking voegt : << dat dit document overgelegd werd omdat het van
aard was om de leugens van de beklangcle
te bevestigen en haar slachtoffers ertoe
te brengen een contract met onmiddellijk
verrichte vooruitstorting van een geldsom
te ondertekenen >J;
Overwegende dat de rechter over de
grand wettelijk het door hem aldus souverein vastgestehl feit als een be<h·leg·lijke handeling naar de zin van artikel 496 van het StrafwetboC'k lweft kunnen beschouwen;
Overwegende, anderzijds, aangaande
de feiten met betrekking· tot de erfenis in
San Salvador, dat, al ware het onvoldoencle om een beclrieglijke hnndeling in
hoofde van aanlegster vast te stellen, te zeggen dat zij << verscheidene documenten » overgeleyerd heeft, dan nog
bli.ift dat de rechter over de gl'ond in
feite erop wijst dat aanlegster <<met een
heel vertoon te werk gegaan is »; dat zi.i
« meerden\ reizen en bezoeken ingericht
heeft, << t~n einde haar slachtoffers van
de aanzienlijkheid van die erfenis te
· overtuigen »;
Overwegende dat de evenaangehaalde
feitelijke vaststellingen buiten 's hofs bevoegdheid liggen en d:it de rechter over
de gTond, door daarop te steunen, wettelijk heeft kunnen beslissen dat aanlegster
bedrieglijke handelingen aangewend lwd
0111 zich fondsen te doen afleveren;

--- 1
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-41Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substanW:ile of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvonnen werden nageleefd en dat de
beslissing oveyeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening tegen de
over de burgerlijke vorderingen van verwecrders gewezen beslissing gericht is;
Overwegende dat aanlegster geen bijzonder middel inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
26 september 1955. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Fettweis, voorzitter. ~ Verslaggevel·, H. Moriame. - Gelijlcluidende
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal.
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OrENBARE ZEDEJNSCHENNIS. - VERROOP EN VERYOER VAN MET DE GOEDE ZEDEN
STRIJDIGE YOORWERPEN. - BEGRIP.
De voorwenJen die tot doel hebben het
plegen van handelingen tegen de nat·wtw
te vergemaklcelijken en tot gevolg hebben de seamele onzedelijlcheid te ve1·spreiden floor tot ontucht aan te zetten
zijn met lle goede zeden strijclige voo1·10e1·pen (1). (Strafw., art. 383, al. 4.)

(PREUX.)
ARREST.
~HET HOF; Gelet op het IJestreden
arrest,' op 1 maart 1955 gewezen door bet
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van het artikel 383, lid 4, van
het Strafwetboek, doordat het bestreden
arrest, om aanlegger nit hoofde van inbrenk op voormelde bepaling te veroordelen hierop steunt dat de door beklaagde
ingevoerde en vervoerde voorwerpen
met de goede zeden strijdig zijn, dan
wanneer, hoewel die voorwerpen door
hun uitwendig uitzicht en het gcbruik
dat er van gebeurlijk kan gemaakt worden, als strijdig met de goede zeden kunnen aangezien worden, zij in werkelijkheid uiteraard geneeskundige protheseartikelen zijn welke, gebrnikt met het
doel waartoe zij vervaardigd worden met

(1) Raadpl. verbr., 7 december 1931 (Bull.
en PASIC., 1932, I, 2)

het begrip « schennis van de goede zeden ll geen nitstaans hebben :
Overwegende dat de ~n het middel vermelde wetsiJepaling onder meer het invoeren en vervoeren, voor de handel of
tot verspreiding bestraft van afbeeldingen
of voorwerpen die met de goede zeden
strij dig zijn;
·
Overwegende dat nit het bestreden arrest blijkt dat de door aanlegger ingevoerde en vervoerde voorwerpen « tot
doel hebben het plegen van handeling<m
tegen de na tuur te vergemakll:elijken ll
en « tot gevolg hebben de sexuele onzedelijkheid te verspreiden door tot ontucilt
aan te zetten ll ;
Overwegende dat de rechter over de
grond, op grond van deze feitelijke souvereine ·vaststellingen wettelijk lleeft
kunnen beslissen dat de kwestieuze voorwerpen met de goecle zeden strijdig zijn;
Dat het midclel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit cte
schending van het artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
verklaart dat de geincrimineerde in- en
vervoeren met het oog op de handel of de
verspreiding geschied zijn, << zonder enige
toelichting te verstrekken nopens de elementen of gronden welke die bewering
rechtvaardigen ll :
Overwegende dat het arrest er op wijst
« dat nit de elementen der zaak Nijkt
dat die in- en vervoeren met het oog op
de handel of de verspreiding zijn geschied )};
Overwegende dat; waar geen conclusies
genomen werden, de rechter over de
grond niet gehouden was de elementen
der zaak nader aan te duiden op grond
waan-an hij beslist heeft dat aanlegger
met handels- of verspreidingsbedoeling
gehandelcl heeft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantH:ile of
op straf van nietigheid voorgescllreven
reclltsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
26 september 1955.- 26 kamer. - Voo·rVel·zitte1·, H. Fettweis, voorzitter. slagueve·r, H. Moriame. - Gelijlcluidende
concllt.sie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal.
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VONNISSEJN EN ARRES'.rEN. - STRAFZ&KEN. - TilED. - DESRUNDIGE DOOR DE ON·
DERZOEKSRECHTER AANGESTELD. - VERHOOR

-42TER TERECHTZITTING VAN HET RECHTSCOLLEGE VAN WI.TZEN. DESKUNDIGE DIE ER
ZICH NIET TOE BEPERK'f REKENSCHAP AF TE
LEGGEN OVER DE UITSLAG VAN ZI.TN VORIG
ONDERZOEK, MAAR llOVENDIEN ALS DESKUNDIGE V66R DIT RECHTSCOLLEGE OPTREEDT. lDED VAN GETUIGE EN EED VAN DESKUNDIGE
VEREIST.

De door de onderzoeksmahter aangestelde
deshmdige rnoet ter tereahtzitting van
het reahtsaollege van w·ijzen de eed van
rtetui,qe en oolc ae eecl van deslctmrlige
ajteggen, wanneer h'ij al!laar er ziah
niet toe beperlct 1·elcensahap at te leg,Qe'fb
over cle tt-itslag van zijn ·uorig on!le?·zoelc, maar bovendicn als aeslcmuliye
optrecdt (1).
(OLIVIER, 1'. SAlVE EN CHEF.)
ARBES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreuen
arrest, op 12 maart 1955 gewezen door
het Hof van beroep te r,uik;
I. In zover de voorziening tegen de
over de publieke vordering gewezen beslissing gericht is :
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 44, 154, 155,
189, 190 en 211 van het Wetboek van strafvordering en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest aanlegger in
verbreking op grond van een nietige
rechtspleging op de publieke vordering
en op de burgerlijke vorderingen veroordeelt, doordat de in de zaak door de onderzoeksrechter aangestelde deskundige
Walthere Jabon ter zitting van de correctionele rechtbank gehoord werd zonder v66r de rechtbank de eed, hetzij van
deskundige, hetzij van getuige, afgelegd
te hebben, en doordat, althans, de onduidelijke en dubbelzinnige vermeldingen
van de stukken der rechtspleging het niet
mogelijk maken de vervulling van deze
su!Jstanti'ele formaliteit vast te stellen :
Overwegende dat nit het proces-verbaal
van de enige zitting tot onderzoek welke
in de zaak door de eerste reenter gehouden werd blijkt dat alleen de heren Olajot
en Jabon v66r deze rechter verklaringen
hebben afgelegd;
Dat voormeld proces-verbaal, v66r de
identiteit van Olajot, de vermelding « getuige ll en v66r de identiteit van Jabon,
welke in de loop van het voorbereidend

.onderzoek als desknndige aangesteld
werd, de vermelding « deskundige l) inhondt;
Dat blijkens hetzelfde bescheid, de
deskundige Jabon bij zi.in verhoor aan
de rechtbank rekenschap gegeven heeft
van de uitslag der door hem in de loop
van het voorbereidend onderzoek gedane
onderzoekingen en vaststellingen en bovendien als desknndige o]1getreden is;
Dat daaruit blijkt dat Jabon tegelijk
als getuige en als deskundige gehoord
werd; dat hij dienvolgens niet enkel de
wettelijke getuigeneed, doch ook de wettelijke desknndigeneed diende af te leggen;
Overwegende dat het kwestieuze proces·verbaal lnidt dat « de getnigen afzonderlijk ge~oord zijn geworden, en vooraleer verklaring te doen... de eed hebben
afgelegd geheel de waarheid en niets dan
de waarheid te zeggen, er. bijvoegend :
Ik zweer het, zo helpe mij God)), en vervolgens dat << de getnige (11ierna een
blanco) bovendien de eed afgelegd heeft
zijn verslag nit te brengen en zijn advies te geven in eer en geweten, eraan
toevoegend ·: Ik zweer het, zo helpe mij
God l);
Overwegende dat het ontbreken, in
deze laatste zin, van de naam van de deskundige .Ta!Jon duidelijk voortvloeit nit
een louter materiiile vergissing, dat ernit
volgt dat de heer Jabon v66r de eerste
rechter niet enkel de wettelijke getuigeneed, doch ook de wettelijke desknndigeneed afgelegd heeft;
Dat het middel in feite niet opgaat;
En overwegende dat de substanWo!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
over de bnrgerlijke vorderingen van verweerders gewezen beslissing gericht is;
Overwegende dat aanlegger geen !Jijzonder mid del inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorzieJting; veroordeelt annlegger tot de kosten.

ze

2H septcm!Jer Ul55. kamer. - Voo1·zitter, H. Fettweis, voorzitter. Verslaggever, H. Moriame. - Gelijlcltti!lende
aonoltts·ie, H. Paul Mahaux, advocaat-ge-

neraal.

2"
(1) Verbr., 11 april 1949 (An·. Ve1·b?·., 1949,
blz. 255; Bull. en PAsrc., 1949, I, 290). Zie
oak verbr., 5 maart 1951 (An·. Ye1·b?·., 1951,
blz. 376; Bull. en PAsrc., 1951, I, 447) en
29 maart 1954 (Arr. JleTb1·., 1954, blz. 515;
Bull. en PAsrc., 1954, I, 663).

KAMER.

WOEKER. -

26 september 1955

BESLISSING VAN VRIJSPRAAK.
GECJROl\'D OP HE1' NIE1'-AANWEZIG ZI.TN YAN
MISBRUIK VAN DE BEHOEF'J'E:I' VAN DE 01\'TLENER. JHTDDEL AANVOEREND DAT DE BESLISSING ER ZICH TOE BEPERK'l' HEEFT HET

-43ONTBREKEN VAN DIT BESTANDDEEL BIJ HE'l'
AANGAAN VAN DE AANV ANKELIJKE LEENOVERVASTSl'ELEENKOMSTEN VAST TE STELLEN. LlNG DIE ZlCH OOK TOT DE OPEENVOLGENDE
HERNIEUWINGEN DER LENINGEN UITSTREKT.WETTELIJK GERECHTVAARDIGDE BESLISSING.

Rechtvaardigt wettelijk de vr'ijspraalc
·vnn tle beklnagtle, £lie 1t'it hootde vnn
woeker ten nnclele van een meerclerjnrige ve1·volgcl wonlt cle beslissinfl clie
het niet-nnnwezig z·ijn van misbruik vnn
de behoetten vwn de ontlener, niet alleen bij het aanaaan vnn de ann·vankelij Ice leenovereenl•omsten, £loch tevens
lJij de opeenvolgenfle hernienw·ingen der
leningen vaststelt (1). (StrafwetlJOek,

art. 494, lid 2; kon. besl. nr Ll8 van
18 maart 1935, art. 2, lid 2.)
(WINDELINCKX,

•r,

HOSTE.)

ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op i maart 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. Over de voorziening van Windelinckx
als beklaagcle : ... (Zoncle1· be lang).
II. Over de voorziening van Windelinckx als burgerlijke partij :
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 494 van het Strafwetboek,
doordat het hof van beroep bij het bestreden arrest de tegen verweerster ingebrachte telastlegging niet bewezen verklaart en zich onbcvoegd verklaart om'
over de burgerlijke vordering uitspraak
te doen, om de reden dat een der bestanddelen van het misdrijf - ten deze, het
misbruik van de behoeften - .niet aanwezig was toen de leencontracten aangegaan werden, dan wanneer de hernien-.
wing van een lening met een nieuwe lening gelijkstaat, en dan wanneer het arrest het ontbreken van dit bestanddeel
op het tijdstip der 4ernieuwingen niet
vastgesteld heeft, en nagelaten heeft antwoord te verstrekken op de regelmatige
conclusies die te dien aanzien cloor aanlegger in· verbreking genomen werden :
Overwegende dat aanlegger in de door
hem v66r het hof van beroep genomen
conclusies deed geldcn dat het wanbedrijf
van woeker bestaat wanneer zich een
<< onbepaalde ll uitbuiting van de behoeften van de ontlener heeft voorgedaan, dat
de hernieuwing van een lening erop neerkomt een nieuwe lening toe te staan en
(1) Raadpl. DEL MARMOL, La 1·r!p,.ession de
l'usu1·e, n" 221, 265 en 294.

dat <le hernieuwingen aan de woekeraar
juist de gelegenheid bieden_ om zijn wederrechtelijke uitbuiting te bedrijven;
Overwegende dat het beroepen vonnis,
naar welks gronden het bestreden arrest
verwijst, vaststelt, daartoe steunend op
« de in 19,18 en 1949 gewisselde brieven ll,
dat nit de gegevens der zaak niet blijkt
dat de beklaagde misbruik van aanleggers behoeften zou gemaakt hebben;
Dat nit de bewoordingen zelf van de bestreden beslissing insgelijks blijkt dat
hare beschouwingen niet enkel voor de
aanvankelijke leenovereenkomsten gelden, doch tevens voor de opeenvolgende
hernieuwingen ervan in de loop van geheel de periode tijdens welke de onderscheiden feiten, welke verweerster ten
laste worden gelegd, plaats hadden;
Overwegende dat het arrest het nietaanwezig zijn van misbruik van de behoeften van de ontlener afleidt Diet enkel
nit de intieme lletrekkingen welke tussen
partijen bestaan hebben op de tijd der
overeenkomsten, doch ook hieruit dat
aanlegger een hekwaam financier « is ll
die allerle~ vennootschappen opricht
waarin hij de ontleende gelden belegt;
Overwegende, derhalve, dat het bestreden arrest een passend antwoord op aanleggers conclusies verstrekt heeft en zijn
beslissing wettelijk met redenen omkleed
heeft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
26 september 1955. - 2° kamer.- Voorzitte'l', H. Fettweis, voorzitter. ~ Verslnagever, H. Bayot. Gelijlcluidende
concl!tsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. - Plc'iter, H. Simont.
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KAMER.-

27 september 1955

INKOMSTENBELASTINGEN. WET VAN 18 OCTOBER 1945 BE'fREFFENDE DE
FISKALE AMNESTIE, ARTIKEL 1. VOORWERP. BEPALING VREEMD AAN RET VERSCHULDIGD ZIJN VAN DE BELASTING.

2° JVIIDDELEN TOT VERBRJlJKING. ZAKEN VAN DIREC'l'E BELASTINGEN. -ARREST
DAT ENKEL OYER HE'f VERSCHULDIGD ZIJN VAN
DE BELAS'l'ING UITSPRAAK DOET. MIDDEL BERUSTEND OP DE SCHENDING VAN AR'flKEL 1 VAN DE WET VAN 18 OCTOBER 1945 BEl'REFFENDE DE FISKALE AMNESTIE. MIDDEL
BIJ GEBREK AAN BELANG NIET ONTVANKELIJK.

1° Artilcel 1 van de wet van 18 october
1945, betretfende de fiskale amnestic,
dat enkel tot doel heett de belasting-

-44
pliohtige vrij te stellen van de wegeus
niet-aangifte of ontoereilcende aangifte
van zekere inlcomsten, opgelopen verhogingen, geldboeten en andere straffen
is vreemd aan het ve·rsohuldigd zijn van
de belast-ing OJJ die inlcomsten.
2o Is bij gebTelc ann lielwng n·iet ontvanlcelijlc, het middel dat enkel lier11st op
de sohending van arUkel 1 van de wet
van 18 october 1945 betreffende de fiskale arnnest-ie, en gerioht is tegen een
arrest dat enlcel over· het versoh~tldigd
z·ijn van de lielasting ~titspraak doet, en
niet over de wegens n·iet-a(tngifte of ontoereilcende aangifte vcm de belnste inlcomsten opgelopen verhogingen, geldboeten of ctndere straffen.

Dat eruit volgt dat het middel, hetwP-lk
enkel op de schending van artikel 1 van
de wet van 18 october 1945 berust, zoncler
voorwerp en clerhalve niet ontvankelijk
is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
27 september 1955. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye.
Gelijlcluidende oonol~tsie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleiters,

HH. Wilmots (van de Balie bij het Hof
van beroep te Brussel) en Van Leynseele.

2"

(MOERMAN, T. BELGISCHE STAAT,
. MINISTER VAN FINANCIEN.)

KAMER. -

27 september 1955

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
ARRES'.r.

HET HOF; - Gelet op het bestreilen
arrest, op 30 november 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van artikel 1 van de wet van
18 october 1945 betreffende de fiskale
amnestic, doordat het bestreden nrr~st
het beroep verworpen heeft dat.door aanlegger ingesteld werd tegen de beslissing
van de directeur, welke, op grand van
de aangifte in de fiskale amnestic welke
.aanlegger op 22 februari 1946, naar beweerd worllt, spontaan zou gedaan hebben, een som .van 15.000 frank in de belastbare gronclslag over de clienstjaren
1940 tot 1944 jaarlijks opgenomen had als
baten van vrije beroepen, ambten of pos·
ten en van elke winstgevende betrekking,
dan wannercr die aangifte v66r elk optreclen van de ambtenaren cler aclministratie
gedaan werd, vermits de taxerende ambtenaar vooraf aanlegger opgeroepen had
en hem had aangeraden de betwiste aangifte te ondertekenen, en dan wanneer
een onder inroeping van de fiskale amnestic ingediende aangifte als ongedaan is
te beschouwen, wanneer, zoals ten deze,
die aangifte niet geheel vrijelijk en niet
spontaan is geschied :
Overwegende dat het dispositief van
het bestreden arrest vreemd is aan de
toepassing van artikel 1 van de wet van
18 october 1945;
Dat immers bij dat arrest enkel over
het verschuldigd zijn van de belasting
uitspraak gedaan wordt, clan wanneer
artikel 1 van de wet van 18 october 1945
betreffencle de fiskale amnestic enkel tot
cloel heeft de belastingplichtige vrij te
stellen van de verllogingen, geldboeten
en andere straffen, onverminderd het verschuldigcl zijn van de belasting;

ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. BIJ
TE VOEGEN STUKKEN. ARREST DAT NAAR
DE REDENEN VAN RET BEROEPSOHRIFT EN DE
CONOLUSIES
VERWIJS'f. ARREST DAT
DIE REDENEN RERHAALT ZONDER IN DAT OPZICHT GECRI'fiSEEHD TE WORDEN. GEEN
VERPLIOHTING, VOOR DE AANLEGGER EEN GEW AARMERKT AFSOHRIFT VAN DIT BEHOEPSOHRIFT EN DIE CONCLUSIES BIJ DE VOORZIENING TE VOEGEN.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. ZAKEN VAN DIREO'fE BELAS'fiNGEN. l\fiDDEL
DA1' NIET TEGEN EEN DER REDENEN VAN RET BESTREDEN ARREST OPKOMT. NIET GECRITISEERDE REDEN DIE AFZONDERLI.JK GENOMEN,
RET DISPOSI'fiEF VAN RET ARREST NIET WETTELIJK RECHTVAARDIGT. l\fiDDEL ON1'VANKELIJK;

3°

INKOMSTENBELASTINGEN. -

BELASTING OP DE INKOMSTEN UIT ROEREND
NAAMLOZE VENNOOTSOHAP. KAPITAAL. UITKERING VAN EEN NETTO-DIVIDEND. TE
HAREN LASTE NEMEN VAN DE MOBILIENBELASTING DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.
!NKOMEN VAN· DE AANDELEN MET EEN BI.JKOMEND vooRDEEL VERMEERDERD. MomLIENBELASTING DIENEND TE WQJWEN BEREKENil
OP RET ALDUS VERMEERDERD INK OMEN.

4°

INKOJ\fSTENBELASTINGEN.
ANNALITEIT. NAAULOZE VENNOOTSOHAP.
UITKERING VAN EEN NETTO-DIVIDEND. J\IIOBILIENBELASTING DOOR DE NAAMLOZE \'ENNOOTSOHAP TE HAREN LASTE GEN0:1£EN. -BELAS'fiNG DIE IN l\IINDERING DIENT TE KOMEN
OP DE WINSTEN VAN RETZELFDE BOEKJAAR
ALS DIT VAN RET NETTO-DIVIDEND. BELAS-,
'riNG BEGREPEN IN DE UITGEKEERDE WINSTEN
VAN DI'l' BOEKJAAR.

1 o In znl;,en vnn clireote belasUngen is de
ct(tnlegge1· e·r niet toe gehouden een cloo1·
de grijjier gewanrme1·kt afsohrift van
het ,;erhaal tegen de beslissing vnn de
directeur der belasUngen en vctn de v66r

-45het hot van beroep genomen conclusies
bij zijn verzoekschritt tot ve·rbreking
te voegen, wanneer het bestreden arrest, dat naar de redenen van di.e alcten
verwijst, ze; zonder in dat opzicht gec1·itisee1·d te wo1·den, op voldoende wi.jze
herhaalt om het hot in staat te stellen
de ontvnnkelijkheid en de wnarde '!ian
de voorzien·ing te 1Jeoordelen (1).
2o Het ntiddel, dat oplw-mt tegen de redenen van het bestreden a1-rest, behalve
tegen een dezer, is ontvanlcelijlc ·indien
die laatste reden, afzonderlijlc gena-men,
het dispositief van het U1Test niet rechtvaardigt (2) .
go W anneer de algemene vergadering der
aandeelhou.de1'S van een naamloze vennootschnp 1Jeslist dat cle vennootschap,
te1· ontlnsting van de aandeclhouders,
de ·mo1Jilii!n1Jelasting op hct netto-dividend znl 1Jetalen, Tcent zij aan de aandeellwuders een 1Jijkomencl voo1·deel toe
dat ooT.: een inlcomst der aandelen 1citmaa7.:t en voor de berekenin_q va.n de
mobilienbelast-ing bij het netto-dividend
client ocvoegd te wo1·den (3). (Samenge-

schakclde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, artikelen 15, par. 1, en
14, par. 2.)
4° W anneer een naamloze vennootschap
een netto-dividend a an haar a an deelh01tde1·s toelcent en aldus de mobilienbelasting op het dividend te ha1·en laste
neemt, dient die belasting in mindering
op de winsten van hetzeltde boelcjaar
als het netto-diviclend te wo1·den gebr-acht en vonnt z·ij een onsplitsbaa1·
element van de uitgelceerde winst van
dat zeltde boelcjaa1·, alhoewel zij slechts
·in de loop van het volgend boelujaa-1'
invorder1Jaa1· was en werkelijlc 1Jetaald
werd (4).
(BELGISCHE S1'AA1', MINISTER VAN FINANOIEN,
1'. N. V. (( CHARBONNAGE ANDRE DUMONT)},)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 mei 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerster aan de voorziening tegengeworpen, en afgeleid uit het
niet overleggen van het beroepschrift,
(1) Vergel. verbr ., 20 maart en 21 april 1953
(Arr. Yerbr., 1953, blz. 489 en 566; Bull. en
PASIC., 1953, I, 553 en 637); 2 en 23 maart 1954
(Arr. Yerb>·., 1954, blz. 450 en 507; Bull. en
PASIC., 1954, I, 572 en 652); 18 januari 1955
(Ar1·. Ve>·br., 1955, blz. 386; Bull. en PAsrc.;
1955, I, 515).
(2) Verge!., in burgerlijke zakeJ', vm·br.,

van verweerster tegen de beslissing van
de directeur, en van de conclusies van
verweerster v66r het hof van beroep, dan
wanneer het bestreden arrest de redenen
van die akten overrieemt, zodat aanlegger niet aan het voorschrift van artikel 14
van de wet van 6 september 18£5 voldaan
heeft :
Overwegende dat het bestreclen arrest
zich er niet toe beperkt te verklaren dat
de conclusies van verweerster, « waarin
uitclrukkelijk naar de redenen van het
beroepschrift en van de reclamaties verwezen worclt, als rechtmatig en geg;rond
voorkomen J), maar, zonder in dat opzicht
gecritiseerd te worden, de middelen herhaalt welke er in ontwikkeld waren en
waarbij het zich aangesloten heeft; ·
Overwegende dat de inhoucl van de conclusies en van het beroepschrift van verweerster aldus voldoende ter kennis van
het hof is gebracht om het in staat te
stellen de ontvankelijkheid en de m~dde
len der voorziening te beoordelen;
'Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
dienvolgens niet kan aangenomen worden;
Gelet op het enig middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 en 112
van de Grondwet, 3, paragrafen 1 en 2,
van de wet van 10 januari 1940 houdende
wijziging van de samengeordende wetten
op de inkomstenbelastingen en invoering
van een bijzondere en tijdelijke belasting
op de uitzonderlijke winsten; 25, paragraaf 1, 27, paragraaf 2, 5°, 35, paragrafen 1 en 2, en 54, paragraaf 1, van cle
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij koninklijk besluit van 12 september 1936, en, voor
zoveel als nodig, van dezelfde wetten
samengeschakeld bij het besluit van de
secretaris-generaal van het Ministerie
van financien van 3 jnni 1941, welk besluit de artikelen 35, paragrafen 1, 2 en
3, en 54, paragraaf 1, overneemt zoals
zij gewijzigd zijn geworden bij de artikelen 12 en 18 van het koninklijk besluit
van 3 juli 1939 tot invoering van nieuwe
middelen en wijziging van de wetgeving
inzake inkomstenb~lastingen, en van de
artikelen 1319 en volgende van het Burgerlijk Wetboek; eerste onderdeel, doordat het hof van beroep, na aan de administratie verweten te hebben op reehts17 juni 1955 (A•·r. F erb1·., 1955, blz. 857; Bull.
en PASIC., 1955, I, 1132).
(3) Raadpl. verbr., 18 november 1942 (Bull.
en PAsiC., 1942, I, 286); 14 juni 1955 (An·.
Verbr., 1955, blz. 8'16; B-ull. en PASic., 1955,
I, 1122).
(4) Verge!. verbr., 30 december 1946 (An·.
Ve>·br., 1946, blz. 451; Bull. en PAsrc., 1946,
I, 487).

-46kumlig gebied niet genoegzaarn de redenering van de belastingplichtige behandeld te hebben, de overwegingen van
verweerster overneernt, welke er toe
strekken aan te tonen dat de beslissing
van de directeur in werkelijkheid rust
op artikel 26 der samengeschakelde wetten, om de mobilienbelasting waarvan de
vennootschap ten voordele van haar aandeelhouders de last op zich genomen heeft
ten onrechte uit de over het dienstjaar
in de zin van artikel 35, paragraaf 3,
<ler samengeschakelde wetten begrepen
~
uitgekeerde winsten te sluiten welke voor de aandeelhouder door het
netto dividend, vermeerderd met de daarop te kwijten belasting, opgeleverd worden, onder het louter voorwendsel dat
voormelde belasting niet' door rniddel van
<lc~ winsten van het beschouwde boekjaar
zou zijn « betaald >> geworden dan wanneer in de 16" en de 17° over~eging van
de bestreden beslissing van de directeur
er juist de nadruk op gelegcl werd dat
(( f!eze mobilienbelasting evenwel geen als
e~n bedrijfslast te beschouwen belasting
mtmaakt ll; dan wanneer, bovendien bewuste beslissing, steunend op de .{nige
tPkst welke op het taxeren van het rechts1.H~?:en toepasselijk is, integendeel onderzocht heeft welke de bestemming was van
de door de algernene vergadering werkelijk en definitief bepaalde winsten van het
boek,iaar was voor elk der jaren tijclens
welke de betwiste verrichtingen opgetekend werden; en dan wanneer inzonderheid, die beslissing nit de i~ de boekhomling vastgestelde fciten wettelijk heeft
kunnen afleiclen dat cle betwiste taxen
in mindering van de inkomsten van het
jaar der betaling zijn gekomen zonder
clat zij daartoe artikel 26 van cl~ samengeschakelde wetten behoefcle in te roe pen·
tweede onderdeel, doorclat het hof beslist
clat een belastingprovisie ten bedrage van
cle mobilH!nbelasting op het netto-cliviclend tlat nit de beschouwde inkomsten r1er
vennootsc:Oap voortkomt als een bijkomencl uitgekeerd inkomen mag aangezien
wor~e~; clan. wan_neer generlei belastingprovisie te d1en emde speci:tlek aangeleo·d
g:worclen is cloor cle algemene vergaderm!?. welke noch tans een beslissing getroffen hacl over het gebruik clat ter zake
van cle winst van het betwist boekjaar
?:ou gcmaakt worclen en dan wanneer
ten dage waarop voormelcle algemene ver~
g~ule1:ing plaats had, de mobilH!nbelasting
met mvorclerbaar was; clerde onderdeel,
tloordat het hof van beroep bij een verkeercle toepassing van <le principes waartcgen in de bo.venstaande om1erc1elen opgekomen worclt, cle betwiste belasting
slechts op een deel van cle cloor verweerster in 1939 en in 1940 behaalcle winsten
toe1mst, clan wanneer voormeld artikel 3
van de wet van 10 januari 1g40 tot voor-

werp heeft de geheelheitl der Lehaalde
winsten, welk ook het gebruik waarvan
er van gemaakt wordt als belastbare
gromlslag in die belasting te nemen :
Overwegencle clat het geschil tot voorwerp heeft het berekenen, voor cle boekjaren 1939 en 1940, van cle gronclslag
welke belastbaar is in cle bij cle wet van
10 januari 1040 ingevoen1e bijzonclerP. belasting op de uitzonc1erlijke winsten;
Overwegencle dat, ten aanzien van bet
eerste dier boekjaren, aanlegger aan bet
bestreden arrest verwi,it : 1 o cle mobilii~n
!Jelasting ten bedrage van 8.608.695 fr. 65
OD de voor dat boekjaar 1939 uitgekeercle
cliyitlenden in cle winsten van het boek,ianr 1!139 begrepen te hebben welke belasting door de verwerende vennootschap
ter outlasting van de aancleelhouders gekweten wercl, dan wanneer, volgens aanlegger, cle in 1939 betaalde mobilienbelasting op de diviclenden van llet boekjaar
1938 ~ ().773.761 fr. 71, - in rekening
<liencle ge~racht te worclen; 2° het bef!rag
van voormelcle mobilienbelasting van
8.608.695 fr. G5 van cle resPrve van
20.916.127 fr. 88, welke onder tle winsten
van het boekjaar 1!JC:9 voorkomt afgetrokken te llebben, dan wanneer geheel die
reserye als een belastbaar inkomen diemle
te worclen !Jeschonwd te worden naar
luicl van de artikelen 3, 11:1ragrafen '1 en 2,
van cle wet van 10 januari 1940 en 35,
paragraaf 2, van' de bij koninklijk besluit
van 12 september 19ilG samengeschakelde
wettcm Jwtreffende de inkomstenbelastingen;
Over cle cloor verweerster tegen het middel aangevoercle grond van niet-ontvankelijklleicl afgeleicl hieruit clat het mic1clel .enkel zou opkomen tegen overtollige
motieven van de bestreden beslissing
welke in een eerste niet gecritiseercle
reclen verklaart dat de conclusies van
verweerster rechtmatig en gegrond voorkomen;
Overwegencle dat deze beweegreden,
afzonderli,ik genomen, niet aan het voorscllrift van artikel !J7 van de Grondwet
zou volcloen, daar zij de reclenering niet
aanh~lp.lt van
conclusies naar welke zij
verWlJSt. en met nader bepaalt wat de
rechter als midclelen aangezien heeft;
Dat clerllalve cle andere motieven van
het bestreclen arrest, verre van overtollig
te .zijn, aileen het clispositief ervan kunnen rechtvaarcligen, en dat het middel
hetwelk tegen die motieven opkomt ontvankelijk is;
Over cle eerste twee onderclelen sarnen :
Overwegende dat aanlegger niet betwist
dat cle op 16 april 1940 betaalbaar gestelde
en van de gedurende het boekjaar 1935
gemaakte winst voortkomende netto-dividenclen in de inkomsten van !Jewust boekjaar 1939 dienen begrepen te worden voor

c1:
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de berekening van de in de betwiste bee
lasting belastbare grondslag ;
Overwegende dat, wanneer de algemene
vergadering van 9 april 1940 beslist heeft
dat de verwerende vennootschap ter outlasting van de aandeelhouders de mobilH!nbelasting· op de dividenden zou betalen, zij aan die aandeelhouders een bijkomend voordeel toegekend heeft hetwelk,
krachtens artikel 15, parugraaf 2, van de
samengeschakeld~ wetten, een inkomen
van de aandelen uitmaakt en, volgens
artikel 14, paragraaf 2, ·van dezelfde wetten, voor de berekenin~· y,m de aanslag bi.i
de uitgekeerde dividenden gevoegd wordt;
Dat die belasting, welke de vennootschap te haren laste genomen heeft, mitsdien een integrerend deel van de inkomsten der aandelen uitmaakt en deswege
in minclering client te komen op de winsten welke tot toekenning van een dividend aanleicling geven, ter zake op de
winsten van het boekjaar 1!l39;
Dat het dienvolgens uitgesloten is dat
aileen het netto-bedrag van de diviclenden
van het boekjaar 1939 aan dit boekjaar
kan verbonden worden, terwijl het overige van die dividenden, namelijk het
bedrag der llaarop te heiTen mobilH!nbelasting, hetwelk een onsplitsbaar element
van de uitg·eiteerde winst van dat zelfde
boekjaar uitrilaakt aan het volgende boekjaar zou verbonden worden;
Overwegende dat, waar zij beslist dat
de vennootschap ter outlasting van de
aandeelhouders de mobilU!nbelasting van
8.60S.G95 fr. 65 zou betalen welke op de
voor het boekjaar 1939 uitgekeerde diviclenden geheven werd, de algemene vergaclering van 9 april 1!l40 in de betaling
voorzien !weft van een llelasting die, samen met het netto-dividend, het aan de
nandelen toegekenrle inkomen uitmaakt,
welk inkomen volkomen uit de voor clat
boekjaar gereserveerde winst moet gesloten worden;
Dat het ter zake weinig afdoet dat de
datum van de invorderbaarheid, zowel
van het netto-deel van het aan de aandeelhouders toegekend dividend als, gevolgelijk, van de daarop verschuldigde
mobilH!nllelasting, niet 011 de clag zelf
wnarop de algemene vergadering plaats
had, maar 011 een latere, trouwens zeer
nabij liggende datum vastgesteld werd;
Dat het bestreclen arrest derhalve terecht aangenomen heeft dat de mobilH!nbelasting op een netto-dividend, evenals
hetzelve, een uitgekeerd inkomen van hetzelfde boekjaar is, en aldns het in mindering brengen van het bedrag dier belasting op de gereserveerde winst van hetzelfde boekjaar gerechtvaardigcl heeft;
Dat deze eerste twee onderdelen van
het middel niet gegrond zijn;
Over het dercle onderdeel :

Overwegende dat dit onderueel van
het middel steunt op de stelling dat
het beclrag der mobilH!nbelasting
6.773.761 fr. 71 - op het dividend van
het boekjaar 11l38, zou afgetrokken zijn
geworclen en van de bij het einde van
dat boekjaar aangelegde reserves en als
bedrijfslast, van de inkomsten van' het
boekjaar 1939 welke in de bijzondere en
tijdelijke belasting op de uitzonderlijke
winsten belastbaar waren;
Overwegende, enerzijds, dat deze stelling rust op feiten waarvan het bestreden
arrest de werkelijkheid niet vaststelt;
Overwegende, anderzijcls, dat uit de
bij de voorziening gevoegde stukken der
procedure niet blijkt dat het hof van
beroep uitspraak zou dienen te doen hebben over de in het middel opgeworpen
feitelijke kwestie;
Dat, aangezien mitsdien in het dercle
ondercleel van het midclel feitelijke en
rechtskundige gegevens vermengd 'uggen,
di t onclercleel niet ontvankelijk is;
Overwegende da t clezelfcle motieven het
verwerpen rechtvaarcligen van het midclel
dat op identieke grieven gegroncl is, voor
v.o1·eel het tegen de beschikkingen van het
llestreden arrest met betrekking tot de
winsten van het boekjaar 1940 gericht is;
Om die redenen, yerwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
27 september 1955. ~ 2e kamer. - Voo1·zitte1·, B. Giroul, raadsheer waarnemenu
voorzitter. --"- TTerslaggever, B. De Bersaques. - Gelijlcluidende concl1tsie, B. R.
Delange, aclvocaat-generaal. -~ Pleiters,

l-IB. Van Leynseele en Ansiaux.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
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'l'ENGEWOON TEll'\!IJN. -ARREST WETTELI.JK
VASTSTELLEND DA'l1 EEN AANGIFTE ,JUIST EN
VOLLEDIG IS. VASTS'l'ELLING DIE DE VERNIETIGING VAN DE BINNEN DE BUITENGEWONE
TERMIJN GEI'ESTIGDE AANSLAG RECHTVAARDIG'l'.

Het arrest, dat wettelijlc vaststelt dat
de aangifte van de belastbare inlcomsten j?tist en volledig was, rechtvaarrlir!t alzo de vernietiging, wegens verval, van een aanslag betreffende die
inl.;omsten die l!innen de buitengewon e
tennijn voorz1en IJ-ij wrt-ilcel 74 van de
samenqeschnkelde ·wetten betreffenrle de
inlcomstenl!ela.sl'ingen gevestigrl wenl (1).
(1) Omtrent de verplichting, voor het hof
van beroep, zelf te beoordelen of de aanaifte
0
juist en volledig is, zie verbr., 24 mei 1955
(A1·r. T'erbr., 1955, blz. 7~3; Bull. en PASlC.,
1955, I, 1049) .

-48(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T, N. V. << CHARBONNAGE ANDRE DUMONT ll.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 mei 1953 gewezen door bet
Hof van beroep te Brnssel (n" 7366);
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 .en 112
van de Grondwet, 74 van de wetten
op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij beslnit van 3 jnni 1941 en,
voor zoveel als nodig, bij besluit van
31 juli 1943, alsmede van artikel 7 van
de besluiten van 16 juni 1941 en 31 juli
1943 betreffende de nationale crisisbelusting, doordat dit arrest van 26 mei 1953
aile aanslagen in de bedrijfsbelastlng ·en
in de nationale crisisbelasting wegens verval algeheel vernietigt :
Overwegende dat, om te bewijzen dat
hij gerechtigd was om het artikel 74 der
samengeschakelde wetten in te roepen,
waarbij de aanslagtennijnen verlengd
worden, aanlegger in zijn v66r het hof
van beroep genomen conclusies erop had
gewezen dat << de ontoereikendheid der
aangiften waarnm gewag niet enkel
nit het beclrag der aanslagen in de mobilienbelasting voortvloeide, doch ook uit
andere ontoereikenclheden, zoals de wijziging van de reeds belaste netto-inkomsten, welke bij toepassing van artikel 52
Ylll1 de samengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen in minderlng mochten gebracht worden >>;
Dat, aangezien aanlegger niet doet gelden dat de rechter over de grond het
aan de akten verschulcligd geloof zou geschonden hebben, het bestreden arrest
souverein in feite vastgesteld heeft dat
de administratie «steeds volledig op de
hoogte was van de door de vennootschap
werkelijk gekweten mobilienbelastingen ll,
hetgeen de jnistheid van het bedrag er
van onderstelt, en dat « de Staat zijn
stelling niet verantwoordt, naarclien hij
te dien opzichte in gebreke blijft de wijzigingen waarvan gewag en de aan de
lwlnstingpliclltige te wijten feiten nuder te
bepalen, welke tot de clwaling der administratie, dit is ter zake, de ontoereikendheid van de aanslag, zouden geleid hebben >>;
Dat het bestreden arrest dus, uit de
vaststellingen welke het doet, wettelijk
heeft kunnen afleiden dat de voorwaarden tot toepassing van artikel 74 der
smnengeschakelde wetten, hetwelk een
onjuiste of onvolledige aangifte onclerstelt, niet vervuld waren;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 en 112

van de Grondwet, 27, paragraaf 2, 5°,
en 35, paragraaf 3, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van 31 juli
1D43, alsmede van artikel 7 van het besluit van 31 juli 1943, betreffende de
nationale' crisisbelasting, doordat het arrest van 26 mei beslist dat het de op de
<liYitlcnden van het beschonwde boekjaar
te heffen mobilienbelasting is, en
niet op die van een verschillend boekjaar - welke in aanmerking komt voor
de raming van de winsten die bij toepassing van voormeld artikel 35, paragraaf 3,
aan de bedrijfsbelasting moeten onderworpen worden :
Overwegeil!le <lat het middel bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is;
Dat immers, ware het zelfs gegrond,
nit het antwoord op het eerste middel
blijkt dat het clispositief van het bestreden ai·rest niettemin gerechtvaardigd zou
wezen, aangezien de aanslagen nietig zijn
wijl zij bniten de wettelijke termijnen
gevestigcl werclen;
Over het derde middel, afgeleid nit de
sC"lleuding van artikel i32 van de bij beslnit van 31 jnli 1943 samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat bovengemeld arrest een te
hoge verminclering toestaat voor de dividenclen van het boekjaar 1912 waarop de
mobilienbelasting voor 1943 client geheven
te worden :
0Yerwegende dat het rnicldel hierop gegrond is dat het bestreden arrest een
feitelijke clwaling· zou begaan hebben,
door rekening te honden met ceil voorafnerning van 1.024.302 fr. 96 op de reserves
dan wanneer die voorafneming slechts
1.013.703 frank zou belopen;
.Overwegencle dat deze aanvoering uit
geen enkel stnk blijkt waarop het hof
acht vermag te slaan;
Dat het rnicldel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
27 septemlJer 1955. ~ 26 kamer. - Voo1·zitte1·, H. Gil·oul, raadsheer waarnemend
voorzitter. ~ Ve·rslaggeve1·, H. De Bersaques. - Gelijlcluidende conclnsie, H. R.
Delange, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Van Leynseele en Ansiaux.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE INKOMSTEN UIT ROERENDE
KAPITALEN. ARTIKEL 14, PARAGRAAF 2,
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN.
DRAAGWIJDTE.

I
I
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INKOMSTEJNBELASTINGEN. BELASTING OP DE INKOMS'rEN UIT ROERENDE
KAPITALEN. WET VAN 20 AUGUSTUS 1947
WAARBIJ IIE'r BEDRAG VAN DE MOBILIENBELAS'l'ING OP DE INKOMS'l'EN Ul'l' AC'l'IEN :ME'l' TERUGWERKENDE KRACH'l' VERHOOGD WORDEN.
NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP HEBBENDE EEN
BllU'l'O-DIVIDEND 'l'OEGEKEND VOOR DE INWERKINGTREDING VAN DEZE WE'l'. VENNOO'l'SCHAP HEBBENDE SLECHTS DE VROEGER EISRARE BELAS'l'ING BIJ DE BRON AFGEHOUDEN. VENNOO'l'SCHAP DE AANVULLENDE MOBILIENBELAS'l'ING VERSCHULDIGD ZIJNDE. AANVULLENDE' BELASTING DIENENDE TE WORDEN
BEREKEND OP HE'l' BEDRAG y AN HE'l' 'l'OEGEKEND RRU'l'O-DIVIDEND.

1 o ilrtilcel 14, pan~graaf :2, van de samenueschalcelde wetten betreffende de ·inlwmstenbelastingen doelt op het geval
waarin de algernene ve1·gadering der
aandeelhonders van een naarnloze vennootschap beslist heeft een netto-divirlend aan de amulelen toe te lcennen en
l!epaalt clctt cle alzo ten laste van. de
vennootschatJ vallencle belasting ter antlast-ing van de aandeelho1tders, voor de
be1·elcening van de taxe, aan het beclTag
van de toegelcende netto-winsten zal
toegevoegd worden.
2o De wet van 20 a1tg1tst1ts 194"1 heett niet
tot gevolg gehad het bru.to-dividend te
venneercleren, dat in a11ril 194"1, voo1·
liet op 81 december 1946 afgesloten boelciaa·r cloor cle algemene vergacle1·ing de1·
nancleelhouders van een naamloze vennoatschap 1ve·rcl toegelcend, maar wel
het netto-bed1·ag van dit dividend,
waarop die aandeelhouders 1·echt hadden, te vermincleren.
De naamloze vennootschap die slechts de
v1·oeger op het toegelcend bruto-dividend
eisbare belasting Mj de bron heett afgeho1tden, heeft clienvolgens aan haar
nandeelhouclers een ten clele niet verschu.lcligde som 1titbetaalcl, wna1·van zij
·in principe het 1·echt behondt tentgbetaUng te eisen, en is jegens cle fismts
-~lechts cle eisbaar geworclen aanvullende
lielasting versch1tldigd, berelcend op het
beclrag van dit bruto-dividend.
(IlELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
'1'. N. V. <<COMPAGNIE COMMERCIALE BELGE ll.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 januari 1954 gewezen door
llet Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste mid del, afgeleid uit .de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 61, paragraaf 3, 65 tot
li7 van de bij besluit van de Regent van
1.J januari 1948 samengeschakelde wetVERBR., 1956. 4

ten betreffende de inkomstenllelastingen,
doordat het hof van beroep aanneemt dat
verweerster de llijslag op de llij. de wet
van 20 augustus 1947 gevestigde 15 t. h.
belopende mollilHlnbelusting niet te haren
laste genomen heeft, dan wanneer het
hof dit feit niet mocht onder:.~oeken, vermits !let niet in de wettelijke vormen
en binnen de wettelijke termijn bij het
llof uanhang·ig werd g·emaakt; dat i'ritegendeel, alle akten der vennootscliap
welke v66r het beroep zijn tot stand gekomen, en zelfs het beroepschrift - hetwelk
de betwisting tot de wijze van berekening
voor cle toevassing van artikel 14, paragraaf 2, der samengeschakelde wetteu beperkt, - uitdrukkelijk erkennen dat de
vennootschap de last van bovengemelcle
bijslag ter outlasting van haar aandeelhouders op zich genomen heeft :
Overwegende dat verweerster in haar
reclamatie van 24 juni 1948 deed gelden
dat zij de bij de wet van 20 augustus 1947
gevestigde aanvullende belasting van
15 t. h. niet verschuldigd was; dat zij door
de aandeelhouders diende betaald te worden en clat bovendien geen bepaling van
die wet cle aanvullende belasting ten 1aste
van de vennootschap legt ;
Overwegende dat verweerster, door te
verldaren clat cle aannlllende belasting
tloor de aantleelhouders en niet door haar
diemle betaald te worden, de toepassing
betwistte van artikel 14, paragraaf 2, der
samengeschakelde wetten, zoals zij gedaan werd door de administratie welke
het door de aandeelhouders bekomen
dividend als onaantastbaar beschouwde;
Dat eruit volgt dat door het beroep de
wettelijkheid der toepassing van voormeld
artikel 14, paragraaf 2, door de administratie bij het hof van lwroep aanhangig
gemaakt was en dat het hof van beroep,
door over die betwisting uitspraak te
doen, derhalve zijn macht niet te buiten
gegaan is;
Dat het middel dienvolgens feitelijke
grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 14, paragraaf 2, en 20,
paragmfen 1 en 2, van de bij besluit 1an
de Regent van 15 januari 1948 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden
arrest beslist dat verweerster door haar
alden niet gebonden is en bij vergissing
een ten dele niet verschuldigde storting
gedaan heeft; omdat het niet bewezen is
clat zij tle krachtens de wet van 20 augustus 1!l4T verschuldigde aanvullende belasting te haren laste zou genomen hebben,
en de betwiste aanslagen in deze mate vernietigt, dan wanneer verweerster door
haar akten gebonden is, ten ware zij
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gebrekkig zijn; dan wanneer zij dit bewijs niet bijgebracht heeft, hetwelk zij
trouwens niet in staat is bij te brengen,
vermits zij de last van die aanvullende
belasting ter outlasting van haar aancleelhouders op zich genomen heeft :
Overwegende dat de vennootschap ter
uitvoering van een beslissing van de algemene vergaderlng der aandeelhouders van
15 april 1947, 011 16 april 1947 een brutodividend van 395.000 frank voor bet op
31 december 1946 afgesloten boekjaar l!J46
betaalbaar gesteld had;
Dat zij op dat bruto-dividend de. mobilienhelasting van 15 t. h., clit is 59.250 fr.,
bij de bron afgehouden heeft, en uit dien
hoofde voormelde som, verminderd met de
krachtens artikel 52 gedane aftrekkingf'n
aan de administratie gestort heeft;
Overwegende dat, nadat de wet van
20 augustus 1947 bet percentage van
de mobilienbelasting met terugwerkende
kracht van 15 t. h. op 30 t. h. gebracht
had, verweerster een aanvullende ]Jelasting heeft betaald en nit dien hoofde een
som gestort heeft welke zij bepaald heeft
door het bruto-dividend met een fractie te
verhogen, menende zodoende artikel 14,
paragraaf 2, van de samengeschakelde
wetten toe te pas sen;
Overwegenc1e dat de administratie de
aanslag gevestigd heeft met inachtneming
van het op 16 april 1947 aan de aandeelhouders uitgekeerd netto-dividend, hetwelk zij met de belasting verhoogde. hij
toepassing van voormeld artikel 14, paragraaf 2;
Overwegende dat het bestreden arrest
lleslist heeft dat de aanvullende belasting
op het aan de aandeelhouders toegekend
bruto-dividend diende te worden toegepast zonder een cler ,hetzij door verweerster, hetzij door aanlegger berekende verhogingen;
Overwegende dat bovengemeld artikel 14, paragraaf 2, doelt op het geval
waarin een netto-dividend aan de aan<leelhonders toegekend wordt en voorschrijft.,
in dit geval, de berekening van de belasting die ter ·ontlastiug van de aandeelhonders ten laste van de vennootschaiJ valt,
aan het bedrag van de toegekende nettowinsten toe te voegen ;
Dat dit artikel dienvolgens ter zake
enkel kan toegepast worden wegens een
door cle vennootschaiJ aangegane verhintenis, zo de vennootschap beslist had, door
bet te haren laste nemen van de aanvullende belasting, het door cle aancleelhonders werkelijk belmmen dividend als een
netto-dividend te lJeschonwen, dit is cloor
de wet van 20 augustus 1947 niet op de
aandeelhouders toe te passen;
Overwegende dat, waar het, zonder de
termen ervan te iniskennen, de geschrif-

ten van verweerster interpreteert welke
in het middel tot rechtvaardiging van de
toepassing van artikel 14, paragraaf 2,
ingeroepen worden, het bestreden arrest
souverein beslist heeft dat zij geen bewijs inhouden van het voornemen der
vennootschap de aanvullende mobilH~nbe
lasting te haren laste te nemen ;
Dat het bestreden arrest mitsdien het
aan de akten verschuldigd geloof niet geschonden heeft ;
Overwegencle, voor het overige, dat nit
de vaststellingen van het bestreden arrest
blijkt dat verweerster een rechtsdwaling
begaan had door de belasting te betalen
berekend volgens een formule die tot gevolg had, bij de aan de aandeelhouders
toegekende bruto-inkomsten een fractie
te voegen om de aanvullende mobilienbelasting voltallig te maken;
Dat immers de wet van 20 augustus
1947, weiilJe zowel OIJ de aandeelhouders
als op de vennootschap toepasselijk is,
door het percentage van de mobilienbelasting op de inkomsten van aandelen te
verhogen, niet tot gevolg gehad heeft het
brnto-clividencl te vermeerderen, maar
wei het netto-dividend te verminderen;
dat hieruit af te leiden is dat ter zake
de aandeelhouders een ten dele niet verschuldigde som als netto-clividend ontvangen haclden, waarvan de vennootschap in
principe het recht behield terugbetaling
te eisen;
Overwegencle dat, naar luid van artikel 20, paragraaf l, cler samengeschakelde wetten, cle vennootschap de mobilienbelasting verschuldigd is op de inkomsten van aandelen, te weten op de brutoinkomsten, bij toepassing van artikel 14,
pa1:agraaf 1, en eventneel van artikel 14,
paragraaf 2, en dat, volgens paragraaf 2
van voormeld artikel 20, de vennootschaiJ
gerechtigd is om de belasting van de belastbare inkomsten af te trekken, hetgeen in dat geval bruto-inkomsten insluit
waarvan de helasting deel uitmaakt;
Overwegende, enerzijds, dat het bestreden arrest souverein beslist heeft dat
krachtens een door de vennootschap aangegane verbintenis artikel14, paragraaf 2,
niet toepasselijk was; dat, anderzijds,
aangezien bij de, op cle aandeelhouders
toepasselijke wet van 20 augustus 1947
het aan clezen toegekende netto-inkomen
vermindercl is geworden, het oorspronkelijke bruto-clividend niet had kunnen verhoogd worden bij toepassing, ter zake,
van artikel 14, paragraaf 2; dat eruit
vloeit dat, de vennootschap de mobilienbelasting enkel verschuldigcl was op de
aan de aandeelhouders toegekende bruto
inkomsten bij toepassing van de artikeIen 14, paragraaf 2, en 20, paragrafen 1
en 2, der samengeschakelde wet ten;
Dat het bestreden arrest derhalve op
grondslag van die wetsbepalingen naar
1

-51recht gerechtvaardigd is, in zoYer het beslist heeft dat verweerster bij vergissing
een ten dele niet verschuldigde storting
gedaan had, door een belasting van een
hoger bedrag dan de op de bruto-clividenclen berekende belasting te betalen :
Waaruit volgt clat het bestreden arrest
geen enkele van de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
27 september 1955. ~ 2• kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. De Bersaques. - Gelijklttidende conclttsie, H. R.
Delange, advocaat-generaal. - Pleiter,
H. Van Leynseele.
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1° HUUR.

HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN. WET VAN 30 APRIL 1951. HERNIEUWING VAN DE HUUROVEREENKOMST. RECH'l' VAN DE HUURDER OP HERNIEUWING.
VEREIS1'E VOORWAARDE.

2° HANDELSFONDS. -

EXPLOI'l'ATIE. -

DERDE DIE KOOPWAAR LEVERT. LEVEREN
DAT DE LEVERANCIER NIET 1'0T l\rEDEEXPLOITANT VAN HET HANDELSFONDS MAAK1'.

Een htttwder had slechts recht op de
hel'nienwing van een hutwovereenlcomst,
zoa.ls zij doo1· de wet van 30 april 1951
!fercgeld was zo hij eigenaar van het ·in
hct oni·oe·rcnil goed geiixplo'itecrde handelsfonds was of dat fonds in hm;r ge],,1·egen had (1).
2° Hct levercn van lcoopwaa1· aan de
exploitant van cen hanllelsfonds maalct
de leverancie'l' n·i.et tot meileiixploitant
ran dat fonds.

p

(N.

V.

((BRASSERIE DE ,LA CHASSE ROYALE ll,
'l'. JO'l''l'HAND.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 jnni 1953 in hoger beroev
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1, 13, 14, 16,
paragraaf IV, 25 en 33 van tle wet van
30 april 1951 op de handelshnurovereenkomsten, met het oog op de bescherming
(1) Verbr., 16 september 1955 (zie hager,
blz. 1; Bull. en PASIC., 1956, I, 1 en de nota).

van het handelsfonds, gewijzigd bij de
artikelen 1 en 2 van de wet van 22 december 1951, en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden vonnis verklaard heeft dat
aanlegster geen recht had op hernieuwing
van haar hunrovereenkomst, om de redenen dat zij noch eigenares, noch huurster is van het tot cafe-taverne dienend
handelsfonds dat in de besproken plaatsen geexploiteerd wordt, en dat de door
haar aan haar onderhnurster-exploitante
gedane leveringen van bier in haren
hoofde geen detailhandel doch een gToot.of een halfgroothanclel uitmaken; dan
wanneer op zich zelf het feit der door
aanlegster aan de exploitante van het
cafe-taverne toegestane onderverhnring,
tle stelling tegenspreekt dat het handelsfonds, althans in zijn algeheelheid' aan
de exploitante zou toebehoren; dat wijl
aanlegster in het bezit blijft van een wezenlijk element van het handelsfonds, zoals het recht op de hnnr, en tlat zij zelf
handeldrijvende is, zij op grond van de
onderverhnring met het oog op een kleinhandel ten aanzien van de wet van
30 april 1951 moet beschouwd word[)n als
deelnemend aan het drijven van befloelde
handel, welke deelneming nog ruimer
wordt ten gevolge van de leveringen van
bier welke zij voor die handel te doen
heeft, en dat aanlegster derhalve recht
had op de hernieuwing van de huurovereenkomst welke haar door verweerster
toegestaan werd, of althans, op de uitwinningsvergoeding die in geval ·van weigering van de hernieuwing door de wet
voorzien wordt :
Overwegende dat nit de vaststellingen
van de rechter over de grond blijkt dat
verweerster aan aanlegster een onroerend
goed in huur gegeven heeft hetwelk, door
de overeenkomst van beide partijen,
tot een kleinhandel, ter zake een cafe dienen moest; dat aanlegster dit onroerentl
goed onderverhuurd heeft aan een derdecafehoucler, die dam·in een handelsfonds
uitbaat; dat het geschil v66r de rechter
in hoger beroep « tot het onderzoek van
de rechten en verplichtingen van de eigenares van het onroerend goed en van de
hoofdhuurster ll beperkt was, verweerster betogend dat de door haar aan aanlegster toegestane hnurovereenkomst niet
aan de bepalingen van de wet van
30 april 1951 onderworpen was;
Overwegende dat, hoewel de in artikel 1 van die wet omschreven bestemming
een overeenkomst van partijen onderstelt
zij evenwel geen theoretische bestemming
is; dat zij inderdaad door de huurder
ten opzichte van de verhuurder moet verwezenlijkt worden; dat bijgevolg de huurder, om zich op de bepalingen van de wet
te kunnen beroepen, ofwel eigenaar van
een in het onroerend goed geexploiteerde
kleinhandelsfonds dient te zijn ofwel zo-
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danig. fonds in buur moet gekregen bebben;
Dat deze uitlegging van de wet bevestigt wordt zowel door de parlementaire
voorbereiding van artikel 1 als door de
bepalingen betreffende bet recht van de
lmurder op bernieuwing van de huurovereenkomst en op uitwinningsvergoeding;
Overwegende dat tot staving van de
voorziening ten onrechte aangevoerd
wordt dat, aangezien aanlegster in het
bezit blijft van een wezenlijk element
van het handelsfonds, zijnde het recht op
de huur, en aangezien zij zelf handeldrijvende is, zij op grond van de onderverhu~
ring met het oog op een kleinhandel moet
beschouwd worden nls deelnemend aan
het drijven van becloelde handel, welke
deelneming nog ruimer wordt door de levering van bet te leveren bier;
Overwegende, enerzijds, dat, hoewel
het handelsfonds van de derde onderhuurder het recht op de buur omvat clat cleze
dercle van aanlegster houdt, de door
laatstgenoemcle met verweerster gesloten
huurovereenlwmst evenwel geen element
van dat fonds uitmaakt;
Overwegende, anderzijds, dat het leveren van koopwaar aan de exploitant van
een handelsfonds· de leverancier niet tot
medeexploitant van dat fonds maakt;
Dat het mWclel naar recht faalt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.
29 september 1955. -1e kamer. -·vooTzUter en verslaggever, H. Sohier, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlcl7tidende ooncl7tsie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Veldekens en Van Leynseele.
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1° HUWELIJK.- GEMEENSCHAP.- VERDUISTERING OF HELING DOOR EEN DE'R ECHTGENOTEN. - EJCHTGENOOT VRUCHTGEBRUIKER
VAN DE ALGEHEELHEID VAN DE ZAKEN DER GEUEENSCHAP. - VERVALLEN VAN ZIJN AANDEEL IN DE BLOTE EIGENDOM VAN DE VERDUISTERDE OF GEHEELDE ZAKEN EN VAN ZIJN
RECHT VAN VRUCHTGEBRUIK OP DIE ZELFDE
ZAKEN.
2° ERFENISSEN.- ARTI'KEL 792 VAN HET
BURGERLI,JK WETBOEK. -- ERFGENAMEN
(1) en (2) Zie BAuDRY-LACANTINERIE en WAHL,
Successions, bd. II, n' 1783; PoTHIER, Traite
de la comm1maute, n' 690; Fr. verbr., 4 decembel" 1844 (Dall. Pb·., 1'845, I, 45); 19 juni 1895
(ibid., 1895, I, 470); 22 november 1910 (ibid.,

DIE ZAKEN VAN DE NALATENSCHAP VERDUISTERD OF GEHEELD HERREN. - VERVALLEN VAN
ELlC AANDEEL IN DIE ZAKEN. - SANCTIE VAN
TOEPASSING OP HET RECHT OP DE VERDUISTERDE OF GEHEELDE ZAKEN, VAN DEGENE AAN
WIE, UIT KRACHT VAN EEN CONTRACTUELE
ERFSTELLING OF VAN EEN TESTAMENT, DE ALGEHEELHEID OF EEN GEDEELTE VAN DE NALATENSCHAP IN VRUCHTGEBRUIK TOEVALT.
1o De in gemeensohap van goedet·en gehttwde eohtgenoot, aan wie, 7tit lcraoht
van een oontraotnele erfstelling of van
het testament van zij1~ gade, de algeheeUwid van de gemeensohap in vnwhtgebntilc toevalt en clie zelce,-e zalcen van
de gemeensohap verdttistert of heelt, is
vervallen niet alleen van zijn aandeel
in de blote eigendon~ van de verd7tisterde of geheelde zalcen, nwa1· oolc van
zijn vntohtgebntilc op clie zalcen (1).

(Burgerlijk Wetboek, art. 1477.)
2° De bepalin,q van at·tilcel 792 van het
B7trgerlijlc Wetboelc, naar lttid waat·va.n
de e,-fgenamen op geen aandeel in de
door hen verdttistet·de of geheelde zalcen
nanspraalc lcunnen malcen, is van toepassing op het reoht van vnlOhtgebt·ttik
op de doot· lwm vet·dttistet·de of_ geheelde
zalcen, van degene aan wie, nit lcraoht
van een oontmoWele erfstelling of
vnn het testament van de de cujus, de
algeheell~eid of een gedeelte van de
nalatensehap, in vntohtgebruilc, toevalt (2).

(DUTRANOIT, T. UATON.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 3 maare 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat uit de vermeldingen
van het bestreden arrest blijkt dat de
gemeenschap welke tussen aanlegger Dutranoit en zijn echtgenote, dame Brunin
bestond ten gevolge van clezer overlijden,
op 19 juni 1946 ontbonden werd;
Dat krachtens de bepalingen van het
huwelijkscontract, hetwelk een contractuele erfstelling bepaalt, aanlegger, benevens de helft van de gemeenschap in
volle eigendom, het vruchtgebruik van de
nalatenschap van zijn echtgenote verkregen heeft, welke nalatenschap dezes aandeel in de gemeenschap en haar eigen
goederen omvatte;
Dat de overledene aan dame MatonDenis drievierde van voormelde nalaten1911, I, 91); 28 maart 1922 (ibid., 1922, I, 183);
Rev. crit. jurisp. belge, 1952, biz. 333. Contra :
L. Gui!:NEE, nota onderaan Fr. verbr., 5 december 1906 (Dall. Pb·., 1908, I, 409).
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-53schap in blote eigendom, en aan derde
en vierde verweerster, elk voor de helft,
het laatste vierde vermaakt had;
.Dat dame Brunin geen erfgenaam voor
het voorbehouden gedeelte naliet;
Overwegende dat llet bestreden arrest
erop wijst dat aanlegger zich schuldig
g~maakt heeft aan verduistering van roerende zaken welke deel uitmaakten van
de gemeenschap die tussen hem en zijn
echtgenote bestaan heeft;
Dat, nadat de eerste rechter, op de vordering van de echtgenoten Maton-Denis,
aanlegger vervallen verklaard had van
het drievierde, in blote eigendom, der
verduisterde zaken, het hof van beroep
die beslissing wijzigde voor zoveel daarbij de sanctie tot bet drievierde in blote
eigendom beperkt was geworden, en aanlegger van zijn vruchtgebrvik op de verduisterde zaken vervallen verklaarde;
Over bet enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 792 en 1477
van het Burgerlijk Wetboek, doordat bet
bestreden arrest, ofschoon vaststellend
dat aanlegger, die in zich de hoedanigbeden van in gemeenschap van goederen
gehuwde echtgenoot en van contractueel
gestelde erfgenaam verenigde, gerechtigd
was, enerzijds, om een recht van vruchtgebruik uit te oefenen op alle goederen
van de nalatenscbap van zijn echtgenote,
welke nalatenschap buiten een aan haar
eigen onroerend goed, haar aandeel omvatte in de gemeenschap die tussen haar
en haar echtgenoot bestaan had, en,
anderzijds, om de rechten van vruchtgebruik en blote eigendom uit te oefenen
op het aandeel dat hem in die gemeenschap toekwam, terwijl verweerders, legatarissen van de overledene, enkel nog
het recht van blote eigendom op de goederen dier nalatenschap bezaten, verklaart dat aanlegger, ten gevolge van de
door hem gepleegde heling van erfgoe- .
deren, al zijn rechten op de verduisterde
goederen, zo die van vruchtgebruik als
die van blote eigendom, verbeurd heeft,
dan wanneer, zoals aanlegger bij conclusies onder uitdrukkelijke verwijzing naar
de gronden van de eerste rechter deed gelden dat aangezien de onverdeeldheid tussen hem en verweerders tot de blote
eigendom beperkt was, de heling slechts
de blote eigendom van de verduisterde
goederen tot voorwerp kon hebben, zodat de enige burgerlijke sanctie welke
hem kon opgelegd worden erin bestond
hem bet recht van blote eigendom te ontzeggen dat hij in hoedanigheid van in gemeenschap gehuwde ecbtgenoot op de verduisterde goederen had kunnen uitoefenen, waaruit volgt dat bet bestreden arrest, door de in de artikelen 792 en 1477
van bet Burgerlijk Wetboek omschreven
verbeuring tot alle rechten waarop aanlegger aanspraak kon maken uit te brei-

den die bepalingen verkeerd uitgelegd, en
dienvolgens geschonden heeft :
Overwegende dat bet artikel 1477 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat : «De
echtgenoot clie zaken van de gemeenschap
mocht hebben verduisterd of geheeld van
zijn aandeel in die zaken vervallen is >>;
Dat het artikel 792 van bet Burgerlijk
Wetboek bepaalt dat de erfgenamen die
aan verduistering of heling scbuldig zijn
op geen aandeel in de verduisterde of
geheelde zaken aanspraak kunnen rnaken;
Dat deze in algemene bewoordingen
vervatte bepalingen niet ophouden van
toepassing te zijn wanneer de berover
benevens zijn hoedanigheid van in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot en van wettelijke opvolger ook de
hoedanigheid heeft van contractueel ge-.
stelde erfgenaam of legataris, aan wie
uit kracht van de erfstelling of van bet
testament, een gedeelte of de algemeenheid van de nalatenschap van zijn echtgenoot in vruchtgebruik toevalt;
Dat de door hem gepleegde beling of
verduistering van zaken der nalatenschap
van aard is om aan de blote eigenaar
nadeel te berokkenen, o:Eschoon er ten
aanzien van bet vruchtgebruik tussen hen
geen onverdeeldheid bestaat;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
29 september 1955. - 1" kamer. - VooTzitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. ~ Verslaggever, H. Piret. Gelijlcluidende oonolusie, H. Raoul Hayoit
de

Termicourt,

procureur-generaal.

Pleiters, HR. Van Ry:il en de Harven.
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BEJWIJS. BURGERLIJKE ZAKEN. GIN VAN SCHRIF'l'ELIJK BEWIJS. SCHRIFT UITGAANDE VAN DEGENE TEGEN
DE EIS INGESTELD WORD'!'. ZIN VAN
TERMEN.

BEGEWIE
DIE

In artikel 131,7, lid ie, van het Bttrgedijlc
Wetboek, betreffen<le het begin van
solwitteUjlc oewijs, doelen de wooTden
« gesohTeven alcte die u.itgegaan is va.n
degene tegen wie de eis ingesteld
wordt )) op een (( gesoh1·even alcte die
-nit,qegaan is van de peTsoon tegen wie
het gesohritt en het 1Jeweerd reohtsteit
nangevoerd worden >> (1).
(1) Raadpl. JossERAND, bd. II, n' 215; DE
bd. III, n" 891 en 894; verbr., 19 januari 1939 (Bull. en PASIC., 1939, I, 37).
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ECH'l'GEXOTEN LEROY-DE NOBLE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 9 juli 1953 gewezen door bet
Hof van beroep te Luik;
Over llet eerste middel, afgeleid uit
<le scbending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1101, 1102, 1104, 1134, 1315,
1317, 1319, 1320, 1322, 1341, 1347, 1349,
1353, 1582, 1583, 1589 van bet Burgerlijk
\IVetboek, eerste onderdeel, doordat bet
bestreden arrest op tegenstrijdige overwegingen gegrond is en bet geloof scbendt
tlat verscllulcligd is aan llet gescbrift lletwelk bet als een begin van bewijs
door gescbrift aanziet, doordat bet verklaart, enerzijds, dat dit geschrift van
26 april 1952 cc een begin van bewijs
· door geschrift uitmaakt >> van bet feit
dat verweerders hun toestemming tot
de hun aangeboden verkoop gegeven
hebben, dan wanneer hetzelfde arrest
anderzijds vaststelt : 1 o dat cc de brief
geen vaststelling inboudt van de toestemming van appellanten (verweerderiS) en
van hun verbintenis de bedongen prijs
te l1etalen »; 2° cc dat de eenzijdige belofte
van verkoop duidelijk uitgedrukt is, maar
dat !let overige van de brief dubbelzinnig
is en geen mogelijkheid biedt te onderscbeiden of appellanten er reeds in toegestemd bebben de koop tegen de bepaalde voorwaarden te doen en of de verkoper hen ten gevolge van twist van
het gegeven woord ontslagen heeft voor
llet geval zi.i !let zouden willen terugnemen, ofschoon dit als waarscllijnli.ik
voorkomt »; tweede onderdeel, doordat
het bestreden arrest verklaart dat cc !let
geschrift van 26 april 1952 een begin van
bewijs » uitmaakt van bet feit dat verweerders hun toestemming tot de hun
aangeboden verkoop gegeven hebben welk
begin van bewi.is cc uitzondering op de
regel van artikel 1341 van bet Burgerlijk
Wetboek (art. 1347) met zich brengt »;
dan wanneer bet in bet beroepen vonnis
o1·ergenomen geschrift van 26 april 1952,
uitdrukkelijk luidde : cc ik bevestig U het
gegeven woord de hoeve aan U te verkopen, :>:onder de gronden van mijn vader
en met inbegrip van !let vee, voor een millioen, met gereed gelC! te hetalen, en niet
inbegrepen de meubelen, de wijn, enz. »,
doch verde1' nog :>:egde cc doe deze koop
niet tegen uw zin en tegen de wens van
nw vrouw, en ineen daarbij niet dat het
duur is », hetgeen de vaststelling of de
erkenning van een reeds definitief aangedane verbintenis om het goed voor de
aangeduide prijs te kopen uitsluit :
Over !let eerste onderdeel :
Overwegende dat het niet strijdig is
te beslissen dat een geschrift geen vast-

stelling van de toestemming van de koper
tot de verkoop van een om·om·end goed
inlwudt maar een b~gin van bewijs door
geschrift van die toestemming uitmaakt ;
Dat het evenmin strijdig is tegelijk
als waarschijnli.ik aan te zien, dat een
toestemming door de koper gegeven werd
en dat de verkoper cc de koper van zijn
gegeven woord ontslagen heeft voor !let
geval hij het mocht willen terugnemen »;
Over het tweede onderdeel :
Over11•egende dat, volgens de vaststellingen van de rechter over de grond, aanlegger in de brief van 26 april 1952 aan
verweerders schreef : cc ik bevestig U bet
gegeven woord de hoeve aan U te verkopen ... voor een millioen », en er vervolgens nan toevoegde : c< doe deze koop
niet tegen uw zin en tegen de wens van
nw vrouw, en meen daarbij niet dat bet
te duur is >> ;
Overwegende dat het arrest beslist dat
<leze laatste zin, ofschoon dubbelzinnig,
kan betekenen dat verweerders cc er reeds
in toegestemd hebben de koop tegen ·de
bepaalde voorwaarden te do en », maar
dat aanlegger zich bereid verklaart hen
van bun woord te ontslaan cc ingeval zij
bet mochten · willen terugnemen »;
iQverwegende dat zodanige interpretatie
van !let gescbrift niet strijdig is met de
termen ervan ;
·
Dat beide onderdelen van bet middel
in feite niet opgaan;
Over bet tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1101, 1102,
1104, 1134, 1315, 1317, 1319, 1320, 1322,
1341, 1347, 1349, 1353, 1582, 1583, 1589 van
bet Burgerlijk Wetboek, en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben dat aanlegger
aan verweerders een eenzijdige belofte
gedaan heeft hun de litigieuze hoeve te
verkopen, dat het bewijs van deze belofte
spruit nit cle door hem aan verweerders
gerichte brief en dat die brief geen bewijs
oplevert van de wederzijdse belofte van
verkoop,
gelijkgesteld met verkoop,
cc wijl de brief geen vaststelling inhoudt
van de toestemming van appellanten
(verweerders) en van hun verbintenis de
bedongen prijs te betalen », doch aanneemt dat die van aanlegger uitgaande
brief van 26 april 1952 cc een begin van
bewijs uitmaakt, hetwelk de uitzondering
op de regel van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek (art. 1347) met zich
brengt », en verweerders toestaat door
vermoedens te bewi.izen dat zij hun toestemming tot de litigieuze verkoop gegeven hebben, dan wanneer het begin van
bewijs door geschrift moet uitgaan van
degene in hoofde van wie een verbintenis
aangevoerd wordt en client bewezen te
worden, zodat in dit geval, vermits de·
verbintenis welke diende bewezen te wor-
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den de door verweerders gedane belofte
te kopen was, enkel van deze laatsten
alleen het begin van bewijs door geschrift
diende uit te gaan dat zou toelaten door
getuigeu of vermoedens het bewijs aan
te vullen dat zij hun toeste=ing gegeven hadden tot aanvulling, aldus het
verkoopcontract :
Overwegende dat, naar luid van artikel 1347 van het Burgerlijk Wetlloek,
het begin van bewijs door geschrift dient
te bestaan in een geschreven akte die
uitgegaan is van degene tegen wie de eis
ingesteld wordt of van de persoon die
hem vertegenwoordigt;
Overwegende dat, in deze wetsbepaling,
de woorden « degene tegen wie de eis
ingesteld wordt ll doelen op de persoon
tegen wie het geschrift en het beweerd
rechtsfeit aang·evoerd worden;
Overwegende dat verweerders het bewijs wilden leveren van een verkoop gesloten tussen hen en aanlegger die door
deze ontkend was, dat, volgens de vaststelling·en van het arrest, het geschrift
dat verweerders tot staving van hun cis
tegen aanlegger inroepen van deze uitging en llet heweerd juridisch feit waarschijnlijk maakte;
Dat het arrest mitsdien zon<ler enige
der in het middel ingeroepen wetsbepalingen te schenden, voormeld geschrift als
een begin van bewijs tegen aanlegger in
aanmerking heeft kunnen uemen;
Dat llet middel naar recllt faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
29 september 1955. -1e kamer. - Voorz'itter en ve·rslaggever, H. Sollier, raadsheer :waarnemend voorzitter. - Gelijlcln-irlende aonalusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur-generaal. - Pleite·rs, HH. della Faille d'Huysse en Delacroix.
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FRANSEJ
'J'AAL-NEJDEJRLANDSEJ
TAAL (GEJBRUIK VAN DE). - BunGERLIJKE ZAKEN. SAMENVOEGING, IN HOGER BEROEP, VAN TWEE ZAKEN, WAARVAN DE
ENE H~:T VOORWERP HEEF'l' UITGE~AAK'r VAN
ENE IN HE1' FRANS GESTELDE BESLISSIN(j EN
DE ANDERE VAN EliE IN HET NEDERLANDS GES'l'ELDE BESLISSING. VERPLICH'l'ING VOOR
DE RECH'l'ER IN HOGER BEROEP, DE 'l'AAL VAN
DE RECH'l'SPLEjiNG IN HOGER BEROEP BIJ EEN
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING TE BEPALEN.

2°

FRANSEJ
TAAL-NEDEJRLANDSEJ
TAAL (GEJBRUIK VAN DE). - BunGERLI.JKE ZAKEN. BESLISSING VAN DE
TIECHTER IN TIOGER BETIOEP DE TAAL BEPALEND

VAN

DE

RECHTSPLEGING

IN

HOGER

BEROEP

IN GEVAL VAN SAMENVOEGING VAN '!'WEE ZAKEN_,

WAARVAN DE ENE HE'l' VOORWERP HEEF'l' UITGEMAAKT VAN ENE IN HE'l' FRANS GESTELDE
BESLISSING EN DE ANDERE VAN ENE IN RET NEDERLANDS GES'l'ELDE BESLIS,SING. TAAL VAN
DE RECH'l'SPLEGING ALDUS DEFINITIEF BEPAALD.

1 o Wanneer de reahter in hoge1· 7Jeroep
twee zalcen sa.menvoegt, waat·van de
besUssingen de ene in het Ft·ans en de
andere in het N eclet·lands gesteld werden, is hij gcl10uclen, cle taal van cle
t·echtspleging in hager beroep bij een
met 1·eaenen ornklecle liesUssing te liepalen. (Wet van 15 juni 1!l35, art.· 6, pa-

ragraaf 2.)
2° Wanneet· de rechtet· in hager bet·oe11,
na twee zaken sarnengevoegd te he7Jlien,
waarvan de 7Jeslissingen de ene in het
Frans en de anclere in het N ederlands
gestelcl werclen, cle taal van cle rechtspleging in hogeT beToep bepaalcl heeft,
wot·clt cl·ie taal alclus clefinitief bepaald.
{VANDERSTEEN, 'l". VERBIST.)
ARRES1',

HET HOF; - Gelet op llet bestreden
vonnis, op 3 mei 1952 in boger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Gelet op het arrest op G mei 1955 door
dit hof gewezen naar aanleiding van een
vorige tegen dit vonnis ingediende en bij
dit arrest verworpen voorziening;
Over de ontvankelijkbeid van de voorziening :
0Yerwegende dat lnidens artikel 40 van
de wet van 15 juni H135 op bet gebruik
der talen in gerechtszaken, zoals zij door
artikel 1 van de wet Yan 8 maart 1948
aang·evul<l werd de voorziening in verbrcking die na de verwerping van een eerste
voorziening wordt ingesteld ontvankelijk
is indien het Hof op de tweede voorziening, vaststelt dat in de eerste geen andere nietigheid aanwezig was dan die
welke uit een overtreding van bedoelde
wet voortspruit;
Overwegende dat cle door het arrest
van G mei 1955 verworpen voorziening
ontvankelijk zou geweest zijn indien, in
plaats van in bet Frans te zijn gesteld,
zij, overeenkomstig artikel 27 van hoger
vermelde wet, ware gesteld geweest in
het Nederlands, taal waarin de bestreden
beslissing werd gewezen;
Overwegende bijgevolg dat onderhavige
voorziening, ingediend v66r het verstrijken van de termijn van een maand van
af de dag waarop het arrest van verwerping werd uitgesproken, ontvankelijk
is;
Over het middel, afgeleid uit de scllen-

56cling van de artikelen 4, 6, 24, 37 en 40
van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 6, 1350
en 1351 van het Burgerlijk Wetboek en
1029 van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging, doordat het bestreden vonnis, op verzoek van geintimeerde, thans
aanlegster, bevolen heeft dat de rechtspleging in de Franse taal zou gevoerd
worden, dan wanneer de rechtbank, bij
haar vonnis op tegenspraak van 22 december 1951, reeds kens gedaan had van de
Neclerlanclse taal voor de rechtspleging
in beroep en clan wanneer het verzoek
tot veranclering van. taal niet kan aangenomen worden doorclat het niet v66r
alle verweer geformuleerd is geweest :
Overwegende dat, bij vonnis van 22 december 1951, de rechtbank van eerste
aanleg, waarbij de hoger beroepen tegen
twee vonnissen van het vredegerecht aanhangig waren, die beide tussen dezelfcle
partijen, het ene in de Franse taal, het
andere in de N eclerlanclse had den uitgesproken geweest, die zaken samengevoegcl
heeft om reclen clat zij samenhangend waren en, bij een gemotiveercle beslissing,
de Nederlanclse taal voor de rechtspleging
heeft aangeduid; dat de rechtbank, daarenboven, bij het zelfde vonnis, een deskundig onclerzoek heeft bevolen;
Dat geen voorziening tegen dit vonnis
werd ingesteld;
Overwegencle clat de wet op het gebruik
der talen in gerechtszaken het grondbeginsel van de eenheid van taal van de
rechtspleging gehuldigd heeft, dat artikel 24 voorschrijft dat v66r de rechtscolleges in hoger beroep de taal waarin
de bestreuen beslissing is gesteld, voor
de rechtspleging zal worden gebruikt,
juist omdat in principe gans de rechtspleging in de zelfde taal client voortgezet
te worden;
Overwegende dat die regel nochtans
niet belet da t in het belang van een goede
rechtsbedeling verscheidene zaken in
hoger beroep zouden samengevoegd worden, hoewel zij het voorwerp uitmaken
van afzonderlijke beslissingen die in
eerste aanleg de ene in het Nederlands,
de andere in het Frans werden gesteld;
dat in tlit geval de rechter, die de zaken
in hoger beroep samenvoegt, gehouclen is 1
bij een met reclenen omklecle beslissing,
de taal van de rechtspleging te bepalen,
zoals de wet het in geval van clubbeltaligheicl, in eerste aanleg voorschrijft;
Overwegencle dat wanneer de taal van
de rechtspleging alclus bepaalcl is de partijen. evenmin in hoger beroep als in
eerste aanleg, mogen Vl'agen clat de
rechtspleging in de andere taal zou voortgezet worden;
Overwegende derhalve clat het bestreden vonnis een veranclering van de taal

van de rechtspleging niet heeft kunnen
bevelen zonder de in het middel aangeduide bepalingen van de wet van 15 juni
1935 te schenden;
Overwegende dat de verbreking van het
vonnis van 3 mei 1952, de vernietiging
van de claarop volgende rechtspleging
medebrengt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis en vernietigt de daarop volgende rechtspleging; beveelt dat melding
van onclerhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissingen, zijnde het bestreden vonnis van
3 mei 1952 en het daarop volgend vonnis
van 13 juni 1952; veroordeelt verweerder
tot de kosten; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven,
zetelende in hoger beroep.
30 september 1955. - 1" kamer. -Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. TTeTslaggeve1·, H. Van Beirs. - Gelijlcltl!iclencle conclusie, H. Depelchin, advocaatgeneraal. - PleUer, H. Demeur.
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BINDENDE BEOORDELING DOOR DE
REOHTER OVER DE GROND. -BunGERLIJKE ZAXEN. TESTAMENT. GEMOTIVEERDE IN'l'ERPRETATIE VERENIGBAAR li-IET
ZIJN BEWOORDINGEN. SOUVEREINE INTERPRETATIE.

Is souverein cle gernotiveercle interpretaUe, van een testament, cloor cle rechte1·
ove1· rle .rJToncl tvannee·r zij niet rnet cle
bewoonUnyen van cleze alcte onve1·enigbaar is (1).
(DE WISPELAERE EN ANDEREN, T. ECH'l'GENO'rEN
DIERXENS-DE WISPELAERE EN ANDEREN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 mei 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Gent ;
Over het eerste miclclel, afgeleicl nit de
schencling van de artikelen 1319, 1320 en
1656 van het Burgerlijk Wetboek, 74, 75
en 77 van de wet van 15 augustus 1854
op de gedwongen onteigening en van de
bewijskracht van de akte van openbare
verkoping verleden door ambt van notaris Bauwens te Sint-Laureins op 7 en
21 october 1948 en meer bepaalcl van het
bij cleze akte gehecht lastenkohier, door(1). Verbr., 30 september
1955, I, 60).
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1954
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-57dat het bestreden arrest beslist heeft dat,
ter zake, cle kopers de procedure van
de verkoop konden vermijden door de
koopprijs v66r de voor de herverkoop
vastgestelde datum te betalen om reden
dat het om een vrijwillige verkoop ging
waarbij de proceclure bij rouwkoop bedongen werd zodat op grond van artikel· 77 van de wet van 15 augustus 1854
de toepassing van artikel 1G56 van het
Burgerlijk Wetboek geweerd moest worden, dan wanneer uit voormeld lastenkohier blijkt ' dat partijen integendeel de
door de wet van 15 augustus 1854 voorziene procedure hebben geweerd door te
bedingen dat << verkopers mits het doen
van een enkel bevel tot herverkoping
mochten overgaan )), hetgeen niet met de
voorschriften van artikel 7J en 75 van
gezegde wet strookt :
Overwegende dat naar luid van het
lastenkohier gevoegd bij de akte van
openbare verkoping verleden op 7 en
21 october 1948 voor notarissen Bauwens
en Dauwe, met standplaats respectievelijk te Sint-Laureins en te Eeklo, bedongen werd dat <l bij gebrek aan betaling
van de koopsom en aankleyen alsook
te voldoen aan de gause inhoud der bespreken, zullen de verkopers het recht
hebbim, mits het doen van een en:kel bevel
tot vaststelling van dit gebrek, het goed·
bij rouwkoop te doen verkopen door het
amht van de benoemde notaris, op dezelfde voorwaarden en plaats als deze,
en mits een enkele bekendmaking in een
nieuwsblad der stad Gent, in een enkele
zitting, die voor enkele toewijzing zal
dienen ));
Overwegende dat nit het bestreden arrest en uit de procedure blijkt dat verweerders, medeveilers-kopers van een gedeelte der te koop gestelde goederen, in
gebreke zijn gehleven de koopsom binnen
de overeengekomen termijn te betalen;
dat aanleggers op 12 maart 1949 aan
verweerders bevel lieten betekenen om
tot herverkoop bij rouwkoop der door
hen aangekochte goederen over te gaan;
dat verweerders op 19 maart 1949 verzet
tegen dit bevel aantekenden; dat het
arrest vaststelt dat verweerders in de
loop van het geding, zowel de aankoopprijzen met de aankleven als de kosten
der rechtspleging volledig hebben gestort
en beslist << dat er thans geen aanleiding
meer tot herverkoop bij rouwkoop ):lestaat ));
Overwegende dat het middel onderstelt
dat het bestreden arrest in onderhavig
g·eval toepassing van artikel 77 van de
wet van 15 aug·ustus 185± heeft gemaakt;
Ovei·wegende dat het arrest zijn beslissing steunt, niet op de reden dat het hier
ging om een vrijwillige verkoop waarbij
de rechtspleging van rouwkoop benongen
werd, « zodat op grond van artikel 77 van

1

de wet van 15 augustus 1854 de toepassing van artikel 1656 van het Burgerlijk
Wetboek moest geweerd worden)), maar
op de beschouwing dat het lastenkohier
niet voorzag dat de medeveiler-koper, na
de betekening van het bevel, de rouwkoop
niet meer door een werkelijk aanbod of
door betaling kon stopzetten en uat, evenals het artikel 1656 van het Burgerlijk
Wetboek niet toepasselijk is in g·eval van
onroerend beslag krachtens artikel 77
van de wet van 15 augustus 1854, bedoeld
artikel 1656 in onderhavig geval evenmin
toepasselijk is krachtens de in het lastenkohier voorziene procetlure van rouwkoop;
Overwegemle dat door er op te wijzen
dat, in geval van onrocrend beslag, het
artikel 1656 van het Burgerlijk W etboek
door artikel 77 van de wet van 15 augustus 1854 niet toepasselijk gemnakt
wordt, het bestreden arrest geen toepassing heeft willen maken van bedoeld artikel 77 in onderhavige zaak, maar zich
ertoe beperkt heeft de wetsbepaling aan
te duiden welke, het artikel 1656 van het
Burgerlijk Wetboek in geval van onroerend beslag niet toepasselijk maakt;
Dat aldus bedoeld artikel 77 vreemd
is aan de reden welke het bestreden
beschikkend gedeelte rechtvaardigt;
Overwegende dat het middel, welk op
een verkeerde interpretatie van de bestreden beslissing berust, feitelijke gTondslag mist;
Over het tweecle middel, afgeleicl uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 77 van de wet van 15 augustus 1854, doordat het bestreden arrest,
wijl nit de akten cler procedure blijkt
dat de dagvaarding tot schorsing van de
procedure in herverkoop dagtekent van
19 maart 1949, en na vastgesteld te hebben dat de consignatie der koopsom en
kosten slechts op 17 october 1953 en
llmaart 1954 geschiedde, beslist heeft dat,
wegens die betalingen, er geen aanleiding
meer tot herverkoop bi.i rouwkoop bestond, zonder te antwoorden op het middel waarbij eisers in verbreking in hun
conclusies hadden laten gelden, namelijk
« dat het door appellanten ingeroepen artikel 77 van de wet van 1854 hun eig·en
stelsel tegenspreekt daar het de voorafgaande consignatie beveelt opdat het verzet ontvankelijk zou worden)), dan wanneer dit gebrek aan antwoord met een
gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering g·elijkstaat en dan wanneer de door verweerders in verbreking ingestelde vordering
v66r alle consignatie onontvankelijk was :
Over beide onderdelen, samen :
Overwegende tlat in hun v66r de rechter over de grond genomen conclusies
aanleggers gewag maakten van een be-

-58weerde tegenstrijdigheid tussen artikel 77
van de wet van 15 augustus 1854 en het
stelsel van verweerders << daar het artikel 77 de voorafgaan!le consignatie
!Jeveelt opclat het verzet ontvankelijk zou
worden llj
Dat de voorziening het arrest verwijt
dat verdedigingsmiddel niet te hebben
beantwoord ;
Maar overwegende- dat, zoals nit het
antwoord op het eerste middel blijkt, de
recl1ter over de gronu zijn beslissing niet
op bedoeld artikel 77 heeft gesteund;
dat hij, clienvolgens, geen antwoorcl
moest ,;erstrekken op een verdedigingsmidclel, dat gegroncl was op een veronderstelling die vreemd is aan het motief
dat zijn beslissing rechtvaarcligde;
Dat, clerhalve, beide onderclelen van
het middel in feite niet opgaan;
Over het derde midclel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek en van
de bewijskracht van het op 8 juni 1946
v66r notaris Dauwe te Eeklo verleden notarieel testament van wijlen Camiel De
Wispelaere en van het eigenhandig testament van dezelfde del. 2 juni 1947,
doorclat het bestreden arrest beslist heeft
clat het eigenhanclig testament zonder
meer -het notarieel testament heeft bekrachtigcl waarin volgend beding is omvat << indien enige cler bepaalde kavels na
inachtneming van de goecleren afhangende van mijn ontbonclen huwgemeenschap --,- welke hier niet beschreven zijn een meerwaarde heeft ten opzichte der
andere schenk ik deze bij vooruitgift en
buitencleel aan wie deze kavel toebedeeld
is ll, en om die reden beslist heeft dat
alleen deze meerwaarden een vooruitmakingskarakter haclden, clan wanneer het
eigenhandig testament deze beschikking
van het notarieel testament uitclrukkelijk
heeft gewijzigd door te beschikken << voor
zoveel noclig bevestig ik gezegd testament
met dien verstaande clat al de in gezegd
testament besproken -legaten of aankavelingen enz. vooruit en met ontslag van
inbrengst gedaan worden ll, dan wanneer
clus op groncl van het eigenhandig testament en zoals het volll1is a q7tO het beslist had al de legaten die het voorwerp
der boedelverdeling door· bloedverwanten
in opgaande Iijn uitmaakten in hun totaliteit een vooruitmakingskarakter vertoonden :
Overwegencle dat uit de overgelegde
stukken blijkt dat wijlen Camiel De Wispelaere bij authentiek testament del.
8 juni 1946 zekere percelen land bij boedelverdeling door bloedverwanten in opgaancle lijn aan zijn kinderen toebedeeld
heeft; dat de erf!ater beclongen heeft clat
de gebeurlijke meerwaarde van enige cler
bevaalde kavels, ten opzichte der anderen, bij vooruitgift en buiten deel ge-

schonken we:td aan wie deze kavel toebedeeld was; dat naderhand, bij eigenhanclig tefltament op 2 juni 1947 opgemaakt en betitelcl « Bijvoegsel aan mijn
openbaar testament van 8 juni 1946 ll, de
erf!ater bedongen heeft : << Voor zov.eel
nodig, bevestig ik gezegcl testament niet
dien verstande dat al de bij gezegd testament !Jesproken legaten of aankavelingen
enz., vooruit en met ontslag van inbrengst
gedaan worden ll;
Overwegende dat het bestreden arrest
er op wijst clat moest het vooruitmakingskarakterl aan al de legaten en aankavelingen - en niet alleen aan de gebeurlijke meerwaarcle van enige der kavels toegekencl worden, zulke interpretatie
als gevolg zou hebben, << ten aanzien van
het feit dat de toebedeelde goederen, wegens hun overwegende belangrijkheicl, alsdan in natura zouden moeten ingekort '
worden ll, alle uitwerking aan de boedelverdeling door bloedverwanten in opgaande lijn te ontnemen, dan wanneer de erflater, bij vermeld << bijvoeglijk )) testament, die boedelverdeling op nitdrul;:kelijke wijze heeft bevestigd; dat derhalve het bestreden arrest de daarop
volgende woorden : << wel verstaan zijnde
dnt... ll niet als een aan het authentiek
testament aangebrachte wijziging maar als
een loutere verduidelijking van dit testament uitlegt en beslist << dat de legaten
waarvan sprake, slechts een vooruitmakingskarakter hebben voor hetgeen een
meerwaarde ten opzichte van de minst
bevoordeligde erfgenaam uitmaakt ll;
Overwegende dat de interpretatie van
cle wil van de erfiater, waartoe de rechter
over de groncl is overgegaan om uit beide
testamenten, cloor het ene met het anclere
in verbancl te stellen, bec1oelc1e wil te cloen
blijken, niet met cle bewoorclingen van
die akten onverenigbaar is; dat zij, derhalve, souverein is;
Dat, c1ienvolgens, het midclel feitelij)l:e
gronclslag mist;
Om die redenen, 1erwerpt cle voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
30 september 1955. - 1c kamer. - Yoorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggeve1•, H. Gilmet. - Gelijlcluiclende aonal7tsie, H. Depelchin, advocaatgeneraal.- Pleiters, HH. Struye en della
Faille d'Huysse.
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1° PREJUDICIEEL GESCHIL.- STRAFZAKEN. VERWEERMIDDEL EEN RECHT VAN
ONROERENDE EIGENDOM INROEPEND EN STEUNEND OP EEN EENZIJDIGE YERBINTENIS TOT·

-59AANKOOP.
IIEID.

-

VEC!WER.PING.

WETTELnK-

2° VOORLOPIGE HECH'J'ENIS. -

VER-

ZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING.
VERWERPING. y,\STSTELLING DAT HET
OPENBAAR BELANG HET IIANDHAVEN DER HEOHTENIS VEREIST. WE'l'TELI.JKHEID.

1° Kan n-iet aangenomen wo1·den het door
een lJeklanrJde ctange·vocrd prefud-tcicel
ve1·weerrniddel dat een recht van onroe!'ende eigendom inmept en alleen steunt
op een eenzijdige verb'intenis tot aankooz; van z·ijuentwege (1). (Wet van
17 april 1878, art. 17.)
2° Is regelmatig gemotiveerd en wetteUilc
uerechtvaa·rdigd het a·rrest van de Ieamer van inlJeschnldigingstelling flctt,
1Litsp1·aalc doende op een verzoelc tot
voorlopiue ·int:·rijlleidstelUnp, op grand
van cwUkel 7 van de wet van :20 april
1874, het verwervt om de 1·eclen dat lwt
openlJawr lJelanu het lwndhaven der
hechtenis vereist (2)
(PHCKE, T.

P. \'.B. A.

CLAEYS P.

EN

A.)

AUBES'l'.

HE'l' HOli~; - Gelet op de bestreden
arresten, op 6 juli en 5 augustus 19G5
gcwezen door het Hof van·beroep te Gent;
Overweg·ende cla t <le zaken verknocht
zijn;
I. Over de tegen bet arrest van G jnli
1955 (zaak 2126) gerichte voorziening :
A. In zover de voorziening tegEn de ]Jeslissing over de publieke vordering gerlcht
is :
Over· het eerste midclel, afgeleid nit de
schending van bet artikel17 van de wet van
17 april 1878, doordat bet hof van beroep
het door verdachte opgeworpen prejudicieel geschil (inroeping van een onroerenu
recht van eigendom) heeft verworpen, om
de reclen clat de ingeroepen akte (compromis-overeenkomst tnssen verclachte en
ue tot verkoop gemaclltigcle notaris) niet
op het door de wcet vereiste ernstig lmrakter zou kunnen bogen, dan wanneer
verclachte, bij v66r bet hof genomen conclusies, had doen gelden dat gezegde akte
minstens moest aangezien worden als een
begin van bewijs door geschrift, aan te
vullen door specifiek burgerlijke bewijsnlidclelen, clan wanneer het hof zich vergenoegcl heeft dit micldel te beantwooruen
met de beschouwing dat cc beklaagde wellicht nooit zijn beweerd eigenclomsrecht
(1) Zie onder meer verbr., 10 october 1887
(Bull. en PAsiC., 1887, I, 368); 14 november
1892 (ibid., 1893, I, 24); 25 maart. 1935 (ibid.,
1935, I, 202) ; Rep. prat. rlr. belge, v" Questions
prejudicielles, n" 106 tot 109.

voor een burgerlijll:e rechtsmacht zal cloen
erkennen J> en, door hem de plano op
strafrechterlijk gebied te berechten zontler hem zelfs een l.Jevaalue termijn' voor
het llouclen van het burgerlijll: gecling op
te leggen, venlachte de gelegenheid outnomen heeft zijn eigenclomsrecllt v66r de
burgerlijke reclltsmacht te bewijzen :
Owrwegende clat uit cle stukken cler
rechtspleging blijkt clat aanlegger vervolgcl wercl wegens oplichting, om. zich
door de burgerlijke partij gelclsommen
te llebben cloen afgeven, zijnde voorschotten op de 11rijs van door hem te koop
aangehoclen bomen staande op een landg_o_ed waarvan hij beweercle eigenaar te
ZlJn;
Dat aanlegger, bij v66r het hof van ]JE'r?:-ll ~·enomen conclusies, tHJ!lvoerde <lat
ZJJn mge~uomsrecht gegrond was op een
comprom1s-overeenkomst afgesloten tussen hem en de tot de verkoop nm het
landgoecl gevolmachtigde notaris of mins~~ns, clat !let illgeroepen stnk, cln{gemle
ZlJn handtell:ening en de stempel van de
notaris, als een begin van bewijs uoor
geschrift moest gelden; dat hij clienvolgt'llS, llet hof verzocht zijn uitspraak tot
na <le beslissi!lg van de burgerlijke rechtsmacl!t over het prejndicieel geschil te
schorsen;
Overwegencle cla t, wan!leer een lleklaague een recht van eigenclom of een
amler zakelijk onroerencl recllt inroevt,
het vooraf te wijzen vPrweermicldel krachtens artikel 17, 2~ lid, van de wet van
1T april 1878, slechts toegelaten worclt
voor zover het ov een schijnbare rechtstitel of op stipte da<len van bezit stennt;
Overwegenue dat het .bestreden arrest
uit de omstalldigheclen die het aanhaalcle
en nit <le gedraging en de toestaml 1·an
aanlegger afgeleicl heeft cla t cleze zich
no11ens de clraagwijclte van het ingeroepen bescheicl niet kon vergissen en wel
clegelijll: wist, toen hi j het ondertekencle,
dat het aileen als een eem;;ijclige verbintenis van zijnentwege tot aankoop van
het lanclgoed kon gelclen en clat de aanbocl van aankoov van aanlegger niet als
een schijuhare eigenclomstitel kon worden
beschouwd;
·
Overwegenlle da t de rechter over cle
groncl, clienvolgens, souverein lleeft kunnen beslissen dat het opgeworpen verweermicldel niet kan bogen op llet ernstig;
karakter welk tot de toepasselijklleid
van artikel 17 van de wet van 17 april
(2) Verbt·., 20 juli 1920 (Bull. en PAsrc. 1921
I, 72); 8 mei 1950 (Arr. T' erbr., 1950, bl~. 561 ~
Bull. en PAsrc., 1950, I, 628) ; zie nota 1 ondertekend R. H. onder verbr., 2 juli 1951· (Bull.
en PASTC., 1951, I, 762).
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1878 wordt vereist en niet kan worden in
acht genomen;
Dat, na dit genlis aan ernstig karakter
ondu!Jbelzinnig vastgesteld te hebben, bij
niet meer gehouclen was na te gaan of
het ingeroepen stuk als een begin van
!Jewijs door geschrift kon gelclen; dat de
in het miclclel aangehaalcle beschouwing
betreffende ue onwaarschijnlijkheid van
het instellen, door aanlegger, van een burgcrlijk geding in de toekomst, als over!Jo<lig voorkomt;
Dat het micldel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede midclel afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doorclat het hestreden arrest onvoldoencle gemotiveerd is : eerste onclerdeel,
waar het vaststelt clat nit de termen der
ingeroepen akte hlijkt clat zij geen compromis, <loch enkel een eenzijcUg aanhod
zou zijn, clan wanneer deze termen in de
conclusies van aanlegger omstandig wertlen ontleed ten blijke van het wederzijds
karakter van ltet compromis en aan het
ltof gevrnagd werd <le juridische aarcl
van die akte te he pal en ; tweede oncler<leel, waar het arrest, zonder op welkdanig motief te steunen, verklaart clat
de stempel van de notaris onderaan de
akte van elk helang onthloot is, dan wanneer bij voormelde conclusies omstandig
weru uiteengezet waarom in onclerhavig
geval cleze stempel (die de notaris heeft
toegegeven eigenhandig op de compromis
te hehhen geclrukt - zie zittingsblacl)
de gelijkwaardige functie vervult van een
geschreven hancltekening, uitgaancle van
een openbaar ambtenaar en volmachthouder, en clan wanneer aanlegger bij die
conclusies ltet hof vprzocht de juriclische
waarcle van cUt stempelteken te bepalen :
Over het eerste ondercleel :
Overwegencle clat het bestreclen arrest
er op gewezen heeft « dat het kwestiens
bescheicl geenszins het juridisch karakter
van een compromis-overeenkomst tot verkoop bezit; clat uit cle termen zelf van
het hescheicl onbetwistbaar blijkt clat aileen beklaagcle zich tot de aankoop van
ltet lanclgoecl mits de vermelcle prijs van
1.250:\JOO frank verboncl, terwijl noch de
verkopers, noclt de notaris enige verbintenis aangingen en over het landgoed derhalve meester bleven om er naar goedclunken over te beschikken >>; dat het
eraan toegevoegcl heeft dat aanlegger wel
degelijk wist, toen hij het bescheid onclertekencle, << clat bet aileen als een eenzijdige
verbintenis van zijnentwege tot aankoop
van het lanclgoecl kon geld en >>;
Overwegende clat cle rechter over de
gronll bij die !Jeschonwingen de aarcl van
cUe aide bepaalcl heeft en de conclusies
van aanlegger op dit punt op passencle
wijze beantwoorcl heeft;

Over het tweecle onderdeel :
Overwegencle clat het bestreclen arrEst,
na uit de termen zelf van de door aanlegger omlertekencle akte de draagwijclte
ervan te hebben vastgesteld, verklaanl
heeft << clat de aanwezigheicl van de stempel van notaris Tytgat onderaan de tekst
van het meer becloelcl !Jescheicl in onclerha vig geval van elk belang ontbloot is;
clat bet aanJ)rengen van die stempel inclerdaad niet voor gevolg kon hebben de
wezenlijke juriclische lJetekenis van de
tekRt, betekenis die aan beklaagcle klaarblijkelijk bekencl was,. te wijzigen » ;
Overwegende dat het hof van beroep
lloor cUe heschouwingen na fle betekenis
van cle hetwiste akte door de tekst zelf
ervan te hebben bepaalcl, zoals hierhoven
reeds wercl aangehaald, zijn weigering
in onclerhavig geval een juriclisch uitwerk:-;el aan het aanhrengen van de stempel or> die akte toe te kennen volcloemle
met reclenen heeft omkleecl;
Dat beicle OIHlerdelen van het miclllel
fe~itelijke gTondslag missen;
En overwegencle clat de suhstantiele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rerl!tsvormen nageleefu werclen en dat
de he><lissing overeenkomstig de wet is;
1J. In zover de voorziening tegen de beslissing over de vorclering van ue burgerlijke partij gericht is :
Overwegencle dat aanlegger geen enkel
bijzoncler miclclel inroept;
II. Over de voorziening gericht tegen l!et arrest van 5 augustus 1955
(zaak 2760) :
Over beicle micldelen samen : het eerste,
afgeleicl uit de schencling van artikel 2
van de wet van 20 april 1874, cloorclat
ltet llestreclen arrest de aanvraag om
voorlopige invrijheiclstelling van aanlegger verworpen heeft om reclen clat meer
hepaalcl de verdncl!te geen bijzonclere omstancUgl!eclen voorhrengt welke zijn voorlopige invrijheidstelling zouclen rechtvaarcligen, clan wanneer het niet de verclacl!te is welke zich op uitzonclerlijke omstandigheden moet kunnen heroepen ·om
in vrijheicl te kunnen gestelcl worden
maar, integencleel, er uitzonclerlijke omstamligl!eclen moeten voorhanclen zijn om
hem niet in vrijheicl te stellen, daar,
inclerclaacl, de normale toestancl van de
verclachte niet de verlenging van het aanhouclingsmandaat is, clat slechts overwegencl tot beveUiging van het gerechtelijk
onclerzoek strekken moet; het tweecle, afgeleicl nit de schencling van artikel 97 van
de Gronclwet, cloorclat het bestreclen arrest
niet volcloencle gemotiveerd is : eerste onclercleel, waar het de miclclelen niet beantwoord heeft waarhij aanlegger in zijn
verzoekscbrift deed geld en cla t er geen
termen mee~· waren om zijn voorlopige
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heclltenis te llandllaven, daar hij zelf
aangelloden lleeft zich vrijwillig onder
politietopzicllt te stellen; tweede onderdeel, waar -llet verwijzen naar de openbare orde, in het algemeen en zeker bij
aanwezigheid van conclusies, niet als
een voldoende motivering kan gelden~ en
tot een vast cliche ontaardt, dan wanneer, overigens, de wet op de voorlopige
llechtenis niet llepaald over « openbare
orde ll spreekt, doch enkel over de <<openhare veiligheid ll, hetgeen eigenlijk de
st:Uitsinriehtirg of nog bet leven cler burgers· belloelt, en niet ernstig kan volhom1en worden !lat venlachte hetzij de
pne, hetzij het andere zou bedreigen en
tlan wanneer, in elk geval, de kamer van
inlJesclmllligingstelling de concrete gegeyens van dit gevaar had moeten uiteenzetten :
·On•rwegemle dat de kamer van inbeschuldigingstelling, uitspraak doende op
Pen verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, overeenkomstig artikel 7 van de wet
nn 20 april 18H gewijzi'g<l bi,i de wet
yan 20 juni 189H, alleen client te onderzoeken of het openbaar belang het handhaven der hechtenis vereist;
Overwegencle clat het bestreclen arrest
het bestaan van dit vereiste vastgestelcl
heeft door, onclermeer, erop te wijzen
<< dat er geen redenen voorb.anclen zijn
om de hechtenis van verdachte te doen
ophouden ll en verder << dat de voorlopige
lleclltenis nog steeds vereist voorkomt
met het oog op het openbaar belang ll;
Dat het, na die vaststelling, niet gelloutlen was de aanvoering·en, waarbij
zulks in feite door aanlegger betwist
werd, te weerleggen, noch de concrete
gegevens van het vastgestelcl vereiste nacler te bepalen;
Dat geen van beide micldelen kan aangenomen worden ;
En overwegende clat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat
<le beslissing overeenkomstig de wet js;
Om die redenen, voegt samen de zaken
op de algemene rol ing<~schreven sub
-11is 272() en 2160; verwerpt de voorzieningen ; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
3 october 1955. ~ 2" kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raaclsheer waarnemend voorzitter.
V e1·slaggeve1·,
H. Huybrechts. - Gelijklttidende conclns·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven,

eerste advocaat-generaal.

2" KAMER. \TERKEER. -

DAT EEN OPENBARE WEG ZULK KENMERK NIET
VERTOONT. BESLISSING STEUNEND OP m:rl'ELIJKE VASTSTELLINGEN. SOUVEREINE BEOOROELI:-10.

De rechte1· over de g1·ond beslist souverei-n, op gi·ond va-n feitelij lee vaststell-ingen eige-n aan de plaatsligging, dat
het op een bepaalde plaats niet om een
OJJenbare weg met verscheidene ·rijba'llen {fa at (1). (Koninklijk besluit van
8 april1954, art. 16, 2, a.)
(GRAFF, T COLSON.)
ARREST.

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 febrnari 1955 gewezen door
de Reclltbank van eerste aanleg te Antwerpen;
Over llet eerste micldel, afgeleid nit de
schemling· van artikel 97 van de Gronclwet, cloordat de rechtbank de door betichte in conclusies niteengezette micldelen
noch onderzocht noch weerlegcl heeft :
Overwegende dat het bestreden vonnis
met reclenen omkleed is en aanlegger verznimt de in zi.in conclusies ingeroepenmiddelen aan te duiden, welke niet zouden
beantwoord geweest zijn, clat het mirldel
wegens zijn oncluidelijkheicl niet ontvankelijk is;
Over het tweede micldel en het c1ert1e
micldel samen, het tweede, afgeleid nit
de schencling van artikel 10, 2, a, van
het koninklijk besluit van 8 april 1954,
doordat het bestreden vonnis, na vastgestelcl te hebbeu dat Colson een openbare
weg volgde die aan geen enkele der door
artikel 10 voorziene criteria beantwoorclcle, hem nochtans de recllten van
t1e prioritaire weggebruiker op grond van
artikel 15 van het koninklijk besluit van
8 april 1954 heeft toegekend, dan wanneer, zoals ondnbbelzinnig nit de regelmatig door eiser genomen conclnsies blijkt,
eiser ter zake krachtens artikel 16, 2, a,
van llet koninklijk beslnit van 8 april
1954 over de prioriteit genoot; doordat
het 'bestreden vonnis, zich stennend op
andere clan de door de wet voorziene criteria, na vastgesteld te hebben dat de
verscheiden rijbanen die de door eiser
gevolgcle Ankerrui nitmaken, gescheiden
waren door de tnnnelinrij, die de Ankerrui op gans haar lengte in· tweeen deelt,
en het verkeer er in beide richtingen is
toegelaten, daaruit afleidt dat de Ankerrui geen openbare weg met verscheiclene
rijbanen is; dan wanneer de wetsbepalingen betreffende het verkeer het gedeelte ·

3 october 1955

0PENBARE WEG ME'l' VERSOHEIDENE IUJBANEN. V ONNIS BESLISSEI\'D

(1) Arg. verbr., 17 september 1951 (A1T.
Ve•·b•·., 1952·, blz. 3; Bull. en PAsrc., 1952, I,

5, en nota 1).

-62van de openbare Wt'g dat voor het voertuigenverkeer in bet algemeen is ingericht als rijbaan bescbouwen en uit de
bescbouwingen van het bestreden vonnis
overvloedig blijkt dat de Ankerrui -- die
zelf de verlenging is van de Oude Leeuwenrui welke algemeen liescbouw!l wordt
als een openbare weg met verscheidene
rijbanen - een openbare weg is bestaande
zo niet uit drie, minstens nit twee <lelen
ingericht het ene voor bet verkeer in bet
algemeen.langs weerzijden van de tunnelinrij, bet andere ingerich t voor hct verkeer in het algemeen da t van de tunnel
gebruik maakt; dan wanneer de wetsbepalingen betreffende het verkeer niet uit
het begrip « openbare weg met verscheidene rijllanen ll uitsluiten twee of meerdere rijwegen die nauw evenwijdig zijn,
niet door gebouwen gescheiden zijn, waar
de zichtbaarheid van het verkeer van een
rijbaan op de andere steeds mogelijk is,
die dezelfde naam en aan begin en aan
het uiteinde dragen, zoals in regelmatig
genomen conclusies· gesteld, en trouwens
niet naar behoren door het bestreden
vonnis weerlegd wen1 en door clwarswegen
ver!Jonden zijn cUe lloorgang van een rijlman tot de andere, en van elke rij!Jaan
tot de tunnel, toelaten; het derde, afgeleid uit de schending van artikel 16, 4,
van het koninklijk besluit van 8 april
1954, doordat h·et !Jestreden vonnis heeft
lleslist <lat eiser in verbreking voor de
door verweerder geleden schade verantwoordelijk dient gesteld, dan wanneer,
zoals uit de in het eerste middel nader
omschreven argumenten blijkt eiser krachtens artikel 16, A, a, over de prioriteit genoot en het plots opdagen van een 'wagen
uit een secundaire straat in volkomen
miskenning van al de inzake verkeer gel<lende voorschriften ontegensprekelijk voor
eiser een onvoorzienlmre hindernis heeft
uitgemaakt; dan wanneer uit de bewoor<lingen van artikel 16, 4, op overduidelijke wijze blijkt dat de prioriteit, waarover eiser in onderhavig geval genoot, onafhankelijk is van de sneTheid waarmede
hij rijdt, vermits tle secunrlaire weggebruiker slechts verder mag rijden inrlien
hij zulks, gelet op de snellleid van de
secundaire weggebruiker, zonder gevaar
voor ongevallen kan doen, en trouwens
niet bewezen is noch ooit beweerd werd
dat eiser met een overdreven snelheid
reed :
Overwegende dat de rechter ove1' de
grond, in onderhavig geval, op grand van
feitelijke vaststellingen eigen nan de
plaatsligging, souverein geoordeeld heeft
·dat de plaats waar het ongeval zich voordeed geen openbare weg met verscheidene
rijbanen is; dat hij desbetreft'end in
feite vaststelt dat ter gezegde plaats
(Ankerrui) de « inrij )) van een tunnel

gelegen is, da t deze « innJ )) een helling
vertoont die op korte afstand reeds verscheidene meters dieper dan het wegdek
van de Ankerrui ligt ; dat deze helling
meer dan 10 meters breed is; dat de
Ankerrui op gans haar Iengte door cle
<< inrij )) van de tunnel in tweeen verdeelc1
is; dat er geen clwarsverbinding tussen
de aan weerszijclen gelegen rijwegen bestaat en dat op beide zijrijwegen het
verkeer in beide richtingen toegelatE'n is;
Overwegende dat, door aldus op groncl
van deze feitelijke gegevens te oordelen,
dat het ter zake niet om een openbare
weg- met vers<'heidene rijhanen ging, de
rechter over de grond geen enkele wetsbepaling ges.chonden heeft, en wel heeft
kunnen beslrssen da t aanlegger de doorgang moest vrijlaten voor verweerder die
van rechts kwam;
Dat het tweede en c1erc1e ·middel niet
kunnen nangenomen worden;
Voor zoveel de voorziening de beslissing
bedoelt gewezen :
1 o 01·er de puhlieke vordering :
Overwegende dat de substantiele of
op straf Yan nietigheid voorgeschreven
rech tsvormen nageleefd werden en da t
de beslissing overeenkomstig de wet is;
2° Over de bnrgerlijke vordering :
0Yerwegende dat aanlegger geen enkel
bijzonder mid del inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

:J october 1935. - 2° kamer. - Voot·zUter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggevet·,
H. Hutsaert. ~ Gelijkluidende oonolusie,
H. HogE'r Janssens t1e Bisthoven, eerste
ac1vocaa t-g·enernal.
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STRAF. -

GELDBOE1'E. OPDECIEJ\>IEN.
WET VAN 5 MAART 1952. VAN TOEPASSING
OP ALLE GELDBOE'l'EN VAN STRAFRECHTERLI.JKE
AARD.

Behondens de ttitdntlvl.:elijk voorziene u.itzonrleringen, is de wet van 5 maart 1U5;2,
rlie de stt·af·reol!terUjlce geldboeten met
190 rleciemen ·~;e·rl10ogt, van toepassiu!l
op alle rJeldboeten van straft·eohterUjl>e
nard rUe uit hoofde van sedet·t haar in
voer1e treden gepleegde misdt'ijven uitgespmken ·worden (1).
(1) Zie onder meer verbr., 13 juli 1925 (Bull.
en PASIC., 1925, !, 344); 5 juli 1943 (Arr.
Yerb1·., 1943, biz. 157; Bull. en PASIC., 1943,

I, 282).

63(VAN DER MEERSOH.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 april 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
In zover tle voorziening tegen de beslisHing· over de publieke vorclering gericht
is :
Over de eerste vijf middelen... (zonder
belang.)

goeding toe te kennen, een deskundige
aan te stellen en de zaak voor verdere
behandeling tot zich te trek ken;
Overwegende dat dergelijke beslissing
geen einclbeslissing is naar de zin van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering en het middel derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
3 october 1955. ~ 2e kamer. - Voo1·zitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemencl voorzitter.
Verslaggevm·,
H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie,

Over het zesde micldel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 1 en 2 van de
wet van 5 maart 1952, cloorclat het bestreden arrest ten onrechte opdeciemen toepast clan wanneer « tle boete vastgelegcl
werd door een wet met een maximum dat
J;:larrrblijkelijl..: elke vennenignlldiging
uitsluit >> :
Overwegemle clat de wet van 5 inaart
1952, behouclens de uitzonderingen welke
uitdrukkelijk voorzien worden, van toevassing is op alle geltll>oeten van strafreclJtelijke aard die vanaf bet in vol'g;e
treden van de wet door de hoven en
rechtbanken toegepast worden, (laar deze
wPt nkt antlers bedoelt dan de voet der
geWboeten aan de werkelijke waarde van
de munt aan te passen;
Overwegende dat de bedoelde geldboeten (1) een strafrechtelijk karakter hebhen en door geen uitclrukkelijke uitzonderingsbepaling aan de toepassing van de
wet van 5 maart 1952 onttrokken worden;
Dat het middelnaar recht faalt;
En overwegende dat de substanttele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
re~htsvormen nagelee.f'd werden en clat de
bes,lissing overeenkomstig de wet is;
In zover de voorziening tegen de beslissing over de burgerlijke vordering van
verweerder tegen aanlegger gericht is :
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van artikel 3 van de wet van
17 april1878, doorclat het bestreden arrest
de burgerlijke vorderingen ontvankelijk
verklaart, dan wanneer aanlegger in zijn
cunclusies voorgehouclen had dat de door
de burgerlijke partij geleden scbade
voortkomend namelijk van bet verzuim
van bijdrage niet het gevolg is van een
misllrijf vermits die bijdrage verschuldigd
is ingevolge een andere wetgeving die ter
zake niet wordt ingeroepen;
Overwegende dat het arrest zich ertoe
beperkt de burgerlijke vordering ontvankelijk te verklaren, een provisionele ver-

leia dat de rechten van de ve1·dediging
werden geschonden door het feit dat de
datrvaanUng .nieUg was orndat zij de daturn van de ten laste van aanlegger gelegde feiten niet ve1·rneldde, dan wan.nee1· het arrest vaststelt dat aanlegge1·
· zich niet nopens d'ie feiten heeft lc~tnnen
veruissen en dat hij zich ten g1·onde
verdedigd heeft (2).
2° Schendt niet het gezag van het door
een vonnis van vrijspraak gewijsde het
ari·est dat dezelfde belclaagde ~tit hoof-

(1) Het gold ter zake geldboeten gesteld
door de artikelen 16, 17 en 18 van de besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststelling van bet
statuut der paritaire comite's.

(2) Verbr ., 6 maart 1916 (Bull. en PAsrc.,
1917, I, 60); 1 februari 1926 (ibid., 1926, I,
206); 29 october 1951 (A1'1'. Ye•·b,·., 1952,
blz. 96; Bull. en PASIC., 1952, I, 103).

H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.
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1°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.- STRAFZAKEN.- J\IIIDDEL HIERUIT
AFGELEID DAT DE NIETIGHEID , VAN DE DAGYAARDING DE Ul'l'OEFENING YAN DE REOHTEN
VAN DE VERDEDIGING VERHINDERD HEEF'.r. ARREST vASTS'l'ELLEND DAT DE AANLEGGER
ZIOH NIET NOPENS DE 'l'ELASTGELEGDE FEI'l'EN
HEEFT KUNNEN VERGISSEN EN DA'f HIJ ZIOH
'l'EN GRONDE HEEFT vERDEDIGD. GEEN
SPHENDING VAN DE REOH'l'EN VAN DE VERDEDIGING.
2° GEWIJSDE. - S'I'RAFZAKEN. - VoNNIS
VAN VRI.TSPRAAK. - BEKLAAGDE LATER OIT
HOOFDE VAN ANDERE FElTEN VEROORDEELD. GEEN TEGENSTRI.TDIGHEID 'l'USSEN DE MOTIEVEN VAN DE BESLISSING VAN VEROORDELING
EN DE VASTS'l'ELLINGEN VAN HE'!' vONNIS VAN
VRIJSPRAAK. - GE.EN SOHENDING VAN RET
GEWIJSDE.
3° DAGVAARI)ING. STRAFZAKEN.
VERMELDING VAN DE WE'l'SBEPALINGEN.
VERMELDING NIET vEREIST.

1° Is niet gegrond het rniddel hientit afge-

-64de van andere feiten vemordeelt en
waa·rvan de motieven niet met de vaststellingen van het eerste vonnis onverenigbac~1" z·ljn.

3° De vermelding, in het ea;ploot van dagvaa1"ding, van de wetsbepalingen wcwrop de vervolging stettnt W01"dt door geen
wettelcst vere·ist (1).
(VAN PERCK EN P. V. B. A. << PERCKA SIGAREN ll,
'1'. BELGISCHE S'l'AA'l'.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 maart 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het eerste milldel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 182 en 183 van
het Wetboek van strafvordering, doordat
de dagvaarding de datum niet vermeldt
waarop de ten laste van aanlegger gelegde
feiten werden gepleegcl, zoclat cleze· dagvaarcling nietig is en de .rechten cler verdecliging gekrenkt werclen;
Overwegencle clat het bestreclen ai·rest
erop wijst clat, zo de clagvaarcling· de datum der telastgelegcle feiten niet vermeldt, aanleggers niettemin zich niet hebben kunnen vergissen. nopens deze feiten,
die zij zeer wel kenclen en waarop zij
zich trouwens, zowel v66r de eerste rechter als v66r het Hof van beroep te Brussel, verdecligd hebben;
Overwegende dat uit deze vaststellingen
blijkt dat becloelll gemis aan datum de
verdediging · van aanleggers geenszins
heeft verhinderll, zodat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede miclclel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1317 tot 1320,
1350 en 1351 van het Burgerlijk Wetboek,
doorclat het bestreclen arrest het gezag
van het door het vonnis ller Oorrectionele
Rechtbank te Antwerpen, del. 25 november
1952 gewijscle heeft geschonclen, uaar clit,
in kracht van gewijscle vonnis, vastgestelcl
had clat aanlegger geen werkzaamheid in
de tabakfabriek verrichte, dat het hem
ten laste gelegd wanbedrljil' zijn persoonlijk feit niet kon zijn en clat de getuigenissen van Seels en Dillen niet betrouwbaar waren, dan wanneer de beweegredenen van het bestreclen arrest niet met
deze vaststellingen verenigbaar zijn;
Overwegemle dat bedoeld vonnis van
25 november 1952 uitspraak heeft gedaan
over een vervolging wegens valsheid in
geschriften gepleegd in twee loonboeken
en in twee registers der accijnzen, en gebruik dezer valse geschriften, terwijl
(1) Verbr., 8 mei 1944 (Bttll. en PAsrc., 1944,
I, 343).

het bestreden arrest beslist heeft over betichtingen van verkoop van sigaren en
sigarillo's zonder fiscale bancljes, aankoop
van gefabriceercle tabak die niet van gezeg!le bancljes voorzien was en van een
tekort van 500 dezer bancljes bij een nazicllt van aanleggers rekening;
Overwegende dat vermits de oorzaak
van cleze beicle publieke vorlleringen niet
dezelfcle is, aanlegger de exceptie van het
gewijsde niet vermag in te roepen;
Overwegenlle, trouwens, clat het vonnis van 25 november 1952, uitclrukkelijk
vermelclt clat het misclrijf, welk llet persoonlijk feit van aanlE'ggE'r niet kan zijn,
enkel de valsheicl in geschriftE'n betreft;
Dat het bestreden arrest niet enkel
steunt op de verklaringen van Seels en
Dillen cloch ook op cleze van Nyssen, op
de stnkken van de procedure van onderzoek alsmecle op de stellige bekentenissen
van aanlegger zelf;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het clercle midclel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 182 en 183 van
het Wetboek van strafvorclering en van
het « gerechtelijk contract ll, cloordat de
clagvaarcling de wetsbepaling niet vermelclt waarop de tegen aanlegster ingestelcle vervolging steunt;
Overwegencle dat geen wettekst vereist
llat de dagvaarlling zulke vermelcling zou
dragen;
Dat het middel in rechte faalt;
En overwegencle dat de substantiic\le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanleggers tot de kosten.
il october 1933. - :!.0 kamer. - Foor~it
te1·, H. Vandermerscll, raaclsheer waarnemend voorzitter.
V erslaggever,
H. De Bersaques. - Gelijkluidende conclt~sie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat-generaal.
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VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST ONTSTAAN).
0NGEOORLOOFDE DAAD VAN EEN ORGAAN VAN
DE S'l'AA'l'. AAN DE S'l'AA'l' VEROORZAAK'l'E
SCHADE. VORDERING VAN DE S'l'AA'l' TOT
HERS'l'ELLING VAN DE SCHADE 'l'EGEN DE DADER.
0N'l'VANKELIJ'KHEID.

De. omstandigheicl dat de dader van een
onrteoorlootd feit dat schade aan clc
Staat veroorzaalct heett een van dezes
rn·ganen ¥s wellce in die. hoedanigheicl
gehandelcl heett, neemt met weg dat de

I
-65Staat rJerechUg<l ·is van <le <la<ler rle
herstelling van die scha<le te eisen

(Burgerlijk Wetboek, art. 1382).
(IlELGISOHE STAAT,
ARREST.

'!'.

DOM.)

onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant· van de gedeeltelijk vernietigde
heslissing; veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwijst de aldus beperkte .zaak
naar het militair gerechtshof, anders sa"
mengesteld.

3 october 1955. ~ ZO kamer. - VoorzU"
te1·, H. Vandermersch, raaclsheer waar"
HET IIOF;
Gelet op het bestreden nemend voorzitter.
Verslarmever,
arrest, up 15 maart 19G5 gewezen door H. Rutsaert. - Gelijlclwidende conclu.sie,
llet militair gerechtshof;
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
Over het eerste middel, afgeleid nit de advocaat"generaal. - Pleite·r, H. della
schending van de artikelen 1382, 1383,
IJ'aille d'Huysse.
1384 van het Burgerlijk vVetboek, 1, 3, 4
van <le wet del. 17 april 1878, en 97 van de
Gromlwet, doordat het bestreden arrest
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eiser << onontvankelijk en ongegrond ver"
klaart om zich burgerlijke partij aan te
stellen en om de herstelling· van de schade VERKEER. ·- TELAS'l'LEGGING VAN INBREUK
die hem berokkend werd te bekomen, om
.0!' ARTIKEL 57, 1°, C, VAN HE'l' KONINKLIJK
reden <lat Yerweerder, die door zijn on"
BESLUI'l' VAN 1 FEBRUARI 193J. - lNBREUK
voorzichtigheid het ongeval en de schade
AFHANKELIJK VAN EEN FEI'l'ELIJKE OMSTANveroorzaald heeft, een orgaan van de
DIGHEID. - ARREST IJESLISSEND DA'l' DIE
Staat was en dat de disciplinaire font, die
OMSTANDIGTIEID ZONDER IJELANG IS EN DE TE"
hij beging met het stuur te nemen, << niet
LASTLEGQING NIET IJEWEZEN VERKLAREND. van aard is hem die hoedanigheid te out"
- 0NWETTELIJKHEID.
nemen )), dan wanneer het feit dat ver"
weerder het orgaan van de Staat zou ge" Is onwetteUjk het arrest waa·rbij besli&t
weest zijn en dat hij door een discipli"
wordt <lat de omstandigheid dat de weu
naire font te begaan die hoedanigheid
wnwri.n de beklaagde z·ich wUde begeven
niet zou verloren hebben, zijn aanspra"
nl £lan niet PTivaat eigen<lom is zonder
kelijkheid ero <lelicto op grond van arti"
belam[! ·is en de inb·J·e·ltlio op wrUlcel 51,
kel 1382 van het Burgerlijk Wethoek,
to, c, vnn de TVegco<le van 1 febntari
tegenover elke persoon die door zijn font ·
1.9Slt n1et bewezen verlclaar<l wordt, dnn
benadeeld werd niet wegneemt, waaruit
wwnneer. ter zalce, de beslissinq al dan
volgt dat de Belgische Staat ontvankelijk
niet of de belclaagde die ?'e[!leinentai?·e
en gegrond was om de herstelling van de
bepaling had mislren<l vwn £l'ie omstan"
door de font van verweerder veroorzaakte
d·igheid afhing.
schade te vorderen :
Overwegende dat de bestreden beslis"
(HUBREOHTS EN SIMONS, T. SMITS EN DE NA"
sing cle vordering van de Belgische Staat,
TIONALE MAATSCHAP!'IJ VAN IJUURTSI'OOH Wf>
tot toekenning van schadevergoeding we"
GEN.)
gens de door verweerder veroorzaakte
AHREST.
schade, niet ontvankelijk verklaarde, om
reden dat laatstgenoemde, bij het bestu"
HE'r HOF; - Gelet op het llestreUen
ren van de auto ten tijde Yan het bespro"
011 1 maal't Hl55 gewezen door bet
ken verkeersongeval als orgaan van de arrest,
Hof van beroep te Brussel;
Staat handelde;
Over het tweede middel, afgeleid nit
Overwegende dat, in de veronderstelling
dat verweerder hij het veroorzaken hij de sehending van artikel 3, 1°, van het
het kwestieuze verkeersongeval als or" .koninklijk besluit van 1 februari 1934.
gaan van de Staat zou gehandeld hebhen, doordat bet bestreden arrest beslist dat
cleze omstandigheid dan nog niet voor de omstancligheid dat ue weg waarin be"
gevolg zou hebben de vordering t 0 t scha" tichte zich wilde begeYen al dan niet pri"
<levergoeding van aanlegger niet ontvan" vaat eigendom is voor de toepassing van
kelijk te maken; dat immers elk door de reglementen op het verkeer zonder
een ongeoorloofde handeling benadeelde belang is, en· deze reglementen toepast,
persoon ertoe gerechtigd is schadevergoe" dan wanneer cle reglementen 011 het ver"
cling te eisen van degene door wiens keer niet van toepassing zijn op het ver"
keer op wegen die de private eigendom
schuld de schade is ontstaan;
van particuliercn zijn :
Dat het middel bijgevolg gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestre"
Overwegende dat verweerder Smits we"
den arrest in zover het het bestreden gens inbreuk op de artikelen 418"420 van
vonnis te niet doet en· de eis van de bur" het Strafwethoek en tevens op artikPl 57,
gerlijke partij onontvankelijk en onge" 1, c, 'i'an het koninklijk besluit van 1 fe"
grond verklaart; beveelt dat melding van bruari 1934 vervolgd werd om, weg"
VlilRIJR., 1956. - 5
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gebruiker zijnde die rijbewegingen uitvoert, de doorgang voor de in beweging
zijnde weggebruikers niet te hebben vrijgelaten;
Overwegende dat, indien het bestreden
arrest enerzijds aanstipt dat de weg
waarin verweerder zich wilde begeven
midclenin een steenweg bevat met aan
de ene kant een verhoogde berm en aan
de andere kant een gelijkgrondse boordweg, en dat de weg voor het verkeer
naar het spoorwegstation gebruikt wordt,
het anderzijds vaststelt dat aan de ingang van deze weg zich een plaat zonder
reglementair karakter, doch met het verbodsteken << verboden irrgang ll bevindt
en yerder beslist dat de omstamligheid
of deze weg al dan niet privaat eigendom
is voor de toepassing van de reglementen
op hct verkeer zonder belang is;
Overwegende dat nochtans van het antwoord op laatstvermelde vraag de beslissing afhangt of verweeruer al dan niet
als een rijbeweging uitvoerend naar de
zii:t van artikel 57, 1, a, kan- beschouwd
worden en bijgevolg de doorgangsvoorrang aan aanlegger verscliuldigd was;
Overwegende dat llet bestreden arrest
aldus verzuimd lleeft het al dan niet voorhanden zijn van een van de bestanddelen
van de ten laste van verweerder aangehaalde wetsovertreding na te gaan en
de in het miduel aangehaalde bepaling
geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden· arrest, in zover het over de burgerlijke vorderingen van aanlegger' en: over
de kosten uitspraak cloet; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde
beslissing; veroorcleelt vei·weerders tot
de kosten; -,erwijst de zaak naar het Hof ·
van beroep te Gent.
3 october 1955. - 2e kamer. - l'oOJ·zUte·l", H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
F erslaggever,
H. Hutsaert. - Gelijkluiclende ao110l·us·ie,
H. Hoger .Janssens de Bisthoven, eerste

'ad vocaa t-generaal.
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VFJRKEEH. Doon DE WETGEVING BE'l'REFFENDE DE VERKEERSPOLITIE VOORZIENE
ON'l'ZE'l'TING VAN HET RECH'l' 'l'E IlES'l'UREN. VooRWERP.

VERBHEKING. UITGES'l'REKTHEID. STRAFZAKEN. 0P DE WETGEYING IlETREFFENDE DE VERKEERSPOLITIE GEGRONDE Sl'RAF
VAN ONTZETTING VAN HE'l' RECHT TE BES'l'UREN. VER!lREKING OMDA'l' RET VONNIS,
JlENE\'ENS DE ON1'ZE'l"l'ING VAN HE'!' RECHT EEN
YOERTUIG 'l'E llERTUREN, OOK DIE VAN HE'l'
RECHT EEN LUCHTSCHIP 'l'E !lES'l'UREN OF EEN
RIJDIEU TE GELEIDEN HEEF'l' UITGESPROKEN.
ALGEHELE VERBREKING.

3°

VERWI.JZING NA VEHBREKING. S'l'RAFZAKEN. VERBREJKING OMDA1' DE
RECHTER, BENEVENS DE ONTZET'l'ING VAN RET
RECHT ~;EN YOERTUIG TE BES'l'UREN, OOK DIE
VAN HEr IlECHl' EEN IXCHTSCHIP TE BESTUREN OD' EEN RIJDIE~ 'l'E GELEIDEN HEFJFT UJ'l'GESPROKEN. VERBREKING MET VERWI.TZING.

1 o De door de wetuevi-ng betl'effende de
ve·rkee·rspolit-ie voorziene stTaf van ontzetting van het 1·echt te bestu·ren geldt
alleen voor het best·lf'l·e-n van een voe-r·
t1tig; cle reahter vennag ze niet tot het
best·zwen van ee-n luahtsah·ip of het gcleiden van ee-n rijd·ie·r 11itstrekken (1l _
(Wet van 1 augustus 1899, art. 2 en 2bis,

gewijzigd door de wet van 1 augustus
1924, art. 2 en 3.)
2° Wannee1· ecn 'Vonnis wordt verb?'oken

orndat de 1·echter, bcnevens ae ontzettin11
van het recht een voertwi[l te bestm·en,
onwettelijk oolc d·ie van het recht een
luchtschip te bestm·e-n of een r'ijclier te
r1eleiden heeft uitgeszwoken, is de vm·brelcing algeheel (2).
3° vYannee·r ee'/l 'Donn-is ve1·b-roken ·u)ord t
mndat de reahter, beHevcns de ontzettin{l
van het 1·echt een 1)oert1ti{J te besturen,
onwetteli.ik oolc llie van het 1·eaht een
i
l1tahtschip te best·u.ren of een rijd,im· te
·
ueleidefl, heeft uitgesp1·oTcen, gesahiedt
·
ae verbreking m.et ve1·wijzing (3).

(1) Verbr., 5 april en 28 juni 1954 (Bull. en
PASIC., 1954, l,. 689 en 937).
door de wet van 1 augustus 1924), en de andere
(2) en (3) Sic· verbr., 28 juni 1954 (Bull. en · door de besluitwet van 14 november 1939 betrefPAsiC., 1954, I, 937). - Oo·ntra : verbr., 14 juli
fende de beteugeling van de dronkenschap. De
1952 (Arr. T'_erb1·., 1952, blz. 661; Bull. en
rechter die de tweede dezer straffen uitspreekt
PASIC., 1952, I, 750) en 5 april 1954- (Bitll. en ·in een geval waarin de \vet hem slechts · toePAsrc., 1954, I, 689), arresten die gedeeltelijk
laat de eerste- uit te spreken, past een onwetve~'breken, zonder verwijzing. Vergel. voltelijke- straf toe. He t hof vermag bet niet zelf
1 g~n.d
arrest.
-die onwettelijke straf te vervangen. Is het niet
· -'De straf van ontzetting van het recht een
wat het gedaan l1eeft wanneer bet, in zulkc
voertuig te besturen en de straf van ontzetting
gevallen, de beslissing bij wijze -van inkorvan -het recht een voertuig of een luchtschip - ting verbroken heeft? (Zie betreffende clit
'te besturen of een rijdier t<) geleiden zijn onpunt : « Propos sur I' article 95 de la Consti.derscheiden straffen, voorzien de ene door de
tution », rede uitgesproken door de H. R.AOUL
wetgeving betreffende' de verkeerspolitie (wet
HAYOIT DE TERMICOURT, procureur-generaal, op
van 1 augustus 1899, ,a,i·t., ·2 en 2bis; gewijzig;d
15 september 1954, biz. 8 tot 12.)
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(HEYLEN.)
ARREST.

Dat het eerste onderdeel van het middel dienvolgens niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende liat de rechter over de
gTond, de schulll van aanlegger op grond
van zijn gedragen tijdens het vooronderzoek, als vaststaande beschouwende niet
gehouden was de in het tweede onderdeel
van het middel bedoelde loutere argumenten te beantwoorden;
Dat het tweede omlerdeel van het mid-del niet kan aangenomen worden;
En overwegende tlat, behalve wat de beslissing betreft die het voorwerp van het
middel van ambtswege uitmaakt, de substanWlle of op straf yan nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is:
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zover het, het vonnis van
de eerste rechter bevestigd lweft waar
dit aanlegger veroordeeld heeft op grond
van betichting B (vluchtmisdrijf) tot
200 frank boete gebracht op 4.000 frank
met een vervangende gevangenisstraf van
30 dagen alsook tot ontzetting voor een
termijn van een maand van het reeht een
voertuig of luchtschip te besturen of een
rijdier te geleiden en tot de kosten; beveelt dat melding ·van onderhavig arrest
zal gemaakt worden op de kant v~n de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwerpt de voorziening voor het overige;
laat drie vierden van de kosten ten laste
van de Staat, veroordeelt aanlegger tot
het overige vierde; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtllank van eerste aanleg te Mechelen, zetelende in hoger beroep.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 maart 1955 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen;
Over het middel van ambtswege, afgeleid uit de schending van artikel 2 van de
wet van 1 augustus 1899 gewijzigd door
artikel 3 van de wet van 1 augustus 1924,
doordat het bestreden vonnis, bij bevestiging van de lJeslissing waartegen beroep, aanlegger ,>oor een termijn van een
maand ontzet heeft van het recht een
voertuig of luchtschip te besturen of een
rijdier te geleiden, dan wanneer de aangehaalde wetsbepaling slechts de vervallenverklaring van het recht een rijtuig te
voeren voorziet;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
in strijd met de bepaling van artikel .2
van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd bij artikel 3 vrtn de wet van 1 augustus 1924, waarop het steunt, aanlegger
voor een maand ontzet heeft · van het
recht een luchtschip te besturen of een
rij dier te geleiden;
Overwegende dat lieze onwettig uitgesproken straf een bestanddeel van de
hoofdstraf uitmaakt en dat haar onwettelijkheid de onwettelijkheid medebrengt
>an de wegens lie betichting van vluchtmisdrijf uitgesproken veroordeling;
Over het door aanleg·ger opgeworpen
middel, afgeleid nit de schending van
artikel 97 van de Grondwet; eerste onderdee!, doordat het bestreden vonnis aanneemt dat de vroegere gedraging van aanlegger, die tijdens het vooronderzoek de
politiediensten stelselmatig heeft ontwe.'J octobpr HJ55. - 2~ kamer. - Foon:itken en een eonfrontatie ter gepasten tijde ter, H. Vandermerseh, raalisheer waaronmogelijk heeft gemaakt strijdig is nememl voorzitter.
Verslaygever,
met zijn huidige ontkenningen van ver- H. Rutsaert. - GeUjlcluiclencle conclusie,
antwoordelijkheid, dan wanneer aan- H. Roger Janssens de Bisthoven, eE'rste
legger van den !Jeginne af zijn onschuld advocaat-generaal.
staande heeft gehouden en de namen van
de getuigen heeft opgegeven die zijn stelsel konden bevestigen; tweede onderdeel,
lioordat het bestreden arrest verzuimd
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heeft te antwoorden op de conelusies van
aanlegger, waarin lieze zich op lie verklaringen van hogeraangehaalde getuigen 1° VERKEER. - STRAF VAN ON'l'ZET'l'lNG
lleriep :
VAN HET REOH'l' EEN VOER'l'UIG 'l'E RESTUREN.
- AANVANG.
Overwegende dat ten gevolge van het
aannemen van net middel van ambtswege, 2° VERBREKING. - UITGESTREKTHEID. S'l'HAFZAKEN. AAN\'ANG VAN DE STRAF VAK
het middel slechts nog belang kan opleveren met betrekking tot de betiehting van
ONTZET'l'ING VAN RET RECHT EE'i VOERTUIG TE
nES'l'UREN. - VoNNrs DAT, voon DIE AANovertreding van artikel 26, 1, van het koninklijk besluit van 8 april 1954;
VANG, EEN ANDERE DATUM REPAALT DAN DIE
WELKE DOOR DE WET VOORZIEN WORD'l', Wat het eerste onderdeel betreft :
GEDEEL'l'ELJ,JKE VERBREKING.,
Overwegenlie dat aanleg·g·er zich ertoe
beperkt een feiteli.ike en. bijgevolg sou- ' 3° VERWI.JZING NA VERBREK!NG. --'vereine beoordeling van de rechter over
S'l'RAFZAKE'.:.
GEDEELTELI.TKE YEHnm~
KING OMDAT, EEN DATUJI.I ONWE'l"l'ELI.TIC REde grond te cri tiseren;
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VAN ON'fZET'l'ING VAN HE'l' RECHT EEN VOERTUIG TE BESTUREN. VERBREKING ZONDER
VERWIJZING.

1 o De straf 'Van ontzetting van het 1·echt
een voertnig te best,uren neemt aanvang
ten dage waarop de besZiss,ing waarbij
zij ~tit,qesprolcen worat lcracht van gewij.~rle verlcr"ijgt (1). (Wet van 1 augus-

tus 1924, art. 2.)
2° l•Vanneer de ve?'b!·eking alleen wonlt
'll'itucsprolcen orndat de rechtm·, voor de
aanvnnrt vnn rle st,raf vnn ontzetting
van het recht een voe?'ht:iu te besturen,
een ct~ule1·e clntnrn heeft bepnnlrl rlnn rUe
weU.·e rle wet q;oorziet, geschieclt Z'ij rJerleelteUjk (2).
3" De ,verb,rel.;'ing d'ie enlcel uUges1WOken
worclt onulat het vonnis onwetteUjk een
dntttrn bepactlrl heeft voor de aanvan,q
vnh rle straf van ontzettinu van het
recht een voertu:ig te best·wren geschiedt
zonde1· ve·rwijz·ing (3).
(EVERAERD.)
ARREST.

HET HOI<'; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 maart 1955 gewezen door
de Correctionele Recht bank te Brugge;
Over het rnidclel van ambtswege, afgeleicl uit de schencling van artikel 2 van
de wet van 1 augustus 1924 :
Overwegencle dat de in voormelcle wetsbepaling voorziene ontzetting een straf
uitmaakt en, clienvolgens, aanvang neemt
ten dage waarop de beslissing waarbij
zij uitgesproken wordt kracht van geWijsde verworven !weft ;
Dat het bestreden vonnis mitsclien, onwettelijk het beroepen vonnis bevestigd
heeft in zover; het beslist had dat bewuste
ontzetting slechts aanvang nemen zal ten
<luge waarop <le door hetzelfde vonnis
vooraf uitgesproken ,zesmaanclelijkse ontzetting zou ophouden ;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantH\le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd
werden en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen vonnis, voor zoveel het, bij bevesti(1) Verbr., 18 april 1955 (Bull. en PASIC.,
, 1955, I, 893; en de nota 1).
(2) en (3) Vel·br., 10•maartl952 (A''''· Verb1·.,
1952,; blz: 370; Bull. en PA&IC., 1952, I, 423).
Daarentegen is de verbreking algeheel en
wordt uitgesproken met verwijzing, wanneer
de, ,onwettelijkheid de straf zelv:e be treft. Zie
verbr" ,20 ,april, 1953 (A1'1'. Yerb1·., 1953,

ging van de beslissing van cle eer·ste rechter, beslist heeft dat de ontzetting voor
een duur van drie maand van het recht
een voertuig of een luchtschip te besturen of een rijdier te geleiden aanvang zal
nemen ten dage waarop de vooraf uitgesproken zesmaandelijkse ontzetting zou
ophouclen; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; laat
de kosten ten laste van de Staat; zegt
dat er geen aanleiding tot verwijzing bestaat.

ze

3 october 1955. kamer. - l'oorzittO'I', H. Vanclermersch, raadsheer waarnemen<l voorzitter.
l'erslnggever,
H. Valentin. - Gelijlcl,widenrle conclusie,
H. Roger .Janssens de Bistlloven, eerste
aclvocaa t-generaaL
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INKOMSTENBELASTINGEN.

AANOU"'E. 'i'E LAAT INGEDIENDE AANGIFTE. 0NREGELMA'l'IOE
AANGIF'l'E.
AANGIF'l'E
WAARYAN DE AANWIJZINGEN NIET'l'EMIN TOT
VESTIGING VAN DE AANSLAG IN ACH'l' KUNNEl!
GENOMEN WORDEN.

Inrl'ien een te lnnt ingediende annuifte in
de inlcomstenbelnstingen nls onregelmnti,q dient _qehomlen, met cle jll1"idisohe
gevolgen -welke e1· ove1'eenkornstig artilcel 56 vnn cle snmengesohalcelde wetten
betreffende de inkomstenbelast-ingen ttit
voortkomen, lc~mnen cle nanwijzingen
d,ie er uit voo1·tvloeien n'iettemin tot
vestiging vn1t rle nnnslag ·in de belnstinu
in ncht genomen worden (4).
(LOUVRIEX, T •. BELGISCHE STAAT,
M!NISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 18 juni 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste micldel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 11, 12, 97 en
112 van de Grondwet, 28, 55 en .56 van cle
samengeschakelde wetten betreffende de
biz. 559; Bull. en PAsrc., 1953, I, 630, en de
nota); 21 december 1953 (An·. Yerbr,, 1954,
biz. 282; B11ll. en PAsrc., 1954, I, 34,1, en de
nota 2); 4 october 1954 (Bull. en PAsrc., 1955,
I, 68) en vorig arrest.
(4) Zie onderaan dit arrest de nota ondertekend W. G. (Bull. en PAsrc., 1956, I, 83).
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van 17 juni 1938 de nationale crisisbelasting instellende, 1315 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestrellen arrest aanleggers aanbod, er toe
strekkende het juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten bij middel van een
deskundig onderzoek van zijn boekhouding te mogen bewijzen, verwerpt om. reclen cleze boekhouding onregelmatig was
zoals « voortvloeit nit de eigen aangifte
van aanlegger die zijn inkomsten vermeld
heeft in het vak voorbehouden aan. degenen die niet regelmatig boekhonden JJ, dan
wanneer deze te laat ingediende aangifte
cloor de aclministratie als niet bestaancle
wercl beschouwd en het hof van beroep
clienvolgens zijn beslissing op een onbestaande aangifte stennt, en dan wanneer
het niet nooclzakelijk is dat een boekhoncling volgens de regels van de boekhouclkundige wetenschap of zelfs van het Wetboek van koophandel gehouden zij om op
fiscaal gebied het bewijs van het bedrag
der belastbare inkomsten te leveren
Over het eerste ondei·deel :
Overwegencle dat het middel niet ontvankelijk is in zover het de artikelen 1315
tot 1322 bedoelt; dat, door te steunen op
een aangifte waarvan het bestaan door
aanlegger betwist wordt, het arrest het
aan de termen van die akte verschulcligd
geloof niet noodzakelijk geschonden heeft;
Overwegende dat, indien een te laat ingediende aangifte door de administratie
als onregelmatig dient gehonden met de
juridische gevolgen welke er overeenkomstig artikel 56 nit voortkomen, de aanwijzingen die er uit voortvloeien · niettemin
tot vestiging van de aanslag in de belasting door de administratie in acht kunnen genomen worden;
Dat het eerste onderdeel van het middel niet kan aangenomen worden;
Over het tweede onderdeel :
Overwegencle dat het middel steun vindt
noch in het bestreden arrest noch in de
stukken waaxop het hof acht vermag te
slaan, dat het derhalve feitelijke grandslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 11, 12, 97
en 112 van de Grondwet, 28, 55 en 56 van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, 2 en 6 van de
wet van 17 jnni 1938 de nationale crisisbelasting instellencle, 1315 tot 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, cloordat het bestreden arrest zich ertoe beperkt te verklaren dat « het vergelijkingspnnt waarnit de administratie de winstpercenten
afgeleid heeft als oordeelknndig verkozen voorkomt; dat aanlegger de gevolgtrekkingen die de administratie op artikel 28 der samengeschakelde wetten

grondt niet door llewijskrachtige elementen afstrijdt JJ, dan wanneer aanlegger in
zijn aanvnllende conclnsies het hof van
lleroep er om verzocht « vast te stellen
dat, volgens het llij het administratief
dossier gevoegde drnkwerk 276A, de enige
schatplichtige, die als vergelijkingspnnt
genomen werd, belast geweest is op een
netto belastbaar bedrijfsinkomen van
107.865 frank voor een bruto-winst van
353.737 frank, hetgeen vergeleken met de
brnto-winsten met een netto-winstpercent
van 30,4" t. h. overeenstemt, dan wanneer
de administratie aanlegger meent te moeten aanslaan op basis van een netto belastbare winst van 313.977 frank voor. een
bruto-winst van 617.111 fr. hetzij op een
percent van 50,7 t. h.; dat er nit deze vergelijking spruit : 1 o dat de vergeleken
schatplichtigen niet hetzelfde zakencijfer
hebben, noch in dezelfde voorwaarden
werken; 2° dat de administratie niet oordeelkundig de belastbare winstuitkomsten
van de schatplichtigen vergeleken heeft,
en systematisch zekere vergelijkingsbestanddelen verwaarloosd heeft die een
rechtstreekse uitwerking op de taxatie
hadden - dat er l1it voortvloeit dat de
administratie geen oordeelknndige toepassing van artikel 28 van de samengeschakelde wetten ov de inkomstenbelastingen
gedaan heeft JJ :
Overwegende dat ten opzichte van het
winstvercentage, hetwelk naar de normale
winsten of baten van soortgelijke belastingplichtigen berekend werd, het bestreden arrest vaststelt llat aanlegger, die
van ambtswege in de belasting aangeslagen werd, gehonden is het bewijs van het
juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten bij te brengen, en beslist, enerzijds, dat het vergelijkingspnnt waarnit
de administratie het winstpercentage afgeleid heeft als oordeelknndig verkozen
voorkomt en, anderzijds, dat aanlegger
de gevolgtrekkingen die de administratie
op artikel 28 van de samengeschakelde
wetten heeft gegrond niet door bewijskrachtige elementen afstrijdt;
Dat het arrest derhalve een jniste toepassing van de aangehaalde wetsbepalingen gedaan heeft en aanleggers conclnsies
passend beantwoord heeft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
4 october 1955. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Delahaye.
Geli:ilcl·widende
conclusie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Ple'iter, H. Van Leynseele.
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1o

INKOMSTENBELASTINGEN.
J<]XTRABELASTING. ~ PERSONENVENNOOTSCliAI'
MET
BEPERK'l'E
AANSPRAKELIJKHEID.
VOORAFGAANDE AANSLAGSVERRICH1'ING, VOOR'ZIEN DOOR ARTIKEL 4, PARAGRAAB' 4, LID 2,
VAN DE WEI' VAN 1G OCTOBER 11J45. VERRICHTING WELKE HET MOET MOGELI,JK :l>fAKEN
'l'E BEPALEN OF ER AANLEIDING TO'l' AANSLAG
IS.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EJXTRADELAS'l'ING. PERSONENVENNOOISCHAl>
BEPERK'l'E
AANSPRAKELIJKHEID.
lifE'!'
VOORAFGAANDE AANSLAGSVERRICH1'ING, VOORZIEN D08R ARTJIOCI, 4, PARAGRAAF 4, LID 2,
VAN DE WET VAN 1() OCTOBER 1945. AARD
VAN DIE VERRICHTING.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. PERSONENVENNOOTSCHAP
MET
BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID.
VOORWAARDEN WAARIN ER AANLEIDING TOT
AANSLAG IN DE EX'l'RABELAS'l'ING IS.

4°

INKOMSTENBELA8TINGEN.
]iJXTHABELAS'l'ING. PERSONENVENNOOTSCHAP
MET BEPERK'l'E AANSPRAKELIJKHEID. TE
YERGELIJKEN ELEMEN'i'EN VOOR RET REFERENTIETIJDPERK EN VOOR HET BELASTBAAH
TIJDPERK.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
KXTRA'iELARTll'\G. ~ PERSONENVENNOOTSCHAP
MET BEPERK'l'E AANSPHAK"LIJKHEID, TE
VERGELIJKEN WINSTEN ZOWEL VOOR HE'l' REFERENTIE'l'IJDPERK ALS VOOR HET BELAS'l'BAAR TIJDPERK
WERKELI.JK 'l'OEGEKENDE
WTNSTEN.

1" lYnnnee·r het onder weer een personen1)ennootsclwp met l!eperkte nnnspralcelijkheid geldt, sclwijft cwtikel 4, pnmqmaf 4, lid 2, van de -wet ·vwn 16 october
i9.15 een voorntgannde aanslausverrichtin[! voor, welke het rnoet mogelijlc mal.;en te betHIJen of m· annle·idin[! tot annsla[! in fle extrnl!elasUnu is (1).
zo De flam· art'ikel 4, paragmaf 4, lirl 2,
vnn de 'l.oet vwn 16 octol!e·r 19~/i '!;Oorzriene
llCrriclltin:J r/.ie ae nanslnr1 in rle e:rtrr£belastinrl ·voo·rnfgaat bestrwt e'l'in bij
de w·inst 1;an de vennootsohnp 1'0o·r het
IJelnstba.ar· tij rltJe·rk !le inkomsten te voeqen well.:e nwn rle vennoten, znnkvoerrlers en andere in a·rt·ikel 2, pwmg·rnaj' .1,
Httern a, van voonnelfle wet bedoelrtc
personen 'll'itgekeer·d werden en rZeze a./du.s tot stnnd gebrachte winst te '!;e-r.f!eliiken met de op clezelfrle wijze bepaalde
u}inst vnn het n'fe·rent·ieUjdpcrk dit
(1) en (2) Raadpl. verbr., 9 november 1954
(Arr. Ye1·br., 1955, blz. 153; Bull. en PAsrc.,
1955 I 210 en conclusies van de H. advocaa t-

gen~ra~l D~mon).

wil ze,(J{Ien door li-ij de winst van flat
f'ij!Zper·k ool.; dezelffle inkomsten te voegen (2).

il > lOr ·is enkel aanleilli-ny tot aansla.v in
de e:Etrabelastinu in rle mnte dnt rlc
-w·inst vnn een personenvennootschap
met beperkte nansp·rakeUjkheirl, bepaald voor het belastbanr· t-ijdper·k flam·
fle cloor n-rUkel 4, pantgrant 4, lid 2, vnn
fle wet· van 16 octobe·r 19.~:; voorziene
·ve-rriohting rUe de a.nnslng ·in ae f!Xtrabelasthi[J voontfgaat, rle op dezelfrle
wijze bepnnlcle 1.vinst vnn het r·eter·entietijll.per·lc te l!oven unat.
4° TToor· fle cutnslng van een pe·rsmtenvennootscl!np met betJerkte nnnspntkeli:ili1! eta 'in fie e:J:tm /Jelnstinfl, z·ijn fle .zowel
voor· het ·rej'erenUet-ijclpeTk als vom· het
IJelnstbaa·r tijrlperlc te vergel-ijkcn elementen, nnrir /!u.id ·1;nn lir/. 1 vnn pnr·attmaf 4 ·vnn wrtilcel 4 1;an de wet van
.16 october 1945, de winsten venn·inder·d
·met rle rutn de in a·rtilcel 2, par·agranf l,
littcra. a. bedoelcle personen toeuekende
'inl•omste'll.
;,o IArZ ,'2 van pa.rayranf 4 '!;Wn de wet 'IHtn
16 octoller 1945, het·welk de werlceUjk
toegekcnlle winsten bedoelt, wat het belnstban·r t1.Jclperk IJetrett, befloelt noodzakel'ijk oak de wencelijlc toegekcnde
-winsten wanr het nnder bepaalt rlat de
te ver·r1el'ijken winsten << op dezelfcle
-wijze )), •wor het r·ej'er·entietijdperk lJepnnld wonlen.
(P. Y. B. A. (( 0. EX 0. DE BrYSSCHER ll,
'1'. BELGISCHE ST.IA'l', MINISTER \'AN FINANCIEN.)

ARREST.

I-IliJ'l' HOl!'; - Gelet op het bestrPden
arrest, op 20 maart 1954 gewezen door
het Hof van heroep te Brussel;
Qyer het middel, afgeleid uit de sdwuding nm de artikelen 97 van de Grondwet, 4, paragraaf 4, alinea 2, en ii. varagraaf G, van de wet van 1(; octolwr 1!J~5
tot invoering van een extrabelasting Oll
de in oorlogstijd bellaalde exceptionele
inkomsten, winsten en hat.en, <loordat lwt
bestreden arrest nalaat het middel te beantwoorclen waarbij aanlegster, zowel in
haar verzoekschrift tot het hof van beroep
uls in haar eonclusies, formeel naar artikel 4, paragraaf 4, alinea 2, van de wet
van 16 october 1945 verwezen heeft om
staande te houden clat zij niet in de extrabelasting lwlastbaar was, doordat
het bestreden arrest lleslist cla t, gelet op
het exceclent tussen tle winst van aanlegster over het belastlmar tijcl)lerk en
de winst over het referentietijd]Jerk, E'l'
aanleicling is tot nanslag in dt> extra belasting van aanlegster, personenvennootscllap nwt !.Je)Jerkte aansprakelijklleid,

-71dan wanneer de niet betwiste winst over
het belastbaar tijdperk 924.482 fr. 02 bedraagt (493.483 fr. 02 in hoofde van de
vennootschap en 430.999 frank in hoofde
der vennoten) en de wil1st over het referentietijdperk, overeenkomstig artikel 5,
paragrnaf 6, van de wet van 16 october
1945, client vastgesteld op 960.000 frank
(300.000 frank in hoofde van de vennootschap en 330.000 frank in hoofde van Plk
der twee vennoten, die ieder een kind
· ten laste. hadden) ; dat er, dienvolgens,
krachtens' artikel 4, paragraaf 4, alinea 2,
dezer wet, geen aanleiding tot aanslag in
de extrabelasting is :
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende dat, wanneer het onder
meer een personenvennootscllap met beperktc aansprakelijkheid geldt, artikel 4,
· paragraaf 4, lid 2, van de wet van 16 october 1945 een voorafgaan<le verrichting
voorschrijft welke het moet mogelijk maken te bepalen of er aanleiding tot annslag in de extrabelasting is;
Dat die verrichting erin bestaat bij de
winst van de vennootschap voor het belnstbaar tijdperk de inkomsten te voegen
welke aan de vennoten, zaakvoerders en
andere personen in artikel 2, paragraaf 1,
littera a, van voormelde wet bedoelde personen uitgekeerd werden en deze aldus
tot stand gebrachte winst te vergelijken
met de op dezelfde wijze bepaalde winst
van het referentietijdperk dit wil zeggen
door bij de ·winst van dat tijd]lerk ook
dezelfde inkomsten te voegen;
Dat er tot aanslag in de extrabelasting
<:>nkel aanleiding is in de mate dat de
aldus voor llet belastbaar tijdperk bepaalde winst der vennootschap de on de
zelfde wijze bepaalde winst van het referentietijdperk, te boven gaat;
Dat voor de aanslng zelve, integemleel,
de te vergelijken elementen zowel voor
bet referentietijdperk als voor het belasthaar tijdperk naar luid van lid 1 van
paragraaf 4 van artikel 4 van bovengemelde wet, de winst_en zijn verminderd
met de aan de vennoten, znakvoerders en
andere in artikel 2, paragraaf 1, littera a,
bedoelde personen toegekende inkomsten;
Overwegende dat lid 2 van paragraaf 4
van artikel 4 van de wet van 16 october
1945, hetwelk, wat het belastbaar tijdperk
hetreft, de werkelijk toegekende winsten
bedoelt, noodzakelijk ook de werkelijk
toegekende winsten bedoelt waar het preciseert dat ue te vergelijken winsteu << op
dezelfde wijze ''• voor het referentietijdperk bepaald worden;
Overwegende dat het bestreden arrest
verklaart dnt «de aanslag waarvan gewag enkel gevestigd is tegen de vennootschap die de enkele belastingplichtige is;
tlat alsdan de referentiewinst nm de vennootsrhap maar alleen in acht mag ge-

nomen worden; dat het feit dat de belastbare winsten van een vennootschap met
heperkte aansprakelijkheid de aan de
vennoten uitgekeerde winsten begrijpen,
geenszins als gevolg kan hebhen dat een
gebeurlijke referentiewinst in hoofde van
de vennoot met degene van de vennootschap zou mogen worden samengevoegd;
dat het inderdaad over twee verschillende
belastingplichtigen gnat ";
Overwegem1e dat, waar het aldus, gelet
op de enkele beschouwing dat de vennootschap en de venuoten onderscheiden
helastingplichtigen ziju, beslist dat, tot
vaststelling van de referentiewinst die
met de belastbare winst client te worden
ver1teleken ten einde nn te gaan of d<>
aanleggende personenvennootschap met
beperkte aansprn kelijheicl in de extrabelasting belastbaar is, alleen de winst van
de vennootschap in aanmerking client genomen te worden zonder dat rekening zou
moeten gehouden worden met de aan de
vennoten gedurende het referentietijdperk toegekende winsten, het bestreden arrest artikel 4, paragraaf 4, alinea 2.
van de wet van 1G october 1945 niet in
acht genomen heeft, en nagelaten heeft
de conclusies te beantwoorden waarin de
aanleggende vennootschap uitdrukkelijk
deze wetsbepaling had ingeroepen ;
Overwegende dat het eerste onderdeel
van llet mid del gegrond is;
Om die reclenen, en zonder het tweede
onderdeel van het middel te onderzoeken,
verbreekt het bestreden arrest; beveelt
clat melding van onderhavig arrest zal
gemnakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar
llet Hof van beroep te Gent.
4 october 1955. - 2e kamer. - Voo·rzitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Huybrechts. - Gelijklnidende conclusie, H. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - Ple·ite·r, H. Van Leynseele.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
VOORZIENII'iG GERICH'!', TEGEN EEN ARREST
VAN EEN HOF VAN BEROEP IN ZAl{EN VAN DIHEC'l'E BELAS'l'INGEN DOOR PERSONEN DIE ZICH
VOOR RECH'l'HEBBENDEN VAN EEN BELASTINGSCHULDIGE- Vl'l'GE\7EN. 0VERLIJDEN VAN DE
BELASTINGSCHL'LDIGE EN BEWIJS VAN DE HOEDANIGHEID VAN RECH1'HEBBENDEN VAN DE AANLEGGERS Ul'l' GEEN S'fUl{ VAN DE PROCEDURE
nLI.JKEND. VOORZIENING NIE'l' ON'l'I'ANKELIJK.

Is niet ont·wnl.'elijl.; rle voo·rzien·ing ge-

-72
r·icht tege·n het arrest van een hoj' van
beroep uitspr·aalc rZoende in zaken van
d·i·recte lielastin{fen doo·r personen die
zich voor rechthelJbenden vwn een belastingschuldi{fe uitgeven, wwnneer ttit
geen sWlc der procedure blijlct dat de
belastingschuldige overladen is, noah
dat de nanleg{fe·rs z'ijn rechtheblienclen
Z'-i}n.

('l'HELE1'> E:-1 COLLET,

'I'. BELGISCHE
1\HNIS'l'ER VAN FINANCii~N.)

STAAT,

ARREST.
HET HOl!'; - Gelet 011 het bestreden
arrest, op 26 februari 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Luik in zake Pieter Joseph Collet, tegen de Delgisclle
Staat, Minister van financien;
Over de door verwcerder ovgeworpen
grond van niet-ontvankelijkheid. :
Overwegende ditt nit geen stuk dei· procedure blijkt clat Pieter Joseph Collet
overleden is en dat aanleggers zijn rechthebbenden zijn;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
4 october 1955. - 2e kamer. - Voo·rzitter·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
TTerslaggeve·r,
H. Huybrechts. - Gelijkl'lliflenfle concl·ttsie, H. Ganshof van ser Meersch, advocaat-generaal. Pleiter, HH. Meyers
· (Yan de Balie van Hasselt) en Van Leynseele.
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HANDELSHUUHOVEREENK03-IS'l'EN ..

HUREN BETREJ!'FENDE ONROERENDE GOEDE-

REN MET GERING INKOME:-1. - KONINRLI.JK
BESLUIT VAN 23 DECEMBER 1951, AHTIKEL 1,
PARAGRAAF 2. - NORMALE HUUHWAAHDE OP
1 AUGUS'l'L'S 1939. - DEGIUP,
Voor· het vaststellen van fle norrnctle httttr·wnanle OJJ 1 wurJttsttts 1939 van ee1L voor
kootJhanclel dienenrl orwoerend ,qoed
befloelrZ in artilcel 1, paragmaj' 2, van

(1) Raadpl. het verslag aai1 de Regent v66r
de besluitwet van 12 maart 1945 (Pasin., 1945,
blz. 214), waarvan artikel 1; paragraaf 2, van
het koninklijk besluit van 23 december 1951
de bepalingen, die het artikel 37 uitmaken,
heeH overgenomen. Raadpl. ook LA HAYE en
VANKERCKHOVE,
Commentaire de la loi dtt

·
:
,
.

het koninlclijlc besluit van 23 december
1951 {fenomen ter· tt.itvoer'ing van nrU-

kel 2, .qo, van de aj'delin{f van het Bnrrfer·lijlc Wetboelv cz.ie de r·egelen betrej'j'ende cle hanllelsh·wurover·eenlcomsten 'in
het bijzonfler bevat, zoals dit laatste artilvel b·ij nrtucel 1 van lle wet van 22 llecember 1951 {feWijZi{fd wenl client het
onroorend {!Oecl in zijn staat ten tijde
·vrtn het {feschil en niet' in z'ijn staat op
1 a·tt{f'llstus .1939 in aanmerkin{f {fenomeit.
te -wo}'(lcn (1).

(BRAYEUB,

1'.

N. V. COCKEHILL.)

ARHES'l'.
HET HOl!';
Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 mei 1954 in hoger beroep gewezen. door de rechtbank van eerste aanleg te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 2, 13, 14, 15 en
1.6 van de wet van 30 april 1951., 1 van de
wet van 22 december 1951, tot wijziging
van het 4° van artikel 2 van !le wet van
30 april 1951, 1, ]mragrafen 1 en 2, van
het koninklijk besli1it van 23 december
1951, 2, paragraaf 2, van de wet van
20 decembrr 1950, en 97 van de Grondwet,
doorda t cle bestreden beslissing- de hervorming van het beroepen vminis uitspreekt en heslist dat aanleggers hunrovereenkomst buiten de toepassing van Lle
wet van 30 april 1951 valt, om de enige
reden dat, volgens dat vonnis, de normale
jaarlijkse hunrwaarde van het gelmurde
goed op 1 augustus 1939 3.750fr. beliep, en
zonder de minste aanduiding betref,
fende het bedrag van het huidig kadastraal inkomen van het gehuurde goed te
geven dan wanneer, naar luid van artikel1
van het koninklijk besluit van 23 december
1951, aileen het kadastraal inkomen van
het gehuurde goed gebeurlijk de reden kan
zijn waarom het gehuurde goed buiten de
toepassing van de wet van 30 april 1951,
en onder meer van de bepalingen van die
wet betreffende de hernieuwing van de
handelshuurovereenkomsten valt, en dan
wanneer integencleel voormeld koninklijk
besluit het normaal huurpeil in 1939
slech ts in o verweging neem t om sommige
onroerende goederen met een gering kadastraal inkomen, aan cUe uitsluiting te
onttrekken, dat de gronden van het bestreden vonnis mitsdien onjuist of althans
dubbelzinnig en onvolledig zijn en het dis31 jttillet 1917, n' 320, Commentai1·e de la loi
dtt 20 decembre 1950, n' 534. Vergel. verbr.,
2 december 1949 (A1·r. Ve?·b1·., 1950, blz. 186;
Bull. en PASIC., 1950, I, 202); 'LA HAYE en
VANKERCKHOI'E, Com.mentctire de /a loi dtt 20 d~
cemb?·e 1950, n' 54.
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positief van dat vonnis niet rechtvaardigen:
Overwegende dat nit de bepalingen van
artikel 1 van het ter uitvoering van de
wet van 22 december 1951 genomen koninklijk besluit van 23 december 1951,
blijkt dat de handelshuurovereenkomsten
betreffende onroerende goederen gelegen
in de agglomeratie Luik, waarvan het kadastraal inkomen niet hoger is dan
3.500 frank Em waarvan de normale jaarlijkse huurwaarde op 1 augustus 1939 dat
bedrag niet met meer dan 500 frank overtrof buiten de toepassing van de wet van
30 april 1951 vallen;
Overwegende dat aanlegger v66r de
rechter over de grond niet betwist heeft
dat het kwestieus onroerend goed in de
agglomeratie Luik gelegen was en dat het
huidig kadastraal inkomen ervan ten
lloogste 3.500 frank beliep;
Dat derhalve, door te verklaren dat
het huidig kadastraal inkomen in de bovenaangeduide wettekst in aanmerking
genomen werd, en door te beslissen, enerzijds, dat de jaarlijkse normale huurwaarde van het onroerend goed op 1 augustus 1939 3.750 frank beliep, en anderzijds, dat « de lluur van het besproken
onroerend goed · enkel door het gemeen
recllt en de uitzonderingswetgeving ter
zake van huishuur kan geregeld worden ll,
het bestreden vonnis op impliciete doch
zekere wijze erkend heeft dat het huidig
kadastraal inkomen van het onroerend
goed niet lloger dan 3.500 frank was, en
mitsdien zijn beslissing dienaangaande
wettelijk gerechtvaardigd lleeft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 2, 13, 14, 15,
16 van de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten,
1,
paragraaf 2, van het koninklijk besluit van
23 december 1951, en 97 van de Grondwet,
cloordat, om de normale jaarlijkse huurwaarde van het kwestieus onroerend goed
op 1 augustus 1939, bij toepassing van paragraaf 2 van artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 december 1951 te bepalen, de bestreden beslissing verklaard
heeft te willen onderzoeken welke de
huurwaarde van bewust goed in 1939 zou
geweest zijn indien het zich op dat tijdstip in zijn lmidige staat zou bevonden
hebben, dan wanneer de tekst van het koninklijk besluit van 23 december 1951
geen enkele bepaling inhoudt welke dergelijke uitlegging kan wettigen, maar integendeel oplegt dat de raming van de
huurwaarde in 1939 door de rechter zou
geschieden met inachtneming van de toentertijd objectief heersende omstandigheden, en dat in de gevallen als het onderilavige waarin het onroerend goed door
ll<' oorlogsgebenrt0nissen llesclladigd ge-

worden is en niet hersteld werd, .de gecritiseerde uitlegging tot gevolg zou hebben,
bij wege van een fictie, de handelaars
welke reeds door oorlogsrampen getroffen werden van de wettelijke bescherming te beroven :
Overwegende dat, bij gebrek aan een
andersluidende bepaling in de tekst van
artikel 1, paragraaf 2, van het koninklijk
besluit van 23 december 1951 met betrekking tot de handelslluurovereenkomsten
aangaande onroerende goederen, er grond
is, ten ei11de de normale jaarlijkse huurwaarde van die onroerende goederen op
1 augustus 1939 vast te stellen, bewuste
goederen in aa:rimerking te nemen in hun
staat op het tijdstip waarop zij het voorwerp van de litigieuze huurovereenkomsten zijn geworden, dat het, tot toepassing van voormelde paragraaf 2 tegen de
logica zou indruisen hetzelfde onroerend
goed, enerzijds, in zijn huidige staat
voor de bepaling van het kadastraal inkomen, en, anderzijds, in zijn staat op
1 augustus 1939 voor de raming van zijn
normale huurwaarde te beschouwen;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegg·er tot de kosten.
6 october 1955. - 1e kamer. - Vom·zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Tferslaggever, H. AncimlX Henry de Faveaux.
GeUi7cl7tidende
concl7tsie,

H. Paul M:ahaux, · advocaat-generaal. PleUeTs, HH. de Harven en Van Ryn.
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JAARLIJKS VERLOF EN BETAALDE
RUSTDAGEN. - AANVULLEND OVEREENGEKOMEN VERLOF VOOR GEREGELDE AANWEZIGHEID. - WE'l"l'ELIJK AANVULLEND ANCIENNI"l'EITSVERLOF. - 0PSLORPING.
Het bij de wet ,;an 27 mei 1952 ten voo!·r/.ele van z·el•ere loona·rbeiclers belloeld
nanvullencl ancii!nnite'itsveTlof, slorpt
het aanvullena verlot vooT geTegelde
awnwe.~igheia ozJ, <lat 1·eeds bij ove1·eenkomst awn die arbeilleTs toegelcencl
·wera (1). (Wet van 27 mei 1952 tot

wijziging van de wetten betreffende het
jaarlijks verlof der loonarbeiders, samengeordend op 9 maart 1951, art. 1
tot 3.)
(1)
door
zorg
biz.

Raadpl., buiten de verklaringen afgelegd
de Minister van ar beid en sociale voor(Pm·lem. handel., Kamer, 9 april 1952,
2 en 6), de memol"ie van toelichting

74(LENFAN'l', T. NATIONALE ·MAA'l'SCHAPPIJ
VAN BUURTSPOORWEGEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestredEm
sententie, op 28 jnli 1954 gewezen door de
Werkrechtersraad van beroep te Bergen,
kamer voor werklieden;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1 tot 18 van de wet van 27 mei
mei 1952, tot wijziging van de wetten betreffende het jaarlijks verlof der loonar!Jeiders, samengeordeml op 9 maart 1951,
en betreffende de toekenning van aanvnllend ancienniteitsverlof, 1134 en 1135 van
het Burgerlijk Wetboek, en 2 van de
wet van 20 jnli 1927, doordat de bestreden sententie, na in haar redenen
vastgesteld te hebben dat << bij in het
N ationaal paritair comite tot standgekomen overeenkomst een aanvnllend
verlof met doorbetaling van loon in 1945
ten behoeve van het personeel van de Nationale Maatschappij van bnnrtspoorwegen ingevoerd werd, dat bedoeld aanvnllend verlof, bnnrtspoorwegverlof gehe.ten, per arbeidsjaar berekend werd naar
rata van een dag voor twee maanden regelmatige arbeid ll, desniettemin de beroepen sententie te niet gedaan en aan
aanlegger zijn vordering ontzegd heeft
welke ertoe strekte zijn recht op dat
« bnnrspoorwegverlof ll te doen erkennen
en schadevergoeding te bekomen, om de
redenen dat de wet van 27 mei 1952,
waarbij aanvnllend ancienniteitsverlof
toegekend werd, clit verlofregime tot alle
andere arbeiders dan de in de mijnen en
in de diamantnijverheid tewerkgestelde
arbeiders heeft willen nitbreiden, met
het doel door een zelfde formnle alle aanvnlleml verlof, tot dan in ondersch'"i<l<"n
nijverheden overeengekomen, gelijknmtig
te maken, welke ook de aangenomen
maatstaven waren, en de maatregel algemeen voor alle arbeitlers die reeds een gewoon verlof genoten geldend te maken,
en om cle reden dat, aangezien de wet van
'27 mei 1952 van openbare orde is, zij met
een be!loeling van oven bare orde het regime
van een overeenkomst -·heeft knnnen wijzigen en niet 011 een andere wijze het beginsel aangetast he eft nm <le ze lfstamligheid van de wil rler partijen welke aanwezig waren bij de nationale paritaire
(Parlem. be!J'ch., Kamer, 1951-1952, n' 279,
blz. 1), het verslag van de Commissie van de
Kamer (ibid., n' 341, blz. 1, en art. 3) im het
verslag van de Commissie van de Senaat
(Parlem .. besch., Senaat, 1951-1952, n' 287).
Een amendement strekkende tot het in aanmerking nemen van de regelmatigvergoede dagen van onvrijwillige werkloosheid voor de be-

overeenkomst waarbij het « buurtspoorwegverlof ll ingevoerd werd, en om de reden dat de eerste rechter ten onrechte beslist had dat de wet van 27 mei 1952 niet
op de nationale varitaire overeenkomst
van de buurtspoorwegen van toepassing
was, en dat aanlegger in verbreking het
buurtspoorwegverlof en het aanvullend
ancienniteitsverlof mocht cnmnleren, dan
wanneer noch de tekst van de wet van
27 mei 1952, noch de parlementaire voorbereiding van deze wet tot draagwijdte
hebben het regime van het « buurtspoorwegverlof ll af te schaffen, dat aanlegger
in verbreking nit kracht van een in het
Nationaal paritair comite ten behoeve van
het personeel van de Nationale Maatschappij van lmurtspoorwegen tot ;;t:md
gekomen overeenkomst kan genieten waarnit volgt dat de sententie door te weigeren aan aanlegger zijn vordering toe te
wijzen, de in het middel aangednide bepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat nit de vaststellingen
van de rechter over de grond en nit de
stnkken waarop het hof acht vermag te
slaan hlijkt : 1 a dat, onder het regime ingevoer<l bij de wetten betreffende het jaarlijks verl~f der loonarbeiders, samengeordend lJij koninklijk beslnit van 9 maart
1951, aanlegger voor twaalf maanden arbeicl zes dagen wettelijk verlof genoot en,
bovenc1ien, een verlof voor geregelde aanwezigheid, << bnnrtspoorwegverlof ll geheten, naar rata van een dag voor twee
maanden geregelde aanwezigheid in de
dienst. nit kracht van een in paritaire
comit~ vastgestelde overeenkomst; 2° dat,
ten gevolge van de aanneming van de wet
van 27 mei 1952, tot wijziging van voormelde samen::-eordende wetten en waarbij
aanvnlleml ancienniteitsverlof vanaf 1 jannari 1953 toegekend wercl, verweerster
door een regelmatig overgelegde dienstnota van 30 mei 1953 aan llaar personeelsleden medegedeeld heeft dat het regime
van de dagen bnnrtspoorwegverlof « van
1 jnnnari 195H af ll << in dit van het wettelijk ancienniteitsverlof ll ingelijfrl werd
eraan toevoegend, onder meer, dat de personeelsleden die aanvullend ancienniteitsverlof van een kortere dnnr dan de dunr
van het gewoon wettelijk n~rlof genoten
evenwel aanspraak zonden mogen maken
op een bnnrtspoorwegverlof, overeenstemmencl met het verscllil in dnnr tnssen
beicle categorieen wettelijk verlof;

rekening van de bij artikel 2 vereiste beroepsbedrijvigheid en ancienniteit (Parlern. besch.,
Kamer, 1951-1952, n' 343), werd verworpen door
de Kamer der volksvertegenwoordigers als alle
effectieve en geregelde aanwezigheid uitsluitend (PaJ"lmn. hanrlel., Kamer, 9 april 1952,
blz. 6 en 27).

------- l-

-75Overwegende dat aanlc~gger, steunend
op het beweerd recht op cumulatie van
het aanvullend andenniteitsverlof en het
buurtspoorwegverlof, betaling gevorderd
heeft, als schadevergoeding, van een som
gelijk aan zijn loon voor de vier dagen
verlof met doorbetaling van loon welke
hem in 1953 onrechtmatig onthouden werden, alsmede van een schadeloosstelling
nit hoofde van zedelijke Schade; dat de
bestreden sententie die eisen afgewezen
heeft;
Overwegemle clat uit de in de Kamer
van volksvertegenwoorcligers door de lVIinister van arbeid en sociale voorzorg afgelegde verklaringen blijkt dat, ten einde
de misnoegdheid weg· te nemen welke in
ue arbeillsbevolking door verschillen in hehandeling in ue onclerscheiden bedrijven
ontstaan is, de wet van 27 mei 1952 tot
voornaamste doel heeft een algemeen regime voor het aanvulleml verlof op te leggen;
Overwegende uat het wettelijk verlof,
zowel het aanvullende als het gewone,
evenals het << buurtspoorwegverlof ll waarop aanlegger aanspraak maakt, volgens
de geregelde aanwezigheid op het werk
vastgesteld worden; dat immers de duur
van het op het gewone, krachtens de artikelen 3 en 4 van de op 9 maart 1951 samengeordende wetten, volgens de duur der
bewezen cliensten bepaald worclt en bet
aanvullend verlof, naar luid van de artikelen 1, littera a, en 3 van de wet van
27 mei 1952, naar gelang van het gewoon
verlof berekend wordt;
Overwegencle clat clienvolgens blijkt dat
het om modaliteiten van een zelfcle stelsel
gaat en dat het << bmu;tSiloorwegverlof ll
in de bij de wet van 27 mei 1952 geregelcle
stof llegreren is ;
Overwegemle weliswaar clat het karakter van openbare orcle van die wet het
vervallen van de op dat gebied voorheen
aangegane overeenkomsten alleen meuebrengt in de mate dat zij voor de arbeifler minder gunstig dan fle wetsllepalingen zijn, vennits deze bepalingen voor het
gewoon verlof, en derhalve voor het aanvullend verlof, slechts een minimum duur
voorschrijven;
Maar dat de dienstnota van 30 mei
1953 de toepassing van voormelde wet
slechts voorziet onder voorbehoud van
handhaving van het (( buurtspoorwegverlof ll voor de personeelsleden die door het
nieuw wettelijk regime benadeelrl zonflen
'ivorden, hetgeen zich ten ·deze niet voordoet;
Om die redenen, verwerpt ue voorziening; veroordeelt aanlegger tot de op het
geding in verbreking gevallen kosten.
6 october 1955. - 1" kamer. - Voorzitte!', H. Wouters, eerste vom·zitter. Ve1·slaggeve1·, H. Daubresse. - GeUjlcl'lli-

dende conclu8'ie, H. Paul Mahaux, advoPleite1·s, HH. Ansiaux

caat-generaal. en Hermans.
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1°

HUUR. IlANDELSHUUROYEREENKO.NIS'l'EN. WE'l' YAN 30 APRIL 1951, AR'l'IKEL 35, LID 3. HERZIENING VAN DE J,QPENDE HUUROVEREENKOMS'l'EN. BETEKENIS VAN DE UI'l'DRUKKING (( LOPEI\'DE HDUHOVEREENKOMS'l'E;I; ll,

2°

HUUR. HANDELSHUUROVEREENROMS'l'EN. WE'l' VAN i!O APRIL 1951, AR'l'IREL 33, LID
HEHZIENING YAN DE LOPENDE HUUHOVEBEENKOMS'l'EN. TIJDS'l'IP
VANAF HE'l'WELK ZI.T MOCH'l' GEVORDERD WORDEN, JVIODALI'l'EI'l' WAARVAN DE PAll'l'I.JEN
BIJ EEN LATER AKKOORD KONDEN AFZIEN.

a. -

1° Art-ike/. 3i), lirl .7, 'l:nn de wet van
30 apTil 1f!51, dnt toelant, b~dten de
voo1·wnwrden gesteld floor het in dezelfde wet bevat a.rUlcel 6, de he1·ziening
van cle bi.i rle ·inwerlcinatrecling van die
wet lopenae Twndelslmm·overeenlwmsten
te 1101"rleren. beoor1t de v66T de wet
a.anuegane hunrove1·eenkomsten, om het
even of de u.itvoe1·ing er van al dan niet
bi.i flie ·in·we1·lci.nut·recUng een aa11van[!
uenomen heej't (1).
2° Zo ae paTf'i}en, die een lla.ndelshmProve!·eenlcomst lzarlllen r1esloten wellce
bij de inwe·rlf'inutrediny vnn de wet van
311 april 19.')1 Uep, niet ve·rmochten bij
vooTbant af te zien van het recht de
herzimlinu e1· vnn, in lle doo1· a1·tilcel 35.
lirl 3, ·voorziene voo1·wan1·aen b(i het
1;e1·stTi.jken va.n de lopende dTieja1·i,qe
terrnijn te vonZeren, is het lwn n·iet verboden cle toepnssing van flie modaliteit
b'ij een later alclcoo1·d te wi}zigen en,
onller tneer. vorir het ve1·stdjlcen vnn
becloelrle- rlTiejnriue tenwijn, tot die he1·.~ien:inff o·ve·r te yna.n (2).
(N. V. ((BRASSERIE DES CAHMER )), '!'. GEENEN.)

ARHES'l'.
HFJT HOF; Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 october 1254 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Luik;

(1) Raadpl. PATERNOSTRE, n" 109, 337 en 3<19;
REYNTENS en VAN REEPINGHEN, n" 285 en 290.
(2) Verbr., 10 juni 195:1, (A1·r. Yerbr., '1954,
blz. 646; Bull. en PAsrc., 1954, I, 857). Raadpl.
ook DE PAGE, Co·mmentni-re de la loi du 30 aVJ·il
1951, n' 782, !itt. D, blz. 52 en 53, en n' 785bis,

blz. 60.

-76Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 6, .33, 34 en
35 van de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten, doordat het
bestreden vonnis, na vastgesteld te hebben dat partijen bij overeenkomst van
2 februari 1948 de huur, welke aanlegster
vanaf het ingebruiknemen van het gehuurd onroerend goed zou te betalen hebben, op 150.000 frank bepaald hadden, en
dat dit ingebruiknemen in feite tot op
15 april 1953 uitgesteld werd, verklaart
dat «ten aanzien van de huurprijs, de
huurovereenkomst ten dage van het toepasselijk stellen van de wet van 30 april
1951 ingaat, de huurprijs tussen partijen
bepaald zijnde en die partijen de verplichting hebbende hem in acht te nemen >>, en dat in die omstandigheden de
overgangsbepalingen van de wet van
30 april 1951 op de hanclelsbuurovereenkomsten dienen te worden toegepast, dan
wanneer de overgangsbepalingen van· de
wet op de handelshuurovereenkomsten
welke uitclrukkelijk de huurovereenkomsten beogen die ten dage van de inwerkingtreding van de wet lopen, dit wil zeggen, volgens de normale betekenis dier
uitdrukking, de tussen partijen tot stand
gekomen huurovereenkomsten welker uitvoering op bet beschouwd tijdstip aan de
gang is, niet toepasselijk zijn op de huurovereenkomsten clie met tijdsbepaling
v66r de inwerkingtreding van de wet aangegaan werden en waarvan de uitvoering
slechts na dat tijdstip aanvang nam, vermits zodanige huurovereenkomsten niet
met lopende huurovereenkomsten kunnen
gelijkgesteld worden, waaruit volgt dat
de overgangsbepalingen, welke herziening
toestaan van de buurprijs van een onroerend goed waarvan de huurovereenkomst
ten dage van de inwerkingtrecling vnn
de wet loopt, in gunstigere omstandigheclen dan die voorgeschreven bij de nefinitieve bepallngen van clie zelfde wet, ter
zake niet mochten toegepast worden en
dat derhah·e, zoals aanlegster het bij haar
conclusies daed gelden, verweerder ertoe
gehouden was het bewijs te leveren van
bet bestaan van nieuwe omstamligheden
welke de huurwaarde van het verlmurd
onroerend goed met ten minste 15 t. h.
zou<len gewijzigd hebben :
Overwegende dat volgens artikel 6 van
de afdeling van het Burgerlijk Wetboek
die de regelen betreffende de handelshuurovereenkomsten in het bijzonder bevat (wet van 30 april 1951), de partijen
gedurende de laatste drie maanden van
de lopende driejarige termijn herziening
van de huur kunnen aanvragen, onder
voorwaarcle te laten blijken dat de normale huurwaanle van het gehuul'Cl goed
ingevolge nieuwe omstancligheden, ten
minste 15 t. h. boger of lager is dan

de in de huurovereenkomst bepaalde of
ter gelegenheid van de laatste herziening
vastgestelde huurprijs ;
Overwegende dat krachtens de overgangsbepalingen van artikel 35, lid 3, van
voormelde wet, herziening van het huurgeld van een onroerend· goed of gedeelte
van onroerend goed, waarvan de huurovereenkomst bij de inwerkingtreding van
die ·wet loopt, een eerste maal bij het
verstrijken van de lopende driejarige termijn kan gevorder<l worden, zonder dat
partijen de vordering binnen de in artikel 6 voorgeschreven termijn moeten instellen, noch het bestaan van nieuwe
omstancligheden die de normale huurwaarde van bet gelnmrde goed hebben
gewijzigd, moeten bewijzen;
Overwegende dat volgens de bestreden
beslissing, aanlegster op 2 februari 1948
het tot handel dienend onroerend goed
van verweerder tegen een jaarlijkse huurprijs van 150.000 frank in huur genomen
had, maar dat haar ingeno.ttreding tot
op 15 april 1953 uitgesteld was geworden; dat <le rechter over de grond de
eis tot herziening vq_n de verhuurder op
grond van artikel 35, lid 3, aangenomen
heeft, oordelende dat de huurovereenkomst liep toen de wet in werking tra<l ;
dat aanlegster betoogt dat de huurovereenkomst niet liep omdat de uitvo.ering
ervan nog niet bij die inwerkingtrecling
oegon)len was en dat de herziening dit>nvolgens slechts op artikel 6 kon gesteund
worden;
Overwegende dat de wetgever door artikel 35, lid 3, herziening heeft willen
toestaan van de v66r de wet aangegane
huurovereenkomsten ongeacht de bij artikel 6 ing·evoerde vorm- en grondvereisten;
dat er evenveel reden is om rle toepassing
van artikel 35, lid 3, aan te nemen om
het even of de uitvoering van de v66r
de wet aangegane hnnroYereenkomst al
<lan niet een aanvang genomen heeft;
Dat het lmiddel naar recht faalt;
Over llet tweede middel, afgeleid nit
de schending van artikel 35, lid 3, van
de wet van 30 april HJ51 op de handelshuurovereenkomsten, doordat het bestreden vonnis, na beslist te hebben dat de
op 2 februari 1948 aangegane lmurover~
eenkomst met tijdsbepaling welke op
15 april 1953 aanvang genomen heeft, aan
de overgangsbepalingen betreffende de
handelshuurovereenkomsten en onder meer
ann artikel 35, lid 3, van die wet onrlerworpen >vas verklaart c< <lat, gelet ov hc•t
akkoorcl tussen partijen in dit opzicht,
de hierna aangenomen lnmrprijs vanaf
15 a11ril 1953 ll voor partijm1 binclen<l zal
zijn, clan wanneer nit de vaststellingen
van het bestreden vonnis blijkt cla t de
datum 15 april 1953 in geen geval de
datum was waarop de clriejarige termijn
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verstreek die liep toen de wet in werking
getreden is, en dat de wet op de handelshunrovereenkomsten noch uitdrukkelijk,
noch impliciet veroorlooft af te wijken
van artikel 35, lid 3, waarbij aan de partijen slechts toegestaan wordt herziening
van de huurprijs van een onroerend goed;
waarvan de huurovereenkomst loopt, bij
het verstrijken van de lopende driejarige
termijn te vorderen, waaruit volgt dat,
in cle onderstelling zelf dat zou moeten
worden aangenomen dat de litigieuze huurovereenkomst liep toen de wet in werking
getreden is, er dan nog blijft dat de huurprijs, zoals hij door de rechter vastgesteld · werd, niet op n tq1ril 1953 kon ingaan en dat het vonnis, door desondanks
in die zin te beslissen, voormeld artikel 35 geschonden heeft :
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat partijen akkoord gaan
om de nieuwe lmurpri,is met ingang op
15 april 1953 toe te passen, hetzi.i vanaf
de clag waarop aanlegster het gehuurde
werkelijk betrokken heeft, terwijl zij het
enkel niet eens zijn ovei· het bedrag van
de verhoging ;
Overwegende, gewis, dat artikel 35,
lid 3, bepaalt dat herziening enkel bij
het verstrijken van de lopende driejarige
termijn kan plaats hebben, dat evenwel
deze modaliteit, al is zij gebiedend in
cleze zin dat de partijen ervan bij voorbaat niet konclen afzien, tot die modaliteiten behoort waarvan zij bij een later
akkoord konden afzien;
Dat het middel insgelijks naar recht
faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
6 october 1955. - 1° kamer. - Vo01'zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. lferslaggever, H. Neveu.- Gelijlcl~tidende
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Van Ryn en

De Bruyn.
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TREKKING 'l'OT HE'!' BEDRTJF. INK OMEN
BELASTBAAR ZELFS W ANNEER HE'l' NIE'l' DOOR
DE EIGENLIJKE · WERKZAAMHEID IN DE NIJVERHEID, DE HANDEL OF DE LANDBOUW OPGE!,EVERD WERD.

2°

INKOJVISTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. LANDBOUWSTOKER.
YERGOEDINGEN ON1'VANGEN VAN EEN OBOEPERINO VAN CONCURRERENDE STOKERS. 0N'l'VANGEN VERGOEDINGEN DIE EEN 'l'EGENPRESTA'l'IE \'OOR DE VERBIN'l'ENIS DE PRODUCTIE 1'E BEPERKEi\' OF TE S'l'AKEN UIT:;.!AKEN.
VAST INKOMEN IN DE PLAATS VAN DE WISSELVALLIGE UI'l'SLAGEN VAN DE FABRICATIE GEEXPLOI'l'ATIE NIE'l' OPGEHOUDEN
'l'REDEN. HEBBEND, ZELFS ZO ER GEEN FABRICA'l'IE VAN
ALCOHOL MEER GESCHIEDDE. YERGOEDINGEN IN DE BEDRIJFSBELASTING BELASTBAAR.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. WEDUWE DIE IN DE
BEDRIJFSBELASTING BELAS1;BARE VERGOEDINGEN ON'l'VANGEN HEEF1'. vVEDUWE DE AL~
LEEN IN HAAR HOOFDE GEVES'l'IGDE AANSLAG
ARRES'l' VASTS1'ELLEND DA'l'
BE'l'WISTEND. .ZIJ NIET BEWIJS'l' DAT ZIJ DIE VERGOEDINGEN
MET HAAR KINDEREN VERDEELD HEEFT OP
GROND VAN EEN RECH1' DA'l' DEZE HADDEN. AHRES1' DA'l' AR'l'IKEL 1315 VAN HE'l' BURGERLI.JK vVE'l'BOEK NIET SCHEND'l'.

1° Elk inkomen opgeleverd doo1· veT·richtingen met betrekking tot een nijverheids-, handels- of landbottwbedrijf valt
onde1· de bed·rijfsbelasUng, zonder dat
het noodzakelijk tlient voort te lcomen
van eigenUjlce wedczaamheid in de nij1!e1·heid, de hantlel of de landbottw. (Sa-

mengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 25, par. 1,
1°, en 27, par. 1.)
2° Hoewel hi.i geen alcohol meer gefabriceerd heeft, is een landbottwstoker nietc
temin in rle bed!'ijfsbelasting belastbaar
op de VC1'l}Oedinaen tUe hij va.n een u·roepe·ring van cmwurrerende stokers ontvanaen heeft als tegenprestat-ie voor de
door hem aangegane verbintenis zijn
productie te beperlcen of te stalcen en
tlie een vast in kmnen ·uitmalcen dat in
tle JJlaats van tle wisselvaUige uitslagen
vnn tle fnbdcnUe uet·retlen is, zontlet·
tlttt de explo·itatie OtJgehouden heeft (1).

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. lNKOMEN
OPGELE\'ERD DOOR EEN VERRICH'l'ING MET BE-

(Samengeschakelde wetten betreffende
cle inkomstenbelastingen, art. 25, par. 1,
ro, en 27, par. 1.)
2° Wannee1· een wedutve persoonUjlc ze-

(1) Vergel., wat betreft de toepassing van
artikel 25, paragraaf 1, 2°, !itt. a, van de
samengeschakelde wettmr op de vergoeding die
aan een gewezen bediende toegekend werd tot
vergeldin.g van een door hen1 aangegane verbintenis een zekere beroepsactiviteit niet uit te
oefenen, verbr., 8 juli 1946 (A1·r. T'erb1·., 1946,

biz. 267; Bull. en PAsrc., 1946, I 1 291}. Voor
het geval van de overdracht van een handelszaak, raadpl. verbr., 31 october 1932. (Hull. en
PASIC., 1932, I, 2.90), 21 maart 195() (A1'1:.
Fe1·b1'., 1950, biz. 482; Bull. en PASIC., 1950,
I, 516) en 3 maart 1953 (An·. Ye1·br., 1953,
biz. 453; Bull. en PAsrc., 1953, I, 510).

1°

-78Tce1·e in de bedr,ijfsbelasting belastbMe
veruoedhtrJen ontvanuen heett, soheridt
rwtilcel1315 van het B'ur{!erlijlv Wetboek
niet het rwrest dat beslist rlnt het np
lwnr 'I"USt, rle nUeen i,n hruw hoofde {Je'Vesti{!lle nnnslag te betwisten en te beW'ij zen drbt zi:i .ze met hnnr lcinrlcren ve·rdeeld heett op m·onrl vn·1i een ·reoht flnt
deze op rl'ie ve·r{!oerl'ingen hnrlden.
(DONCKIER DE DONCEEL, WEDUWE VAN HAMON'!',
T, BELGISCHE S'l'AA'l', liHNIS'l'ER VAN FINAN-

CIEN.)
ARREST.

HFJ'l' HOIP; - Gelet op het hestreden
arrest, op 12 maart 1954 gewezE'n door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid u~t de
schending van artikel 25, paragraaf 1, van
de samengeschakelde wetten hetreffende
de inkomstenbelastingen : n) doordat het
arrest, na bevonden te hehhen dat de som
welke aanlegster ontvangen heeft haar
toegekend wordt wegens het volledig
lmiten gehruik zijn van eerr voorheen
door haar overleden echtgenoot geexploiteerde landbouwstokerij, desniettemin beslist heeft dat voormelde som een belastbare lledrijfsinlcomen uimaakte, dan wanneer artikel 25 van de samengeschakelde
wetten enkel melding maakt van de inkomsten nit een nijverheids- of landbouwlledrijf, of, meer in 't algemeen, van
eeu winstgevende betrekking in hoofde
van degene die het inkomen verkrijgt;
b) doordat het arrest Yerklaart dat de enkele omstandigheid clat een lledrijf potentieel bestaat voldoende is opdat het kan
geacht worden te hestaan, dan wanneer
het zeker is dat artikel 25 alleen de inkomsten nit een werkelijke exploitatie
bedoelt; OJ doordat het arrest de teksten
hetreffende de exploitatiewinsten op aanlegster toepast, dan wannee.r het erkent
dat het contract waaruit de ontvangen
sommen voortgevloeid zijn door het - dan
nog middellijk - toedoen van haar overleden echtgenoot tot stand gekomen is,
en het arrest aanneemt dat, sedert diens
overlijden, aanlegster generlei daad van
exploitatie meer gesteld heeft; d) doordat - zonder de in het beroepschrift vervatte verklaring naar dewelke de conclnsies verwijzen te betwisten, volgens
dewelke aanleg·ster sedert 1932 elke daad
van stokerij gestaakt heeft en na uitdrnkkelijk erkend te hebber{ dat aanlegster in de loop der betwiste jaren (en ook
tevoren, zie lid 12 van het arrest) geen
alcohol vervaardigd heeft - desniettemin
verklaart dat gednrende die zelfde jaren
het bedrijf evenwel is blijven bestaan;
e) doordat het arrest uit het feit dat de
onderneming noch vereffend, noch overgedragen geworden is, afieidt dat zij is blij-

ven bestaan, dan wanneer het in het oog
valt dat een onderneming ophoudt te hestaan door het feit dat deze niet geexploiteerd, en eenvondig hniten gebruik
gelaten wordt; dan wanneer het tronwens
in het oog valt dat een nijverheidsbedrijf
dat sedert 1932 stil ligt en waaraan sindsdien geen onderhondskosten besteed werden, te huidigen dage niet meer in staat
van bedrijf is;
Over de eerste vier omlerdelen :
Overwegende dat het hestreclt>n arrest
vaststelt dat aanlegster, die gedurt>ndt> dB
jar~:r;t 194l6, 1947, 19±8 Pn 1949 haar stokenJ, we ke Pen tak van haar landbouwbedrijf uitmaakt, bnitt>n gebruik gelaten
heeft, vergoedingen ontvangen heeft, die
haar door de verenig~ng van Belgische
alcohol- en gistfabricanten betaald werden, dat zij haar recht op die vergoedingen nit haar lidmaatschap - of nit het
lidmaatschap van wijlen haar echtgenoot
- in de groepering der Belgische graanbranders afieidt;
Overwegende dat aanlegster betoogt dat
die vergoerlingen niet in cle bedrijfsbelasting llelastbaar zijn, bij toepassing van
artikel 25, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten omdat zij geen inkomen
van een werkelijke exploitatie van haar
stokerij uitmaken;
Overwegende dat artikel 27, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten,
waarin de draagwijdte van artil>:el 25,
paragraaf 1, 1°, van clie zelfde wetten omschreven is, bepaalt dat de winsten van
een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf die zijn welke uit al de door zijn
inrichtingen of door tussenkomst ervan
gedane verrichtingen voorkomen; dat eruit. volgt dat verrichtingen met betrekking tot een nUverheids-, handels- of
landbonwbedrijf opgeleverd inkomen onder de bedrijfsbelasting valt, zonder dat
het noodzakelijk door de eigenlijke werkzaamheid in de nijverheid, de handel of
de landbonw client opgeleverd te zijn;
Overwegende dat het dus ter zake weinig afdoet dat aanlegster geen alcohol zou
gefabriceerd hebben;
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat de betwiste vergoedingen
niet cle prijs van een overdracht van onderneming uitmaken, maar de tegenprestatie voor door de echtgenoot van aanlegster aangegane en door haar na diens
overlijden, in stand gehouden verbintenissen welke met de exploitatie van hun
landbouwstokerij verband hielden en dat,
voor deze tak van hun landbouwbedrijf,
een vast irikomen in de plaats van de
wisselvaJlige uitslagen van de fabricatie
van alcohol getreden is, zonder dat de
exploitatie opgehonden heeft;
Dat dienvolgens de betwiste vergoedingen onder toepassing nm de artikelen 25,

-79paragraaf 1, 1", en 27, paragraaf 1, van
de samengeschakelde wetten vailen;
Dat de eerste vier onderdelen van het
middel mitsdien niet kunnen aangenomen
worden;
Over het vijfde onderdeel :
Overwegende dat het dispositief van het
bestreden arrest wettelijk gerechtvaardigcl worclt door de vaststellingen waarop het wijst, en waaruit blijkt dat het
exploite1'en van tle stokeri.i niet door aan. legster werd stovgezet;
Dat in zover het vijfde onderdeel van
het middel het motief van dit arrest
critiseert, waarbij bovendien de gevolgtrekking wordt gemaakt dat de onderneming voort is blijven bestaan, doordat zij
noch vereffend, noch overgedragen is geweest dat vijfde onderdeel teg·en een overtollige beschouwing opkomt en derhalve
niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het arrest, na aangenomen
te hebben dat aanlegster nooit de stokerij
geexploiteerd l1eeft, desniettemin verklaart clat «de stokerij van aanlegster
een tak van haar lanclbouwbedrijf is JJ,
clan wanneer het door haar persoonlijk
geexploiteerde bedrijf nimmer een stokerij omvat heeft :
Overwegende dat het micldel steunt op
de verklaring dat het bestreden arrest
aangenomen heeft clat aanlegster haar
landbouwstokerijnooitgeexploiteerdheeft;
Overwegende dat nit het op het eerste
midclel verstrekt antwoord blijkt dat, hoewei aanlegster tijtlens de behandelde
dienstjaren geen alcohol gefabriceerd
heeft, zij evenwel haar stokerij geexploiteerd heeft cloor zelf de uitvoering van
de verrichting met betrekking tot die exploitatie, voort te zetten, wanneer die
verrichting reeds voorheen door haar
echtgenoot ter hand genomen was;
Dat het middel feitelijke gronclslag
mist;
01'er het derde middel, afgeleicl nit de
schending van cle artikelen 97 van de
Grondwet, 1315 van het Burgerlijk Wethoek : n) doordat het arrest, ter rechtvaardiging van het aanslaan yan de totaliteit der ontvangen sommen, in hoofde
van aanlegster, - clan wanneer die sommen afhingen van de nalatenschap van
haar echtgenoot en van de gemeenschap
welke tussen de echtgenoten bestaan had,
- zich ertoe beperkt te verklaren dat zij
het bewijs van een verdeling van de ontvangen som, tussen haar en haar kincleren
niet bijbrengt, dan wanneer het bewijs
dat aanlegster aileen rt~cht heeft op een
som welke wettelijk a an haar en ann haar
kincleren toekomt, ov de Belgiscne Staat,
invonlerbaar van de belastingen rust;
b) doordat het arrest, om aan te tonen

dat aanlegster in feite het vruchtgebruik
van de ganse nalatenschap van haar echtgenoot geniet zich ertoe beperkt vast te
steilen dat aanlegster in haar persoonlijke
naam de inkomsten van eeil landbouwen fruitteeltbedrijf dat van de onverdeelclheicl afhangt heeft aangegeven, clan wanneer dit bedrijf aileen doorgevoerd wordt
door aanlegster, welke mitsdien aileen
recht heeft op de vruchten van een werk
dat zij aileen verricht; dat dit feit niet
noodzakelijk het overlaten aan aanlegster
van de gezamenlijke goederen waaruit de
nalatenschap samengesteld is in zich sluit;
c) doordat trouwens, in de ondersteiling
- qnorl non - clat het vruchtgebruik van
de nalatenschap van de heer Van Hamont
aan aanlegster mocht overgelaten zijn,
daaruit echter niet zou volgen dat de betwiste vergoedingen aan aanlegster zouden toebehoren, naardien die vergoedingen het karakter van een kapitaal en
ni,et van een vrucht hebben, en zulks
juist om reden van het niet bestaan van
een fruitteeltbedrijf :
Overwegende dat het bestreden arrest,
tot rechtvaardiging van de in hoofde van
aanlegster gevestigde aanslag vaststelt
dat zij niet ontkent persoonlijk de betwiste vergoedingen ontvangen te hebben;
Overwegende dat het bestreden arrest,
cloor te beslissen dat het gebeurlijk op
aanlegster rustte h~ \Jc;wijzen dat zi.i ze
met haar kinderen verdeeld had op grond
van een recht dat deze op die vergoedingen hadden, noch artikel97 van de Grandwet, noel! artikel 1315 van het Burgerlijk
Wetboek, de enige in het middel aangeduide bepalingen, geschonden heeft;
Dat, in zover het aan het arrest verwijt bovendien beschouwd te hebben dat
aanlegster in feite het vruchtgebruik van
~He roerende en onroerende goederen van
de nalatenschall van wijlen haar echtgenoot genoot het midclel tegen een ten
overvloede gegeven redtm opkomt en mitsclien niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
7 october 1935. - 1" kamer. - Voo·rzitte·r, H. de Olippele, raa!lsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggeve1-,
H. Bayot. Oeli:ilclu·idende conclnsie,
H.

R.

Delang·e,

advocaat-generaal.

Plei.te1·, H. Van Leynseele.

1"
1"
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INKOMSTEJNBELASTINGEN.
GRONDBELASTING. KWIJTSCHELDING OF
VERMINDERING VAN DE BELAS1'ING. VOORWAARDEN. Ul'l'ZONDERLIJKE EN VAN DE
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DAAD VAN DE BELASTINGPLICHTIGE NIET AFHANKELIJKE OMSTANDIGHEDEN, DIE HE'!' PRODUCTIE~' VERMOGEN VAN HET ONROEREND GOED TE
NTET GEDAAN OF VERMINDERD HEBBEN. lNDUSTBIEEL ONROEREND GOED VRIJWILLIG BUITEN GEBitUIK GELATEN.- GEEN KWIJTSCHELDING OF VEBMINDERING VAN BELASTING.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN. J\IIACH1' VAN HET
HOF VAN BEROEP. HOF VAN BEROEP NIET
GEBONDEN DOOR DE FEITELIJRE OF JURIDISCHE BESCHOUWINGEN W AAROP DE BESLISSING VAN DE DIREC'i'EUR RUST. J\IIACHT
VAN HET HO~' VAN BEROEP OM TEGENOVER DE
EIS VAN DE BELASTINGSCHULDIGE EEN IN DE
CONCLUSIES VAN DE TEGENPARTIJ NIET AANGEBRACH1' MID DEL TE DOEN GELDEN.

1 o De lctvijtschelding of venninder·ing van
de grondbelastin_q wm·dt slechts ve1·leend mits de belastingpUchtige het bewijg bijb?"enrJt van de tt.itzonderlijlce en
van zijn claad niet afhankelijlce omstancligherlen die het procluctief vermogen
van z·ijn onroerend goerl te niet geclaan
of verminrlercl hebben; zij worrlt wetteU.ilc _qcwe'iuenl nan een eigenaar clie
'l!rifwillig een inrl·ustr·ieel onroerencl goecl
buiten gebntilu laat ten e'i?tcle vergoedingen van een ve1·eniging van conmtrre1·ende nijve1"aars te belwmen (1). (Sa-

mengeschakel<le wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 13, par. 1,
1°, gewijzigd bij artikel 1 van de wet
van 8 maart 1951.)
2° Binnen de pe·rken van het geschil
·waaTvnn het rloor het beroep kennis
hcett, ·is het hot vwn beroep gehou.den
zelf de wettelijkheirl van rle beslissing
van rle directew· rler belastinge1t te beoordelen; het is niet gebonrlen floor rle
feiteUjke of ,im-idische beschottwingen
wam·op rle beslissing van cle rlirectettr
rust (2) en het verm.a.g een in cle conclusies va111 cle tegenparUj n·iet aange1waeht mirlrlel te doen gelrlen tegenove1·
rZe eis van rle belnstingschulclige (3).
(DONCKlER DE DONCEEL, WEDUWE VAN HAMON1',
T. BELGISCHE STAA'f, .MINISTER VAN FINANCIEN.)
AHREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 maart 1954, gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
(1). Voor het tijdperk dat de inwerkingtreding van de wet van 8 maart 1951 voorafging,
verge!. verbr., 16 december 1946 (A•·•·. Verb1·.,
1946, blz, 438; B1tll. en PAsw., 1946, I, 473);
22 en 23 maart en 13 juli 1948 (A•·•·. Ve1·br.,
1948, blz. 171, 177 en 395; B11ll. en PASIC.,
1948, I, 192, 203 en 454) ; 6 december 1949 en

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 13 van de bij de besluiten van 15 en 16 januari 1948 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen doordat het arrest, na
vastgesteld te hebben dat het aan de belanghebbende toebehorend en voor een
stokerij dienend onroerend goed geheel
het dienstjaar 1952 niet in g-ebruik genomen werd, desniettemin geweigerd heeft
de in paragraaf 1 van artikel 13 omschreven vrijstelling van 'de grondbelasting toe
te staan, om de enige reden dat de bij dat
artikel voorziene belastingvermindering
niet kan toegestaan worden wanneer het
gebrek aan bedrijvigheid vrijwUlig is,
dan wanneer de tekst van de wet dergelijke voorwaarde niet bepaalt :
Overwegende dat, naar luid van artikel 13, parag-raaf 1, 1 o, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gewijzigd bij artikel 1
van de wet van 8 maart 1951, lrwijtschelding of proportionele vermindering van
de grondbelasting wordt verleend ingeval
een niet gemeubileerd opg-ericht onroerend
goed in de loop van het aanslagjaar gedurende ten minste honderd tachtig- dagen volstrekt niet in gebruik is genomen
en · volstrekt geen inkomsten heeft opgebracllt;
Oyerwegende dat, zowel onder het gezag van deze bepaling als onder het gezag van artikel 13, paragraaf 1, van de
bij besluit van de Regent van 15 januari
1948 samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, kwijtschelding
of vermindering- van de grondbelasting
slechts verleend wordt mits de belastingplichtige, het bewijs bijbrengt van uitzonderlijke omstanc1igheden, die het procluctief vermogen van het onroerend goed
te niet gedaan of verminderd hebben;
Overwegende dat, waar het vaststelt
dat aanlegster haar stokerij vrijwi.llig
buiten gebruik gelaten heeft, ten einde
vergoeclingen van een vereniging van concunerenc1e stokers te bekomen, het bestreden arrest het >erwerpen van het beroep van aanlegster wettelijk gerechtvaardigd heeft;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1320 van het
Burgerlijk Wetboek, en 97 va,n de Grandwet, doordat het arrest beslist heeft dat
7 maart 1950 (A1'1'. Yerb1·., 1950, blz, 209 en
453; Bull, en PASIC., 1950, I, 229 en 4.S1).
(2) Verbr., 8 maart, 31mei, 7 juni en 13 juli
1955 (A1'1'. J1e1'b1·., 1955, blz, 582, 829 en 939;
B11ll. en PAsiC., 1955, I, 755, 1075, 1092 en 1248).
(3) VergeL verbr., 4 februari 1955 (Ar·r.
J1 e1'iJ1·., 1955, blz. 439; Bull, en PASIC., 1955,
I, 581).

het niet gebruiken van het onroerend goed
vrijwillig was, dan wanneer noch in de
conclusies van aanlegster, noch in die
van de Belgisclle Staat, noel! in de bestreden beslissing van de directeur beweerd
werd dat aanlegster haar stokerij vrijwillig buiten gebruik gelaten heeft; en
doordat het arrest mitsdien de aan die
akten te hechten bewijskracht en de
rechten van de verdediging van aanlegster geschonden heeft :
In zover het middel op de schending
van de beslissing van de directeur en aan
de conclusies van partijen te hechten bewijskracht steunt :
Overwegende dat noch in de beslissing
van de directeur, noch in de conclusies
van de partijen verklaard werd dat het
lmiten gebruik laten van de stokerij onvrijwillig was;
Dat, door te beslissen dat het buiten
gebruik laten niet onvrijwillig was, het
bestreden arrest de aan die akten te
hechten bewijskracht niet heeft kunnen
schenden;
Dat dit onderdeel van het middel in
feite niet opgaat;
In zover het midclel op cle schending
van artikel 97 van de Grondwet steunt :
Overwegencle clat het milldel niet verduidelijkt waarin het arrest deze bepaling zou geschonclen hebben;
Dat dit onderdeel Tan het middel niet
ontvankelijk is;
In zover het miclclel de schending van
de rechten der verdediging doet gelden :
Overwegencle dat, wanneer het hcif van
beroep in eerste en laatste aanleg het regelmatig aanhangig gemaakt geschil beslechtte, het niet door de in de beslissing
van de. directeur der belastingen aangevoerde feitelijke of juridische beschouwingen, of door de middelen welke verweerder in zijn conclusies aangebracht
gebonden was;
Overwegende clat, waar het beslist dat
aanlegster uit het niet gebruiken van het
onroerencl goed geen recht op kwijtschelding van cle grondbelasting kan afleiden
oindat bewuste oinstandigheid aan aanlegster zelf te wijten was, het bestreden
arrest, zonder cle rechten van de verdediging van aanlegster te schenden, vastgesteld heeft dat deze het op haar rustend
bewijs niet bijgebracht had;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan aangenomen worden;
(1) Verbr., 10 juli 1951 (A1"1". J1 erb1·., 1951,
biz. 679; Bull. en PASIC., 1951, I, 782).
Wat betrefL het verbod van nieuwe stukken
gebruik te maken buiten de voorziene termijnen en gevallen, raadpl. o.m. verbr., 8 februari, 22 maart en 13 juli 1955 (A,., .. J1 eTbT.,
YERBR.,

1956. -

6.

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
7 october 1955. - 16 kamer. - VoorzittiW, H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Ve,·slaggever,
H. Bayot. Gelijkluidende conclusie,
H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleitm·, H. Van Leynseele.
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7 october 1955

INKOMSTENBELASTINGEN.
J3EROEP v66R HE'l' HOF VAN BEROEP. GEBRUIK VAN NIEUWE ST=KEN DOOR DE BELASTINGSCHULDIGE. CC NIEUWE
S'l'UKKEN )).
J3EGRIP.

2°

INKOMSTENBEL.ASTINGEN.
EXTRABELAS'!'ING. Qp DE BELASTINGSCHULDIGE RUSTEl\"DE BEWI.TS OM DE VERMOEDENS
VAN .ARTIKEL 2, PARAGRAAF 3, VAN DE WET
VAN 16 OCTOBER 1945 TE NIE'l' TE DOEN. BEOORDELING VAN DE BI.TGEBRACHTE BEWI.TSELEMEN'l'EN DOOR HE'l' HOF VAN BEROEP
WAARBI.T HET BEROEP VAN DE BELASTINGSCHULDIGE AANHANGIG IS . .HOF VAN BEROEP NIET GEHOUDEN VAST TE STELLEN DA'l' DE
ELE VI:ENTEN WEc_KE Zl-JN 0, ER.TUIGII'iG GEVORMD
HEJlBEN OOK DE REDELI.TKE OVERTUIGING VAN
DE ADMINIS'l'RA'l'IE KONDEN VORMEN.

1° Is niet « niettw

ll het stuJc, waa1·van
de belastingsch·nld·ige in zaken van di-recte belastimgen tot staving van zijn
beroep 1Nl6r het hot vnn beroep gebnt-il;;
w-il mnken inll·ien zi,jn inho·ua niet onderscheiden is vnn de inhond van de anrle,·e stulcken welke het slechts nader
bepaa.lt (1). (Wet van 6 september 1895,

art. 9, lid 2, vervangen door artikel 1
.an de wet van 23 juli 1953.)
2° Wannee1· het hot van beroep, b-ij hetwelk een beroep tegen de beslissing van
de rlireote~w de1· belnst-inr~en aanhang·ig
is, met inachtnemin_q van de opwe,·pin_qen der aclministmUe cle bewijswaarde
beoonleelt vwn de door de belastinr;sch~tlrlige bij_qebmchte elementen,
ten
einde de doo·r artilcel 2, parag1·aat 3, van
de wet vnn 16 october 1945 bepaalde vermoedens te niet te doen, is het niet gehoit.den in zijn beslissing vnst te stellen
dat de elementen wellce zijn overt~tig·ing
gevonnd heb ben oak rle ,·edel-i.i lee overt1tiginrJ van de administrat-ie konden
vonnen (2).

1955, biz. 463, 619 en 939; Bnll. en PAsiC., 1955,
I, 609, 808 en 1248).
(2) Verbr., 18 januari 1955 (A,~-. Jlerb1·., 1955,
blz. 386; Bull. en PAsiC., 1955, I, 515); 1 en
8 februari 1955 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 571 en
616),
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nieuw stnk, enerzijds, niet met de gebrnikelijke zin van de termen cc nieuwe stukken ll onverenigbaar zijn en, anderzijds, .
een passend antwoord verstrekken op de
ARREST.
conclnsies waarbij aanlegger betoogde,
HET HOF; - Gelet op het bestreden dat voormeld getuigschrift wegens het
arrest, op 18 februari 1954 gewezen door karakter van nieuw stuk dat hij eraan
hechtte, en wegens de laattijdige overhet Hof van beroep te Brussel;
legging ervan nit de debatten diende geOver het eerste 1r:iddel, afgeleid uit de weenl te worden;
schending van de artikelen 97 en 112 van
Dat het middel niet kan aangenomen
de Grondwet, D van de wet van 6 september 1895, 66 en 67 van de bij besluit van worden;
de Regent van 15 januari 1948 samengeOver het tweede middel, subsidiair afschakel<le wetten betreffemle de inkom- geleid nit de schending van de artikestenbelastingen, 1315 en volgende, inl!'On- len 97 en 112 van de Grondwet, 1319 tot
dm·lleid 1319 van llet Burgerlijk Wetboek, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 2, padoordat het bestretlen anest het overleg- ragraaf 3, van de wet van 16 october 1945,
gen van een stuk bij de debatten buiten tot invoering van een extrabelasting op
de bij artikel 9 van de wet van 6 sev- de in oorlogstijd behaalde exceptionele
tember 1895 gestelde termijn aanneemt, inkomsten, winsten en baten, doordat het
om reden dat llet geen nieuw stuk geldt,
bestreden arrest beslist dat op grond van
dan wanneer de bepaling van clit artikel het door verweerster overgelegde getnigvan ovenbare orde is en er zicll tegen ver- schrift mag aangenomen worden dat zij
zet dat llet hof van beroep acht zou slaan het hewijs van het verkopen, in 1942,
op een stuk welk de verzoeker zomler van v66r l jannari 1940 gekochte goudinachtneming van de vereiste voorwaarclen stnkken llijgellracht heeft, dan wanneer
overlegd, dan wanneer nit de termen zelf <le wet Yan 16 october 1945 vereist dat de
van het bestreaen arrest blijM dat het door de arm cle extrallelasting omlerhebetwiste stuk niet binnen de voorgescllre- vige · personen bijgebrachte bewijzen de
ven termijn ter griffie van llet llof van be- redelijke overtuiging van de aclministraroep nedergelegd werd, en dan wanneer tie zouden kunnen verwekken, hetgeen
!let verwerpen van dat stuk, welk zonder althans in zich slnit tlat. <le a<lministratie
twijfel een nieuw stuk uitmaakt, aange- ter zake de mogelijkheid gehad heeft het
vraagd wenl bij v66r het hof genomen bewijskrachtig karakter van voormeld
conclusies, waarvan het arrest het afwij- getuigschrift te beoorclelen, dan wnnneer
zen niet door passencle beweegredenen zulks niet het geval geweest is, vermits
rechtvaardigt :
het getuigschrift slechts voor de eerste
ter zitting van het hof van beroe11
Overwegende clat, steunend op cle be- maal
wenl, en dan wanneer, bovenweegredenen dat het v66r het llof van ' overgelegtl
het hof van beroep de juistheid erberoep overgelegd getuigscllrift van de clien,
wisselagent enkel nauwkeurige bijzonder- van niet nagegaan heeft en zich ermede
heden bijbrengt nopens de omstandiglle- vergenoegcle te verklaren dat deze juist<len waarin cle verrichtingen van koop heicl bni ten alle twijfel staa t :
en verkoo11 van goud geschied zijn, van
Over het eerste onderdeel :
welke verrichtingen in verscheidene stukOverwegende dat artikel 2, paragraaf 3,
ken van het in de loop der administratieve procedure samengesteld dossier van de wet van 16 october 1945, na bereeds gcwag gemaakt werd, het arrest paaltl te hellben dat rle belastingplichtige
beslist dat <lit getuigschrift geen nienw <le in dat artikel omschreven vermoedeD,s
stuk naar de zin van artikel 9 van de te niet mag cloen, nader bepaalt dat hij
wet van 6 september 18!15 uitmaakt, en het op hem rustencle bewijs mag leveren
« door alle om het even welke bewijsmiddat het hof van beroep het in aanmrrking
clelen in rechte en in feite, en onder meer
mag nemen ;
Overwegende dat, bij ontstentenis van door getnigen, waarschijnlijkheden, vermoeclens, algemene bekendheid, in de
een in de, wet vervatte begripsbepaling,
de termen « nieuwe stukken ll welke in het ruimste betekenis van deze woorden, alstweede li<l van <lit artikel voo'rkomen, in mede door alle middelen die de redelijke
hun gebruikelijke zin moeten verstaan overtuiging van het bestuur kunnen verworden; dat een stuk waarvan cle inhoud wekken ll;
Dat uit tleze tekst en nit de in de loop
niet onderscheiden is van de inhoud van
<le andere stukken welke het slechts under Yan de varlementaire voorbereicling van
de wet afgelegcle verklaringen blijkt dat
bepnalt geen cc nieuw ll stnk uitmaakt;
Overwegende dat de feitelijke beschou- de wetgever aan de helastingplichtige
wingen · waarop llet bestreden arrest lweft willen toestaan van alle mogelijke
stennt om ann te nemen dat het betwist bewijzen, jnridische of zedelijke, in de
getnigschrift niet het karakter heeft van ruimste zin gebruik te maken, om « de
(BELGISCHE

STAAT, MINISTER
T. JIUSOLLE.)

VAN FINANCIEN,

,...- 83
redelijke overtuiging van de waarheid
van het door hem aangevoerde >> te doen
ontstaan;
Dat, gewis, de bijgebrachte bewijselementen eerst door de allministratie lleoortleelcl worden; maar llat, ingeval de betwisting vervolgens aan lle rechterlijke
nmcht onderworpen wordt, deze op hanr
beurt, met inachtneming van l10 opwervingen der administratie, de hewijswaar<le
van (lie elementen en, gelJeurlijk, van die
welk0r overlegging zij toegestaan heeft
beoordeelt, zonuer da t zij ertoe gehomlen
is vast te stellen da t de elementen welke
lmar' overtuiging gevormd hebben ook de
rellelijke overtuiging van de administra tic•
konden vormen;
Waaruit volgt dat het eerste omlerdeel
van het middel naar recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat nit de termen van hl't
arrl'st blijkt, - waar het prop wijst dat
« de juisthl'id van ell' feiten waaromtrl'nt
de wisselagl'nt Dofny een getuig·schrift
afgl'leverd hel'ft in elk gentl lmitt'n alle
twijfel staat », - dat het hof van bt'roep
de bewijswaanll' van dit door verweerster ingebrachte bewijselement nagegaan
heeft;
Dat het tweelle onderdepl van het middel in fl'ite niet opgaat;
Om die rt'llenen, Vl'rwerpt de voorziening; vl'roordt'elt nanlegger tot ~1e kosten.
7 october 1955. - 1" knmer. - Voo·rzitte1·, H. ue Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Enreel. - Gelijlcluidende conclusie. H. H.
Delangl', auvocaat-generaal. - Pleiter,
H. Van Leynseell'.
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OVEREENKO:M:ST. -

OvEBEENKO.MST 'l'E-

GEN DE FISCUS INGEROEPEN '1'0'1' S'l'AVING VAN
EEN DE'nVIS'l'lNG IN ZAICEN VAN INKO~IS'I'EN
BELAS'l'INGEN. ARRES'l' YAS'l'S'fELLEND DA'l'
DE PAR'l'IJEN ZELF ZE IN GENENDELE NAGEKOMEN ZI;JN, ARRES'l' BESLISSEND DA'l' EH
GEEN AANLEIDING WAS OM MET DIE OYEHEENKOMS'l' REKENING TE HOUDEN. BINDENDE
KRACHT NIE'l' MISKEND.

Wanneer een belasUngpUcht·ige een o·vereenlcom.st inroept tot staving van een
betwisting in zalcen van ·inlcomstenbelastinae·n, wo-rdt rle b-indende kmcht van rle
·inaeroepen o-ve·reenl.;o-mst ·niet rn·iskenrl
doo·r het a-rrest dat, n!L vastgesteltZ te
hebben rl!Lt de 'TJIL'rt·ijen zelf die ove-reenkomst ·i·n genendele na[!elcornen dj-n,
1Jesli.~t rlat er [!Cen rta-nleidin.g is on~ cr
relceninrJ mede te houden.

{WEDUWE MEURMANS, '1'. BELGISCHE S'l'AA'l',
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestredt'n
arrest, op 20 februari 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het enig midclel, afgeleid l1it de
schending- van de artikelen 97 van de
Grondwet, 56, 1" en 2° lid van de bij de
besluiten van 12 september 1936, 31 juli
19{3 en 15 januari 1!148 samengeschakelde
wetten lletreffende de inkomstenbelastingen alsmede van de artikelen 1134, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordnt
het hestreden arrest lleslist beeft dat de
overeenkomst welke op 2.0 april1944 tussen
uanlt'gster en lwar zoon tot stand gekomen
is niet toegepast werd, en dat de winsten
voortkomende van bet beheer van de verzekeringsvortefeuille gedurende de jaren
19-16 en 19-17 tussen aanlegster enl1aar zoon
bij helften zonden verdeeld geworden zijn,
dan wanneer aanlegster van ambtswege
aungPslagen werd op grond van artikl'l 5G
der samengeschakeldt~ wl'tten betreffendt~
de inkomstenbelastingen, en door alle
rechtsmiddelen het bewijs mag bijbrengen
dat zij niet belastbaar is, en dan wannt'er
de overgelegde, op 20 april 19±4 tot stand
gekomen overeenkomst, die voor de partijpn als wet geldt, ten opzichte van dl'rden en, llijgevolg, ten opzichte van de administratie dt'r rlirecte helastingen kracllt
van llewijs heeft :
In zover de voorziening de schendingvan artikel 97 van de Grondwet inroept :
Overwegende dat het middel niet verduidelijkt waarin de hestreden beslissing
deze hepaling zou geschonden hebben;
Dat het middel niet ·ontvankelijk is.;
In ~o~over het mid<lel op de scht'nding
nm artikPl 56, 1° en ~e lid, van de samengeschakelde wetten gegrond is :
Overwegende dat het bestreden arrest
niet hetwist dat aanlegster, dil' van
amhtswege aangeslagen is, hl't ontbreken
van een belastbare grondslag mocht bewijzen, doch vaststelt dat zij cUt bewi.is
niet bijgebracht heeft;
Dat het middel in feite niet opgaat;
In zover bet middel de scbencUng van
de artikelen 11120 en 1322 van llet Burgerlijk Wetboek inroept :
Overwegende dat het llestreden arrest
volstrekt de hewijskracht niet miskent die
client te worden gehl'cht nan de overeenkomst van 20 april 1944, betrl'ffende het
overdrag-en nm een yerzekeringsportefeuille door aanlegster aan haar zoon, tegen een lijfrl'ntl' van 2.5110 frank per
maaml, maar integendeel verklaart dat
die overeenkomst bestaat en de inhoud
ervail aanhaalt;
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Dat het middel in feite niet opgaat;
In zover het middel op de scheniling
van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetbock gegroncl is :
Overwegende dat het arrest, hetwelk
om reden van de omstancligheden waarop
het wijst, 'mststelt clat partijen zelf
de ingeroepen overeenkomst in genendele
nagekomen zijn, wettelijk heeft kunnen
beslissen zoncler de bindencle kracht van
clie overeenlwmst te miskennen dat er
geen aanleicling was om er rekening mecle
te houden;
Dat het middel naar recht faalt;"
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

goedheid clan uit de aangegeven inkom.
sten blijlct, gaat de grenzen van de bij
het hot van beroep aanhangige betwis~
Ung niet te bttiten en schenclt de rechten
van de verdediging van de belastingschuldige niet, wanneet· deze, bij concllt"
sies, ten aanzien van de toevassing, ter
zake, van at·Ulcel 55 van cle samen,qeschalcelcle wetten en ten actnZ'ien van cle
als tekenen of 'ind'icien inget·oepen elementen ve·rweet· gevoerd heejt (1).

(iiiASSION, 1'. BELGISCHE S'l'AAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

Het arrest dnt, na verklaanl te hebben
dat de belastbat·e gm·ndslau in de uetoone cUrecte belasUngen ten onrechte
bij vergelijking met cle normale winston of baten vcm soot·tgeUjke be/.ast·ingschttlcl'irJen geraamcl wercl, beslist cl·ie
gt·onclslag te behouden omclat de administt·ntie hem oolc gerechtt·aardigd heejt
doo'/' het inroepen van tekenen of incli~
ciiin waaruit een 71 ogeTe graad van ge-

HFJ'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 april 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 141 en 470 van het Wetboek
van burgerlijke rechtspleging, 1315, 1316,
1317, 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 1352 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 26 (inzonderheid 26, paragrafen 1 en 2), 28, 37,
39, 42 (inzonderheid 42, paragraaf 1), 55
(inzonderheid 55, paragraaf 1), 65, 66 en
67 van de bij het koninklijk besluit van
12 september HJ3G samengeschakelde wet~
ten betreffende de inkomstenbelastingen,
en, voor zoveel als nodig, bij de beslui·
ten van 3 juni 1941 en 31 juli 1943 en bij
het besluit van de Regent van 15 januari
1948, 6 en 7 tot 12 van de wet van G september 1895, en 1 en 2 van de wet van
23 juli 1953, tot wijziging van de wet van
6 september 1895, 1 en 2 van de wet van
l7 juni 1H3S en van de bij beslui ten van
16 juin 1941 en 16 januari 1948 samengeschakelde wetten betreffende de nationale
crisisbelasting : 1 o doordat, na vastgesteld te hebben dat de betwiste aanslagen
volgens de procedure tot wijzlging· van
de aangifte gevestigd waren en dat de bewijslast van de belastbare inkomsten op
de administratie rustte, en vervolgens gezegd te hebben dat de administratie ten
onrecllte de belastbare grondslag volgens
artikel 28 van de samengescllakelde wetten bij vergelijking met de inkomsten van
soortgelijke belastingplichtigen bepaald
had, het bestreden arrest clesniettemin
beslist dat de aanslagen een voldoende
rechtvaardiging vinden in de overeenkomstig artik;er 55 van de samengeschakelde
wetten door de administratie ingeroepen
indicH!n; dan wanneer zowel uit de beslis-

(1) Omtrent de verplichting, voor het hof
van beroep, binnen de perken van het geschil
waarvan het door het beroep kennis heeft,
zelf de belastingschnld te beoordelen, zonder
gebonden te zijn door de feitelijke of juri-

dische beschonwingen waarop de aanslag en
de beslissing van de directeur der belastingen
rnsten, zie het arrest van clezelfcle datum (zie
hager, blz. 79; Bull. en PAsrc., 1956, I, 97, en
de nota's 2 en 3).

7 october 1955. - 1• kamer. - Voo·rzitter·, H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggever,
H. Bayot. GeUjkluidende oonoMts·ie,
H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Leynseele.
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INKOMS'l'FJNBELASTINGEN.- BEROEP
VOOR HE'l' HOF VAN BEROEP. - RAMING VAN
DE BELASTBARE GRONDSLAG TEGELIJK BIJ VER"
GELIJKING MET DE NORMALE INKOMS'l'EN VAN
SOORTGELIJKE BELASTINGSCHULDIGEN EN VOLGENS TEKENEN OJ:I' INDICIEN VAN GEGOEDHEID,

- AURES1' BESLISSEND DA'J' ARTIKEL 28 VAN
DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN NIE'l' 'J'OEPASSELIJK WAS. - ARREST BESLISSEND DA'J' DE
BELAS'l'BARE GRONDSLAG VOLGENS DE DOOR DE
ADMINISTRA'l'IE INGEROEPEN 'l'EKENEN OF INDICIEN VAN GEGOEDHEID BEPAALD WERD. 00NCLUSIES VAN DE BELAS'l'INGSCHULDIGE NOPENS DE TOEPASSING VAN ARTillEL 55 VAN DE
SAMENGESCHAKELDE WETTEN EN NOPENS DE INGEROEPEN TEKENEN OF INDICIEN. GEEN
SCHENDING VAN DE llECH1'EN VAN DE VEHDEDI-

GING.

-85
sing van de directeur der belastingen als
uit de door verweerder voor het hof van
beroep genomen hoofd- en aanvullende
conclusies blijkt dat de administratie tot
grondslag en rechtvaardiging van de betwiste aanslagen en tot bewijs van de bee
lastbare inkoinsten, uitsluitend de vergelijking met zogezegde normale inkomsten
van soortgelijke verklaarde belastingplichtigen deed gelden, zodat door uit~
spraak te doen zoals het gedaan heeft,
het bof van beroep, bet gebied van de betwisting te buiten gegaan is, de aan de
akten en aan bet gerecbtelijk contract
te bechten bewijskracbt gescbonden
beeft, en de grenzen van zijn eigen
wettelijke opdracbt overscbreden beeft;
2° en doordat het bestreden arrest de wettelijke regelen omtrent het op de administratie rustend bewijs overtreden, en
de uitoefening van aanleggers verdedidingsrecht verhindenl heeft, door te besli,ssen, zonder dat de administratie in
die zin wat dan ook aanvoerde, en zonder
zelfs de debatten opnieuw geopend te
hebben om aan partijen de mogelijkheid
te verlenen dienaangaande hun standpunt
uiteen te zetten, dat het bewijs van de
belastbare inkomsten voldoen,de nit door
aa:nleggers aanzienlijke klHlntele opleverde
indicHln blijkt alsook uit het feit dat hij
eigenaar van een auto is; dan wanneer
zodanige indicUln niet van aard waren
om een gegoedlleill buiten verhouding met
de aangegeven inkomsten te bewijzen,
l!etgeen aanlegger in staat was aan te tonen imlien bet hof van beroep hem quod non - daartoe de mogelijkheid had
geboden :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, in strijd met het in
het middel gestelde, de behandeling v66r
het hof van beroep niet enkel betrekking
op de toepasselijkheid van artikel 28 van
de samengeschakelde wetten gehad heeft
maar ook 0 p de tekenen waaruit een hogere graad van gegoedheid dan uit de
door aanlegger aangegeven inkomsten
bleek (art. 55 van dezelfde wetten);
Overwegende immers dat en de taxerende controleur en de inspecteur van belastingen reeds op de aanzienlijkheid der
klientele, op de gezumenlijke geldmiddelen en op de levenswijze van aanlegger
steunden om tot het bestaan van niet aangegeven inkomsten te besluiten;
Dat aanlegger zelf, in zijn beroepschrift
onder uitdrukkelijke aanduiding van artikel 55. pilragraaf 1, van de samengeschakelde wetten, deed uitschijnen dat
de raming van de belastbare grondslag
mocht geschieden volgens de tekenen of
indicien waaruit een hogere graad van gegoedhei!l dan uit de aangegeven inkomsten blijkt, doch het bestaan, ter zake,
van dergelijke indicien ontkende;

Overwegende tenslotte, dat aanlegger
in zijn conclusies v66r het hof van beroep
er eerst op wees dat «de hier behandelde
aanvullende aanslag ten gevolge van de
procedure tot wijziging gevestigd is geworden (artikel 55 van de samengeschakelde wetten) en dat << de administratie,
om het op haar rustend bewijs te leveren,
zich, naar luid van het bericht van wijziging, ermede vergenoegd heeft de normale
winsten van soortgelijke belastingplichtigen (art. 28 van de samengeschakelde wetten) en de levenswijze van aanlegger (artikel 55) ll in te roepen, dat hij vervolgens
betoogde << dat de beweenle levenswijze
waarop de controlenr steunt niet nit geen
enkel teken of indicie blijkt dat van aard
is om de aanslag te wettigen ll, dat hij
dam·na in voormelcle conclnsies de door de
taxerende controleur ingeroepen elementen te dien opzichte beantwoorclde;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest beslist,
enerzijds, dat de indicien welke de administratie tot recbtvaardiging van de belastbare grondslag ingeroepen heeft wei
voldoende blijken; dat derhalve de bestreden beslissing aanneemt dat de administratie het op haar rustend bewijs bijgebracbt heeft en, souverein uitspraak
doende, beslist dat de elementen welke
zij in aanmerking neemt van aard waren
om een boger graad van gegoedheid aan
te tonen dat nit de aangegeven inkomsten
blijkt;
Overwegende anderzijds, dat uit het
op bet eerste onderdeel verstrekt antwoord blijkt dat aanlegger in de gelegenc
heid is geweest verweer te voeren ten
aanzien van de elementen welke, naar oe
mening van het hof van beroep, de in artikel 55 van de samengeschakelde wetten
omschreven tekenen of indicien uitmaken;
Dat beide onderdelen van het mindel
in feite niet opgaan;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 october 1955. - 1" kamer. ' - VoorzUte1·, H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Bayot. Gelijlcluiclenfle concl-usie,
H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleite·rs, HH. Van Bastelaer (van de Balie bij het Hof van beroep te Brussel) en
Van Leynseele,
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BEPALING VAN DE STRAF BINNEN DE
DOOR DE 'VET GESTELDE PERREN. RECHTER
OVER DE GROND BESLISSEND DA'l' DE GEDRAGING
VAN DE BEKLAAGDE 'l'ER 'l'ERECHTZITTING GEEN
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TOEGEEFLI.TKHElD VEUDIENT. -

WE'fTELI.TK-

HEID.

Schendt germ wetsbepnUng het arrest dat,
om de toe te pnssen strnf binnen de
door de wet gestekle pedcen te bepalen,
besUst rlnt cle geclrnging vnn cle beklaaocle te·r te1·echtzitt-inrt geen toegeejl-ijkhei.cl
·verclient.
(RUBY.)
ARRES'l'.

HE'l' HOF; - Gelet op l!et bestreden
arrest, op 29 maart l!l55 gewezen door
llet Hof van heroep te Drussel;
Overwegende tlat de voorziening tot de
over tle puhlieke vordering gewezen heslissing beperkt is;
Over l!et eerste middel, afgPleid nit de
schending van de artikelen 154 en 189 vHn
llet Wethoek van strafvordering, doordat
bet bestreden arrest aanlegger tot Iwt
maximum van de voor vluchtmisdrijf
voorziene straf veroorc1eelt, alsook tot clP
vervallenverklaring voor de door artikel 8
van de wet van 1 augustus 1924 voorziene
maximale cluur van llet recht een voertuig;
te besturen om reden da t « de strengllei<1
van de eerste rechter gerechtvaarcligd
wordt door de tot het eimle toe gedreven
verstoktl!eid van beklaagt1e, die zich met
halsstarrigheid v66r het hof niet gewonnen I1eeft willen geven Jl, clan wanneer het
aan het openbaar ministPl'ie hehoort het
hewijs van de strafbaarheif1 van beklangde te leveren, daar de ontkenningen vm1
deze geen verzwnrende omstanc1ighei<l ten
zijnen laste kunnen uitmaken :
Ovenyegenc1e · dat uit !Jet arrest nif't
hlijkt dat de rechter over de grond anders
dan, hetzij door procesf'en-verhnal, hetzij
door getuigen bij afwezi!rheid van verslagen en processen-vPrhaal of tot lmn
staving <1P aan annlpggPr ten laste gPlegde inbreuk als bew<•zen zou hebben
aangezien ;
,
Dat het hof van lleroep integendeel de
omstant1igheden en hewijsmiddelen opsmnt welke het ten laste van aanl!"ggpr
voor vaststaand l!ondt en waarvan l!et
verklaart << dat zij doen blijken van zijn
overtuiging een ongeval veroorzaakt te
hebben Jl;
Overwegem1e dat de eerste rechter vet·klaard had dat tot hepaling van de straf
met <1e aanhoudende gedraging van aanlegger rekening· cUemle gelwu<len tP worden ·
O~erwegemle <1nt, >vaar het de door !le
teerste rechter nitgesproken straf bevestigt en wan_r het aanneemt dat aanlegger
wegens zijn geclraging ter terechtzitting
geen toegeeflijkheid verdiende, het bestreden arrest geen enkele wetsbepaling
geschonden heeft;

Da t het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schencling van de artikelen 2b-is van
de wet van 1 augustus 1899 en 97 v::m
de Grondwet, doordat het bestreden arrest verzuimt twee bestanddelen van de
inbreuk vast te stellen, hetzij, dat aanlegger zou geweten hebben dat zijn voertuig een ongeval had veroorzankt of claartoe anleiding had gegeven, en dat hij de
vlucht zou genomen hebben om niet bij
de noclige bevindingen aanwezig te zijn,
en het llewijs van de inbreuk afieidt hieruit clat niet kon begrepen worden dat
een andere uitleg zou gegeven worden,
en doorclat de beweegredenen betreffende
de zogezegde te late voetstappen op het
politiebureel te Namen, niet duidelijk zijn
en geen sluitre<le uitmaken, aldus verzuimend zijn lleslissing met redenen wettelijk te omkleden of tleze steunend op dubbelzinnige reclenen welkP met een gelJrpk
aan redenen gelijkstaan :
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende dat, bij gebrek aan conclusies, hct hestreden n l'l'est zijn bcslissing op voldoende wijze motivPert door
bij verwijzing naar llet lleroepen vonnis,
het l>estaan van de wettelijke elementen
van de betichting in de hewoorclingen van
de wet ten laste van aanlegger vast te
stellen;
Over het twePde onderdeel :
OvPrwegende dat het bestredPn HlTest,
om te heslissen da t aanlegger geweten
!weft <Ia t zijn voertuig een ongevnl veroorzaakt had of daar'toe aanleic1ing had
gegeven niet enkel hierop wijst t1at niet
kan hegrepen worden da t hij de schok
niet zou gevoeld hebben die door het l!evig
hlijven lmken van de klink van zijn linksP
rijtuigdeur is veroorzaakt geweest doch
feite!ijke omstandigheden aanhaalt waarvan lli.i r·erkl::wrt (( dat zij doen blijken
van zi.in overtuiging, een ongeval veroorzaakt te hebhen Jl ;
DH t de eerste twee onderdelen van het
mi<ldel feitelijke grondslag missen;
01·er het derde om1erdeel :
Overwpgende dat aanlegger niet aanduh1t waarin de motieven van het arrest
'onduidelijk zouden zijn en geen slotrede
zouden nitmaken;
Dat het derde onderdeel van het middel
onnauwkeurig en, dienvolgens niet ontvankelijk is;
FJn ovPnvegem1e <!at de substantiele of
011 straf van nietigl!eid voorgescl!reven
rechtsvormen werden nngeleeftl en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

-8710 october 1955. -

2e kamer. - VoorFettweis, voorzitter. - Ver.~laggeve'l', H. Bayot. Gelijlclitidende
conclnsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
zitte'l', H.
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1° MISDRIJF.- DRIEVOUDIGE INDELING VAN
DE MISDRI,JVEN. - RECHTER OVER DE GROND
DIE WEGENS EEN ZELFDE FElT EEN HOOFDGEVANHENISS'l'RAF VAN :MINDER. DAN ACHT DAGEN

EN EEN GELDBOE'l'E VAN MEER DAN 25 FRANK
UITSPREEKT. - l'\1ISDRIJ~' DIE EEN OVERTREDING UI'l'MAAK'l'.
2° STRAF.- VEU\'ANGENDE GEVANGENISSTRAF.
- RECH'l'ER OVER DE GROND DIE WEGENS EEN
ZELFDE FElT EEN HOOFDGEVANGENISS'l'RAF VAN

MtNDE:1 DAN ACH'l' DAGEN EN EEN GELDBOETE VAN
MEER. DAN 25 L'RANK UITSPREEK'l'. - MAXIMUM DRIE DAGEN.
1° Wanneet· de t·echter ovet· de grand de
beklaagde, wegens een zelfde feit, tot
een hoofdgevangenisstraf .van minrler
rlan acht rlagen en tot een gelrlboete vnn
meet· rlwn 2.5 ft·wnk veroorlleelt, mnnkt
dit feit een overtredinu uit (1).
2° W nnneer lle t·echtm· over ae grana de
belclnnr!fle, ·we[!ens een zelffle feit, tot
een hoofdgevantfenisstntf vnn minder
rlnn rwht dnuen en tot een gelllboete van
mee·r dan 2.5 frank vet·oordeelt, mng
lle gevnngenisstraf, £lie lle geldboete ver'Vfl-ngt, niet rl·r-ie dar1en te bo·ven gaan (2).

(PROCUREUR-GENERAAL TE LUIK, T. HUSQUINET.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet on het bestreden
vonnis, on 2-I maart 1955- in hoger lleroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank'
te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de schen<ling van de artikel<?n 1, 25, 38. en 40 van
het Strafwetboek :
Overwegen<le dat verweerder wegens
overti·euing van de artikelen 10, lid 3, Pn
26, 1, van het koninklijk besluit van
s april 1H5-!, llom1en<le Algemeen Reglemt>nt op de politie van llet wegverkeer vervolgd werd ; dn t de recllter ·over de grond,
beschouwend dat beide inbreuken door
een zelfde feit voortgebracht waren, een
enkele straf van drie dagen gevangenzit(1) Raadpl. verbr., 17 december 1867 (Bull.
PAsrc., 1868, I, 20); NYPELS en SERVAIS,
Code penal i:nterprttc, 1938, art. 38, n' 12.
(2) NYPELS en SERVAIS, Code pbwl -interzn·{t{,
1938, art. 40, n' 9.

en

ting en 100 frank geldboete, verhoogd met
190 decimes of vijftien dagen vervangende
gevangenisstraf heeft uitgesproken;
Overwegende dat de door de rechter
over de grond uitgesproken straf, volgens
de omstandigheden van de zaak tot vaststelling client van de omschrijving van
de inbreuk, m~sdaad, wanbedrijf of oveJ:treding;
Overwegende dat, wanneer een misdrijf
met een gevangenisstraf en met een geldboete beteugeld wordt, het de duur van de
gev angenisstr af is die alleen in aanmerking dient genomen te worden om de betrekkelijke zwaarte van de straffen te bepalen, zonder dat rekening mag gehonden
worden met de geldboete, beschouwd als
bijkomende straf; waaruit volgt dat deze,
onverschillig haar bedrag, het karakter
van de hoofdstraf heeft;
Overwegende dat, naar luid van artikel 40 van het Strafwetboek, de vervangende gevangenisstraf voor de veroordeelden wegens overtreding niet drie dagen
mag te boven gaan, dat, dienvolgens, de
rechter over de grond geen vervangende
gevangenisstraf van meer dan drie dagen
mocht uits11l'eken, zo de toegepaste lloofdgevangenisstraf aan llet voor vaststaand
ten laste van verweerder gellouden feit
het karakter van een overtreding toekende;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgescllreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verbreekt het bestre<len vonnis docll enkel voor zoveel llet een
vervangende gevangenisstraf van vijftien
dagen ten laste van verweercler heeft uitgesproken; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van het gedeeltelijk vernietigd
vonnis; veroordeelt verweerder tot een
tiende der kosten, het overige <ler kosten
ten lastE' van de Staat hlijvend; verwijst
de al<lus beperkte zaak naar de Correctionele Reclltlmnk te Verviers, zetelencle
in hoger beroep.
10 october 1955.
2e kamer. - Vooi'zitte·r, H. Fettweis, voorzitter. Vei'slag{lever, H. Louveaux. - Gel-ljlcluiclende
conclu.s·ie, H. De11elchin, advocaat-gene-

raal.
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IN-

llREUK OP DE " 7 ETGEVING BETHEFFENDE DE PO-

LITlE VAN RET VERKEER.
H ct 'Vluchtnvisdr·ijf is een inbi'eulc op lle

-88wetgeving betreffende de poliUe van het
verkeer (1).
(COUTURIAUX.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 januari 1955 gewezen door
het militair gerechtshof;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 4 van het
Strafwetboek, 6, 7, 8 en 9 van de wet
van 17 april 1878 bevattende de voorafgaande titel van het Wetboek van rechts-.
pleging in strafzaken en 2bis van de wet
van 1 augustus 1899 op de politie van het
vervoer (art. 3 van de wet van 1 augustus
1924), doordat het bestreden arrest, aanlegger wegens vluchtmisdrijf tot een straf
van acht dagen gevangenzitting, met
schorsing, heeft veroordeeld (inbreuk op
artikel 2bis van de wet van 1 augustus
1899, gewijzigd door artikel 3 van de wet
van 1 augustus 1g21), en zijn lleslissing
l!ierop lleeft gestet1nd dat gezegde inbrenk, hoewel in Duits grondgebied gepleegtl, evenals de andere bepalingen van
c!e I3Plgische strafwet, ten laste van de
militairen welke deel uitmaken van de
in Duitslancl gestationneerde Belgische
strijdkrachten, kon vervolgd worden, en
dienvolgens, zonder reglementaire tussenkomst van de bevelhebber der Belgische
strijdkrachten in Duitsland, dan wanneer
de bepaling ·van artikel 2bis van de wet
van 1 augustus 1899 tot beteugeling van
het vluchtmisdrijf, in zover zij er toe
strekt Lle bestraffing van de inbreuken 011
de verkeerspolitie doeltreffender te maken, aldus integrerenc1 deel van de in c1eze
llijzondere ma terie ingevoer!le wetgeving
uitmaakt en, dierwolgens, te zelfde titel
als het geheel van deze wetgeving en uit
hoofde zelf van haar voorwerp, buiten de
grenzen van het nationaal grondgebied
niet zou knnnen toegepast worden,:
Overwegende dat aanlegger v66r de
krijgsraad te velde werc1 gedagvaard, ondermeer, om, Belgischc m~litair zijnde in
actieve c1ienst in Duitsland, te Altena,
wetende dat zijn voertuig een ongeval
veroorzaakte of daartoe aanleiding gaf,
de vlucht genomen te hebben om bij de
nodige bevindingen niet aanwezig te zijn
(inbreuk op artikel 3 van de wet van
1 augustus 192±);
Overwegende dat, Qm aanlegger wegens
dit feit te veroordelcn, het bestreden arrest hierop steunt dat artikel 3 van de
wet van 1 augustus 192± geen wetsbepaling van de verkeerspolitie uitmaakt en
(1) Verbr., 4 april 1927 (Bu.ll. en PAsrc.,
1927, I, 192).

evenals de andere bepalingen van de Belgiselle strafwet, zelfs buiten alle reglementaire tussenkomst van de opperbevelhebber van de Belgische strijdkrachten in
Duitsland op de militairen die van de Belgisclre strijdkrachten in Duitsland ·deel
uitmaken toepasselijk is;
Overwegende dut de wet van 1 augustus 1!J24, evenals cUe van 1 augustus 1899,
welke ze slechts wijzigt en aanvult, een
wet is die tot voorwerp heeft het verkeer
te regelen en !le veiligheid ervan te verzekeren; dat dit karakter, wat de bepaling
van gezegd artikel 3 betreft, bijzonderlijk
blijkt nit de aard van het vluchtmisdrijf
waarvan de bestanddelen het bestaan zijn
van een ongeval dat door een voertuig
werd veroorzaakt of waartoe dit voertuig
aanleiding heeft gegeven en het feit, voor
de bestuurcler van dut voertuig, de vluclrt
te nemen wanneer hij het ongeval gemerkt
heeft om bij. de nodige bevindingen niet
aanwezig te zijn;
Dat de bepaling. van artikel 3 van de
wet van 1 aug·ustns 1924 ondermeer er toe
strekt aan de weggebruikers van de openbare weg het verborl op te leggen zich aan
de bevindingen te onttrekken welke dienen gedaan te worden om de omstancligheden van een ongeval in verband met het
gebruiken van een voertuig op de· openbare weg vast te stellen en de verantwoorclelijke daclers ervan te kennen en zich
alclus in de wetgeving en in de reglementatie integreert welke ertoe strekken de
veiligheid van het verkeer te verzekeren;
waarnit volgt clat cle ten laste van aanlegger uitgesproken veroorueling niet wettelijk met reclenen is omkleed en dat het
midclel gegrond is;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantH~le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken straffen de
door de wet voorziene straffen niet overschrij den;
Om die reclenen; verbreekt het bestreden arrest, doch enkel voor zoveel het
aanlegger tot ac!Jt dagen gevangenisstraf
wegens inllreuk op artikel B van de wet
van l augustus 1924 (telastlegging 0) en
tot tle kosten veroordeelt; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat een
vierde der kosten ten laste van de Staat;
veroordeelt aanlegger tot cle overblijvende
drie vierde van cleze kosten; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het militair
gerechtshof antlers samengesteld.
10 october 1955. - 2e kamer. - Voo1'zitter, H .. Fettweis, voorzitter. Versla.qgever, H. Delahaye. - Gelijlcl1tidende
conclus,ie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Simont.
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ting van hun slijterij verzuimt te gelas·
ten:
Overwegende clat verweerders vervolg<l
1° STRAF. - VERZACH1'ENDE 0;\ISTANDIGHEwerclen om, als claders of medecladers, een
DEN. SAMENGESC~AKELDE WETTEN BETREFsli,iterij
van gegiste dranken gellouden te
FENDE DE SLIJ1'ERIJEN VAN GEGIS'l'E DRANKEN.
hebben, lloewel de eerste, <lie in de ex- .
VERZACHTENDE 0;\ISTANDIGHEDEN NIE'l' AAN·
ploitatie van de slijterij van de tweecle,
NEEMLIJK.
!mar echtgenoot, deel nam, een lluis van
2° VOORW AARDELI.JKE VEROORDFJ- ontucht had gehouclen;
LING. - STRAF VAN GELDBOETE VOORZIEN
Overwegende clat, na het misdrijf beDOOR DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN BETREFwezen te hellben verklaarcl en de verzachl'ENDE DE SLI.J'l'ERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN.
tencle omstandigheclen ten voorclele v:m
ScnousrNG NIET TOEPASSELI.JK.
b(lklaagclen nauwkeurig bepaalcl te hell3° STRAF. SAMENGESCHAKELDE WE'l'TEN
ben, het bestreden arrest elk van clezen
BETREFFENDE DE SLIJ'l'ERIJEN VAN GEGIS'l'E
tot een gelclboete van 26 frank vernwerDRANKEN. lNBREUK OP ,~R'l'IKEL 1, N~' 8 2
clerd met 190 clecimes, of 8 clagen ven~an~
EN VOLGENDE·. VERPLICHTE SLUI'l'ING VAN
gende gevangenisstraf, en hoofclelijk tot
DE SLIJTERIJ.
(le kosten zowel jegens de publieke partij
als jegens de vervolgende partij veroor1° De door de bi.i lconinkl-ijk 1Jesl1tU van cleelt, en beveelt da t de tenuitvoerbrenging
van de. straf geduremle drie jaar zal ge3 ap1·il 1953 samengeschalcelde wetten
scllorst worclen;
1Jetretfende ae slijterijen van gegiste
Overwegeuue flat het in lloofde van VPl'rlranlcen voo1·ziene st1·atten lmnnen niet
wegens verzachtencle omstancliuherlen
weerclers voor vaststaand gehouden misdrijf uoor artikel 1, 8°. van cle samengeDermiu denl worrlen.
wetten van 3 april 1953 betref2° De bepalingen van artilcel 9 va.n de schakelde
fencle de slijterijen van gegiste clranken
wet van 31 mei 1888 betrefjende de
wonlt voorzien en, krachtens artikel 35,
voorwaardelijlce veroordel-ing zijn niet
2°, dezer wetten met een geldboete van
toepasselijlc op de straffen van geldaoo tot 1000 frank gestraft wordt;
1Joete clie floor de bij lconinlclijk beslu it
Overwegen<le clat, artikel 85 van l!et
van 3 ap'l'il 19S3 samengeschalcelde wetStrafwetboek niet toepasselijk is op de
ten betreffende de slijte1·j,jen van gegi.ste
door bijzonclere wetten en verorcleningen
rlra:nken 1!00I'Zicn zifn. (Art. 41 >an flie
voorziene inbreuken ten ware de aannewetten.)
melijkheid van de verzachtende omstan·
3" In .r7eval van o1JC1'tTeclin.rJ van a1·tilcel1, (liglleden uit een uitclrukkelijke bepaling
w• 2 en vol.r7enrle, van rle bij lconinkli.il.: zon blijken (Strafwetboek, artikel 100) ;
1Jesl1tit van 3 april 19S3 samengeschaOverwegende da t fie samengeordemle
kelde wetten betTejJenrle de sl'ijterijen
W(etten van 3 april 11!53 geen dergelijke
·van {legiste rl'l'anlcen, moet rle sluiting
bepaling vervatten;
van rle sUjteTi.i 7Jevolen wonlen. (Arti· Overwegende, anclerzijds, dat naar lnid
kel 3\ 2°, van die wetten.)
van artikel 41 van deze wetten, de bepalingen van artikel g. van de wet van
31 mei 1888 betreffencle de voorwaarde(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEti,
lijke veroonleling· niet toepasselijk zijn
'l'. VAN BINS'!' EN BORGE.)
op de door die wetten voorziene straffen
van geldboete;
ARREST.
Overwegende ten slotte, clat de sluiting
HET HOF; - Gelet op het bestreden van de slijterij van gegiste drank en,
arrest, op 22 februari 1955 gewezen door krachtens artikel 35, 2. 0 , inoet bevolen
worden in geval van overtrecling· van arhet Hof van beroep te Brussel;
tikel 1 gepleegd door al wie zich in een
Over het enig micldel, afgeleicl uit de der liij nrs 2 en volgencle van gezegfl arschending van de artikelen 85 en 100 van tikel 1 bepaalde gevallen bevindt;
het Strafwetboek, 35, 2°, en 41 van het
Dat llieruit volgt dat, <loor verweerders
koninklijk besluit van 3 april 1953 ·tot
samenordening van de wetsbepalingen in- te veroorclelen tot een geldboete die minzake de slijterijen van gegiste dranken, · der clan 300 frank beuraagt, door aan
doordat het bestreden arrest, dat ver- deze geldboete een voorwaardelijk karakweerders uit hoofde van de bij artikel 1, ter toe te kennen en door te verzuimen
8", van voormeld besluit voorziene betich- de sluiting van de door verweerders geting s:trafbaar stelt, hun het voordeel ver- houden slijterij te gelasten, llet bestreleent van verzachtende omstandigheden den an·r~st de in !let micldel aangeduide
en van schorsing aan de tenuitvoerleg- wetsbepalingen geschonden heeft;
ging van de straf van geldboete, welke
Om die reclenen, verhreekt bet ]Jestrc>het te hunnen laste uitspreekt, en de slui- den arrest; beveelt clat melding van on-
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de kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik; veroordeelt verweerders tot de
kosten.
10 october 1955. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Fettweis, voorzitter. Vei-slaggeve·r, H. Moriame. - Gelijkluidende
conclnsie, H. Depelchin, aclvocaat-generaal. - Pleiter, H. Kebers (van cle Balie
bij het Hof van beroep te Brnssel) .

{ONGENAE, T. FOBERT; FOBERT '1'. «LA SOCIETE
URBAINE, RURALE E'!' FORESTIERE, ANDERE
BURGERLIJKE PAR'l'IJEN EN ONGENAE.)
ARRES'l'.
IIET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest. op 17 november 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
A. Over de voorziening van Jacques
Ongenae :

1 o De beklaagde die uoit hoofde van onv1·ij·williue verwond·in(fen ve·J"VOl!Jd wenl en
ter1en wellce een btwgerlijke partij z·ich
rJeste/.d heeft, ·is n·iet ontvankel!ijlr om
een merlebelclaa(frle tot v·rijwadng op te
roepen (1).
2° De stTafrechter, rUe ·~:erschi.llenrle beldaagrlen hoofdel-ijk of in solidum tot
beta.l-inrt va.n scharleve·ruoerl·ing jegens
ae btwgerlijlce parti.i veroorrleelt, heeft
de macht niet te beslissen in wellce mate
elk der bekla.ar1rlen, ten aanzien van lwn
onrlerl-inge betrelclcingen, de last van
die verom·deling zal d·ienen te di'agen {2).
3.0 Is niet gemotiveerd de beslissing die
de belclaagrle veroordeelt zonde1· een 1'egelmatig ·in conclu.sies voor{!ebra'cht ve1·wee1• te beantwoorden (3).

. Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3 en 4 van de
wet van 17 april 1878, bevattende de voorafgaande· titel van het Wetboek van
rechtspleging in strafzaken, 179, 182 en
190 van het Wetboek van strafvordering,
1134, ll35, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk \vetboek, doordat het bestreden
arrest beslist dat beklaagde Fobert en
aanlegger in verbreking gelijkelijk voor
het bes]Jroken ongeval verantwoordelijk
zijn, en dienvolgens, wat hun onclerlinge betrekkingen aangaat, elk voor een
helft de schadelijke gevolgen ervan moeten -dragen, dan wannee~·, aangezien er
tussen hu~dige aanlegger en zijn medebeklaagde geen vordering geldig aanhangig
werd gemaakt, het strafgerecht niet bevoegd was om te beslissen in welke mate
· voormelde beklaagden in hun onderlinge
betrekkingen, ge!Jeurlijk de last van de
ten behoeve van de burgerlijke partijen
uitgesproken veroordelingen zouden dienen te dragen :
'
Overwegemle d:;tt, bij zowel v66r de
correctionele rechtbank als v66r het hof
van beroep genomen conclusies, verweerder Fobert, aan wie evenals aan aanlegger een onvrijwillige doding en onvrijwillige letsels ten laste gelegd werden,
steunend op de beginselen van het burgerlijk- recht en op een clausule van de
aannemingsvoorwaarden welke voor aanlegger bindend was, de rechter over de
grond verzocht heeft « het dragend aandeel van elk der beklaagden onderling te
willen vaststellen; voor recht te zeggen
dat het dragend aancleel van concludent
jegens de burgerlijke partijen nul is ... ;
gevolgelijk te zeggen clat, op grondslag
van het gemeen recht en van de door l'Onclullent tegen Ongenae ingestelde vordering tot vrijwaring deze zal gehouden
zijn hem te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor elke veroordeling welke tegen hem ten behoeve van de burgerlijke partij in hoofdsom, interest en li:osten mocht uitgesproken worden ll;

Zie verbr., 16 februari 1953 (A,.;., T'erb1'.,
biz. 414; B-ull. en PAsrc., 1953, I, 461, en
biz. 462).
Verbr., 9 augustus 1945 (Arr. YeTIJI'.,

1945, biz. 193; Bull. en PAsrc., 1945, I, '206, en
nota 1, biz. 207) .
(3) Verbr., 26 september 19&5 (zie hoger,
blz. 31; Bull. en PAsrc., 1956, I, 41).
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1° TUSSENKOMS'l'. - S'l'RAFGERECH'l'.
BEKLAAGDE VERVOLGD UI'l' HOOFDE VAN ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN. - VORDERING
'1'0'1' VRI.JWARING 'l'EGEN EEN MEDEBEKLAAGDE
INGESTELD. - NIET-ON'J'VANKELIJKHEID.
2° REOIITBANKJ:iJN. S'l'RAFZAKEN. !IOOFDELIJK OF IN SOLIDUM UITGESPHOKEN
VEROORDELING VAX VERSCHILLENDE BEKLAAGDEN TO'J' BE'l'ALING VAN SCHADEVERGOEDING JEGENS DE BURGERLIJKE PAR'l'IJ. - VAS'l'STELLING VAN HE'l' DRAGEND AANDEEL VAN ELK IJER
BEKLAAGDEN IN DIE VEROOR.OELING, TEN AAN-

ZIEN VAN HUN ONDERLINGE BE'l'REKICINGEN. STRAFRECH'l'ER ZONDER ],fACHT OM DAAR'l'OE
OVER TE r.A"AN.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - S·rRAFZAXEN.- BURGERLIJKE VORDERING. - 00NCLUSIES VAN DE BEKLAAGDE. - BESLISSING VAN VEROORDELING
EEN VERWEER NIE'l' BEAN'l'WOORDEND. - NIE'l'GEMOTIVEERDE BESLISSING.

(1)
1953,
nota,
(2)

1

-91Overwegemle dat, na te hehben laten ' schending van de artikelen 1382 en 1383
geltlen << da t llet ongeval enkel is kunnen van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van
gebeuren door het samenvallen van de de Grondwet, doordat het hestreden artloor beide beklaagden in hun beroeps- rest aanlegger veroordeelt om aan de burwerkzaamheid begane fouten », en « dat gerlijke partij, wetluwe Juwet, als schal!et billijk is te heslissen da t zij bij gelijke <leYergoeding de som van 1S4.117 frank,
delen de gevolgen van het misdrijf zullen berekend op grondslag van een nuning ex
dragen, behoudens het verhaal van de der- aequo et bono van de door die burg·erlljke
<len voor het geheel tegen elk van hen ''• partij ondergane schade te lletalen, dan
het bestretlen arrest beide beklaagden wanneer aanlegger llij conclusies nauwveroor!leelt om, « elk voor het geheel en de keurige en omstamlig omschreven grouclene bij in gebreke blijven van de andere», slagen van !lie schade.voorstelde, welke de
schaclevergoeding aan onderscheiden bur- rechter over de grond niet zomler redenen
gerlijke partijen te betalen en, cl!e hieelJo- oncler voorwendsel van een raming e.r
ven aangehaalde conclusies van verweer- aequo et. bono mocht verwer}len; en clan
!ler beantwoordentl, « voor recht zegt dat, wanneer de raming van cle rechters qver
ten aanzien van de onderlinge betrekkin- de grond in elk geval, zonder de reden
gen tussen beklaagden, elke de helft van dutn·toe op te geven, « de venninclering
!le scha!lelijke g·evolgen van llet ongevul nwt 10 t. h. verwerpt om reckn van !let
moet dragen » ;
voonleel clat nit het stellen van een ·vast
Overwegende dut alleen die vorderin- lmpitaal in de plaats van de wisselvalliggen van burgerrechtelijke aard hij de heclen van het leven spruit ll, welke verstrafgerechten kunnen uangebracht wor- mindering aanlegger in zijn regelmatig
den welke een wettekst uitdrukkelijk aun in hoger beroep genomen conclusies stPllig
vorclerde :
bcwuste gerechten toewijst;
Overwegende dat bij geen enkele wetsOver het tweetlP ontlercleel :
bepaling uan de strafgerechten bevoegdheid verleend wonlt om kennis te nemen
Overwegende tlat, waar het, zonder
Yan dP !loor Pen heklaagtle tegen <~ijn dam·toe de retlen op te g·even, de verminmetlebe.klaagde ingestelde v<irdering tot dering van het bedrag tler vergoeding
vrijwaring ten einde, op grondslag, hetzij <nnet 10 t. h. verwerpt om reden van het
van !le regelen van het gemeen recht, het- voor<leel da t uit het stellen van een vast
zij van een tussen hen gesloten bijzondere kapitaal in de plaats van tle wisselvalligovereenkomst, het dragend aandeel van· he!len van llet lev0n voortvloeit "• zoals
elk hunner vast te stellen in cle veroor- aanlegger het in zijn regelmatig in hoger
!lelingen welke hoofdelijk of 'in solia'll-rn beroep genomen conclusies uitdrukkelijk
te hunnen laste en ten behoeve van bur- vm:<lerde, llet hestreden arrest het in 11et
~?:erlijke partijen uitgesproken worden, en
middel anngt'!luid artikel fl7 van cle Grondten einde, in de alclus hepaal!le maat, wet gPschonclt'n !weft;
op zodanige vordering een veroordeling
III. In zover de voorziening gericht is
Yan verweerder jegens aanlegger te doen
tPgen <le lleslissing gewezen over de tegpn
nitspreken;
Overwegende dat he'.; hof van beroep, ver"ieprrler OngT•nne ingeste ld0 vordering
tloor te achten !lat hct geltlig kennis van tot n-ijwnring : ... (Zonder bela1ig.)
verweerders vor!lering tot vrijwaring te
Om die redenen : A. 01•er de voorzienemen hall, en door de gecritiseerde ning van aanlegger Ongenae, verbreekt
heslissing te wij zen, mitsd.ien de artike- lwt bestreden arrest voor zoveel daarbij
len 3 en 4 van de wet van 17 april 1878, over de door Fobert tegen Ongenae inge<le voorafgaande titel bevattende van het stelde vortlering tot n-ijwaring nitspraak
Wetboelr van strafvordering, alsmede de ge<laan wonlt; heveelt clat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden op
artikelen 1 in en 1S2 van evengemeld
wetboek, welke bepalingen in het middel de kant van de gedeeltelijk vernietigde
l1eslissing; zegt dat er geen termen zijn
zijn aangeduid, geschonden heeft;
tot verwijzing; veroordeelt verweerder
B. Over lle voorziPning y;m Fobert :
l<'obert tot de kosten van deze voorzieI. In zover de voorziening teg·en tle over ning·; B. Over de voorziening van aanlegtle puhlh~ke vorclering gewezen beslissing ger Fobert, verbreekt betloeld arrest, doch
enkel in zorer claarl.Jij het uitspraak gegericht is : ... (Zander belanu.)
lleeft over de burgerlijke voruen. 1n zovpr <l<' vom·zieniug teg0n de daan
oYer tle lmrgerlijkP vordpringen gewPzen ring van weduwe Juwet, geboren Desmeclt, lmnclelende persoonlijk en in de
llt-slissing· gt-ricllt is :
mate dat deze vordering de vergoeding
Overwegende dat, behalve ten aanzien van het uit het <lern•n nm het loon van
van de \'ordering Yan de weduwe .Juwet, het slachtoffer spruitend nadeel tot doel
geboren Desmeclt, annlpggPr g0en ancler heeft; verwerpt de voorzieningen voor
middel voorstelt;
het overige; beveelt llat melding van on01·er het zesde middel, afgeleid uit de llerhaYig arrest zal gemaakt worden op
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de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik;
verom;deelt Fobert en de weduwe ;Tuwet,
geboren Des!lledt; onderscheidenlijk tot
negentiende en tot eentiende der kosten.
10 october 1955. - 2° kamer. - VoorzUte·r, H. Fettweis, voorzitter. Ve?·slayyeve·r, H. l\1:oriame. - GeU:ikluidende
conclusie, H. Depelcllin, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Simont en Van
Ryn.

2"
1°
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KAMER.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP v66R RET HOF VAN BEROEP.
GRENZEN VAN HE'l' AAN RET HOF VAN BEROEP
ONDERWORPEN GESCHIL.

2°

OPENDARE ORDE. -

REGELS WELKE

DE RESPECTIEVE BEVOEGDHEDEN VAN DE ADJH:I-

NISTRA'i'IEVE

EN

YAST8TELLEN. -

3°

RECHTERLIJKE

MACHTEN

REGEI.S VAN OPENBARE ORDE.

MAOHTSOVERSOHRIJDING. ZAKEN VAN DITIEG'l'E BELASTINGEN. HOF VAN
BEHOEP ZI·JN

RECHTS~iACH';f

IN DE

P~AATS

VAN

DE BE\'OEGDHEID VAN DE AD'-IINISTllATIE S'l'ELLEND DOOJ{ KENNIS 'l'E NEMEN VAN BETWISTINGEN DIE NOCH AAN DE DIREC'l'EUR ONDERWORPEN ZI.TN GEWORDEN, NOCH HE'i' VOORWERP
VAN DEZES BESLISSING UI'l'GEUAAKT REBBEN.
1\'[ACH'i'SOVERSCHRIJDING.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP v66n RET HOF VAN BEROEP.
NIEUWE MIDDELEN EN MIDDELEN VAN AMB'i'SWEGE. l\'fiDDELEN DIE SLECHTS BINNEN DE
GRENZEN VAN RET AAN RET HOF VAN BEROEP
ONDERWORPEN GESCHIL MOGEN AANGENOMEN
Qli' OPQE\\rORPEN "'ORDEN.

5o

INKOMS'l'ENBELASTINGEN.
EXTRABELAS'l'ING. REFERENTIEWINS'l'.
NAAl\oiLOZE VENNOOTSCHAP. VASTS'i'ELLEN
VAN DE BIJ AH'i'IKEL 5, PARAGRAAF 6, VAN DE
WET VAN 16 OCl'OBER 1945 BEPAALDE FORFAI'l'AIRE WINST. FORFAI'i'AIRE WINST NIE'l'
VA'l'BAAH VOOR VEHHOGING.

WINSTEN DE AAN DE lN ARTIKEL 25, .PA·
RAGRAAF 1, 2" LID, LIT'l'. b, DER SAME;NGESCHAKELDE WE'l'TEN OPGENOEMDE PERSONEN
TOEGEKENDE DIVIDENDEN EN BEZOLDIGINGEN BEGRIJPEND. GEEN AFWIJKING IN GEVAL DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DE BIJ AR'l'IKEL 5,
PAHAGRAAF 6, VAN DE WET VAN 16 OCfOBER
1945 BEPAALDE FORFAlTAIRE REFEREN'l'IEWINST VERIGES'l'.

1° Het aan het hot van be1·oep door het
beroep vnn rle belast-inyplicht-iye tcyen
fle besliss·i-llf! van cle diTecteur de·r bl]lastingen onclerwo·rpen ,r;esehil st?-elct C4ieh
niet u it tot de aanslay zelf, in al zi,in
ele-menten, maa1· is bepeTkt tot de 'in
het bezwaa?·schrift van de belastinyplichtige opyewo·rpen betwist-inyen en
tot de p·unten wellce de cz.i1·ectenr ambtshalve beslech t he eft (1) (2). (Samenge-

schakelde wetten, art. 66.)
2° De reyels, wellve de respectieve bevoe,r;dheid van de aclministTat-ieve en
van de ?'echterlijlce machten vaststellen,
z'ijn van open bare onle (3).

3° Het hot van beToep, waarbij een beroep
·in znlcen van cl-irecte belnstingen annlwnyiy is, zo·n zijn maehten te 1ntiten
yann door Tcennis te nernen van betwisiingen cUe v66-r het hot opgeworpen zijn,
.zonder, voorafynanclel-ijlc, onde1·worpen
te zijn ymvonlen ann de beslissing van
cle (l'i·J'ectew· der belast-ingen of nrnbts- ·
hnlve het vOOI"We·rp ·van aezes beslis8iny
·wit,r;emaakt te hebben (4).
4° Inclien het hot van be1·oep zonde1· de be1astfHqscll·lllcUye te benaclelen, hoofdens
het km·alcte?· vnn openbare orde van de
belastin,r;, middelen lean aannemen en
zelfs van ambtswege opwe1·pen, welke
niet v66r cle dh·ecte!!'l' de-r belastingeu
aanyevoerd werden, is dit onde1· voorwncwde dat die middelen de y1·enzen
van het yesch-il cla.t aan het hot reyelmatiy is onderwo1·pen niet te bniten
yaan (5).
·

5° J;V anneer een nctamloze vennootschap

INKOMSTENBELASTINGEN.
E'X'i'RABELASTING. NAAl\oiLOZE VENNOO'l'SOHAP. ~ VAS'l'S'l'ELLEN VAN DE 'l'IJDENS DE
BELASTBARE PEHIODE VEHWEZENLIJK'l'E WINS'l'.

de foT/aitaire referent-iewinst veTlcozen
heett clie, bepaald wordt b·ij artilvel 5,
parayraaf 6, van de ·wet van 16 octobe·r
1945, aat enkel de be1·oepsbedrijvi,r;heid
1!an de aan de ewtrabelastiny onclerheviye peTsonen bedoelt, may zij, in stTijd

(1)_ De v66r de directeur der belastingen opgeworpen betwisting ging over het bedmg van
de aanslag in de extrabelasting.
De voor het eerst v66r het hof van beroep
opgeworpen betwisting ging over de hoedanigheirl van belastingschuldige onderhevig aan
de extrabelasting, vraag die de directeur niet
ambtshalve beslecht had (vergel. verbr., 1 februari 1955, .drr. Verb1·., 1955, blz. 433; Bull.
en PAsiC., 1955, I, 574).

(2) (3) en (4) Verbr., 25 januari, 1 maart,
5 april (twee arresten), 19 april, 10- mei (twee
arresten), 7 j'uni, 5 juli en 12 juli (twee arresten) 1955 (Arr. J!e,·b,·., 1955, biz. 411, 673, 749,
752, 935 en 937; Bull. en PAsrc., 1955, I, 548,
723, 874, 876, 899, 987, 990, 1097, 1208, 1243
en 1245).
. (5) Verbr., 1 maart en 5 april 1955 (.dr1',
Verbr., 1955, biz. 673; Bull. en PAsrc., 1955, I,
723 en 874).
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en niet dit van de handelsbeclrijven b.aar
hetzelfde a1·tikel bepalen,. geen aancliende toegepast te worden, en dat gesp1·aalc maken op ve1·hogingen uit hoofdaan heeft !loor verkeerdelijk op artide der aan cle bi.i a1·tilcel 25, pamkel 464 van het Wetboek van burgerlijke
graaf 1, 2", litt. b, cler samengeschari>chtsvordering te steunen en door het
lcelcle wetten opgesomcle personen toemi<ldel nieuwe eis te noemen, clan wan{!elcencle vaste of vm·anclerlijlce bezolclineer, ofwel artikel· 464 van het Wetboek
gingen.
van burgerlijke rechtsvordering, op de bijzondere rechtspleging der fiscale verhalen
() 0
Ofschoon een naamloze vennootscha11
niet toepasselijk is omdat het hof van
de bij a1·tilcel 5, parag1·aat 6, van cle
beroep niet als rechtsmacht van hager
tvet van 16 octobe1· 191,5 bepaalde forberoep doch in eerste en laatste aanleg
faitnire reterentiewinst ve1·1cozen heeft
fl.ifmt niettemin, voo·r het be1·elcenen van . uitspraak doet, en dat het verbocl geen
bestaansgrond heeft, wanneer er geen
de Uj clans cle belnst baTe periocle floor
twee graden van rechtscolleges bestaan,
haar veTwezenlijl;,te winst, 1·ekening geofwel, zo die bepaling toepasselijk is, zij
lwmlen met de winsten, erin begrepen
bepaalt dat een nieuwe eis kan ontvangen
de nan de in a1·tilcel 25, pa1·agraat .1,
worden wanneer hij als Yerweer tegen
2° licl, litt. b, van de samengeschalcelde
de hoofcleis worclt voorgestelcl, wat ter
wetten opgesonule personen toegelcende
divillenclen en be.zoldigingen (6). (Wet zake het geval was daar de' hoofdvorde-

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 december 1952 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleicl nit de
schencling van de artikelen 97, 110 en 113
van de, Grondwet, 1319 en 1320 van het
Burgerlijk Wetboek, 464 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, 61, paragraaf 3, fi6 en 67 van cle bij koninklijk
hesluit van 15 januari 1948 samengeschakelde wet ten betreffende. de inkomstenllelastingen, l en 2, paragraaf 1, en meer
hepaald littera c van de wet van 16 october H.14i'i tot invoering van een extrabelasting, 3 van de wet van 18 october 1.945
hetreffende de fiscale amnestie, eerste. ondenleel, doordat het bestreden arrest zich
I1eeft tegengesproken door te beslissen,
enerzijds, dat aanlegster een nieuwe eis
v66r het hof had gesteld en, anderzijds,
dat deze aanspraak, evenals de in het bezwaarschrift opgeworpen aanspraak, tot
de volkomen vernietiging van de aanslag
strekte en, doordat het bestreden arrest,
dienvolgens, niet met redenen is omkleed;
tweede omlercleel, doordat het bestreden
arrest ten onrech te, zonder de grand ervan
te onclerzoeken, het door aanlegster bij
conclusies aangevoercl middel heeft afgewezpn, naar luid waarvan het hij
de wet van 16 october 1945 voor de winsten der vrije beroepen bepaalcl regime

ring erin l,Jestaat ten laste van aanlegster
een uitvoerbare titel te vestigen waarbij
een door !mar betwiste belasting wordt
opgeeist; derde ondercleel, doordat de be-·
voegdhei<l van het hof van beroep in zake
fiscale verhalen, materie van openbare
orde, geheel is, het v-66r het hof gebracht
geschil niet tot een niet bestaand gerechtelijk contract beperkt zijnde, doch over
het !Jeclrag van de betwiste aanslag gaan<lE' Pu <1oor<lat het bi.i artikel 113 van
de GTondwet gehuldigd principe, dat van
cle burgers als belasting niets anders kan
worden gevorderd dan hetgeen krachtens
wetsbepalingen ·verschuldigd is, als gevolg
heeft dat de schatplichtige het recht heeft
op elk ogenblik, en voor zoveel hij binnen
de wettelijke termijn een llezwaar ingeclieml heeft, alle micldelen aan te voeren
strekkende tot bewijs dat het beclrag
van de belasting niet wettelijk opgeeist
wordt :
Over het eerste onclercleel :
Overwegende dat het bestreclen arrest,
nagaande of de bij conclusies gestelcle
eis verschilt van die welke in het be.zwaarschrift voorgesteld was, vaststelt
da t die eisen niet verschillencl zijn wegens
de hoedanigheid van partijen noch wegens
hun voorwerp, dat tot de vernietiging
van de aanslag strekt, doch clat zij van
juridische oorzaak verschillen en dat cc uit
clit oogpunt het karakter van nieuwe eis
opvallend is )) ;
0Yerwegende dat cleze beweegredenen
niet tegenstrijclig zijn en dat, dienvolgens,
!let eerste ondercleel van het micldel feitelijke gronclslag mist;
Over het tweede onclerdeel :
Overwegencle dat nit de bewoordingen

(6) Omtrent de wijze waarop het exceptioileel karalder van bet bedrag der aan de
extrabelasting onderhevige winsten van een
naamloze vennootllchap berekend worc1t, raad-

pleeg verhr., 29 juni 1954 (An·. Yerb1·., 1954,
biz. 710; Bull. en PAsrc., 1954, I, 943) en 10 mei
1955 (Arr. Yerbr., 1955, hlz. 754.; Bull. en
PASIC., 1955, I, 991).

van 16 october 1945, art. 4, par. 5.)
(N. V. (( FIDUOIAinE OOMP'l'ABLE FISOALE ET JURIDIQUE ll, T. BELGISOHE STAAT, MINISTER
YAN FINANOIEN.)
AR.REST.
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de rechter over de grond in onderhavig
geval artikel 464 van het vVetboek van
lmrgerlijke
reclltsvordering
toegepast
l1eeft; dat het tweede onderdeel van het
mid del, feitelijke gronclslag mist ;
Over het derde omlenleel :
Overwegende dat, zonder staancle te
houden dat de bij conclusies v66r het hof
van beroev aangevoercle hetwisting door
haar in een bezwaarschrift tot de i:Iirecteur der belastingen zou voorgesteld zijn
of dat deze van amlltswege over dat punt ·
zou beslist hellben, aanlegster er zich toe
ll<,perkt te beweren dat, krachtens de wet
en de Grondwet, het geschil waarvan het
hof van beroep door het verhaal kennis
lwc~ft, zich zondl't' lwverking tot <lP nanslag zelf uitstrekt;
Overwegende dat, het llof van beroep,
waarllij de zaak aanhangig we1;d gemaakt
door het krachtens artikel 66 ller samen.geschakelde wetten ingesteld verhaal tegen de beslissing nm <le directeur der
llelastingen slecllts kennis mag nemen
van de in llet llezwaarschrift opgeworpen
hetwistingen en van de vunten welke de
rlirecteur amlltsllalve beslecht heeft;
Overwegen<le lla t de regels, welke de
respectieve llevoegclheden van de administratieve en van de rechterlijke machten vaststellen, van openbare orde zijn;
llat de hoven van beroep hun machten
zouclen te buiten gaan .door kennis te
nemen van ]Jetwistingen <lie voor hen opgeworpen worden zomler voorafgaandelijk
:l.an de beslissing van de directeur onderworpen te zijn geworden of ambtshalve
het voorwerp van <leze beslissing uitgemaakt te hebben;
Overwegende dat, inclien zonder <le
lJelastingplichtige te benaclelen het hof
n1n beroep, ten aanzien van het karakter
van openbare onle van de belasting, mid!lelen kan aannemcn en zelfs van ambtswege opwerpen, welke v66r de <lirecteur
<ler helastingen niet aangevoerd werden,
<lit is onder voorwa:urle llat <li<' middelen
<le grenzen van llet geschil dat aan het
hof regelmatig is onclerworpen, niet te
lmiten gaan;
Dat het derde omler!leel van het milldel
feitelijke grondslag mist;
Over het tweede mi<ldel. nfgeleill uit
<le scllending van de artikelen !l7 van de
Grondwet, 2, paragraaf 1, 4, bijzonder
paragraaf i'J, en ii, llijzomlerlijk varal!,'raaf 6, van de wet van 16 october 1945,
<loordat het bestreden arrest ten onrechtP
<le eis van aanlegster !weft afgewezen,
welke strekte, afgezien 'i'an de aan de
rechtspersoon toegekencle referentie van
:100.000 frank een aanvullemle referentiP
te llekomen van 5.000 frank gedurende
zestig maanden, zoveel maul er werkende
versonen warPn (tweeJ wier inkomsten

met die van <le ve1mootschap voor het berekenen van de belasthare grondslag in
de extrallelasting gecnmuleerd dan wan. neer, eerste onderdeel, artikel 5, paragraaf 6, van de wet van 1945 derwijze
dient geinterpreteerd te worden dat in
geval de inkomsten van meerdere personen in hoofde van een zelfde belastingplichtige gecumuleerd worden vrijstelling·
van 5.000 frank per maand lledrijvigheitl
wordt verleend, voor elke persoon, wiens
lledrijvigheill tot het voorbrengen de !Jelastllare inkomsten heeft bijgedragen, en
dan wanneer, tweede onderdeel, nit artikel 4, paragraaf 5, van de wet van 1!!45
blijkt clat, wanneer de rechtspersoon de
minimale forfai taire vrijstelling aanvraagt, aileen de gereserveerde 'winsten
voor de berekening van de extrabelasting·
in aanmerking clienen genomen te wor<len :
Over llet eerste ondercleel :
Overwegemle clat artikel 5, paragraaf 6,
Yan de wet van 16 october 1945 dat, ten
titel van forfaitaire referentiewinst welke
aanlegster verkozen heeft, de aftrekking
van een som van 5.000 frank per maanc1
lledri.ivigheid toelaat, enkPl de beroepsllP!lrijvigheid bedoelt van de personen welke
nan die he lasting om1erllevig zijn; cln t,
tot vaRtstelling 'van de bi.i artikel 5, paragraaf 6, llepaalcle forfaitaire winst cle wet.
in stri,ill met hetgeen ])aragrafen 3 en i)
nm lletzelfcle artikel bepalen, geen enkele
verhoging toelaat uit lloofcle van de ann
!lc' hi.i artikel 2.1, ]nragraaf l, 2°, littrra IJ.
<ler samengeschakelde wetten opgesomde
personen toegekencle vaste of veranderli,ike bezoldigingen;
Over llet tweelle onclercleel :
Overwegende <lat, naar luicl van het op
<le naamloze vPnnootschappen toepasselijk
artikel 4, paragraaf i'J, van de. wet van
16 october l!J45, <le tP vergelijken elementen, tot hepaling van <10 !Jelastlmre grondslag van <le extrnllPlasting, <le winsten
zijn met inhegrip nm <le <lividenclen alsme<le <le aan de in artikel 25, paragraaf 1.
2', littern 11, der sanwngeschakelde wettPn
opgesomde person0n toegeken<le bezolcligingen;
Overwegende dat !leze bepaling, van
a1gemene draagwijclte, geen enkele afwijking voor het berekenen van de tijdens
de llelastbare periode verwezenlijkte
wiiist bepaalt noe-l! insluit, in geval de
helastingplichtige rle toepassing van een
forfaitair<:' referl'ntiPwinst zon kiez0n;
waarnit volgt dat heicle onderdelen van
het micldel naar rec-ht falen;
Om die redenen, YPrwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot rle kosten.
11 october 1955.' -

2e kamer. -

Vom·-
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zitte·r, H. Gil·oul, raadsheer waarnemend
voorzitter. Ve·rslaggever, H. Louveaux.
Gelijlclltidende concl1tsie, H. R. Delange,
auvocaat-generaal.
Pleiters,
HH. de Mey (van de Balie bij het Hof
van beroep te Brussel) en Van Leynseele.

l"

KAMER.-

13 october 1955

Banlc van BelgiiJ, alsmede de gelddeposito's in landsmimt, waarop, tot lcwijting van de belasting op het kapitaal,
de in artilcel 7, pa1·agraaf 1, van de wet
van 17 octobe1· 1945 omschreven afhouding van 5 t. h. ten behoeve van de
Staat re·Nicht we·1:d, dienen niet in de
bij artikel 12 van voonnelde wet voorgesclweven aangifte met het oog op de
belas.tinu op het lcapltaal vermeld te
wo·rden.

2° De wiskmuUge r<?serves in ve1·bdnd met
1 o BELA STING OP HET KAPITAAL.
AANGEGEVEN EN NIE'l' GERUILDE BILJETTEN VAN
DE NA'l'IONALE BANK VAN BELGIE. GELDDEPOSITO'S IN LANDSMUN'l'. AC'l'IVA DIE
NIET IN DE AANGIIT'l'E MET HET OOG OP DE BELASTING OP HET KAPITAAL DIENEN VERMELD
TE WORDEN.

2°

BELASTING OP HET KAPITAAL. WISKUNDIGE RESERVES IN VERBAND MET CONTRAC'l'EN WAARVAN DE UITVOERING VAN DE
DUUR VAN HET MEN SEN LEVEN A~'HANGT EN MET
KAPI'l'ALISA'l'IECON'l'R<\CTEN. ACTIVA ONDERWOHPEN AAN DE BELAS'l'ING OP HET KAPITAAL IN HOOFDE VAN DE LEVENSVERZEKERINGS- EN KAPI'l'ALISATIEONDERNEMINGEN.

3°

BELASTING OP HET KAPITAAL. ACTIVA VAN DE LEVENSVERZEKERiNGS" EN KAPITALISA'l'IEONDERNEMINGEN, AANGEDUID IN PARAGRAAF 1 VAN ARTIKEL 7 VAN DE WET VAN
17 OCTOBER 1945. ACTIVA VRIJGES'l'ELD
VAN DE AFHOUDING VAN 5 T. H.

4°

BELASTING OP HET KAPITAAL. ACTIVA VAN DE LEVENSVERZEKERINGS- EN KAPITALISATIEONDERNEMINOEN, AANOEDUID IN PARAGRAAF 1 VAN AR'riKEL 7 VAN DE WET VAN
17 OCTOBER 1945. ACTIVA DIE NIET IN DE
BIJ AR'l'IKEL 12 VAN VOORMELDE WET VOORGESCHREVEN AANGIF'l'E BEHOEVEN VOOR TE
KOMEN.

5°

WETTEN EN BESLUITEN.- lN'l'ERPRETA'.rm. VEHKLARING TER ZI'l"l'ING VAN
DE KAMER AFGELEGD DOOR DE YERSLAGGEVER
VAN DE MET HET ONDERZOEK VAN RET ONTWERP GELASTE BIJZONDEHE COMMISSIE. VERKLARING DIE HET HoF VAN VERBREKING
IN AANMEHKING NEEMT WANNEER ZIJ IN HET
PARLEMEN'l' 'l'OT GEEN 'l'EGENSTELLING AANLEIDINO GEOEVEN. HEEF'l'.

cont·racten Walwran de ttitvoerin,(J van
de dmr1· van het mensenle1;en afhangt
en met kapUalisnt-iecontracten zijn ondei·wo1·pen rta.n rle belasting op het /capitan! in hoofde 11a,n de levensverzekedngs- en lcapitnUsaUeondernem1.ngen.
(Wet van 17 october 1945, art. 8.)
3° De in pn1·ar1rartf 1 1Jan nrt-ilcel 7 van
de wet vnn 17 octobe·r 1945 aangedtr,ide
act·iva van de levensverzekering8- en
lcnp'italisat-ieonden~emingen zijn V1'ijgesteld 1Htn de ten l!elzoeve van de Staat
ve1Tichte afhmtding, daar zij geacht
worden wislwndige reserves te vertegenwoo1·d,igen. (Wet van17 october 1945,
art. 7 en 12.)

4° Daa1· zi:i gencht worden wi8lwndige reserves te ve1·tegenwoordi[Jen, behoeven
de in paragm.a.f 1 'van nrtilt,el 7 van de
wet vnn 17 october 191/) nangedtride ac'tiva vnn de levensve1·.<>ekm·in,qs- en lcapUnU8nNeondernemingen niet voo1· te
lcomen in de bij artikel 12 van voorntelrle wet vom·geschreven aanrrr:tte met
het oog op rle belasUnrJ op het lcapitaal.
5° Het Hot van verbrekinf! neemt in nnn1n.erk'i.n,11, tot inte1·pretntie vnn een wet,
een ·verkla1'ino te1· zUtin,q vwn de Karner
rtf{fele[Jfl doo1· de ve·rslaggever van de
gelnste 1Jijzondere C01Mnissie, W(l,nnee·r
met het onderzoelc vnn het antwerp,
llet al.w ·nitrJerlrnl.'t stwndpunt in het
Parlernmlt tot geen tegenstelMng a.nnleidinf! gegeven he eft (1) .
(BELGISCHE STAAT, 1\UNIS'l'ER VAN FINANCIEN,
T. N. V. << LE PHENIX ESPAGNOL >>.)
ARREST.

1 o De bij toepassing van de besluitwet
van 6 octobe1· 1944 aangegeven en niet
genr.ilde biljetten van de N ationale

HET HOF; Gelet op de bestreden
arresten, op 24 december 1953 en 24 april

(1) De regel is slechts van toepassing wanneer de tekst, bij gebrek aan duidelijkheid,
aanleiding geeft tot interpretatie (verbr.,
22 november 1949, Ar1·. T'e·rb1·., 1950, blz. 162;
Bull. en PAsiC., 1950, I, 179; 10 juni 1952, Al'l'.
Yerbr., 1952, blz. 575; B'l!ll. en PAsrc., 1952,
I, 656), De voorbereidende werkzaamheden
mogen, immers, tegen de duidelijke en nauwkeurige tekst van de wet niet indruisen

(verbr., 20 februari 1951, A,., .. Yerbr., 1951,
biz. 343; B'l!ll. en P ASIC., 1951, I, 410 ; 20 october 1952, An·. Ferb1·., 1953, biz .. 65; B'l!ll. en
PAsrc., 1953, I, 70). Ternauwernood kunnen zij
in aan1nerking genon1en worden 0111, in zulk
geval, de draagwijdte van de wettekst, zoals
zij uit zijn termen blijkt, te bevestigen (verbr.,
16 juni 1953, Arr. Ye1·br., 1953, biz. 710; B'l!ll.
en PASIC., 1953, l, 817).

-96l!i54 gewezen door llet Hof van beroep

te Brussel;
I. In zover de voorziening tegen llet
arrest van 2-l december 1953 gericht is :
Over het enig middel, afgeleitl uit de
schending van de at•tikelen 7 en 12 van
<le wet van 17 october 1945 tot invoering
van een belasting op het lmpitaal, doordat de bestreden an·esten voor recht zeggen dat de aangegeven en niet geruilde
Belgische bankbiljetten en de gelddeposito's in landsmnnt niet in cle bij voormelcl
artikel 12 voorgeschreven aang·ifte behoren begrepen te worden om de reden dat
die activa in de voorzieningen van· arti'
kel 7 van voormelde wet vallen, zelfs ingeval zij van de hij voormeld 1).rtikel 7
voorgeschreven afhouding vrijgesteld zijn
clan wanneer artikel 12 enkel de activa
welke werkelijk ingevolge >trtikel 7 zijn
aangeslagen geworclen van aangifte vrijgesteld en bijgevolg de verplichting laat
hestaan aangifte te doen van de activa
die als toebehorende aan levensverzekeringsondernemingen van de bij artikel 7
YO!)rgeschreven afhouding zijn vrijgesteld
geworden :
Overwegencle dat de vonlering van verweerster, naamloze vennootschap voor
levensverv.ekFring onder Frans recht, ertoe strekte terugbetaling te bekomen van
!le belasting op het kapitaal welke op het
beclrag, op 3l december 1944, van haar
kas- en bankactiva, alsmecle op de waarde
van de vreemde munten geheven werd,
om de 1:eden <lat die activa, vallende
in de voorzieningen van artikel 7 van de
wet van 17 october 19!5, volgens de bepaling van ar,tikel 12, paragraaf 2, 3°, van
!lezelfcle wet uit de aangifte van de in de
exploitatie belegcle activa clienclen uitgesloten te worden;
Overwegende clat het bestreden arrest
van 24 december 1953 de eis van verweerster ten aanzien van de aangegeven en
niet geruilde Belgische bankbiljetten en
ten aanzien van bet bedrag der bankrekeningen op !l october 1944 ingewilligcl
heeft;
Overwegencle clat aanlegger betoogt <lnt
de bepalingen vnn artikel 7 enkel de wijze
van inning van tle belasting betreffen en
dat de in paragraaf 2, 4°, van dat artikel
omschreven vrijstelling van de afhoucling
van 5 t. h. geen vrijclom in zich sluit ten
aanzien van de belasting zelf, die uit
kracht van artikel 12 verschulcligcl is, dat
clienvolgens, zoals in paragraaf 1 van
vom·melcl artikel 12 bepanlcl worclt anngifte diende te worden gedaan van de activa welker belastbaarheicl betwist wordt;
Overwegende clat artikel 12, 2, 3°, de
aetiva welke, krachtens omlerscheiden 1JCImlingen - wnnronder artlkel 7 -. het
voorwerp van een afzonderlijke aanslag

in de belasting op bet kapitaal ZlJn van
de aangifte en bijgevolg van de in dat
artikel omschreven aanslag· uitsluit;
Overwegende da t onder meer, . de. biljetten van de Nationale Bank van Belgie aangegeYen bij toepassing van de besluitwet
1•an 6 october 19·44 en niet geruild, alsmede cle gelddeposito's in landsmunt,
waarov een afhouding van 5 t. h. ten
!Jehoeve van de Staat tot kwijting van de
belasting op het kapitaal verricht wordt
<< onder de voorzieningen )) van artikel 7,
paragrnaf 1, cUt wil zeggen in de in die
bepaling aangeduide gevallen vallen;
Overwegende da t paragra·af 2., 4o, van
hetzelfde artikel 7, naar hetwelk artikel 12 verwijst, onder meer de activa van
<le levensverzekerings- .of kavitalisatieondernemingen van die afhouding vrijstelt ;
Overwegende dat cleze bepaling tot
stand is gekomen door een amendement
van de regering op bet oorspronkelijk
antwerp van de wet tot invoering van dt~
belasting op l!et kapitaal; dat zij verantwoord wercl in bet verslag van de bijzondere comnlissie van de Kanwr van volksvertegenwoordigers door cle volgemle
overweging· : << het banktegoecl rler IevensvPrzekeringen- en kapitalisatieonclernemingenmaakt gewoonlijk de tpgenwaanle
uit der wiskunclige reserven, die door
toenassing van artikel 8 worden belast ;
.. . indien de bij bet amendement voorgestelde vrijstelling niet werll doorgevoerd.
zou er een duhbele belastingaanslag
plaats grijpen op de activa die de wiskundige reser1·es vertegenwoordigen )) ;
Overwegende dat cUt standpunt in het
Parlement tot geen tegenspreking aanleidillg gegeven heeft;
Overwegende dat, nnar luill van :utikel 8, de wislnmdige reserves in verband
met contracten waarvan de · uitvoering
van de duur van het mensenleven afhangt
en met kapitalisatiecontracten in hoofrle
van de levensverzekerings- en lmpitalisatieonclernemingen aan de belasting op het
kapitaal onderworpen worden; dat rle in
varagraaf 1 van artikel 7 aangeduide
tiva welke aan zodanige ondernemingrn
toebehoren, van de afhouding van 5 t. h.
vrijgesteld zijn, omdat zij geacht worden
wiskundige reserves te vertegenwoordigen, en bijgevolg niet in de bij artikel 12
voorgeschreven aangifte behoeven voor te
komen;
Dat het middel naar recht faalt;
II. In zover de voorziening tegen het op
2! april 1954 gewezen arrest gericht is :
Overwegende dat bij deze na bet arrest
van 24 december 1953 genomen heslissing
enkel over lhet bedrag van de litigieuze
aanslag uit~praak wordt gedaan;
Overwegende dat geen bijzonder middel h~en het tweede nrrel'lt ingeroepen
wordt;

aP-
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Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
Om clie reuenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
13 october 1955. - 1e kamer. - Foorzitte1', H. Sohier, raadsheer waarncmend
voorzitter. - Fm·slaggeve1·, H. Anciaux
Henry de Faveaux. - Gelijlcluirlende conclu-sie, H. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van

Leynseele en Veldekens.
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KAMER. -

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLI.JKE ZAKEN. RECHTER OVER DE GROND EB OP WIJZEND
DA'l' (( HE'l' \'ERRAND VAN OORZAKELIJKHEID ll
'l'USSEN EEN GEMIS AAN VERLICH'l'ING VAN EEN
(( Oii-IGEKEERDE DRIEHOEK ll EN EEN YERKEERSONGEVAL << VOOR HET MINST ZEER 'I'WIJFELACH'l'lG IS ll. - RE!DEN INSLUITEND DAT
DIT VERBANO NIET REWEZEN IS. - GEEN DURBELZINNIGE REDEN. - REJELMA'l'IG GEMOTIVEERDE BESLISSING.
TV anneet' de 1·echter over de grand e1· op
wijst dat « het verband van oorzalcel-ijkheirl ll tnssen een r1emis ·aan verl-ichting
van ee·n << o-mgekeenle driehoelc ll en een
verlceersongeval « voo1· het minst .zee1·
twijfelachtig is ll, hetgeen insluit dat dit
verbanrl n·iet bewezen is, is die 1·eden
niet rlu.bbelzinnig en is, de·rhalve, de beslissing rcgelmatig oemot-ivee1·d.

(DEHOURER'I', '1'. STAD WAVER
EN DE PROVINCIE RHARANT.)
ARRES'l'.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 december ,1954 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste midclel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest, na
eraan herinnerd te hebben dat aanlegger
het de bevoegde overheid als schuld aanwreef « nagelaten te hebben 's nachts de
omgekeerde driehoek te verlichten die
aan de door de genamnde De I"eenw gevolgde weg het karakter van een secundaire weg· toekende ten opzichte van de
door aanlegger gevolgde weg, welke
schuld volgens aanlegger de aansprakelijkheid van de overheid met zich bracht
in het ongeval waarvan hij op 23 november 1951 het slachtoffer was geweest verklaart « dat dit, door appellant - hui.dige aanlegger - bij conC'lusies voorgeVERBR., 1956. -

7

~

steld verweer niet voortvloeit uit de feiten welke de gedraging van appellant in
de nacht van het ongeval bepaald hebben ll, dan wanneer het arrest, om deze
bewering te staven, wijst op een reeks feiten waaruit blijkt, niet dat aanlegger niet
zou misleid geworden zijn door « de waar
dat de weg welke hij op de kruising overreed secundair was wegens de aanwel'ligheid van een omgekeerde driehoek
waarvan het bestaan hem bekend zou
geweest zijn en wclke hij zou gemeend
hebben verlicht te moeten zijn ll, maar
waaruit )vel integendeel hlijkt · dat zijn
gedraging bepaald zou zijn geworden
door zijn wettige overtuiging van de
voorrang welke hij zonder de font van
verweersters zou genoten hebben, dan
wanneer het arrest trouwens verklaart
dat « ten deze, dit verband van oorzakelijkheid tussen het gemis aan verlichting
van het teken en het ongeval, dit wil zeggen de botsing op het kruispunt, voor het
minst zeer twijfelachtig is ll, welke verklaring, in strijd met de eerste verklaring van het arrest, geenszins het bestaan
uitsluit van een verband van oorzakelijkheid tussen het aan verweersters als
schuld aangewreven feit en de door aanlegger geleuen. schade, waaruit volgt dat
in de reclenen van het bestreden arrest
een zodanige tegenstrijdigheid en dubbelzinnigheid schuilt dat zij het hof in de
onmogelijkheicl stelleil de wettelijkheicl
van de beslissing na te gaan :
Overwegende dat de rechter over de
grond beslist dat de stad Waver niet ver]}licht was 's nachts de omgekeerde driehoek te verlichten waardoor overdag l1et
karakter van secundaire weg aan de door
De Leeuw gevolgde weg verleenrl wordt;
Dat hij eraan toevoegt dat bet verhand
van oorzakelijkheid tussen de font welke
de stad Waver zou begaan hebben en het
door aanlegger geleden nadeel voor het
minst twijfelachtig is;
Dat het hof van beroep, omlerzoek
cloende naar de oorzaak van het ongeval,
vaststelt dat aanlegger des nachts met
een snelheid van 40 kilometer per uur
een kruispunt, dat in een bebouwde kom
gelegen is, opgereden is, dan wanneer in
de weg, die de door hem gevolgde weg
ontmoette, een spoorweg gelegen was en
dat bewuste weg hem dienvolgens als
hoofdweg moest voorkomen, en dat de bestelauto van De Leeuw met zijn koplichten reed;
Overwegende dat die gromlen noch
tegenstrijdig, noch dubbelzinnig zijn;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voo!"o~lie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kostPn.
13 october 1955.

~

1e kamer. -
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-98zUter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Piret. Gelijlcl·ztidende conclusie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, I-II-I. Van Hyn en Simont.
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13 october 1955

GlmECI-ITELI.JKEJ UITWINNING.
ELI DE ATI'l'I!;:ELEN 12 EN 13 VAN DE WE'J' VA:'/
10 OCTOBER 1913 VOORZIENE YERPLICH'l'ING;
VOOR. DE OPENBARE BEAMB'l'EN, IN DE AK'l'EN
AAN DE YERKOPERS, TIUILERS, SCHENKERS,
l\£EDEDEELGERECHTIGDEN EN VERPANDEUS DE

YOLLEDIGE IDENTI'l'EI'l' VAN DE PAR'J.'I,TEN EN DE
ElGEi\'DOI\iS'l'l'l'EL AAN 'l'E DUIDEN. -

IN

CON-

CLUSIES v66R HET HOF VAN BEROEP INGEROEPEN MIDDEL YOLGENS IIE'l'WELK HE'l'
VEHZUI~I
AAN DI'l' VERreiS'l'E TE YOLDOE:'<t
AAN ·DE AANLEGUER SCHADE BEROKKEND HEEF'l'

DOOR HEM IIET RECII'l'SMIDDEL TE DOEN VERLIEZEN DAT HEM IN GEVAL VAN ONVERSCHULDIGD GEDANE INNING VAN HEGIS'l'RA'l'IERECH'l'Eti" ZOU TOEBEHOORD HEBBEX.
AnREST NALATEND DIT MIDDEL 'l'E BEAN'l'WOOHDEN. - ARREST NIE'l' REGELMA'l'IG GEMO'l'IVEERD.

Wanneer· het hof '/-'an beroep niet heett nayegaan of, zoals de acmlerff}er, leaper va.'l!
een onroerend goed dctt had toebehoonl
awn een v·ijandelijlce tJersoon waarvan
de ooederen onder sequester werden gestelcl, het in conclttsies heett vooTgehourlen, het feU dat ae ve'l'ijicateu·r cle·r
clomeinen, 1Jij het OjJntalcen '!:an luet
t)roces-verbaal van toewijzing van rUt
onroerena ooea. nagelaten heeft de
ei.geurlrnnstitel de~· medeve'ile·rs en h·nn
vollec/.ioe identiteU ·in ae alcte ann te
rZ1tiden hem schade berolclcend heeft door
hem het rechtsmiclrlel te doen verz.iezcn
flat hem .<~on toebehoonl hebben in geval
1xm onverschulcligrl yeclnne inning van
re{!ist·rntie·reahten, en wanneer het hoj'
rlit middel niet beantwoord heeft is zijn
besUssino niet regelmntio gemotiveercl.

(Grondwet, art. 97; wet van 10 october
1!n3, tot wijziging van de wet op de gedwongen onteigening, art. 12 en 13.)
(SEELOEN, T.

VANDJGRVE~~E'l'

MINISTER VAN

EN BELGISCHE STAAT,
~'INANOIEN.)

ARRES'l'.
HEJ'l' ·HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 december 1952 gewezen door
het I-Iof van beroep te Brussel;
Overwegende dat nit de aan het hof
overgelegde stukken blijkt dat de door
aanleggers ingestelde vordering strekt tot
veroordeling tot schadevergoeding van

eerste verweerder err van de llelgische
Staat, tweede verweerder, waarvan eerste verweerder het orgaan was;
01erwegende dat aanleggers bedoelde
vordering steunen op het feit dat eerste
verweerder, bij het opmaken, als verificateur der domeinen, van een procesverbaal van toewijzing van een onroerend
goed aan hun rechtsvoorganger, nagelaten heeft, wanneer het onroerend goed
op veiling verkocht werd, de eig·endomstitel der medeveilers en hun volledige
identiteit aan te duiden;
Dat zij doen gelden dat die gegevens,
im1ien zij aangeduid geweest waren, de
hoedanigheid van medeeigenaars van de
koper en de medeveilers zouden laten
blijken hebben, zodat het recht van registratie het recht van verdeling zou geweest zijn, dan wanneer, wegens het verzuim dat aan eerste verweerder te wijten
is, de ontvanger der registratie het recht
van eigendomsovergang toegepast heeft,
dat hoger is dan !let recht van verdeling;
Overwegende dat het bestreden arrest
de vordering van aanleggers verwerpt;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1321 en 1382 van het
Burgerlijk Wetboek, 1 en 69, paragraaf 7,
van de wet van 22 frimaire jaar VII,
1 van de wet van 15 mei 1905, gewijzigd
bij artikel 16 van de wet van 2± october
1919, 12 en 13 van de wet van 10 october
1913, G van de wet van 17 augustus 1873,
doordat het bestreden arrest beslist dat
de schade waarover aanleggers zich beklagen niet het gevolg is van het door hen
aan verweerder in verbreking Vandervennet aangewreven verzuim, om de reden
dat, volgens het arrest, dezelfde o>erschrijvingsrechten clestijds zouden geheven geworden zijn ingeval de bij de wet
van 10 october 1913 vereiste vermeldingen
in de akte waren opgenomen geweest,
zonder het door aanleggers in verbreking
in hun v66r het hof van beroep genomen
conclusies ingeroepen middel te beantwoorden volgens hetwelk het verzuim
waarvoor verweerders in verbreking verantwoordelijk zijn de door het bestuur
van registratie verrichte hefting regelmatig gemaakt heeft, en aan aanleggers in
verbreking de vordering tot terugvordering heeft doen verliezen waanan het
uitoefenen de schade goedgemaakt zon
hebben, doordat het bestreden arrest derhalve niet naar het voorschrift van de
Grondwet met redenen omkleed is :
Overwegende dat llet bestreden arrest
slechts het ontbreken van oorzakelijk verband tussen het nan verweerder Vandervennet verweten feit en de schade welke
aanleggers bewerPn ondergaan te heblwn
vaststelt door voor vaststaand te homlen
dat het bewuste na<leel in de inning van
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het recht van eigendornsovergang bestaat;
· Dat het inderclaad er op wijst dat ten
gevolge van de toentertijd gevolgde bestuurlijke praktijk, dat recht zou geheven zijn geworden zelfs ingeval verweerder Vanclervennet de voorschriften van
de artikelen 12 en 13 van de wet van
10 october 1913 in ·acht genornen had;
Overwcgende dat de eerste rechter aangenornen had dat, ten gevolge van het aan
verweerclers te wijten verzuim, <le ontvanger <ler registratie, op grond van de
toewijzing, de overschrijvingsrechten geldig geincl had, en cla t de door eerste verweerder verrichte daad juist tot gevolg
had de terugvordering van een onverschuldigcle betaling te beletten, generlei
onverschuldigde betaling geschied zijnde,
vermits de inning volgens de voorgestelde
aide heeft plaats gehacl;
Dat aanleggers v66r het hof van beroep
lletzelfde micldel voorgebracht hadden ;
Overwegencle dat het · hof van beroep
niet onclerzocht heeft of, zoals aanleggers
het in hun conclusies betoogclen, de llaad
van eerste verweerder hun geen schade
berokkend heeft door hun het rechtsmidclel te doen verliezen dat hun in geval van
onverschuldigcl gedane inning zou toebehoord hebben;
Dat het bestreden arrest, mitsdien het
artikel 97 van cle 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;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik; veroorcleelt verweerders tot de
kosten.
13 october 1955. ~ 1e lmmer. - VOOi'zitte1'; H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve·J', H. Piret. ~
Gelijkluidende conclus·ie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Ple-iters, HH. Ansiaux en Van Leynseele.
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HUUR VAN WERK EN VAN DIENSTEN. - CONTRACT VAN VERHURING VAN
DIENS'£EN. VERBREKING ZONDER OPZEGGING. VERGOEDING. BESLISSING AANNEMEND DAT DE VERGOEDING DE PREMIE MOET
BEGRIJPEN DIE DE BEDIENDE 'l'IJDENS DE OPZEGGii'IGSPERIODE ZOU ONTVANGEN HERREN. BESLISSING WAARBI.J HET BEDRAG VAN DIE
PREMIE DAARNA << EX AEQUO ET BONO ll GEGEEN VASTSTELLING DAT
SCHAT WORDT. HET ONMOGELIJK WAS HET BE)) RAG JUIST '£E
BEPAI.EN. 0NWE'l'TELIJKHEID.

Is onwettelijk de beslissing die, enerzijds,

aanneernt dat de vergoeding waa1·op een
l!ediende voo·r de verbreking zonder opzerJginy vnn een contract van ve1·lw·ring
van diensten ·recht heett, lzet bedi'U!I
van de prern·ie rnoet begrijpen die deze
becliende Ujdens de opzeggingsperiode
zo1t ont'Vftngen hebben en, ande1·zijds,
het bedntg va:n clie tJ1·emie ex aequo et
bono 1·aarnt, zonder· vast te stellen dat
het onrnogelijl;; was het ju.ist te l!epcL-

Jen (1).
(N.

V.

« HOU'l'lMPOil'l'

ll,

T, :1-IAERNOUD'l'.)

ARRES'£,

Hllfl' HOF; Gelet op de bestreden
beslissing, op 18 juni 1953 gewezen cloor
de Werkrechtersraad van beroep te Brnssel, karner voor beclienden;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schemling van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 113± en 1135 van het Bnrgerlijk
Wetboek, doordat de bestreden beslissing
na, zo door haar eigen redenen · als door
deze van de eerste rechter, welke zij verklaart over te nemen, te hebben vastgesteld, dat llet tussen partijen aangegaan
becliendencontract door de aanlegster in
ve1·breking verbroken was geweest op
18 april 19[)2, tijdens de opzeggingsperiocle
welke op 1 april 1952 aanvang had genamen, dat verweerder, krachtens zijn bediendencontract, recht had op een vaste
maandelijkse wedde van 9.110 frank, vermeerderd met een jaarlijkse vaste premie
van ±0.000 frank, en een jaarlijkse veranderlijke lJl'ernie, dat de verweerder recht
had op een jaar opzegging, en dat de vergoeding wegens verhreking van het contract hepaald moest worden op grond van
de weclde en van al de op het ogenblik
van de verbreking bestaande voordelen
doch met inachtneming van de vastheid
dezer voordelen, nochtans overgegaan is
tot een schatting ex nequo et bono van
deze vergoeding waarop de verweerder
recht had en deze. laatste, door clie berekeningswijze op 331.095 fr. 89 bepaald
heeft, dan wanneer, enerzijds, het bepalen ·ed; neq110 et bono van lle vergoeding
wegens verbreking van het contract uitllrukkelijk strijdig is met de redenen van
de bestreden beslissing waarbij vastgesteld wordt dat « de vergoeding wegens
verln·pking van het contract op grond van
de wedde en van aile op het ogenblik van
de verbreking bestaande voordelen moet
worden vastgesteld. maar met inachtneming nm de stahiliteit Yan <lPze voordelen ll, wat noodzakelijk insluit dat de
(1) Verge!. verbr., 13 februari en 13 maart
1950 (A1'1'. Yerbr., 1950, blz. 396 en 465; Bull.
en PAsrc., 1950, I, 422 en 495).
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vergoeding moest berekend worden reke- verweerdel' de som van 331.095 fr. 89 als
ning gehonden met de nauwkeurige voor- vergoeding wegens opzegging te betalen; ·
waarden van bezolc1iging op het ogenblik verwerpt de voorziening voor het overige;
van de verbreking welke bij het bedien- beveelt dat melding van onderhavig arrest
dencontract voorzien waren en geenszins zal gemaakt worden op de kant van de
em aeq1to et bono, cUt wil .zeggen op niet
gedeeltelijk vernietigde beslissing; vercontroleerbare gronden; dat deze tegen- oordeelt. verweerder tot vier vijfden, en
strljdighei<l met een gebrek ann redenen aanlegster tot het overige vijfde van de
gelijkstaat; dat, anderzijds, de vergoe- kosten, verwijst de alzo beperkte zaak
ding wegens ver breking van een bedien- naar de vVerkrechtersraad van beroep te
dencontract -· hetwelk, zoals dit ter zake, Gent.
niet ann de wet van 7 augustus 1922 be14 october 1955. - 1° kamer. - Yoo1·treffende het bediendencontract onderworpen is - krachtens de overeenkomst der z'itter, H. vVouters, eerste voorzitter. partijen, welke volgens een vaststaand en Ferslagge'ver, H. Rutsaert. ----, Gelijlcl·uioverigens door de rechter over de grond clende conclusie, H. Raoul Hayoit deTerYastgestelt1 gebruik client geinterpreteerd micourt, procureur-generaal. - Pleiters,
te worden, in functie van de voorwaart1en HH. Ansiaux en Simont.
vmi dit contract met betrekking tot de bezoldiging van de bec1iende berekend moet
worden; zodat zij gelijk zou zijn a an de
bezoldigingen welke deze laatste tijdens de
duur der opzegging zou verdiend hebben :
l" KAMER.- 14 october 1955
Wat het eerste onderdeel betreft :
vVEGENIS. - BUURTWEG. - '\VET VAN
Overwegende dat, uitspraak doende
10 APRIL 1841. - TITEL YOOR DE VERJ'Aover de door verweerder geeiste vergoeRING VAN 'l'IEN 0~' TWINTIU J'AAR. BEGRIP •
. dingen naar aanleiding van zijn wegzending zonder opzegging op 18 april 1952, De crkennitt,r/ tloor cle e·igenaar, tegen
niettegenstaande de tussen partijen be·wie de verjaring wortlt inge1·oepen, dat
staande dienstverlmringsoTereenkomst, de
cle weg sedert nwe1· clan twintig jaa1·
bestreden beslissing, na bepaald te hebop zijn eirJenclotn geleyen is maakt geen
ben dat << de yergoecling wegens verbrefloor wrUkcl 10 van de wet van 10 ap1·il
king van het contract moet worden vast1841 voorziene Utel vooi· ae verja1'ing
gesteld op grond v;m de wedde en van
van tien of twintig jaar ltit.
alle ov het ogenblik van de verbreking
bestaande voordelen, maar met inachtne(HUYSMANS, T. DOOl\fS.)
ming van de vastheid dezer voordelen )),
nochtans geweigerd heeft de vergoeding
ARREST.
te berekenen op de premie die beroeper
in 1952 zou ontvangen hebben indien hij
HEY!' HOF; - Gelet op het bestreden
in dienst was gebleven, en deze em aeq~w vonnis, op 28 september 1953 in hoger
et bono heeft vastgesteld;
beroep gewezen door de Recht bank van
Overwegende c1at die beschikking·en te- eerste aanleg te Brussel;
genstrijdig zijn; dat de bestreden beslisOverwegem1e dat volgens de vermeldinsing aldus enerzijds aanneemt dat ver- gen van het bestreden vonnis, de door
weerder op de wedde en voordelen van verweerders ingestelde vordering strekte
.zijn dienstverhuringscontract recht heeft, tot wegneming van de door J. Huysmans
hetwelk een op de winsten van het jaar en B. Huysmans op een beweerde buurtberekende premie voorziet, en anderzijds weg geplaatste palen en tevens tot het beweigert de premie zoals verweerder die komen van schadevergoeding; dat aanwerkelijk in de opzeggingsperiode zou leggers bij tegeneis besloten tot herstel
ontvangen hebben indien hij in dienst van de door de wegneming van de palen
was gebleven, in het bedrag van de ver- door verweerders veroorzaakte schade;
goeding te begrijpen zonder evenwel te
Over de eerste twee middelen, het eerbeweren dat dergelijke bepaling omnoge- ste, afgeleid nit de schending van de artilijk was;
kelen 10 van de wet van 10 april 1841
Overwegende dat het eerste onderdeel QP de buurtwegen en 2262 en 2265 van het
van het middel dienvolgens gegrond is; Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreOverwegende dat het tweede ondeudeel den vonnis, om de redenen van de eerste
van het middel en het tweede middel rechter, het vonnis a quo bevestigd heeft,
slechts tegen hetzelfde beschikkend ge- waarbij de eis van verweerders, strekdeelte gericht zijn;
kende tot wegneming van, door eisers en
Om die redenen, verbreekt de bestre- hun rechtsvoorganger op een buurtweg
den beslissing, doch slechts in zover zij geplaatste palen en tot schadevergoeding,
de beroepen bes~issing bevestigd heeft , gegrond werd verklaard,. en de weclereis
waar zij ·'ftanlegsteu veroordeelt' om a:an · · van eisers werd afgewezen, oin reden dat
'
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zonder te ontkennen dat, zoals eisers het
in hun conclusies staande hielden, het gedeelte van de weg dat zij en hun rechtsvoorganger hadden versperd, niet op gezegde « atlas ll was aangeduid, dan wanneer, op grond van de hierboven aangehaalde wetsbepalingen het recht op een
buurtweg of een gedeelte van dergelijke
weg, niet door de tien- of twintigjarige
maar slechts door de dertigjarige verjaring
kan verworven wonlen; het tweede, afgeleid uit de schending van de artikelen !J1 van de Grondwet, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek en van
de bewijskracht van de door eisers v66r
de rechtbank van eerste aanleg genomen
conclusies doordat het bestreden vonnis
uitsluitend om de redenen van de eerste
rechter het beroepen vonnis heeft bevestigd waarbij vastgesteld werd dat het
feit, dat de betwiste weg op de « atlas ll
der buurtwegen was ingeschreven ten deze
niet betwist wercl, clat een van e~sers bekend had dat reeds sedert zeven en twintig tot acht en twintig jaar gezegde weg
volledig op ·de eigendom van eisers lag,
en waarbij verder beslist werd dat de
tien- of twintigjarige verjaring dus ter
zake van toepassing was, en om dle redenen de vordering van verweerders gegrond
verklaarde, en de wedereis van eisers afwees, zonder clat het bestreden vonnis geantwoord heeft op het door eisers voor
het eerst in hun in boger beroep ingeroepen middel afgeleid uit het feit dat de
huidige ligging van de betwiste weg niet
aan zijn beschrijving in de « atlas ll beantwoordt, dat het gedeelte van de weg
dat door hen was versperd niet in de « atlas ll was ingeschreven, zodat ten deze
geen toepassing van de tien- of twintigjarige verjaring kon worden gemaakt,
clan wanneer alclus het niet mogelijk is te
weten of het bestreclen vonnis in feite
heeft willen beslissen clat de weg, zoals
hij nu ligt, in de « atlas ll was ingeschreven, of in rechte heeft willen beslissen
dat de tien- of twintigj arige verj a ring
ook toepasselijk was op het gedeelte van
de weg die in de « atlas ll niet was ingeschreven, dan wanneer het ook niet mogelijk is te onderscheiden of het bestreden vonnis door het overnemen van de
motieven van het beroepen vonnis, zoals
clit vonnis heeft willen bevestigen dat de
inschrijvwg van de betwiste weg op de
« atlas ll ten deze niet betwist was, of, inclien het vonnis zulks impliciet bevestigt,
zulks een schending uitmaakt van de bewijskracht der door eiser in hoger beroep
genomen conclusies waar gezegde ~n
schrijving voor wat door eisers versperde
gedeelte van de weg betreft het ui_tdrukkelijk betwist werd, dan wanneer m alle

geval het hierboven aangestipte gebrek
aan antwoord op de conclusies van eisers,
en d8 daaruit voortspruitende onduidelijkheid in de motivering met een gebrek
aan de door artikel 97 van de Grondwet
vereiste mot~vering gelijkstaan :
Overwegende dat aanleggers in hun
conclusies in hoger beroep betwistten dat
de huidige ligging van de besproken buurtweg met deze vermeld in de « atlas ll zou
overeenstemmen; dat zij, tot staving van
hun bewering, lieten gelden dat de weg
volgens de « atlas ll slechts voor de helft
op ieder van de aanpalende eigendommen
gelegen was, clan wanneer hij thans helemaal op hun eigendom ligt en palen
slechts op het in de « atlas ll niet ingeschreven gedeelte van de weg geplaatst
werden; dat zij daaruit afleidden dat in
deze voorwaarden de verjaring van tien
of twintig jaar niet ten aanzien van gezegd gedeelte van de weg was ingetreden;
Overwegende dat, om de hoofdeis in te
willigen en de tegeneis te verwerpen, het
bestreden vonnis zich er mede vergenoegt
naar de reclenen van de eerste rechter te
verwijzen;
Overwegende dat de vraag of de in gebruik genomen weg met deze op de « atlas ll ingeschreven weg samenvalt niet
door de cerste rechter beantwoord werd;
dat deze zijn beslissing op de beschouwing liet rusten dat « een van de verweerders (hier aanlegger) erkende dat
de baan steecls 3 m. 30 op zijn eigendom
gelegen heeft en dit voor zijn weten
sedert zeven en t"·intig of acllt en twintig
jaar ll;
Overwegencle dat deze beschouwing het
voorhanden zijn niet bewijst van de door
artikel 10 van de wet van 10 april 1841
voorziene « titel ll voor de verjaring van
tien of twintig jaar; dat meteen het bestreden vonnis niet gemotiveerd is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van on<lerhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van; de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerders tot de kosten;
verwijst de zaak naar de Rechtbank 1an
eerste aanleg te Mechelen zetelende in
hoger beroep.
14 october 1!J55. - te kamer .. - Yool·zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Ferslaggeve1·, H. Rutsaert. Gelijlcluiclencle conclusie, H. Raoul Hayoit de Ter-·
micourt, procureur-generaal. - Pleiter,
H. Strnye.
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0NTVANGER DER BELAS'riNGELAS'l' MET DE INNING VAN DE YER-

102KEERSBELASTING OP DE AUTOMOBIELEN. AAN DE REOHTSMAOHT VAN HET REKENHOF
ONDERWORPEN.

De ontvanger der belasUngen, die, in bezit {festeld van de aoo1· cle ctan de verkee-rsbelasting op cle a·utmnobielen onclerhevige schatplichUge overgenwakte
aangifte doo1· de wet met cle inn'ing •t:nn
d-ie belasting gelnst is, ·is awn cle rechtsmcwht ·van het 1·ekenhof oncle1·worpen.
(VERMEERSOH, T. BELGISOHE STAA'I',
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 augustus 1952 gewezen door
het rekenhof;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 6, 7, 10 en 11 van
de wet van 15 mei 1846 op 's rijkscomptabiliteit, 13, 42, 43, 47, 48, 60 tot 62 van
het koninklijk llesluit van 10 december
1868 houdende algemeen reglement van
<lie comptalliliteit, 1, 17, 2.5, 31 en 33 van
de op 10 april 1951 samengeschakelde
wetten lletreffencle de verkeersbelasting
o·p de autovoertuigen, 1, 6, 8 en 10 van
de wet van 28 maart 1923 tot wijziging
van de wetgeving lletreffende de verkeersllelasting, van artikel 53 van de wet van
20 augustus 1947 tot wijziging van •le
wetten lletreffende de inkomstenllelastingen en de met de rechtstreekse llelastingen gelijkgestelde taxes, doordat het
bestreden arrest lleslist heeft dat aanlegger gehouclen is in de Schatkist de som
van 125.221 frank te storten welke de voor
de jaren 1945 tot 1949 aan de Schatkist
toekomende verkeersllelastingen vertegenwoordigen, welke wegens verzuim of
nalatigheid van ontvanger Vermeersch
niet geind werden en niet meer van de
schatplichtigen kunnen worden gevorderd
en dit om de reden dat aanlegger als rekenplichtige moest aangezien worden voor
gezegde sommen welke niet geinde verkeersbelastingen vertegenwoordigen, het
arrest steunende hierop clat door de onderrichtingen op het stuk, uitdrukkelijk
lledongen wordt dat llij de eerste ingehruikstelling van een motorvoertuig, de
verkeersllelasting door de ontvanger der
belastingen geheven wordt, op aangifte
van de hetrokkene en, behoudens uiturukkelijke betekening van buitengebruikstelling of teruggave van het fiscaal kenteken
binnen de wettelijke termijnen, een
nieuwe belasting bij het- verstrijken van
de geldigheid van het lopende kenteken
eisbaar is; dat, bijgevolg, de eerste belasting als een door de ontvanger te berekenen kontant recht client beschouwd te worden en de volgende werkelijk vastgestelde
rechten vertegenwoordigen, welke geen

eigenlijke taxa tie vergen; dat, ten slotte,
slechts in uitzonderlijke gevallen van
weerspannigheid, de inkohiering door de
ontvanger moet worden uitgelokt; doordat
het bestre<len arrest alclus Een beperkend
begrip van <le taxatie heeft aangenomen,
welk niet dit van de wet is en de verantwoordelijkheid van de rekenplichtige
heeft uitgebreid tot een gellied dat niet
tot de comptabiliteit doch tot de taxatie
behoort; dat, inderdaad, de taak van de
rekenplichtige slechts begint van het ogenblik af dat de taxatie gevestigd is en dat
deze slechts gevestigd is. wanneer de verwezenlijking van de wettelijke voorwaarden voor de toepassing van de llelasting
door de bevoegde ambtenaar is nagegaan
geweest; dat de omstandigheden waarop
het arrest wijst met betrekking tot de inningswijze van de belasting de noodzakelijkheid van een aan de inning voorafgaande taxatie niet uitsluiten en dat, in
de veronderstelling dat zU dergelijke
draagwijdte zouden hebben, «de onderrichtingen op het stuk ll niet tegen het
wettelijk begrip van de taxatie zouden
opwegen:
Overwegencle dat de voorziening slechts
gericht is tegen de beschikking van het
arrest waarbij aanlegger veroordeeld
werd in de Schatkist de som van
125.221 frank te storten, die het totaal
vertegen"'oordigt van de voor de jaren
1!145 tot 1!}49 verschuldigde verkeersllelastingen welke wegens verzuim of nalatigheicl van aanlegger niet werden geind en
niet meer van de schatplichtigen kunnen
worden gevorderd ;
Overwegende dat nit llet bestreden arrest blijkt dat het Bestuur van financH~n
v66r het rekenllof vooropzette dat de
tekortkomingen van aanlegger terzake
geenszins ten zijnen laste in zijn hoedanigheid van rekenplichtige konden worden
gelegd, daar bcdoelde bedragen niet ten
kohiere waren gellracht en aanlegger ten
deze eerder als taxatieagent diende bescllouwd te worden; dat vermeld bestuur
daaruit afleidde dat het rekenhof niet bevoegd was om over het hierdoor aan de
Schatkist berokkend verlies uitspraak te
doen;
Overwegende dat llet arrest die stelling
om de in llet middel overgenomen redenen
afwijst;
Overwegende dat luidens artikel 8, paragraaf 1, van de wet van 28 maart 1923
tot wijziging van de wetgeving betreffende de taxe op de automobielen en andere stoom- of motorvoertuigen «de taxe
of de aanvullende taxe ten kantore van
de ontvanger der belastingen van het gebicd v66r 1 januari betaalbaar is indien
het voertuig op die datum in gebruik is
en, in het tegenovergestelcle geval, v66r
elk gebruik. De aangifte van de schat-

-103plichtige moet al de gegevens behelzen
die tot het berekenen van de belasting
en tot het toezicht nodig zijn Jl;
Dat de paragrafen 2 en 4 van hetzelfde
artikel bepalen, enerzijds, dat, in geval
van vervanging van het voertuig v66r
16 december, of ingeval het voertuig veranclering ondergaat waaruit het verschul<ligd ·zijn ener aanvullende taxe voortvloeit, de schatplichtige gehouden is daarvan dadelijk aangifte te doen en terzelfdertijd de taxe of de aanvullende taxe
te !Jetalen en anderzijds dat bij gebreke
van tegenstrijdige betekening, de voor
een jaar voorgelegde aangifte. voor de volgen<le j aren gel dig is;
Dat artikel 10 dezer wet bepaalt tlat,
bij gebreke. van aangifte binnen de voorgeschreven termijn of in geval van ontoereikendheid der aangifte, de schatplichtige van ambtswege behoudens het recht
van reclamatie en van beroep door de controleur der belastingen in de belasting
kan aangeslagen worden;
Overwegende dat uit die bepalingen
voortvloeit dat de verkeersbelasting op
de automobielen door de ontvanger der
!Jelastingen onmiddellijk client berekend
en op het ogenblik van de aailgifte van de
schatplichtige geincl te worden, dat dit
bedrag in principe eisbaar blijft voor de
volgende jaren en dat het optreden van de
controleur der belastingen ten einde van
ambtswege aanslagen in de !Jelasting te
vestigen slechts voor de ·gevallen van
gebrek aan aangifte of van ontoereikendheid van de voorgelegde aangifte voorzien is;
Dat, alzo, onder voorbehoud van dit
lmitengewoon 011treden van de controleur
der belastingen, de inning van de verkeersbelasting, waartoe de ontvanger der
lwlastingen gehouden is, het opmaken niet
uitsluit van een kohier dat de wettelijke
hcffingstitel uitmaakt;
Overwegende, dienvolgens, dat in bezit
gesteld van de door de schatplichtige overgemaakte aangifte de ontvanger der belastingen gewis gehouden is, zowel op
het ogenblik zelf waarop hij de aangifte voor het eerste jaar mit>angt als
op het ogenblik waarop de belasting
voor de volgende jaren eisbaar wordt,
het bestaan van de wettelijke vereisten
waaraan de belastbaarheid onde~·worpen
is na te gaan en het bedrag van de ver(1) Arg. verbr., 20 september 1948 (A1'1·.
Verb·r., 1948, blz. 432; Bull. en PASIC., 1948,
I, 501) en 5 januari 1953 (Ar1·. Ye,·br., 1953,
blz. 270; Bull. en PAsic., 1953, I, 302). Contra :
verbr., 12 juli 1937 (Bull. en PASIC., 1937, I,
220), en de nota onder verbr., 7 april 1930
(ibid., 1930, I, 186).
Het ware mogelijk geweest, ter zake, te beschouwen dat, aangezien geen wetsbepaling

schuldigde belasting te berekenen, maar
dat hij gelijktijdig gehouden is die belasting, waarvan de in de aangifte bevatte
gegevens de eisbaarheid doen blijken, te
innen;
Overwegende dat, aanspl'akelijk voor
de invordering van de reehten en belastingen waarvan de inning hem was toevertrouwd, aanlegger slechts outlasting
voor. de niet ingevorderde posten zou hellben kunnen bekomen, - overeenkomstig
artikel 10 van de wet van 15 mei 1846
op 's rijkscomptabiliteit -, indien hij
had doen vaststellen dat de niet-invordering niet aan zijn nalatigheid in zijn
hoedanigheid van rekenplichtige te wijten
was en dat hij, als dusdanig, ten gepaste
tijde alle nodige maatregelen getroffen
en vervolgingen ingesteld had;
Dat zulke vaststelling niet aangevoerd
wordt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten:
en aangezien de voorziening v661' 15 september Hl53 werd betekend, tot een vergoeding van 150 frank jegens verweerder.
14 october 1!l55. - 1° kamer. - Voo1·zitte1', H. Wouters, eerste voorzitter. TTe,·slaggeve,r, H. Huybrechts. - Gelijlcln·i(lencle conclnsie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Demeur

en Van Leynseele.
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1° HERZIENING. - ARREST WAARBIJ HET
HOF VAN BETIO.El' ZIJN MENING TE KENNEN
GEEFT. - ME.HORIE llESLUITEND TOT DEVERBREKING VAN DI'l' ARREST. - MEMORIE NIET
ONTV ANKELIJK.
2° HERZIENING. - 0NGUNSTIG ADVIES VAN
HE'l' HOF VAN REROEP. GEMO'l'IVEERD EN
NA REGELMATIG UITGEBRACHT ONDERZOEK. VERWERPING \'AN DE AANVRAAG TOT HERZIENING.

1° Is niet ontvankeU)J.; de mernorie van
een aanv1·ager tot he1·ziening die beslltit
tot de verbrelcing van het arrest waarbij het hof van be1·oep zijn mening over
(lie aanvraag te lwnnen geett (1).
aan de aanvrager tot verbreking verbiedt het
Hof ·van verbreking over de regelmatigheid
van de rechtspleging v66r het hof van beroep
in te lichten, de memorie ontvankelijk was,
maar dat het hof niet gehouden was het door
die memorie aangevoerd middel van nietigheid
te onderzoeken, daar de wet de overlegging
van zulke memorie niet voorziet.
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2° Op het gemotivee·rd doo·r het hot vaJt

S'l'EUNEND OP EIGEN BE,VEEGREDENEN EN OP DE
NIET S'l"RIJDIGE BEWEEGREDENEN VAN DE BESLISSING VAN DE EERS'l'E RECHTER. GEEN
TWIJFEL OMTRENT DE ALZO DOOR HET ARREST
OVERGENO:MEN
BEWEEGREDENEN.
GEEN
SCHENDING, VAN AR'l'IKEL 97 VAN DE GRONDWE'l".

beroep, overeenkomsUg a1·tUcel 445 va·n
het TVetboek van str-atr-echtspleging ttituebr-acht advies dat e1· geen gr-ond ·is tot
herziening, verwerpt het Hot van verbreking fle aanvrang tot herz·iening (1).

2°

(VAN SPEYBROECK.)
AlUlEST

(2) .

HET HOF; - Gelet op bet arrest van
dit hof van 28 juni 1954 waarbij bet Hof
van beroep te Gent gelast werd over te
gaan tot een onderzoek nopens de eis tot
berzienJng van Lle tegen aanlegger op
7 juli 1949 door het militair gerechtshof
uitgesprokeu veroorcleling;
Gelet op het in uitvoering van artikel 445, alinea 4, van het Wetboek van
strafvordering, door het Hof van beroep
te Gent gedaan onderzoek ;
Gelet op bet gemotiveerd arrest van
14 mei 1955 waarl1ij dit hof zijn mening
te kennen heeft gegeven dat er geen
groncl tot berziening was;
Overwegende dat bet inc1ienen van een
memorie ·die tot verbreking besluit een
onrecbtstreekse wijze uitmaakt om eeu
voorziening in te stellen die in onderhavige materie niet ontvankelijk is; dat er
bijgevolg geen rekening mede kan gebouden worden ;
Overwegencle dat het door het hof Yan
beroep gedaue onderzoPk regelmatig is
geschied;
Gelet op de artikelen H5, lid 4, en 447,
lid 5, van het vVetboek van strafvordering (wet van 18 juni 1894) ;
Om die redenen, en zonder de neergelegde memorie in acbt te nemen, verwerpt
de eis tot berziening ; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
17 october 1955. - 2" kamcr. - Voo·rzitte1·, H. Vanclermerscb, raadsbeer waarnemend voorzitter.
Ver-slngr1e1Jer,
H. Rutsaert. - GelijlcMtidende conclusie,

H. Paul Mahaux, advocaat·generaal.

~

Pleite1·, H. Struye.

2" KAMER. 1°

17 october 1955

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. ARRES'l'

(1) Verbr., 4 october 1954 en 31 januari 1955
(Bull. en PASIC., 1955, I, 74 en 566).
(2) Het arrest, dat het onderzoek uopens de
aanvraag bevolen heeft, werd op 28 juni 1954
gewezen (A1T. Ve·rb1·., 1954, blz. 709; Bull. en
PASIC., 1954, I, 940).

MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. ]\iiDDEL DAT TEGEN ZEKERE
BEWEEGREDENEN VAN DE BESTREDEN BESLISSING
IS GERICHT. BESLISSING DOOR ANDERE
BEWEEGREDENEN WE'l"l'ELI,JK GERECH'l'VAARDIGD. J\<liDDEr, NIE'l' ONTI'ANKELIJK.

1° ·ne beslissing vfm de ·rechter in hager
beroep rUe op ei{fen 1Jeweegredenen en
op rle « n.iet stri:irU(fe beweeg1·eaenen vad!
cle eerste rechter ll steunt, schendt n·r·
tilcel 97 ·van rle Gmnrlwet niet wanneer
er (leen twijtel bestnnt omtrent de be·
wee[Jrerlenen van het be·roepen vonnis
fl-ie de rechter in hager bm·oep hee.tt
willen overnemen (3).
2° Is niet ontvnnkeUjlc, IJ·ij (le1J·re7c ann
be lang, het mid del rlnt te(len zeke·re beweegt·edenen vnn de bestreden ·beslissinr!
is ge·richt, dnn wannee1· rleze door nnde,·e beweegt·edenen wettelijk [Jen:chtt'annligrl ·is (4).
(AWOU'rERS, '1'. WAEBEN.)
ARRES'l'.

HET I-I OF; - Gelet op bet bestredcn
arrest, op 17 maart 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
I. Wat de beslissing over de publieke
vordering betrcft :
Over het cerste midllel, afgeleicl uit de
schending van artikel H7 van de Grondwet wegens tegenstrijdige of minstens
onduidelijkc motivering, door<lat, eerstc
onderdeel, bet bestrcden arrest de nictstrijdige motivering van de eerste recbter
tot de zijne maakt, dan wanneer de motieven van llet vonnis van 13 maart 195!
van de Correctionele Rechtbank van Ton.
geren volkomen onverenigbaar met deze
van llet bestreden arrest zijn, en men
chis onmogelijk weten kan door welkc
redenen de rechter van beroep zich heeft
laten leiden; tweede onderdeel, doordat
de motieven van het arrest zelve duidelijkheid missen, vermits bet arrest eerst
aan eiser verwijt niet goecl recbts tc hellhen gerellen, - omstancligheid die niet
volstoncl om de aanrijding te veroorzaken
(3) Verbr., 5 februari 1945 (A1-r. T'e?·b,·.,
1945, blz. 94; Btlll. en PASIC., 1945, I, 104, en
de nota).
(4) Verbr., 16 mei 1955 (A1'1'. Verbr., 1955,
blz. 769; Bull. en PAsrc., 1955, I, 1011).
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~; en daarna hem te laste legt niet de
helft van de rijweg vrij gelaten te hebben, dan wanneer de vaststelling << dat de
aanrijding tussen de voertuigen zich ongeveer in het middel van de rijweg voordeed >> niet noodzakelijk insluit dat eiser
niet de helft van de rijweg heeft vrijgelaten :
Over het eerste onderdeel
Overwegende dat het hof van beroep
ziju beslissing steunt, enerzijds, op zekere gevolgtrekkingen welke het ten laste
van aanlegger nit de « stoffelijke gegevens >> verstrekt door de vaststellingen
van de rijkswacht afleidt, en, anderzijds,
op de niet strijclige beweegredenen van
de eerste rechter welke het overneernt;
Dat deze laatste, lleschonwend dat er
ter zake geen « afdoende objectieve gegevens >> bestomlen, zijn beslissing op « gewichtige, bepaalde en overeenstemmende
vermoedens )) heeft gestennd, welke hij
nit de ontleding en de vergelijking van
de verklaringen van beide verdachten afgeleid heeft;
Dat de niet strijdige beweegredenen
van de eerste rechter waarnaar het arrest
verwijst aldns gezegde vermoedens nitmaken;
Dat de eerste rechter daarnit heeft afgeleid dat aanlegger de weg voor het nit
tegenovergestelde richting aankornend
voertnig afgesneden heeft en aldus kwestieus ongeval heeft veroorzaakt; dat het
hof van beroep deze beslissing heeft bevestigd op grond van de verrnoedens van
de eerste rechter en· van een eigen motief, _
te weten dat aanlegger niet behoorlijk
rechts reed en alleszins niet voor de nit
tegenovergestelde richting aankomende
wagen de helft van de rijweg vrijgelaten
heeft;
Dat er geen strijdigheid bestaat tnssen
die beschonwingen welke, beide, gegrond
zijn hierop dat aanlegger, in strijd met
de hem ougelegde verplichtingen niet regelmatig zijn rechterkant gehonden heeft;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende clat de vermoedens waarop de eerste rechter zijn beslissing gestennd heeft, sonverein zijn en, dienvolgens, aan het toezicht van het hof ontsnappen;
Dat zij volstaan om !let dispositief van
het bestreden arrest te reclltvaardigen en
dat, dienvolgens, het middel, voor zoveel
het tegen de beweegredem)n eigen aan dit
arrest gericht is, van belang ontbloot is;
Dat geen enkel van de beide onderdelen
van !let middel, kail aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1}7 van de
Grondwet, '2:l en 32 van het koninklijk
besluit van 1 febrnari 193! hondende het
algemeen rE'glement op het verkeer, doorc

~

clut !let bestreden arrest !let als nntteloos
aanziet te onderzoeken of de overleden
betichte, Mardaga, enige font heeft begaan, dan wanneer nochtans een onderzoek .zich opdrong om te weten of hijzelf
niet de middellijn van de rijweg had overschreden en dan wanneer de motieven
van de eerste rechter znlks insluiten, vermits llij eiser verweet geen veiligheid te
hebben gezocht door naar rechts af te
wijken :
Overwegende dat het arrest aanlegger
veroordeeld heeft op grond van de vaststelling dat aanlegger de verplichting niet
nageleefd heeft welke hem ten laste viel;
Dat, daar, volgens het arrest, gebenrlijke fout van de andere bestuurder ter
zake geen enkele invloed op het bestaan
van deze inbreuk kon hebben, het hof
van beroep dienvolgens terecht nntteloos
geacht heeft na te gaan of de andere bestuurder al dan niet een font begaan had;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende overigens, dat de substantH!le of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
II. W at betreft de beslissing over de
bnrgerlijke vordering :
Over het derde middel, afgeleid nit de
sell ending van de artikelen 746, 1382, 1383
van het Bnrgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden arrest de volle schade heeft hersteld welke
de burgerlijke partij, moeder van de overleden betichte Mardaga door het afsterven van haar zoon heeft geleden,
en zulks doet omdat haar zoon overleden .zijnde, het van geen nut is te onderzoeken of hij enige fout heeft bedreven
E'n het overigens niet is bewezen dat hij
op het ogenblik van de feiten in dienst
van de bnrgerlijke partij was, dan wanneer de rechten van de moeder, rechthebbende van haar zoon, door dezes gebeurlijke fouten moesten beinvloed worden :
Overwegende dat het bestreden arrest
geen vergoeding aan de burgerlijke partij
toekent wegens de schade welke zij door
het afsterven van haar zoon zou geleden
hebben;
Dat het deze schadeloos stelt voor de
schade die aan de antomobiel die haar
toebehoorde veroorzaakt werd; ·
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
17 october 1955. - 2" kamer. - Voorzittm·, H. Vandermersch, raadsheer waar-

nemend

voorzitter.

Verslaggever,

106H. Valentin. - GeUjlclnidende conclttsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Van Leynseele en Van Ryn.
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1°

VERBREKING. BEVOEGDHEID.
S'.rRAFZAKEN. MIDDEL AANVOEREND DAT DE
TI.ECH1'ER DE ELEMENTEN VAN HET DOSSIER
VERKEERD BEOOHDEELD HEEFT. 0NBEVOEGDHEID VAN HET Hm' O:H KENNIS TE NEMEN
VAN HET :HIDDEL.

2°

MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL AFGELEID UIT DE
SCHENDING VAN HE'!' AAN EEN STUK VAN DE
RECH1'SPLEGING VERSCHULDIGD GELOOF.
MIDDEL DAT HE1' S'.rUK NIE'l' AANDUID'l' WAARVAN HET GELOO~' ZOU GESCHONDEN GEWEEST
ZIJN. NIE'£-Oi'>TVANKELJ,lKHEID.

1° Het Hof 1:an verb1·ekino heeft de macht
niet om na te oaan of cle 1·echter over
rle qroucl cle elementen van het classier
al clan niet verkeenl beoonleeld heett (1).
2° Is niet ontvankelij k lt et miclclel afoeleicl nit cle schencling van het aan een
st·nlv van de rechtspleg·ing ve1·schnldi.qd
geloot, zo het miclclel het stttlc niet rwn
clniclt waarvan het geloof zott geschonclen geweest zijn (2).
(VAN BRAECKEL, 1'. DE GEYTER._)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 april 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de· beslissing over de publieke vordering :
a) 'l'egen verweerders
Overwegende dat de voorziening slechts
ontvankelijk is in de mate waarin zij de
veroordeling van aanlegger tot de kosten
dezer vordering betreft;
Dat aanlegger desaangaande geen middel inroept;
IJ) Tegen aanlegger :
Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 418 Pn 420 van het
Strafwetboek, 53, 54 en 55 van het koninklijk besluit van 1 februari 1934, en
1383 van het Burgerlijk Wetboelr, doordat
het bestreden arrest verklaa1·t c1at uit de
(1). Verbr., 15 juni 1953 (Bnll. en PAsrc., 1953,
I, 804).
(2) Verbr., 31 januari 1955 (Bnll. en PAsrc.,
1955, I, 565).

bestanddelen van het dossier blijkt tlat
aanlegger, ten opzichte van de burgei;lijke
partij die van rechts kwam, zich als de
weggebrniker van .de secum1aire weg
moest gedragen, om reden dat beide partijen op rijwegen reden die door kilometerpalen met rode kop afgebakend waren
dan wanneer uit het strafrechtelijk dossier blijkt dat de door de burgerlijke partij gevolgde rijweg niet van dergelijke
valen voorzien was :
Overwegende dat de elementen van het
dossier souverein door de rechter over
de grond beoordeeld zijn geweest, en ,dat
het Iniddel, dienvolgens, niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvorrnen nageleefd werden en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening tegen de
beslissing over de burgerlijke vordering
van aanlegger tegen verweerders gericht
is :
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 29, 4°, 36, 4°,
van het koninklijk besluit van 1 februari
1934, 418 en 42{) van het Strafwetboek,
doordat, gelet op hetgeen in het eerste
middel uiteengezet wordt, het ten onrecllte is dat verweerder Andre De Geyter
niet veroordeeld is geweest :
0Yerwegende dat om cle in antwoord op
het eerste middel uiteengezette redenen
het mid del niet ontvankelijk is;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing oYer de door verweerder Joseph De Geyter tegen aanlegger
ingestelde burgerlijke vordering :
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1319 tot 1322,
1382 en 1383 van llet Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest aan cle burgerlijke partij een vergoeding van6.6G6 fr.
heeft toegekend, dan wanneer nit cle elementen van het dossier blijkt da t cler.e
met gemeen overleg· op 6.196 frank werd
bepaald :
Overwegentle dat, bij gebrek aan aanduiding van het stuk van het dossier
waarvan het geloof zou geschonden geweest zijn, het midclel niet ontvankeIijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
17 october 1955. - 2" kamer. - VoorzUter, H. Vanclermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaogeve1·,
H. Valentin. - Gelijlcltticlencle conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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1°

BELASTING OP DE SLIJTERIJEN
VAN GEGISTE DRANKEN.- INBREUK.
YERVOLGlNG. -TOE TE PASSEN REGELEN.

2°

YONNISSEN EN ARRESTEN.
S'l'RAFZAKEN. PUBLIERE VORDERII\'G. VORDERINGEN VAN RET OPENBAAR MINISTER!E.
Y ASTSTELLII\'G.

3°

PREJUDICIEEL GESCHIL. STRAFZAKEN. YERVOLGII\'G UI'.r HOOFDE VAN INBHEUK OP DE 'VETGEVING BE'l1REFFENDE DE
SLIJTERIJEN VAN GEGHl'l'E DRANKEN. BEKLAAGDE EROP WIJZEND DAT HIJ EEN AANVHAAG TO'f ONTHEFFING VAN DE BELASTINGEN
EN TAXES HEEF'f INGEDIEND. GEEN PRE,JUDICJEEL GESCHIL.

1° De vervolginy 1;an de inb1·e1tlcen op de
wetsbepalingen bet7·effende de slijterijen
,;an gegiste dranken is sedert het dienstjaar 1952 beheerst doo·r cle algernene
·wet van 26 april 1822 over cle hetfing
de1· invoe1··reehten. en van cle aeeijnzen
en cl007' cle wet van 6 april 1848 op
de bete·ugeling van de sluilchandel -in
mke clouanen (1). (Wet van 26 juli

1952, art. 9 en 13; wetten inzake cle slijterijen van gegiste dranken samengeor<len<l bij koninklijk besluit van 3 april
11l53, art. 13 en 49.)
2° n·e stu.lclcen vnn de p1·oceclnre rnoeten,
op straf vnn niet-igheicl vnststellen ant
het openbaa·r rninisterie in zijn vorde·ringen over de p1tblielce vorde1·ing gehoonl wercl (2), manr geen wetsbepaUng
vereist clat cle gedetailleercle 1titeenzetting van zijn vorderingen clnnrin bepaalcl worde (3).

3° De belclaagcle, vervolgcl 1t'it hoojcle van
i.nbre1tlc op rle artilcelen 1, 1°, litt. a
en b, en 3S, 3°, b, van cle bij het lconi:nlclijlv besluit vnn 3 april 1953 samenf!C9T!lencle wetsbepalingen betreffencle
ric .elifteri.jen van gegiste cl7'U'I1 ken, d·ie
crop wi.ist clat hi} een aanvraag tot ontheffinrJ van de n·iet betaalcle belnstingen
en tnxes heejt ingediencl, werpt geen
p1·ejucliciele vmag op, (lie aan de 1·echter de ve1·plichting oplegt het gerling te
schorsen (4). (Wet van 17 april 1878,

art. 15.)

(1) Wat betreH de tussenkomst van een andere administratie die deel uitmaakt van bet
Ministerie, va1~ financien, raadpl. vel'br., 8 januari 1917 (Bv.ll. en PAsrc., 1917, I, 367, en de
nota 2).
(2) Verbr., 8 december 1952 (Arr. Ve•·br.,
1953, blz. 199; Bull. en PAsrc., 1953, I, 225, en
de nota's, blz. 226) ; 22 maart 1954 (Bull. en
PASIC., 1954, l, 649).

(KEDZIERSKI.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 april 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste micldel, afgeleicl uit de
schencling van de artikelen 47 en 49 van
de hij het koninklijk besluit van 3 april
195B samengeorclencle wetten in zake slijterijen van gegiste tlranken, 7!} en T9bis
cler samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, doordat de directeur der douanen en accijnzen aanlegster gedagvaarcl heeft, dan wanneer. de
tlirerteur der n:rhtstreekse belastingen
steeds nog hevoegu was voor de achterstallige helastingen voor de dienstjaren
v66r 1952 (wat het geval is) ;
Overwegende dat de vorclering niet de
hetaling van v66r 1!l52 verschuldigde belastingen hedoelt doch strekt tot bestraffing van op () en 1() januari 1954 vastgestelde inbreuken;
Dat het middel feitelijke grondslag

mist·
Ov~r het tweede middel, afgeleid uit

de schending van artikel 38, alinea 2, van
de bij koninklijk besluit van 3 april 1953
samengeordende wetten inzake slijterijen
van gegiste dranken, doordat een gevangenisstraf ten laste van aanlegster werd
nitgesproken, dan wanneer zulke straf
maar kan opgelegd worden op uitdrukkelijke vordering van het openbaar ministerie en znll\S noch in het zittingsblad,
noch in het vonnis vermelcl is ;
O>erwegende clat het zittingsblad en
het bestreden arrest vermelden · dat het
openbaar ministerie in zijn vorderingen
en eis gehoord werd;
Dat geen wetsbepaling vereist dat een
omstandige niteenzetting van de vorderingen van het openbaar ministerie in de
stukken van de procedure bepaald worde ;
Dat het mitldel naar recht faalt;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 1.6 en volgende
van de wet van 17 april 1878, doordat
<< de helanghebbende bij de directeur der
helastingen en de Heer Minister van
financien op Qll mei en 5 september 195-t
verzoekschriften ingecliend heeft om anthefting te hekomen van hetaling van de
<lans- of openingstaxe om enkel op de
inkomstbetalingen te .worden aangeslagen
(3) Raadpl. verbr., 18 mei 1954 (Ar1·. Verbr.,
1954, blz. 607; Bu.ll. en PAsrc., 1954, I, 809).
(4) Vergel. verbr., 22 september 1947 (AT!'.
VerbT., 1947, blz. 278; Bull. en PASIC., 1947,
I, 366). Raadpl. ook verbr., 4 mei 1953 (An·.
Fe·rb1·., 1953, blz. 603; Bull. en PASIC., 1953,
I, 681) en 4 april 1955 (A1'1'. Ve•·b•·., 1955,
biz. 666; Bull. en PAsrc., 1955, I, 865).
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a rata van 70.000 frank ontvangsten voor
elk der jaren 1948, 1949 en 1950; dat er
dus een prejudiciele vraag voorhanden is
(volgens de ingeroevene artikelen) en (le
eis diende geschorst te worden, des te
meer daar geen sluiting of gevangenisstraf voor het niet betalen der inkomstenbelasting gevergd wordt ll :
Overwegende dat de ingeroepen artikelen geen betrekking met de geopperde
grieven hehben;
Dat er zonder tekst geen prejudiciele
vraag bestaat en dat, in de zaak, geen
wetsbepaling aan de rechter over de grond
de verplichting oplegde het geding te
schorsen;
Dat het middel naar recht faalt;
Fln overwegende, voor het overige, dat
de substantH~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 aanlegster tot de kosten.

17 october 1955. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Yandermersch, raallsheer waarnemend voorzitter.
Vm·slaggever,
H. Valentin. - Gelijkl·uidende conclusie,

H. Paul Mahaux, atlYocaat-generaal.
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(TWEE ARRESTEN.)
INKOMSTENBELASTINGEN. AANSLAG
VAN AMBTSWEGE. BEWIJZEN DIE DOOR DE
BELASTINGPLICHTIGE l\{OGEN GELEVERD WORDEN. BEWIJS VAN RET ,JUISTE BEDRAG VAN
ZIJN INKO:.I>ISTEN. - BEWI.TS DA'l' DE AANSLAG
OP GEEN VERMOEDENS IS GEC:ROND. UITWERKSEL VAN ELK DEZER BEWI.JZEN.

TVnnneet· de belastingplicht-ige van ambtswege nangesl(tgen is, ntst het be~vijs
van het ju.ist bedmg va.n zijn inlcomsten
op hem .'<!elf, indien hij een a.ncler bedrag
·in de plaats vnn het door cle aclministntUe op grand van vermoedens bepaalrl
bedntg wil iloen stellen, hij is noahtans oak get·echtigcl et· het bewijs van
te leveren clnt ae cloot• ae ndmiwistrat-ie
ingeroepen etementen om clit beclt'ag te
bepnlen geen vermoedens ttitma.lcen en
clat cle aa.nslag, det·lwlve, onwettelijk
is (1).

(1) Verbr., 30 november 19M (An·. Ve1'b1·.,
1955, biz. 210; Bull. en PAste., 1955, I, 287, en
de conclnsies van het openbaar ministerie) ;
20 september 1955 (zie hoger, biz. 15; Bull.
en PAsrc., 1956, I, 20).

Eerste atTest.
(MOTllfANS-MESSOTEN, T. BELGISCHE STAAl',
l\IINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 mei 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het enig micldel, afgeleid uit de
schencUng van de artikelen 11, 12, 97 en
112 van de Grondwet, 2 en 3 van de wet
van 1Jl october 1945 tot invoering- van de
exceptlonele belasting op de in oorlogsperiode verwezenlijkte winsten, 55 en 56 van
de bij Regentsbesluit van 16 januari 1948
samengeschakelde wetten betre'ffende de
inkomstenbelastingen, 1315 tot 1322 van
Iwt Burgerlijk Wetboek, 2 en 6 van de
hij Regentsbesluit van 16 januari 19-18
samengeschakelde . wetten betreffende de
nationale crisisbelasting, doordat het bestreden arrest zich er toe bepaald llee-ft
vast te stellen clat, de betwiste aanslagen
ambtsllalve gevcstig<l g-eweest zijncle, de
betwistingen van de aanlegger niet nwer
ontvankelijk waren daar zij niet van
aard waren het juiste bedrag der inkomsten te bepalen, clan wanueer de aanleg-ger deed gelden flat de taxatie van ambtswege aan de administratie niet toelaat
het bedrag der te belasten inkomsten willekeurig vast te stellen, clat llij vroeg llet
bewijs te mogen Ieveren flat het door
cle administra tie aangenomen bezi t tot
bepaling van de exceptionele belastingen
op beweerde in oorlogstijd verwezenlijkte winsten, lletzij als vermogensaccres, hetzij als teken of inclicie van een
hogere welstand dan deze die uit de aangegeven inkomsten voortvloeit, op verkeerde grondslagen gevestigd werd; flat
bijgevolg een helasting gevestigd op niet
verwezenlijkte winsten, of op een vroeg-er
in voile eigendom bezeten tegoed, hetzij
een verbeurdverklaring, hetzij een onteigening, uitmaakt die beiden door de artikelen 11 en 12 van de Grondwet verlJOden
zijn :
Overwegende dat aanlegger, zowel in de
gewone belastingen als in de extrabelasting van ambtswege aangeslagen werd ;
<lat, op zijn betwisting van <le vermoeclens, op groncl waarvan llij aangeslagen
wercl; het bestreden arrest antwoordt clat
« <leze feitelijke betwistingen niet ontvankelijk zijn, daar zij niet tot llet bewijs
van het juiste bedrag- van zijn belastlmre
inkomsten leiden ll ;
Overwegencle clat artikel 56, alinea 2,
weliswaar bepaalt dat, inclien cle belastingplichtige van ambtswege aangeslagen
worclt, het bewijs van het juiste bedrag
van zijn helastbare inkomsten op hem
zelf rust; doch dat deze wetsbepaling die
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-109om het getal van de door aanlegger verkochte paarden vast te stellen, gesteund
had op een document van het beheer der
registratie, dat van hem 1.289.485 frank
rechten en 2.594.139 frank boete had gevorderd (wat met een verkoop van tweehonderd paarden overeenkwam) daar hetzelfde beheer daarna zijn totale eisen op
107.426 frank had herleid; b) dat aanlegger gedurende zekere dienstjaren de paardenhanclel, waarvoor hij belast was geweest, niet had uitg·eoefend; C) dat aanlegger ten stelligste de door de belastingscha ttende diensten niet bewezen bewering, naar luid waarvan hij een winst
van 61.652 frank in samenwerking met
een zekere Hubaer zou verwezenlijkt hebben, ontkende; d) dat aanlegger door bet
voorleggen van briefwisselingen, co'ntracten en ni ttreksels van bankrekeningPn
bewees einde 1939 handelsverrichtingen
verwezenlijkt te hebben, welke hem meer
18 october 1955. - 28 kamer. ~ VoM- clan 300.000 frank liquiditeit hadden verzitter, H. Vandermersch, raadsheer waar- schaft, wat het door het beheer in acht
nemend voorzitter.
V erslaggevm·, genomen . bewijs door tekenen en huliH. Rutsaert. - Gelijlclnidenrle oonolttsie, cien tot vestiging van de extrabelasting
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Plei- neerhaalde; tweede ondenleel ... ; denle
onderdeel, doordat het bestreden arrest
ter, H. Van Leynseele.
zijn beschikkend gedeelte niet voldoemle
met redenen heeft omkleed door de conclusies van aanlegger niet te beantwoorden door, inderclaad, te beslissen dat aan'l'weede arrest.
legger (( zich er toe beperkt bescllouwingen van algemene aard aan te voeren <lie
(MA'l"l'HYS, '1'. BELGISCHE STAAT,
enkel tot llet ontzenuwen der door de a<lMINISTER VAN FINANCIEN.)
ministratie in acht genomen tekenen of
inclicien strekken, da t, moesten zij zelfs
ARREST.
in acht genomen worden, zij slechts tot fie
afwijzing Yan een door de aclministratie
HET HOF; ~ Gelet op het bestreden weerhonclen vermoeden zouden leiclen,
arrest, op 28 mei 1954 gewezen door het zonder noclltans dat hierdoor het bewijs
Hof van beroep te Luik;
van het juiste bedrag der inkomsten geOver het enig middel, afgeleill uit de leYerd zou worden ll, heeft het arrest de
schending van de artikelen 97 van de artikelen 55 en 56 van de samengescllaGrondwet, 1319, 1320, 1322, 1349 en 1353 kelde wetten geschonden; dat de belasvan het Bnrgerlijk Wetboek, 25, 39, 42 tingplichtige immers het recht heeft het
van de bij besluiten hetzij van 31 juli bestaan of de draagwijdte van de weer19±3, hetzij van 15 januari 1948 samen- houden tekenen of indicien te betwistPn,
geschakelde wetten betreffende de inkom- . dat, zo niet de aan de administratie opstenbelastingen, 2 van de bij besluit van gelegcle verplichting vruchteloos zou zijn :
16 januari 1948 samengeordende wetten
Over llet derde onderdeel :
op de nationale crisisbelasting, 2 en 19
Overwegende dat aanlegger bij concluvan de wet van 16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting, 1 van de wet sies v66r het hof van beroep had aangevan 15 october 1945 tot invoering van een voercl dat zekere feiten, welke door <le
speciale belasting, eerste onderdeel, door- administratie tot staYing van de aansladat het bestreden arrest de door aanleg- gen van ambtswege als vermoedens werger tegen de litigieuze aanslagen in de den in aanmerking genomen, niet bestongewone, ext\.· a- en spPciale belasting·en clen of niet bewezen waren;
Dat llij te dien einde feiten of omstanaangevoerde bepaalde grieven slechts op
digheclen had doen gelden waaruit hij
een te algemene wijze beantwoorcl heeft,
afleidde
clat de elementen waarov de aden namelijk, doordat het bestreden arrest
verklaard heeft dat aanlegger er zich toe ministratie de aanslagen had gesteun<l
beperkt beschouwingen van alg·emene niet bestonden ofwel niet toelieten daaraard in te roepen, om volgende volstrekt uit de gevolgen af te leiclen welke zij
bepaalde en dienende mid<lelen te beant- aanvoerde;
woorden : n) dat het beheer ten onrechtP,
Dat llet llof van beroep op de eerste
de belastingplichtige toelaat gezegd juiste
bedrag in de plaats van het door de administratie op grond van vermoedens bepaald bedrag te stellen, de belastingplichtige van het recht niet berooft het
bewijs er van te leveren dat de door de
administratie ingeroe11en elementen van
bewijskracht ontbloot zijn en bijgevolg in
werkelijkheid geen vermoedens uitmaken·
O~erwegende dat het bestreden arrest,
door aanlegger dit bewijsrecht te weigeren, de in het middel aangehaalde wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt flat 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 Gent.

-110bewering van de conclnsies wettelijk geantwoord heeft, docll dat, wat de andere
betreft, het zich er toe beperkt heeft er
op te wijzen dat « zij slechts beschouwingen van algemene aard uitmaken, welke
enkel strekken tot het ontzenuwen c1er
door de administratie in acht genomen
tekenen of indicien; dat, moesten zij zelfs
in acht genomen worden, zij slechts tot
de afwijzing van een door de administratie weerhouden vcrmoeclen zout1en Jeir1en.
zonder nochtans clat hierdoor verzoeker
het !Jewijs vail het juiste bedrag zijner
belastbare inkomsten zoude geleverd hehhen ll;
Overwegencle clat een aanslag van
ambtswege slechts wettelijk is indien hi.i
op -vermoedens steunt;
Dat cle door aanlegger in zijn conclusies voorgestelde middelen juist er toe
strekten de vermoeclens, waarop cle litigieuze aanslag stenncle, te vernietigen of
twijfelachtig te malren, en alclus te bewijzen dat de aanslagen van ambtswege
niet op vermoedens gestenncl en derhalve
nict wettelijk waren;
Dat het dienvolgens aan het hof behoorde na te gaan of die middelen gegroncl waren en dat het bestreclen arrest,
door dit niet te doen, artikel 56 cler samengeschakelde wetten geschonden heeft:
Over het eerste onderdeel :
Overwegencle dat, ten opzichte van de
aanslag in de gFwone !Jelastingen over
ltet dienstjaar 1945, welke volgens de
vaststellingen van hct bestreden arrest,
niet >an amhtswege maar (( na het toestnren van een verbeteringsbericht ll, dit
wil zeggen na verbetering van de aangifte
gevcstigd werd. aanlegger in zijn conclnsies v66r het hof van heroep aangehaald had dat de paardenhandel welkc
door de administratie bij wijze van feitelijk vermoeden van belastbare inkomsten ingeroepen wercl, sinds 1942 niet
meer gedreven werd, en dat, c1ienvoigens,
met clat feit geen rekening mocht gebonrlen worden, om de belastbare grondslag
te be pal en;
Overwegende dat het arrest, door clat
micldel niet te beantwoorden, artikel 97
van de Grondwet geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden- arrest; beveelt clat melding van onllerhavig arrest zal gemaakt wordeR op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
J~ october 1955. 2" kamer. ~ VoorzUte't', H. Vandermersch, raadsheer waarnememl voorzitter _
V e1·slaggeve1·,
H. Valentin. - Gelijklu'idende oonolusie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. C. de Mey (van de Balie bij

het Hof van beroep te Brussel) en Van
Leynseele.
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18 october 1955

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- ZAKEN VAN DillECTE BELASTINGEN. BELAS'l'INGSCHULDIGE VERSCHEIDENE OMS'I:ANDIGHEDEN AANYOETIENDE WAARUIT
HIJ AFLEIDT DAT DE 0:\<IS'l'ANDIGIIEDEN WAAilOP DE ADMINISTilATIE S'l'EUNT OM DE VOORTZET'I'ING VAN ZIJN HANDELSBEDRI-JF VAS'J' TE
S'l'ELLEN NIET AFDOENDI' ZI.JN. GEllREK AAN
ANTWOORD. NIET GEii!OTIVEERD ARREil'l'.

Is niet gemotiveenl llet arrest dat geen
antwoord verstrelct op de conol~tsies
wacwbi:i een belast-lngsoh1tld-ipe versohe-iclene feiten -in,roept wanr11it hi) ajte-iclt
elM de omstandigheden tvaa,1·op de aclminist·rat-ie steumt om de voo·rtzett-inrt
van zi.in handelsbed1'ijf vnst te stellen
niet afdoende zijn (art. 97 van de

Grondwet).
(CARSAU, 'l'. BELGISCHE STAAT,
l\IINIS'l'ER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

H. nrlvooant-qene·raal D1tmon heeft de
volgencle cone l-it sie genornen :

Aanlegger werd voor de dienstjaren
1940-1941 in de gewone l1elastingen aangeslagen op de winsten die door hem verwezenlijkt zouden geweest zijn ten gevolge van de verkopen van het grootste
gedeelte van zijn voorraden in textielwaren aan de N. V. (( Le Grand-Bazar ll
(stock van een waarde van1.040.266 fr. 95).
N opens de winsten op de verkopen bestand er geen be twisting_
V66r de directeur der bela sting en alsook v66r het hof van beroep werd door
aanlegger aangehaald dat de uit die verkopen voortkomende wlnsten niet belastbaar waren claar zij een liquidatievenichting van zijn bedrijf (handel in
dames- en herenstoffen) uitmaakten; dat
hij immers sedert 1940 zijn exploi tatie
stopgezet had. De voorwaarde van belasthaarheid voorzien door artikel 25, paragraaf 1, is, volgens zijn 01watting, niet
vervuld.
Het Hof weet dat het reeds meerdere
arresten geveld heeft waarin beslist wercl
dat de bedrijfsbelasting niet kan toegepast worden op de verrichtingen die
slechts de liquidatie van een exploitatie
uitmaakten; dat die belastingen slechts
na de staking van het hedrijf konclen toegepast worden wanneer niettegenstaande
de besliste liquidatie de exploitatie nochtans wel voortgezet wordt (zie arresten

-1117 juli 1941, B~tll. en PASIC. 1941, I, 284,
en conclusies van het openbaar ministerie; 7 october en 4 november 1942, ibid.,
1942, I, 215 en 266; 17 maart en 4 oCtober
1943, ibid., 1943, I, 9'7 en 365, 29 november
1943, ib·id., 1944, I, 74; 8 april en 17 juni
1946, ibid., 1946, I, 13± en 248).
De directeur der belastingen oordeelde
integendeel dat de bedoelde winsten « gedurende de uitvoering van de bedrijfsactiviteit verwezenlijkt werden JJ; dat er
geen liquidatie van het bedrijf, tenminste
v66r 1940, gebeurd was en dat derhalve
de winsten, krachtens artikel 25 paragraaf 1, en artikel 27, paragraaf '1, van
de samengeschakelde wetten aan de hedrijfsbelasting dienden onderworpen te
worden.
Er client hier aangestipt dat de administratie niet oordeelde dat de aanslag
diende gevestigd op vermeerderingen of
acc.ressen ontstaan gedurende de exploitatie, maar verwezenlijkt, of liever aan
het licht gelmmen, na de staking van het
bedrijf (art. 27 van de samengeschakelde
wetten), doch oordeelde integendeel dat
er geen staking bestond en dat de winsten
gedurende de exploitatie verwezenlijkt
werden (toepassing van art. 25, al. 1).
Om te bewijzen dat er geen staking
van het bedrijf, geen liquidatie van het
bedrijf v66r bedoelde verkopen gebeurcl
was, steunt de directeur zich op een
reeks feiten of overwegingen welke wij
straks zullen vermelden.
In zijn besluiten v66r het hof (zoals
reeds vroeger in zijn reclamatie) had
aanleg·ger aangevoerd dat die feiten of
overwegingen niet van aard waren om
bedoeld bewijs te leveren, en had hij ten
overstaan van elkeen van die feiten andere feiten, overwegingen en beschol{wingen aangehaald, die naar zijn mening de
bewijsvoering van de administratie dienclen te weerleggen.
Op die door aanleg·ger voorgestelde middelen beperkte de directeur er zich toe te
antwoorclen : << Aangezien deze overwegingen of de motivering van feiten die
werkelijk hebben plaats gevonden echter
niet in aanmerking kunnen kom~n vermits er toch in geen geval afbreuk kan
worden gedaan aan de hiervoor beschreven vaststellingen... Ret is van geen belang te kennen waarom tot die verrichtingen werd overgegaan JJ.
Ret arrest verwijst zonder meer naar
die zin van de directoriale beslissing vermits het niets onderzoekt van hetgeen in
de conclusies vermeld wordt, en verdPr
verklaart : << Overwegende dat deze bewering oordeelkundig werd verworpen
door de clirectoriale beslissing op groml.
van beweegredenen waaraan het hof zich
nansluit JJ.
Ret eerste middel roept derhalve de
schending in van artikel 97 van de Groncl-

wet en van de artikelen 1319 en 1320 van
het Burgerlijk Wetboek, wegens :
1 o Ret niet beantwoorden van de « in de
regehnatig voor het hof neergelegde conclusies uiteengezette middelen JJ, en
2° Ret miskennen van het aan de conclusies verschuldigd geloof.
Dat middel is gegrond.
Al de feiten en omstandigheden waarop
de administratie steunde om de voortzetting van de exploitatie te bewijzen werden, zoals hierboven reeds gezegd d~or de
conclusies van aanlegger besprdken. Op
clie verweermiddelen wonlt geen antwoord
verstrekt.
Slechts een beschouwing aangevoerd
door de administratie bij wij.ze van bewijsvoering wercl door de conclusies van
aanlegger niet betwist. Maar ik meen da t
die beschouwing op zich zelf niet volstaat
om het dispositief van het bestreclen arrest te rechtvaardigen en om clerhalve te
knnnen oordelen dat het middel, om reden
dat de andere door de administratie aangeh:;talcle feiten en beschouwingen overbocl~g waren, ni~t ontvankelijk zou zijn.
Die beschouwmg van de directoriale
beslissing is de volgende << Aangezien geen
melding van de voorgewende stopzetting
der bedrijfsactiviteit wordt gemaakt op
het aangifteformnlier inzake inkomstenh_elastingen voor het dienstjaar 1941 JJ (ar·
tikel 32, paragraaf 2, van de samengescbakelde wetten).
De door de administratie ingeroepen
feiten en omstandighe<len om de voortzetting van het bedrijf te bewijzen zijn de
volgende :
·
1 o Op al de aangiften van 1940 tot 1944,
alsook ·op de aangifte betreffende de
extrabelasting heeft aanlegger steeds de
lloedanigheid van handelaar vermeld
vVinsten- en verliesrekeningen werde~
voor al die dienstjaren aangegeven.
2° Uit vermeldingen aangebracht op
een bij de aangifte van het dienstjaar 1!l43
gevoegde bijlage blijkt, dat na de verkopen aan de N. V. << Le Grauel-Bazar JJ
nog· verkoopverrichtingen g·edaan werclen
en winsten werden opgeleverd.
'
3° Een _Ioonlijst werd door aanlegger
voor het Jaar 1V42 a an de administra tie
toegestuurd, waarop vijf personen vermel<l werden die door aanleg·ger te werk
zouden gesteld geweest zijn.
4° In een brief van 31 maart 1945 betreffemle het clienstjaar l!J44 werd door
aanlegger geschreven : <<De uitgaven
waarover het gaat werden werkelijk gedaan en claar zij het beclrijf aanbelangen
kunuen zij niet zonder meer uitgescha~
keld worden JJ.
n° Tn de stichtingsakte van de P.V.B.A ..
<< Tex JJ en van de P.V.B.A. << Rntex JJ
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wordt vermeld dat << de vennootschap
de voortzetting van de zaken gedreveli
door Herman Carsau tot doel heeft ». In
de stichtingsakte van P.V.B.A. « Rut.ex ))
wordt insgelijks verklaard dat aanlegger
zijn ganse zaak, koopwaren, winkelinstallatie, schuldvorderingen, clH\nteel, en kas
aan de vennootschap ingebracht heeft.
6° De gevolmachtigde .van aanlegger,
de heer Stradeling, heeft op 28 november
1947, aan de heer controleur te Lier geschreven : « Staking van bedrijf. Ik ga
niet met U akkoord. Mijnheer Carsau iR
handelaar gebleven. Hij heeft, na verkoop
van het grootste gedeelte van zijn voorraad, een beperkte activiteit gehad ... )).
Aanlegger beweert dat al die feiten niet
bewijzen dat zijn exploitatie van handelaar in dames- en herenstoffen na mei 1940
voortgezet werd en dat derhalve de verkopen aan de N. V. « Le Grauel-Bazar))
gebeurd zouden zijn wanneer cUe handel
nog voortgezet werd.
Ten einde de bewijsvoering van de
aclministratie te weerleggen, had hij in
zijit conclusies de volgende middelen voorgesteld :
Nochtans, alvorens die middelen op te
sommen, wens ik de nadruk te leggen op
een beschouwing die meermaals in de conclusies van. aanlegger voorkomt en die,
ik moet het bekennen, toch niet ter zake
zonder waarde is. Die beschouwing is de
volgende :
Een man kan meer dan een bedrijvigheid hebben. Hij kan handelaar zijn omdat hij meerdere llanclelsbedrijvigheden
lleeft. Die man kan, op een zeker ogenblilr, een van die bedrijvigheden stopzet'ten en derllalve een van zijn zaken liquideren. De verkoop van de vo01·raden van
die zaak, gebeurd na de staking er van,
en die gedaan werd om de vereffening
te kunnen tewerkstelligen, kan niet als
een hanclelsverricllting, in de bedrijfsbelasting belastbaar, aangezien worden, omdat de eigenaar een ande'l"e bedrijfsactiviteit ontplooit, namelijk betreffende andere exploitaties.
De conclusies lladden de volgencle middelen voorgesteld :
Betre[fende het eerste dooT ae adm.inist'l"atie inge1·oepen feit :

'Yanneer iemand in zijn aangifte de
lloedanigheid van handelaar vermeldt,
betekent dit geenszins een bekentenis van
de omstandigheicl dat hij steeds nog zijn
handel in textielwaren zou voortgezet hebben : « Da t immers beroeper door een
breedvoerige aan cle directeur voorgelegde
documentatie bewijst dat hij zijn hoedanigheid van handelaar heeft behouden om
een andere aard van handel uit te baten )).
Betr"effende het tweede feit :

Aanlegger had aangevoerd dat hij na
de verkopen aan de N. V. « Le GrauelBazar)) slecllts 72 meter lijnwaad aangekocht en verkocllt had, voor de geringe
waarde van 4.850 frank.
Die verrichting was gans vreemd aan
de vroegere .exploitatie (handel in herenen damesstoffen). Verder, die verkoop
werd slechts gedaan om een wederdienst
aan een vriend te bewijzen.
Bet1·ejjende het punt 3 :

Een loonlijst werd weliswaar in 1942
gezonden, maar zij betrof werklieden die
aan een braakliggencle grand moesten
werken en geenszins werklieden die in de
hierboven vermelde exploitatie zouden te
werk gestelcl geweest zijn.
Betreffende lzet punt

h:

Aanlegger had aangevoerd dat « uit een
verdere inzage van bedoeld schrijven
blijkt dat aanlegger verklaarcle geen zaken meer geda an te hebben ... dnt immers
beroeper tach het recht had onkosten te
verrichten om de nog niet geliquideerde
elcmenten +an het handelsbedrijf te bewaren )).
Betrettende het pnnt 5 :

De conclusies verklaarclen
1 o De voortzetting, in 1943, door de
nieuwe vennootschal), van de zaken van
Carsau bewijst niet op zichzelf dat er
geen staking van de handel in heren- en
,damesstoffen bestond sinds 1940.
2° Aanlegger had een klein gedeelte
van zijn voorraad (voor een waarde van
9.875 frank) behouden tot op het ogenblik
van de stiehting van de P.V.B.A. ten
einde zijn inschrijving op het handelsregister te kunnen behouden - inschrijving die geclurende de bezetting van grate
waarde was.
Ik meen hier de nadruk te moeten leggen op de omstancligheicl dat de P.V.B.A.
« Tex )) als maatschappelijk voorwerp
heeft : aile verriclltingen betreffende onroerende goedeTen. Die bec1rijvigheid is
uiteraard gans vreemd aan de exploitatie
waarvan ter zake sprake is.
Betrettende het pmtt 6 :

Aangaande de brief van de heer Stradeling hadden de conclusies aangestipt
dat die verklaring van de heer Stradeling
op een vergissing berustte en dat zij later
door deze laatste herroepen werd.
Overigens wercl door de conclusies aangevoerd dat Stradeling niet zou geschreven hebben dat de textielhandel voortgezet zou geweest zijn.
Op al die verweermiddelen wordt door
het bestreclen arrest niet het minste antwoord verstrekt.
Ret toezicht van Uw Hof is derhalve

-- _r
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-113onmogelijk. De in bet middel ingeroepen
bepalingen werden geschonden.
lk besluit tot de verbreking.

de kant, van de vernietigde teslissing ;
veroordeelt verweercler tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
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HET HOF; -- Gelet op bet bestreden
arrest, op S juni 1954 gewezen door bet
Hof van beroep te Brussel;
Over bet eerste middel, afgeleid nit de
scbending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 tot 1322 van bet Burgerlijk · Wetboek, doordat bet bestreden arrest bij overneming van de beweegredenen
van de directoriale beslissing, zicb er toe
beperkt beeft bet louter bestaan van door
aanlegger na de stopzetting van zijn bandelsbedrijvig·beid in stoffen gestelde dnden
vast te stellen, om hieruit af te leiden
dat aanlegger deze betlrijvigheill na 1940
beeft voortgezet, zonder de door hem aangevoerde middelen, welke cle juridische
draagwijdte van deze daden uitlegden, te
beantwoorden, namelijk met betrekking
tot de zedelijke dwang, welke aanlegger
verpliclltte een symbolische voorraa<l goederen te behouden, tot de nopens de overname van zekere niet vereffende elementen van zijn handel door de p. v. b. a.
<< Ondernemingen Tex )) verstrekte uitlegging alsmetle tot de ingezonden loonlijst
en de op de belastingenaangiften vermelde
hoedanigheicl van handelaar :
Overwegende dat aanlegger in zijn conclusies v66r bet hof van beroep verschillencle feiten had aangevoerd waaruit hij
afleidde dat de door de bestreden beslissing ingeroepen omstancligheclen om de bewering van de voortzetting van zijn handel in textielwaren na mei 1940 te staven
ter zake niet dienencl_ waren;
Overwegende clat het bestreclen arrest
geen passencl antwoord op cleze conclusies
verstrekt, vermits het namelijk niet heeft
onderzocht of de handel die aanlegger na
mei 1940 heeft gedreven verschillencl was
van die welke hij v66r cleze datum had ·
uitgebaat, of de door aanlegger aangeworven arbeiders al clan niet tot de clienst
van de exploitatie van een gronderf waren toegewezen, of de vennootschap
waarin hij zijn handelszaak heeft ingebracht niet enkel onroerencle verhanclelingen tot voorwerp had, clan wanneer
cleze beweringen van aanlegger, waren
zij bewezen, van aard zouden zijn er op
te wijzen clat aanlegger .zijn handel in
textielwaren in mei 1940 heeft stopgezet
con niet na deze datum heeft voortgezet;
Dat llet bestreden arrest clienvolgens
artikel 97 van de Gronclwet geschonclen
heeft;
Om die reclenen, verbreekt het bestrerleu arrest; beveelt clat melding van on<lerhavig arrest zal gemaakt worden op
VERBR.,

1956. -
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18 october 1!J55. kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve·rslaggever, H. De
Bersaques. - Gel-ijklttirlenae conclusie,
H. F. Dumon, aclvocaat-generaal. - Ple·ite·rs, HH. Le Paige (van de balie van
Antwerpcn) en Van Leynseele.
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19 october 1955

INKO:MSTENBELASTINGEN.
VERMOEDEN VAN WAARACHTIGHEID. WAARDEN.

~

VOOR-

INKOMSTENBELASTINGEN. AANSLAG VAN AMBTSWEGE. AANSLAG GEGROND OP DE AANDUIDINGEN VAN EEN TE LAAT
INGEDIENDE AANGIFTE.
0MS'l'ANDIGHEID
NIET UITSLUITEND DAT DE AANSLAG AMBTSHALVE "\VEHD GEVES'J.l!GD.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANGIF'l'E. AANDUIDINGEN VAN DE AANGIFTE
NIE'f AFHANKELIJK DE ENE VAN DE ANDERE EN
ELKANDER NIE'l' BEINVLOEDEND. PRINCIPE
VAN DE ONSPLI'l'SBAARHEID VAN DE BEKENT,ENIS NIET VAN 'l'OEP,\SSlNG.

1 o De wet vermoeat sl.echts flat cle aang-ifte vnn cle l!elastingpUchtige waar·
acht·ig is voo1· zoveel z·ij overeenkornsU[!
a1·tUcel 53 van ae samengeschakelue wetten IJetreffenae ae inlcomstenl!elast-ingen
en binnen de bij cUe wetsl!epaling vo01'ziene tennijn geuaa.n we1·u (1).
2° UU ac omstanuigheia flat ae auministratie cle aanuuiuingen van een te laat
ingcuienae aangifte ove·rneernt, om ue
g1·onuslag van ae vennoeae inlcomsten
te bepalen, rnoet niet noouzalceUjlc af_qeleia worden clat zij geen gebrui7c
heett gernaalct van het 1·echt arnbtshalve
ae l(anslag te vestigen (2).
3° Wamteer een aangifte betrettenrie de
inlcomstenbelastingen verschillende aanuuiuingen behelst, die niet athanlcelijlc
zijn ae one van ae andere en ellcanuer
n·iet bei:nvloeaen, schenat ae rechte·r
over ae urona die besl-ist aat ae alleen
op zeke1·e van die aanu·uiuingen gegron(1) Verbr., 7 december 19M (A1~·. Yerb1·.,
1955, blz. 240; Bull. en PASIC., 1955, I, 333) en
nota onderaan verbr., 4 october 1955 (zie hoger, blz. 68; Bull. en PASIC., 1956, I, 83).
(2) Verbr., 7 juni 1955 (Ar1'. Yerb,·., 1955,
blz. 829; Bull. en PASIC., 1955, I, 1092, en
nota 3).

-114lle aanslart wetteli.i J.: is, het artikel 1.'156
van het Bm·gerlijlc Wetboek niet; llat
verbiellt een bekentenis te splitsen.
(HEX-RENWA, T. BELGISCHE S'l'AAT,
MINIS'l'EH VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 februari 195± gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste rniddel, eerste onderdee!, afgeleid uit de schending van de
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 1317,
1319, 1320 en 1322 van het Durgerlijk Wethoek, 53, 55, 56, 57 en 74 van de sarnengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 2 en 6 van de bij besluit
van de Regent van 16 januari 1948 samengeschakelde wetten betreffende de nationale crisisbelasting, doordat het bestreden arrest in strijd met aanleggers conclusies voorhoudt dat, wanneer een aangifte te laat ingediend werd en de aanslag
om die reden van ambtswege geschiedde,
de administratie uiettemin hct bestaan
van die aangifte mag crkennen en er gebrnik van maken, clan wanneer de aanc
slag van ambtswege wegens te laat ingecliende aangifte slechts toegelaten is
voor zoveel de administratie die aangifte
als niet bestaancle beschouwt, zodat, wanneer het bestaan van de aangifte erkend
wordt, de wijziging ervan hoeft te geschieden ingevolge de bepalingen van artikel 55 der samengeschakelde wetten;
tweede ondercleel, afgeleid uit de schending van de wetsbepalingen aangehaald in
het eerste onderdeel en van de artikelen 1156, 1157, 1158 en 1162 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
arrest vaststelt dat de ingevolge de gegeYens van de te laat ingediende aangiften, gevestigde aanslagen ambtshaJve geschiedden, dan wanneer de administratie,
Pncrzijds, het cijfer der aangegeven inkomsten als basis van de aanslagen neemt,
en anderzijds, het vermoedelijk bedrag
der belastbare inkomsten ingevolge artikel 56 cler sarnengeschakelde wetten bepaalt :
Over de twee onderdelen samen :
Overwegende dat het arrest, na vastgestelcl te hebben dat beide aanslagen van
ambtswege geschiedden omdat aanlegger
zijn aangiften te laat ingediend had, beslist dat de aldus gevestigde aanslagen
mogen steunen op elernenten geput in de
te laat ingediencle aangiften, dewelke alsclan dezelfde waarde hebben als welkdanige inlichtingen, die van de belastingplichtige uitgaan;
Overwegende dat de administratie,
overeenkomstig artikel 55 der sarnenge-

schakelde wetten verplicht is het cijfer
der aangegeven inkomsten als grondslag
van de belasting te nemen, ten ware zij
dat cijfer onjuist bevindt; dat de wet,
in die mate, de aang·iften van de belas~
tingplichtige slechts als waarachtig vermoedt voor zoveel zij overeenkomstig artikel 53 en binnen de bij die wetsbepaling
Yoorziene termijn gedaan werden ;
Overwegende dat uit de bepalingen van
artikel 55 niet kan afgeleid worden dat,
wanneer de administratie elementen van
te laat iligediende aangiften overneernt,
zij, afgezien van de voorwaarden waarin
de aangiften gedaan werden, noodzakelijkerwijze de regelmatigheid clier aangiften
a anvaarclt en niet meer gerechtigcl is de
l:elastingplichtige ambtshalve op gronrl
Yan het vermoedclijk lwdrag der belastbare inkomsten aan te slaan door op
de in de aangiften opgegeven cijfers te
steunen in een gcval waarin zij er, ingevolge de wet, nict toe gehoudcn is;
Dat inderdaad nit de omstandigheid
dat de administratie het in de te laat
ingediende aangifte aangeduicl cijfer als
grondslag van de vermoecle inkomsten
aanneemt niet noodzakelijk moet afgelei<l
worden dat zij geen gebruik heeft gemaakt van het recht ambtshalve de aanslag te vestigen noch dat zij een · aangifte, welke voor regelmatig gehonden
of :tang:ezien vver<1, gewijzigd heeft;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1315, 1317
tot 1322, 1341, 1354 en 1356 van het Burgerlijk Wetboek, 53, 55, 56 en 62 van de
samengeschakeldc wetten betreffende de
inkomstenbelastingFn, 2 en 6 vall cle bij
lleslnit van de Hcgent van 16 januari
11148 samengeschakelde wetten ov cle nationale crisisbelasting, eerste onderdecl,
doordat het bestredell arrest verklaart
dat de administratie nit te laat ingecli<?ml<•
en onbestaantle aangiften bekentenisscn
heeft kunnen afleiden, hetzij betrekkelijk
ae feiten, hetzij betrekkelijk de bedrag<?n,
clan wanneer zulk bewijs niet uit ni<?t
bestaancle documenten of akten mag afgeleid worden, t'Yeede onderdeel, doordat
l!et bestreden arrest verklaart dat cle nit
te laat ingeclientle aangiften afgeleide !JeJ;:entenis mag gcsplitst worden, dan wanneer een !Jekentenis niet mag gcsplitst
worden tegen degene die ze geclaan heeft
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het middel wegens
oncluidelijkheid niet ontvankelijk is in
zover het de artikelen 1315, 1317 tot 1322
Pn 1341 van het Durgerlijk Wetboek inroept;
Overwegende dat een te laat ingediende
aangifte door de administratie als onregelmatige aangifte mag beschouwd worden, met de juridische gevolgen welke er
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overeenkomstig artikel 55 uit voortkomen,
maar dat, zoals uit het antwoord op het
cerste middel blijkt, de aanwijzingen, die
er in voorkomen, door de administratie
in acht mogen genomen worden tot vestiging van de aanslag van ambtswege;
Dat het eerste onclerdeel van het middel niet kan aangenomen worden;
Over het tweede onclerdeel :
Overwegende dat dit ondercleel van het
midclel niet bepaalt waarin het aan een
aide verschuldig·cl g·eloof geschonden zou
geweest zijn ;
Overwegende dat het !Jestreden- arrest,
door terzake vast te stellen dat de verschillende elementen van de aangifte niet
afhankelijk waren de ene van de andere,
tlaaruit heeft kunnen afleiclen dat zij elkancler niet bei:nvloeden, zodat het principe van de onsplitsbaarheicl van de bekentenis niet van toepassing was;
Dat het tweecle onderdeel van het middel niet kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 october 1955. - 2e kamer. - Voorr;;ittm·, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, H. Delahaye.
GelijklHidencle
oonoltisie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Platens (van de Balie bij het

Hof van beroep te Luik) en Van Leynseele.
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VONNISSEN EN ARRESTEN. -

13uR-

GERLIJKE ZAKEN. Voi\NIS \'AN DE VREDERECIT'l'ER. Ul'fEENZE'l'l'INll \"AN DE l.IIDDELEN DER PARTI.TEN. UITEEl\'ZE'l"riNG NIET
OPGELEGD DOOR DE -wET, 'V"ANNEER ZIJ DOOR
GEEN PAR'l'IJ GEVORDERD WORD'!'.

De vrede1·eohter is niet verplioht, hetzij
in zijn vonnis, hetzij in het prooes-verbaal de1· tereo/1 tz·itting, fle clOOi" fle 1Jai"tijen voo1·gestelfle m·iflflelen ·uiteen te
zetten. wanneer geen rler paTt-ijen het
·vorfleTt (1).
(DE SCHUYFFELEER, '1'. DESCHUYFITELEER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 augustus 1953 gewezen door
de vrederechter van het kanton Edingen;
(1) V ergel., w at betreft de beslissingen van
de werkrechtersraad, artikel 77 van de wet
van 9 jnli 1926.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, en 9 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvorclering, zoals gezegd ar~
tikel 9 gewijzigd werd door artikel 1 van
het koninklijk besluit nr 300 van 30 maart
1936 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de rechtspleging in
burgerlijke zaken en in handelszaken,
doortlat het bestreden vonnis geen enkele
uiteenzetting der respectieve middelen
van partijen en namelijk van die van aanlegger in verbreking vervat, waaruit
volgt dat de rechter over de grond zijn
beslissing niet wettelijk met redenen
heeft omkleed en het Hof van verbreking
in de omnogelijkheid worclt gestelcl zijn
toezicht uit te oefenen :
Overwegende dat, krachtens geen enkele der in het middel aangevoerde bepalingen, de vreclerechter verplicht is, hetzij in het proces-verbaal der terechtzitting hetzij in zijn beslissing, de middelen
van partijen uiteen te zetten, wanneer
geen dezer het vordert;
Dat dergelijke vordering zelfs niet beweercl wordt;
Overwegende dat het middel naar recht
faalt;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 4 en bijzonderlijk 4, lid 4, van de wet van 16 mei
1900 tot aanbreng·en van zekere wijzigingen aan de erfregeling van de kleine nalatensehappen, 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden vonnis op de bij verzoekschrift van 20 januari 1953 ingediende
vraag tot overneming, recht cloet, door te
verwijzen naar een expertiseverslag del.
24 maart 1953, opgesteld krachtens een
bevelschrift van 4 september 1952 genomen op verzoekschrift ingediend op 4 augustus 1952 door verweerster Adele Deschuyffeleer, en doordat, dienvolgens,_ de
bestreden beslissing ge,:eld werd op een
rechtspleging welke niet aan de voorschriften van gezegd artikel 4 voldoet omdat : 1° gezegde verweerster de bij v~r
zoekschi'ift ingediende vraag van 4 augustus 1952 verzaakt en de schrapping van
de zaak aangevraagd_ had, welke bij vonnis van 7 februari 1953 bevolen werd;
2° zij op 20 januari 195il een nieuw verzoekschrift ingediencl had, waarop de vrederechter opnieuw een deskundige benoemd had met opdracht de over te nemen goecleren te schatten; 3° de rechter
over de grond aldus naar een in een andere zaak bevolen deskundigonderzoek
verwezen heeft en er destemin acht
mocht op slaan dat de deskundige zijn
verrichtingen voltooid had en zijn verslag van 24 maart 1953 opgemaakt had
nadat het bevelschrift van 4 september
1952 alle uitwerking verloren had :
·
Overwegende, enerzijds, dat, volgens de

-116vermeldingen van het bestreden vonnis,
er enkel uitspraak gedaan werd op het
verzoekschrift van· 20 januari 1953, en na
vervulling van de bij artikel 4 van de
wet van 16 mei 1900 voorgeschreven
rechtsvormen, onder meer na een in uitvoering van een bevelschrift van 25 februari 1953 gedaan deskundig onderzoek;
Overwegende, anderzijds, dat uit het
op 14 april 1953 gedagtekend deskundigverslag blijkt dat de deskundige opnieuw
tot zijn verrichtingen en schattingen
overgegaan is nadat partijen een vorig
verslag van dezelfde deskundige besproken hadden in een zaak, hebbende hetzelfde voorwerp welke van de rol geschrapt was geweest op verzoek van de
partij welke de overneming vervolgt;
Dat het verslag van 14 april 1953
slechts naar de bij het eerste verslag gevoegde stukken verwijst en enkel ter vaststelling van de onwang der geschatte goederen;
Waaruit volgt dat, door te verklaren
« de deskundigeverslagen van de heer Detrif dd. 2-! maart 1953 en 14 april 1953
gezien te hebben JJ de rechter zijn overtuiging op geen nan cle zaak vreemd deskundigverslag gesteund heeft;
Overwegencle clat lHet micldel feitelijke
grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

20 october 1955. - 1" kamer. - Voorzitte1·, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Belpaire.
Gelijklttidende conclnsie, B. Raoul
Bayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Ple'iters, BH. Simont en della
Faille d'Huysse.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.-

2° OORLOG. - WEDERRECHTELIJKE DOOR
DE YIJAND GENOMEN MAATREGELEN ROUDENDE
ONTREFFING UIT RET BEZIT. - NIETIGREID.
- TOEPASSELIJK ZELFS WANNEER RET OM
GELDSOMMEN GAA'i'.
3° OORLOG. - WEDERREORTELIJKE DOOR
DE VIJAND GENOMEN l\fAA'i'REGELEN ROUDENDE
ON'i'REFFING UI'l' RET BEZIT. - BIJ DE BESLUI'i'WE'i' VAN 10 JANUARI 1941 TOEGELA'i'EN
YORDERING TOT TERUGEISING. - .AARD.

1° Is een einrlbesliss·ing, naa1· de zin van
die term in artikel 14 van het decreet
van 2 brnmaire jaar IV, de in laatste
aanleg gewezen beslissing rlie een doo1·
een pa1·tij tegen rle tegen 11 aa·r ttitgeoefende vo·rrleTinrJ gesteld verwee1· a.fwijst, zelfs wannee1· die /JesUssing in de
beweegredenen van het vonn·is begrepen
is (1).
2° Artilcel 2 V(tn de besluitwet van 10 janttaTi 1941 inzake de door rle vijana genomen maat1·egelen houdende onthefllng
nit het bezit, dat alle daden van beschil;;lc·ing of pandgeving van 1·oerende
goede1·en, wellce vanwege de vijanrl het
voo1·werp zijn geweest van een wede1·reehteUj7ce maatregel welke het privaat
eigemlom tr'eft met volst,-elcte nietigheifl
aantast, is toepasselijlc op (le maatre,qelen welke het eigendom zowel van
gelrlsommen als van andere roerende
uoederen aantasten.
3° De bij artikel 3 van de besluUwet van
10 jannari 1941, in.zalce rle (loor de
vijand genomen maatregelen hottrlende
onthejjing ttit het be zit, toegelaten vordering tot teru.geising is niet alleen cle
tentgeising in de stJecifielce zin van het
woonl (2), cloch behelst oak rle tentgvorrle1·ing van geldsommen of andere vervangbare zaken, die nag in het bezit
Z'ijn van degene d·ie zich tegen rle vorcleri.n !J venveert (3) .

(DIENS'l' VAN RET SEKWESTER,
T. N. V. (( TANNERIE ICAMP JJ.)

EESLISSINGEN W;IARTE.GEN VOORZIENING MOGELIJK IS. BURGERLIJKE ZAKEN. VONNIS IN LAA'l'STE AANLEG DA'i' EEN VERWEER
AFWIJST. - EINDBESLISSING. - BESLISSING
IN DE BEWEEGREDENEN BEGREPEN. - 0MSTANDIGREID ZONDER INVLOED OP RET KARAK'l'ER
VAN EINDBESLISSING VAN RET YONNIS.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 december 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;

(1) Verbr., 29 januari 1953 (A1'1'. Jle>'br.,
1953, biz. 370; Bull. en PASIC., 1953, I, 413);
20 januari 1955 (A>'>'. T'erb1·., 1955, biz. 394;
Bull. en PAsrc., 1955, I, 523, en nota 2).
Over het feit dat eike beslissing van de
rechter, weike ook de piaats moge wezen die
zij in de tekst van het vonnis inneemt een dispositief uitmaakt, zie verbr., 31 januari 1952
(A1'1', J1e1'b1·., 1952, biz. 270; Bull. en PAsrc.,
1952, I, 304, en de nota 1).

(2) De eigenlijke vordering is slechts mogelijk ten opzichte van ee1i bepaalde zaak
(verbr., 9 mei 1947, A1'1'. Ve1'b1·., 1947, biz.l48;
Bull. en PASIC., 1947, I, 192).
(3), Omtrent het feit dat de wetgever niet
aitijd de termen « terugvorderen » en « terugvordering » in hun specifieke zin gebruikt, zie
DE PAGE, bd. VI, n' 118, en de vermelde voorbeelden; zie ook artikei 567, lid 2, van de wet
op de faillissementen.

ARREST.
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-117Overwegende dat, nit de vermeldingen waarvan de teruggave client beYolen te
van het bestreden arrest blijkt dat de worden));
door de N, V. Tannerie Kamp, hier verOverwegende dat dit afwijzen, door de
weerster, ingestelde vordering strekt -tot voorziening bestreden, van een door aande teruggave door aanlegger van een som legger tegen de tegen hem uitgeoefende
van 150.000 frank, welke op 4 augustus vordering gesteld verweer, hoewel het
1944, van de postrekening van gezegde in de beweegredenen begrepen is, het lmvennootschap, door een duitse « verwal- rakter van een eindbeslissing heeft;
ter >>, op een bijzondere rekening overgeDat de grond van ntet-ontvankelijkheid
schreven werd, welke deze laatste op niet kan aangenomen worden;
name van verweerster in de Continental
Over het enig middel, afgeleid uit de
Bank, onder sekwester gestelde Duitse schending van de artikelen 1 en 8 van de
maatschappij op 4 september 194± had beslnitwet van 23 augustus 1944, 528, 529,
doen openen;
533, 5'14, 1134, 1137, 1138, 1166, 1892, 1893,
Over de door verweerster opgeworpen 1902, 1915, 1932, 1984, 1998 van het Burgrond van niet-ontvankelijkheid afgeleid gerlijk Wetboek, 8 vlm de wet van.16 dehieruit dat, het bestreden arrest er zich cember 1851, 2 van de beslnitwet van
toe beperkend een deskuncligonderzoek te 10 januari 1941 en 97 van de Grondwet,
gelasten en dienvolgens niet definitief doordat, na vastgesteld te hebben dat een
zijnde, de voorziening bij toepassing van som voortkomend van de postrekening
artikel 14 van het decreet van 2 brumaire van verwerende vennootschap door de
jaar IV niet ontvankelijk is;
(( verwalter >> van die vennootschap op een
Overwegende, weliswaar, dat de tekst rekening houdende vermelding er van,
van het arrest .die op de laatste beweeg- aan de Continental Bank gestort werd,
reden volgt er zich toe beperkt het beroe- het bestreden arrest beslist dat de onpen vonnis te· bevestigen voor zoveel het dersekwesterstelling van de goederen,
een deskundige had aangesteld met op- rechten en: belangen van de Continental
dracht de om·sprong der in de litigieuze Bank (( de goederen of sommen voortkorekening van de Continental Bank ver- mend van de beroving waarvan verweermelde som van 150.000 frank en de be- ster in verbreking het slachtoffer was >>
langrijkheid der door de « verwalter >> niet kan dekken, - dat deze sommen een
tegeldegemaakte en daarna in natura her- wederrechtelijk verworven goed uitmakregen activa van de vennootschap Tan- ken dat client teruggegeven te worden en
nerie Kamv vast te stellen, en de op- dat (( hun overdracht aan de Continental
dracht van de deskundige aan te vullen Bank een beroving uitmaakt waarvan de
door deze uit te nodigen nauwkeurig te teruggave client bevolen te worden)), dan
bepalen of de wijzigingen van de activa wanneer, indien de daden van de (( vervan de vennootschap in de loop van het walter >> geen rechtsdaden waren welke in
beheer van de (( verwalter >> het gevolg hoofde van verweerster rechtsgevolgen
van dezes beheer zijn en indien de liti- met zich brachten, er blijft bestaan, zoals
gieuze som van 150.000 frank geheel of ten aan~egger het deed gelden bij conclusies
dele voorkomt van de vervreemding, door waarop door het arrest geen antwoord
de (( verwalter )), van goederen welke de werd verstrekt, dat geen enkel der feiten
vennootschap Tannerie Kamp zou herkre- van de zaak van aard is om de specNln te
gen of terug gevorderd hebben;
individualiseren, die volgens het door de
Doell, overwegende dat het bestreden vordering nagestreefd doel aan de verarrest op de conclusies waarin aanleggers weerster zouden behoren en haar zouden
staande hielden dat verweersters vorde- dienen teruggegeven te worden >>; dat deze
ring tot terugeising slechts ten opzichte specien dienvolgens geen zekere zaak uitvan volstrekt zekere zaken kon uitgeoe- maken, en niet het voorwerp van een tefend worden, geantwoord heeft dat de rugeising kunnen uitmaken; dat dienvolsommen welke door de vijandelijke be- gens vermits zij zich bij de inwerkingtreheerder van de Yennootschap 'l'annerie ding van de besluitwet van 23 augustus
Kamp van de postrekening van die laat- 19'14 onder het toezicht en ter beschikking
ste op de Continental Bank overgeschre- van de Continental Bank bevonden, zij
ven werden, (( een wederrechtelijk ver- onder het sekwester van de aanleggende
worven goefl uitmaken dat client terngge- dienst vielen en enkel, desgevallend, het
geven te worden en geenszins vijande- voorwerp van een vorderingsrecht konilen
lijke goederen of belangen zijn welke uitmaken waaraan de vordertng tot terugwettig onder sekwester zouden staan ... eising van verweerster vreemd is; clan
dat, indien door de bevolen onderzoeks- wa1meer overigens, wanneer de (( verwalmaatregel bevestigcl worclt clat de ter >> die in het geding niet tussenkomt,
150.000 frank, zoals het schijnt, deel uit- zich meester heeft gemaakt van aan vermaken van het vermogen van de geinti- weerster toebehorende specHln en aan de
meercle vennootschap (verweerster in ver- · Continental Bank overgemaakt heeft, hi;j
breking), hun overdracht aan de Conti- dader is geweest van ·een ongeoorloofde
nental Bank een beroving uitmaakt, daad welke van aard was in zijn hoofde
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beweegreclen van het bestreden arrest
vaststelt waarom dergelijke verplichting
in hoofcle van de bank zou bestaan; dat
het enkel rechtsmidclel waarover verweerster beschikte om aan de door de « verwalter JJ aan de Continental Bank afgegeven fondsen te geraken, de vordering wegens indeplaatsstelling was, doch dat deze
het voorwerp niet was van de vordering
welke het hof van lleroep te berechten
had; dat het bestreden arrest alclns, door,
enerzijds, geen gepast antwoord op aanleggers conclnsies te verstrekken, en anderzijds, door onder meer verzuimd te
hebben geen enkele reden aan te geven
van aard om het llestaan van een vorderingsrecht in hoofde van de verweerster
tegen de Continental Bank te rechtvaardigen, de organieke wettelijke regels van
de eigendomsvordering geschonden heeft :
Overwegende dat aanlegger v66r de
rechter over de groml, bij conclusies
staande heeft gehouden clat « de vordering tot terugeising van de vennootschap
Tannerie Kamp ten aanzien van een op
L'en lopende llankrekening gestorte som
niet te begrijpen is Jl, « dat het eigendomsrecht van de vennootschap slechts
ten opzichte van zekere zaken zou kunnen verstaan worden en dienvolgens niet
zou kunnen uitgeoefenu worden op het
lledrag der verschuldigcle sommen, doch
enkel op ge'inclividualiseerde specien of
bilj etten JJ;
Overwegende dat 'het bestreden arrest
hierop wijst dat het niet gaat over << rechten welke verweerster- zou trekken nit
een onregelma tig door de « verwalter Jl
met de Continental Bank gesloten bewaargevingscontrnct Jl doch wel over beroofde goederen waarvan de teruggave
gevorderd wordt; clat het er bij,-oegt dat
« gewis, in onderhavig geval, deze terugga ve van goederen of van sommen slechts
mogelijk is voor zoved zij nog kunnen
gevonden worden onder de activa welke
thans in handen van de dienst als sekwester van cle Continental Bank ·zijn Jl;
Overwegende dat die beschouwingen
van het arrest een gepast antwoord op
aanleggers conclnsies uitmaken;
Dat het eerste onderdeel van het mid<lel feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de vordering van de
vennootschap, hier verweerster, op de
besluitwet van 10 januari 19±1 steunt;
dat de dagvaarding de nietigheid inroept
van de beschikkingsdaden van de vijandelijke beheerder, alsmede de onrechtmatige verrijking welke de uitkomst van de
Duitse berovingen voor de Dienst van het
sekwester uitmaakt;
Overwegende clat artikel 2 van de be-

sluitwet van 10 januari 1941 alle daden·
van beschikking of pandgeving van roerende goederen welke sedert 10 mei 1940·,
vanwege de vijand het voorwerp zijn ge-·
weest van een maatregel welke het privaat eigendom met volstrekte nietigheid
aantast;
Overwegende dat die bepaling geen enkel onderscheid maakt tussen de kategorieen van roeren<le goederen; dat deze
nietigheid de maatregelen treft welke zowel het eigenclom van geldsommen als dit
van andere roerende goederen aantasten;
Overwegende dat de bij artikel 3 van
zelfde besluitwet toegelaten terugeising
« de terugkomst is van de bij artikelen 1
en 2 aangeduide goederen Jl; waaruit volgt
dat deze terngeising niet enkel de terugeising is naar de specifieke zin van
het woord, doch ook, zoals het bestreden
arrest het beslist, de terugvordering beheist van geldsommen of van andere vervangbare zaken, op voorwaarde dat deze
zich nog in de activa bevinden van degene die zich tegen de vordering verweert
en dat hij ze, dienvolgens, nog in zijn bezit heeft;
Dat het tweede onderdeel van het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten, met uitzondering van de kosten van
de memorie in wederantwoord, welke
door verweerste1' dienen gedragen te worden.
20 october 1955. - 1 6 kamer. - Voo1·zitte1·, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Yerslaggever, H . .Anciaux
Henry de Faveaux.
Gelijlclttidende
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiters,
HH. de Harven en Van Ryn.
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1°

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. I HYPOTHEEK DIE, BI.T GEBREK AAN
INSCHRIJ~'ING, NIET TEGEN DERDEN KAN INGEROEPEN WORDEN. - ZIN VAN HE'l' WOORD
« DERDE ll.

2°

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. - GEWONE JNKOMSTENBELAS'l'INGEN.
- NA 31 DECEMBER 1950 TEN KOHIERE GEBRACHT. - WETTELIJKE HYPOTHEEK VAN Die
SCHATKJST NIET INGESCIIREV~cN. - SCHULDENAAR DIE EEN ONROEREND GOED VERKOOPT.
- SCIIATKIST liOG SLECH'l'S EEN VOORRECHT
OP DE VERKOOPPRIJS VAN HET ONROEREND
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RECHT.
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RAXO

VAN

DIT

VOOR-

1° De drwden, tegen wellce een hypotheelc,
bij gebrelc aan insohrijving, niet kan
ingeroepen worden, zijn de derden aan
wie het u.itoefenen van het voo1-rangsreoht of van het 1·eoht van zaaksgevolg,
door rle hypothelcaire sohttldeiser, nadeel lean berokkenen en ondermeer
de solwldeisers die in samenloop zijn
met de sohnldeise1· d·ie zioh op de hypotheelc beroept. (Wet van 16 december

1851, art. 81, 90 en 96.)
2° ¥Vannee1· de ontvanger der direote belastingen, hoewel h·ij aan de notaris d·ie
met de verkoop van het o·1woerend goer!
van een belast-inrtsohuldige belast is,
in zalce van na 31 december 1950 ten kohiere gebraohte inkomstenbelast-ingen,
de in artilcel 73 ·ran de samengesohakelde wetten betreffencle de inlcomstenbelasti'ngen berloelrle belcendmalcing gedaan had, de insoh1·ijv·ing van de ten
voordele van de Sohatkist bij artikel 7'£,
paragraaf 1, van dezelfde wetten ingeriohte wettelijke hypotheelc niet heeft
gevorderd, heeft de Sohatkist ten overstaan van de in samenloop zijnde
sohttldeisers, en onder mee1· van de
Rijlcsdienst voor maatsohappelijlce zeke1·heid, sleohts een voon·eoht op cle ve1·7coopprijs van het onmerend goecl waarvan de 1·anu door artilcel 71 van voormelde samengesohalcelde wetten bepaald
is. (Wet van 24 dEcember 1948, ar-

tikel 1 en 2, par. 1; wet van 27 december 1950, art. 1, 2 en 4.)
(ONTVANGER DER DIRECTE BELASTINGEN TE FLOHENNES, 1'. RIJKSDIENST. VOOR MAA'l'SCHAPPELIJI(E ZEKERHEID EN DUCHA'l'EAU.)
ARREST

(1).

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 october 1954 gewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te
Dinant;
Over het enig middel, afgeleid uit de
scllending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 71, 72 en 73 van de bij besluit van de Regent del. 15 januari 1948
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen zoals die artikelen,
door de wetten van 24 december 19i8 en
27 december 1950 gewijzigd werden en van
artikel Hl, 5°, laatste lid van de wet van
16 december 1851 op de voorrechten en
hypotheken : 1 o doordat gezegd vonnis
verklaart dat de wettelijk~ hypotheek
(1) Zie conclusie van het openbaar ministerie
v66r het arre~t (Bull. en PAsrc., 1956, I, H5).

die, vanaf de datum van de aitvoerbaarverklaring van het kohier, de belastingschuld tegenover de Staat waarborgt, enkel ten gevolge van de inschrijving tegen
derden kan ingeroeven worden, welke inschrijving alleen aan de h:vpotheek kracht
geeft en aan de fiscus toelaat zich te
hunner opzichte er op te beroep2n, dan
wanneer de wettelijke hypotheek zonder
inschrijving verborgen bestaat op de onroerende goederen van de belastingplichtige zodra gezegde onroerende goederen
het voorwerp van een uitvoerbaarverklaring van het kohier uitgemaakt hebben;
dat de inschrijving die, behalve het geval
waarin de rechten van de Schatkist in
gevaar verkeren) enkel vanaf het verstrijken van een termijn van zes maanden, ingaande op de datum van de uitvoerbaarverklaring van het kohier kan gevorderd
worden slechts tot uitwerking heeft de
rang van de wettelijke hypotheek vast te
stellen en niet aan deze kracht te verlenen; dat, bij gebrek aan inschrijving de
wettelijke hypotheek blijft bestaan, doch
slechts na de ingeschreven hypothekaire
schuldeisers rang neemt; 2° dooruat gezegd vonnis aan de Rijksdienst voor
maatschappelijke zekerheid de hoedanigheid van derde toekent tegenover dewelke
het recht van wettelijke hyvotheek bij
gemis aan inschrijving niet-tegenstelbaar
is, dan wanneer de bevoorrechte schuldvordering van de Rijksdienst voor maatscllappelijkc zekerlleid slechts de inkomsten en roerende goederen van de genaamcle De Buysse her treft; dat de wettelijke hypotheek van cle Schatkist de
onroerende goederen van ueze schatplichtige be;~;waart en enkel tegen de hypothecaire schuldeisers hoeft gesteld te worden; dat de schuldvordering op roerende
goederen van cle Rijksclienst voor maatschappelijke zekerheid, dienvolgens, niet
in mededinging met cle schulclvordering
van de Schatkist mag komen; clat de
Schatkist niet alleen een recht van wettelijke hyvothcek op voormelde onroerende goederen heeft, doch clat gezegde
onroerende goederen wettelijk met een
hypotheek ten voordele van de Schatkist
bezwaard zijn; 3° doordat het bestreden
vonnis beslist dat het bedrag van de verkoopprijs der onroerende goederen moet
verdeeld worden volgens de wettelijke
oorzaken van voorrang welke nog kunnen
aangevoerd worden en yoorrang toekent
aan de schuldvorclering van de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid,
krachtens artikel 19qwinq·uies van ·de
hypotheccaire wet, dan wanneer laatste
lid van voormelcl artikel 19 de vom-rang
aan de hypothecaire schuldeisers en, dienvolgens, aan de schulclvordering van de
Schatkist toekent :
Overwegell.de dat nit ue vaststellingen
van de rechter over de grond blijkt dat,

-120
bij de verkoop, in juni 1952, der onroeDat zij naar het gemeen recht dienen
rende goederen van de heer De Buysscher, geinterpreteercl van welk recht de regel
cleze verschillende bedragen verschuldigd werd overgenomen dat de hypotheek
was wegens gewone belastingen op de slechts rang neemt vanaf de datum van
in 1952 ten kohiere gebrachte inkomsten; inschrijving en krachtens welk recht dP
clat, vanaf 19 april 1952, de llijksdienst hypotheek slechts mits inschrijving tegen
voor maatschappelijke zekerheid, eerste derden zonder onderscheid kon ingeroepen
·
verweerder, op de prijs die door de ver- worden;
krijger zou betaald worden verzet. had
Overwegende overigens, dat nit de voorgedaan, in handen van de met de verkoop bereillende werkzaamheden, en bijzonder
belaste notaris; dat de inschrijving van uit de verklaringen van de Minister van
de wettelijke hypotheek van de Schatkist financien blijkt dat de door de wet van
niet gevorllerd werd en dat de Staat en 27 december 1950 in de samengeschakelde
<le llijksclienst in samenloop zijn voor de wetten ingevoerde wijziging tot doel
toekenning van het netto saldo van de had een voor derden gunstiger regime in
verkoopprijs, de tweede zich beroepend te stellen, door het geheim karakter van
op het algemeen voorrecht op de roerende de wettelijke hypotheek van de Schatkist
goederen dat hem erkend wordt door het zelfs gedurende de bij de vorige wetgedoor artikel 3 van cle besluitwet van ving voorziene termijn van acl1ttien
6 september 1946 in de besluitwet van maand af te schaffen; dat deze verkla28 december 1944 opgenomen artikel 12/J'is ringen het terugkeren naar het gemeen
welk voorrecht in artikel 19 van de wet recht insluit;
van 16 december 1851 rang neemt onder
Overwegende dat door derde client te
nummer 4qn'inqn·ies :
worden verstaan, elke derde waaraan het
Overwegencle dat artikel 2 van de wet uitoefenen van het voorrangsrecht of van
van 24 december 1!l48, genomen ter ver- het recht va11 zaaksgevolg nadeel kan bevanging van artikel 72 der samengescha- rokkenen, zoals de schuldeiser die, evenkelde wetten betreffende de inkomstenbe- als eerste verweerder, in samenloop is
lastingen, onllermeer als volgt beschikte : met de selmhleiser die zich op de hypo1° de directe belastingen, in hoofdsO)n en theek beroept;
Overwegende dat, aanlegger die ten opopcentimes, de interesten en de kosten
zijn gewaarborgcl door een wettelijke zichte van eerste verweerder niet de hoehypotheek op al de aan de belastingplich- clanigheid van hypothecaire schuldeiser
tige toebehorende goederen, die in BelgH! heeft, niet gerechtigd is om het voordeel
gelegen en daarvoor vatbaar zijn; 2° de van artikel 19, laatste lid van de wet van
wettelijke llypotheek kan, zoncler in- 16 december 1851 in te roepen;
Dat het bestrecle11 vonnis dus terecht
schrijving tegen clerden ingeroe11en worden gednrende een termijn van achttien aan eerste verweerder voorrang verleent,
inaanden te rekenen van de datum van het door artikel 71 der samengeschakelde
wetten op de inkomstenbelasti11gen aan
de uitvoerlmarverklaring van het kohier;
3° zo de inschrijving slechts na het ver- de Schatkist erkend algemeen voorrecht
strijken van deze termijn wordt gevor- op .de roerende goederen, slechts rang
derd, ·neemt de hypotheek slechts rang nemend 11a die welke door de artikelen 19
met ingang van de datum der inschrij- en 20 van de hypothecaire wet opgesomcl
worden;
ving;
·
Om die redenen, verwerpt de voorzieOverwegemle dat artikel 1 van de wet
nm 27 december 1950, toepasselijk vanaf nillg; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
1 januari 1951, de hierboven s1tb nmne1'is
20 october 1955. - 1" kamer. - Voo1·2 e\1 3 weergegeven bepalingen vervangt
zitte1·, H. Sohier, raadsheer waarnemend
door volgende telrst : « de wettelijke voorzitter.
~ Ve1·slaggever, H. Daubresse.
hypotheek neemt slechts rang vanaf haar
Oel'ijklwirlenrle conclns·ie, H. Raoul
inschrijving; behal,·e in het geval waar- Hayoit
de Termicourt, procureur-genein de rechten van de Schatkist in
gevaar. verkeren en onverminderd arti- raal. - Pleiters, HH. Van Ley11seele en
Delacroix.
kel 73, mag de inschrijving slechts gevorderd worden vanaf het verstrijken van
een termijn van zes maanden, ingaande
van de datum van de uitvoerbaarverklal e KAMER. - 20 october 1955
ring van het kohier waarin de gewaarborgde belastingen zijn opgenomen Jl;
Overwegende dat deze beschikkingen 1° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. - HYPOTHEEK DIE, niJ GEBREK AAN
niet, zoals aanlegger het beweert, in clien
INSCHRIJVING, NIET TEGEN DERDEN KAN INGEzin kunnen begrepen worden dat de wetROEPEN WORDEN'. - ZIN' VAN HET WOORD
telijke hypotheek niettegenstaande het
<< DERDE ll.
gebrek van inschrijving ten opzichte van
derden andere dan de hypothecaire 2° VOOllllECHTEN EN HYPOTHEschuldeisers bestaat;
KEN. - GEWONE IN'KOMSTENBELASTINGEN.

-121TUSSEN 1 JANUARi 1949 EN 31 DECEMBER
TEN KOIIIERE GEBRACH'l'. WETTELIJKE HYPO'l'HEEK VAN DE SCHA'l'KIST NIE'f
INGESCHREI'EN. SCHULDENAAR DIE MEER
DAN ACH'l'TIEN MAANDEN NA DE UITVOERBAARVERKLARING \'AN HE1' KOHlER EEN ONROEREND GOED VERKOOP'l'. SCHATKIS'l' NOG
SLECHTS EEN VOORRECHT OP DE VERKOOPPRIJS VAN HE'l' ONROEBEND GOED HEBBEND. RANG \'AN Dl'l' \'OORllEOH'l'.

-

1950

1o De dm·den, tegen wellce een hypotheek,
niet lean inge1·oepen worden, 1Jij gebt·el•
aan insah·rijving, zijn de derden aan
wie het 11.itoejenen van het voormngsreaht of van het reaht vcm zaalcsgevolg,
door de hypothelcai1·e sahuldeiser, nadeel lean berol•kenen en onder meer
de salmldeisers die in samen!oop zijn
met de sahu.!cleiser d·ie ziah op cle hypotheek 1Jemept (1). (Wet van 16 decem-

ber 1851, art. 81, 90 en 96.)

zo

TVanneer in za.ke van na 31 december
1948 en v66r 1 ;ian·ucwi 1961 ten lcoh·iere
geb1·aahte gewone inlcomstenbelastingen,
de belasUn.qsahnldige mee·r dan acht. tien maanden nn de nivoerbnnr verlc!aring van het koh·ie1· een zi.j1w1· onroerende goede·ren ve-rlcoopt, en wannee·r
cle ontvange1· det· direate belastingen de
insclwijving vnn de ten voordele vctn de
Sahatlc-ist bij a.Tt-ilcel 72, paragmaf 1,
van de samengesahalcelde wetten bct1·etfende de inkomstenbelastingen ·ingeTichte wettelijlce hypotheelc niet heeft
gevorde1·d, heeft de Schatk·ist ten ove·rstaan van cle ·in samenloop z-ijncle
sah'!tlcle·isers, en onder meer van 1lc
R:i:ilcsd·ienst ·voor nutatschappelijlce zeJ,:erlwid slechts een voo1·recht op de ·ve·rlcoopp·rijs vnn het onroe1·end goed, waar1jan de rang cloor artike! 71 van voormelde samengesch ctlcelde ·wetten is bepaald. (Wet van 2-1. december 1948, arti-

kelen 1, 2, par. 1 en 2, en 4; besluitwet
vali 6 september 19i6, art. 3.)
(ON'l'VANGER DER DIRECTE BELAS'l'INGEN TE FLOHENNES, '1'. RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID EN HOUYE'l'.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 27 october 1954 gewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te Dinant.
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 71, 72 en 73 van de bij besluit ·van de Regent del. 15 januari 1948
snmengeschakelde wetten betreffencle de
inkomstenbelastingen, zoals zij met be(1) Zie vorig arrest.

trekking tot cleze artikelen, door de wetten van 2± december 1948 en 27 december 1950 gewijzigcl werclen, en van artikel 19, 5°, laatste lid van de wet van
16 december 1851 op de voorrechten en
hypotheken : 1° cloorclat gezegd vonnis
verklaart clat de wettelijke hypotheek
die, vanaf de datum van de uitvoerbaarverklaring van het kohier, de belastingschulcl tegenover cla Staat waarborgt,
enkel tegen clerclen lmn ingeroepen worden, ten gevolge van de inschrijving welke
aileen kracht aan de hypotheek verleent
en aan de fiscns toelaat zich te hunner
opzichte daarov te beroepen, clan wanneer de wettelijke hypotheek zoncler inschrijving op de onroerencle goecleren van
de belastingplichtige verborgen bestaat
zoclra gezegcle onroerende goecleren het
voorwerp van een uitvoerbaarverklaring
van het kohier uitgemaakt hebben; clat
de inschrijving die, behalve het geval
waarin de rechten van de Schatkist in gevaar verkeren, enkel kan gevorclercl worden vanaf het verstrijken van een termijn van zes maanden, ingaancle op de
datum van de uitvoerbaarverklaring van
het kohier, slechts tot uitwerking heeft
de rang van de wettelijke hypotheek
vast te stellen en niet aan deze kracht te
verlenen; clat, bij gebrek aan inschrijving
de hypotheek blijft bestann, cloch slechts
na de inge1;1chreven hypothekaire schulcl·eisers rang neemt; 2° clo.ordat gezegcl
vonnis de hoedanigheicl van derde toekent aan de Rijkscli.enst voor maatschappelijke zekerheicl tegenover clewelke het
recht van wettelijke hypotheek bij gemis
aan inschrijving niet tegenstelbaar is,
dan wanneer de bevoorrechte schuldvorclering van de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheicl slechts de inkomsten en roerende goecleren van de genaamde Istasse treft; clat de wettelijke
hypotheek van de Schatkist de onroerencle goederen van deze schatplichtige
bezwaart en enkel tegen de hypothekaire
schuldeisers hoeft gesteld te worden; clat
de sclmlclvordering· op roerencle goecleren
van de Rijksclienst voor maatschappelijke zekerhei!l, llienvolgens, niet met de
schuldvordering van de Schatkist kan samenlo!)en; dat de Schatkist niet alleen een
recht van wettelijke hypotheek op voormelcle onroeremle goecleren heeft, cloch cla t
gezegcle onroerende goecleren wettelijk ten
voorclele van de Schatkist met een hypotheek bezwaarcl zijn; 3° cloordat het bestreden vonnis verklaart clat het voorrecht, welk, krachtens artikel 19qwinqtties
van de hypothekaire wet, de schuldvorclering van de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid clekt, rang heeft op het
voorrecht clat door de snmengeschakelde
wetten betreffencle de inkomstenbelastingen aan de Schatkist erkencl worclt, en
beslist clat het overschot van de verkoop-
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van het faillissement van de genoemde
Istasse tot betaling van de schuldvordering van de Rijksdienst voor maatschapvelijke zekerheid t1ient aangewend, clan
wanneer laatste lid van gezegd artikel 19
de voorkeur aan de hypothekaire schuldvorcleringen, en dienvolgens, aan de
schuldvor<lering van de Schatkist toekent:
Overwegende dat uit de vaststellingen
van de rechter over de grond blijkt dat,
ten tijde van de ovenbare >erkoop, in
1252, van cle onroerende goederen van cle
gefailleerde Istasse, cleze verschillencle beclmgen, wegens gewone belastingen op de
ten c1 ele in 1!J50, ten dele in 1251 en in
1!J,'J2 ten kohiere gebrachte inkomsten versclmldigd was, dat de Rijksdienst voor
maatscha]1pelijke zekerheid, tweede verWPercler, in, hand en van de met de verkoop belaste notaris over de prijs verzet
had betekeml; dat de inschrijving van de
wettelijke hypotheek van de Schatkist
niet gevorderd werd en dat de Staat en
de rijks<lienst in samenloop zijn voor de
toekenning van het netto salclo van de
verkoopprijs, de tweede zich beroepend
op llet algemeen voorrecht op de roerende goecleren dat hem door het in de
besluitwet van 28 december 1944 door artikel 3 van de besluitwet van 6 september
19-!6 opgenomen artikel12bis erkend wordt
welk voorrecht dat onder nummer 4qninfJ ll'ies in artikel 19 van de wet van 16 december 1851 rang neemt ;
Overwegende dat llet ter vervanging
v;m artikel 72 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
genonwn artikel 2 van de wet van 24 december 1948 hetwelk op de vanaf 1 januari
1949 gevestigcle aanslagen toepasselijk is,
ondermeer als volgt bescllikte : 1 o de directe belastingen, in hoofdsom en opeentimes, de interesten en de kosten zijn
gewaarborgcl door een wettelijke hypotheek op al de aan de belastingplichtige
toebehorende goederen, die in Belgie gelegen en daarvoor vatbaar zijn; 2° de wettelijke hypotheek kan, zonder inschrijving, tegen derden ingeroepen worden gedurende een termijn van achttien maanden van de datum van de uitvoerbaarverldaring van llet kohier; 3° zo de inschrijving slechts na het verstrijken van deze
termijn wordt gevorderd, neemt de hypotheek slechts rang , met ingang van de
datum der inschrijving;
Overwegende dat deze beschikkingen,
niet, zoals aanlegger het beweert, in clien
zin kunnen begrepen worden dat, zelfs na
het verstrijken van de termijn van achttien maanden, de wettelijke hypotheek,
ondanks het gebrek aan inscllrijving, ten
opzichte >an derden andere clan de hypothekaire schulcleisers bestaat;
Dat zij dienen geinterpreteerd naar llet

gemeen recht wamTan de regel overgenomen werd dat de hypotheek slechts vanaf
de datum van inschrijving rang neemt;
Overwegende dat daaruit volgt, wat de
in 1950 ten kohiere gebrachte belastingen
betreft, dat na het verstrijken van de
termijn van achttien maanden, de wettelijke hypotheek, overeenkomstig het gemeen recht, slechts mits inschrijving tegen derden, zonder onc1erscheid, kon ingeroepen worden;
Overwegende dat door clerde client verstaan te worden, elke den1e aan wie het
uitoefeJ'en van het voorrangsrecllt of van
het rccht van zaaksgevoJg· nadeel kan
berokkenen, zoals de schuldeiser die,
evenals tweede verweerder, in samenloop
is met de schuldeiser die zich op de hypotheek beroept:
Overwegende dat, wat de in 1951 en
1952 ten kohiere gebrachte aanslagen betreft, naar de wet van 27 december 1950
client verwezen te worden, welke vana f
1 jannari 19"i1 t!W]msselijk is;
Overwegende dat artikel 1 van d~e wet,
ter vervanging van hierboven sub nume1'i.S 2 en 3 vermelde teksten, bepaalt dat·:
« de wettelijke llypotheek slecllts vanaf
haar inschrijving rang neemt; behalve
het geval waarin de rechten van de
Schatkist in gevaar verkeren, en dat onVPrminderd m'tikel 73, de inschrijving er
van slechts mag gevorderd wonlen vanaf
het verstrijken van een termijn van zes
maanden, ingaande 011 de datum van de
uitvoerbaarverklaring van het kohier
waarin de gewaarllorgt1e l!elastingen zi.in
opgenomen ll;
Overwegende dat nit de voorbereidende
werkzaamheden, en bijzonder uit de verklaringen van de Minister van financien
lllijkt dat de. in de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenllelastingen alzo ingevoerde wijziging tot doel
had een voor derden gunstiger regime in
te stellen, door het geheim karakter van
de wettelijke hypotheek zelfs geduren<'le
de bij de vorige wetgeving voorziene termijn van achttien maand af te schaffen;
Dat deze verklaringen het terugkeren
insluiten naar bet gemeen recht, krachtens hetwelk de hypotheek in alle geval
slechts mits inschrijving ten opzichte van
derden uitwerking heeft;
Overwegende dienvolgens dat, zowel
voor de in 1951 en in 1952 ten kohiere
gebrachte aanslagen als voor die welke in
1950 op llet kohier werden gebracht, aanlegger, die de inschrijving niet gevorderd
heeft, zich ten opzichte van tweede verweerder niet op de wettelijke hypotheek
kan beroepen;
Overwegende dat, aanlegger die ten
opzichte van deze laatste de hoedanigheid niet heeft van hypothekaire schuldeiser, evenmin gerechtigd is om het voor-
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tleel van artikel H>, laatstP lhl, van l1e
wet van 16 december 1851 in te roepen;
Dat het bestreden vonnis dus terecht
aan tweede verweerder voorrang verleent, het door artikel 71 der samengeschakelde wetten op de inkomstenbelasting a an de Scha tkist erkend, algemeen
voorrecht op de roerende goederen slechts
rang nemend na die welke de artikelen 19
en 20 van lle hypothekaire wet opsommen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorlleelt aanlegger tot de kosten.
20 october 1955. - 1 6 kamer. - Voorzitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1·slaggeve·r, H. Danbresse.
Gelijlclnidende concl~tsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, HI-I. Van r~eynseele en
Delacroix.
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KAMER.-

21 october 1955

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIREC'l'EUR, - 0\'ERMAKING, DOOR DE ADMINISTRATIE, VAN HAAR DOSSIER EEN ZEKERE TIJD NA
DE BETEKENING VAN HET BEROEP. vVE'l'
VAN 6 SEPTEMBER 1895, ARTIKEL 9. - VERTRAGING WAARUI'I' NIET NOODZAKELIJK VOOR
DE EISEl\ HET RECH'r VOORTVLOEIT, GEBRUIK TE MAKEN VAN NIEUWE S'l'UICKEN,
DIE NlET 'l'IJDENS DE WE'l"l'ELIJKE TERM:IJN
NEERGELEGD WERDEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN. EXTRABELASTING, BEROEP 'l'EGEN DE BESLISSING VAN DE DIREC'l'EUR. NEDERLESGEN VAN NIEUWE S'l'UKKEN DOOR DE ElSER.
BIJ DE WET VAN 6 SEP'l'E~IBER 1895 TOEGESTANE TERMIJN.
GEEN
AFWI.JKING
VOORTVLOEIENDE
Ul'l' ARTIKEL
2, PARAGRAAF 3, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 19!5.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN. BEROEP l'EGEN DE BESLIS~ING VAN DE DIREC'l'EUR.- PERKEN VAN HET BI.J RET HOF VAN
BEROEP AANHANGIG GEM:AAKT GESCHIL,

1o Uit de omstandigheid alleen dat de
administratie haar dossier niet « onmiddellijlc

ll

na de beteT;;ening van het

(1} Verbr., 8 februari 1955 (111'1'. Yerbr.,
1955, biz. 463; Bttll. en PAsrc., 1955, I, 609, en
nota 3).
De vraag waarover het geannoteerd al'l'est
uitspraak heeft gedaan is zonder belang geworden wat betreft de beroepen waarop de wet van
23 juli 1953 toepasselijk is. N aar luid van artikel 1 van die wet, waal'bij onder meer al'tikel 9 van de wet van 6 septembel' 1895 werd
gewijzigd, is de termijn, binnen dewelke de

beroep, noah .zelfs voo·r het verstrijlcen
van de bij artilcel 9, Ud 2, van de wet
van 6 september 1895 voorziene termijn
ter griffie van het hof van beroetJ heejt
overuemaakt vloeit niet noodzalcelij Tc
voo1·t dat het recht van cle verdecliginu
van de eiser zou zijn ueschonden ueweest en dat deze zou ge1·echtiud zijn
gebntilc te maTcen van niettwe stttlcTcen,
die b'ttitcn de bij voormeld artUcel 9,
lid 2, toeuestane termijn nede1·gelegd
wenZen (1) .
2° A1·UJcel 2, paragraaf 3, 'IXLn cle wet va.n
16 octobe1· 1945, tot invoerinu van een
extt·abelastinu, dat bepaalt- dat de belastingplichtiue de vennoedens, die het
invoert, door alle onh het even wellce
bewijsmiddelen in 1·echte en in feite
mag te niet doen wijTct niet at van de
bij de wet van 6 september 1895 voor[feschreven regelen met bet1·eTcTcin[J tot
het nee1·leggen van stnTcTcen.
3° H et ueschil dat door het beroep van
de belastingplichtige teuen de beslissinu
van de directeur der belasUnuen bij het
hof van beroep aanhanuiu wordt uemaaTct is beperlct tot de betwistinu OP"
[!CWorpen in de bij cle directe·ur inue<Uende reclamatie, en tot de pimten
waarover de.<!e ambtshalve ttitspraaTc ueclaan heejt (2) .
(DERWA-LATOUR, '1', BELUISCHE STAAT,
j\til!I:IS'l'JCJ.l VAN FINANCIEN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 maart 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgelefd uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 9 van de wet van 6 september
1895, 2, paragraaf 3, van de wet van 16 october 1945, 67 van de door het Regentsbesluit van 15 januari 1948 samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen,
doorllat het bestreden arrest, het voortbrengen v66r het hof buiten de termijn
van artikel 9 van de wet van 6 septemher
1895, van vier door eiser voorgebrachte
getuig-schriften afg-ewezen heeft, dan wanneer : a) enerzijds, uit cle bij het beroPp
gevoegde stukken spruit dat, met sclleneiser gBhouden is de nieuwe stukken, waarvan
hij gebruik wil maken, neder te leggen, van
zestig vrije dagen na nederlegging, door de
directeur der belastingen, van de uitgifte van
zijn beslissing en van al de stttkken met betrekking tot de betwisting.
(2) Vel'br., 11 october 1955 (zie hogel',
biz. 92; Bull. en PAsrc., 1956., I, 115, en de
nota).
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onmiddellijk het dossier op de griffie had
neergelegd doch op 8 jannari 1951, hetzij
na het verstrijken van de aan belastingplichtige gegeven termijn om nienwe
stukken bij te brengen; b) anderzijds,
artikel 2, .paragraaf 3, van de wet van
16 october 1945 stilzwijgend van artikel 9
van de wet van 6 september 18!J5 afwijkt
door het recht van de belastingplichtige
van de extrabelasting met de meest nitgebrei!le middelen het tegenbewijs van fle
ten bate van de aclministratie ingevoerde
vermoedens te leveren, tot geen enkele
vhase van de rechtspleging te beperken :
Over het eerste onderdeel :
Oyerwegende dat nit de onistandigheid
aileen dat -de administratie haar dossier
met vertraging en niet « onmiddellijk ll
na de betekening van het beroep aan de
griffie van het hof van beroep zon overgemaakt hebben, niet voortvloeit dat rlc
eiser gerechtigd zon zijn gebrnik te maken van nienwe stnkken welke hij bniten
rle hem bij artikel 9 van cle wet van 6 september 1895 toegestane termijn, zoals het
ten tijde van het beroep tegen de beslissing van de clirectenr invoege was zou
nedergelegd hebben;
Overwegende, evenwel, dat, waar de
wet aldns de termijn beperkt tijdens welke de eiser nienwe stnkken mag nederleggen, het aan het hof van beroep belloort in feite, en derhalve sonverein, te
oordelen of eisers recht van verdediging
niet geschonden werd wegens het tijdstip
waarop de administratie haar dossier
overgemaakt heeft;
Overwegende dat noch nit het bestrellen arrest noch nit de stukken waarop
het hof acht vermag te slaan blijkt dat
aanlegger v66r de rechter over de grond
zon aangevoerd hebben dat, in de omstandigheden der zaak, zijn recht van verdelliging zon zijn geschonden geweest wegens de overmaking van de stukken door
de directenr der belastingen, welke, naar
in het micldel beweerd wordt, te laat is
geschied;
Tweede onderdeel :
Overwegende dat, zo artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 october 1945
bepaalt dat de belastingplichtige de bij
die wet ingevoerde wettelijke vermoedens
door aile om het even welke bewijsmiddelen in rechte en: in feite mag te nietdoen, deze bepaling vreemd is aan de bij
de wet van 6 september 1895 voorgeschreven regelen met betrekking tot het neerleggen van de stnkken, en dns daarvan
niet afwijkt;
Overwegende dat geen der onderdelen
van het m1ddel kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit

de schending van de· artikelen 97 van de
Grondwet, 66 en 67 van de bij het Regentsbeslnit van 15 jannari 1948 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, eerste, 2 en 4 van de wet
van 16 october 1945, tot invoering van een
extrabelasting, doordat het bestreden arrest, na bevestigd te hebben dat het hof
bij hetwelk een fiscaal beroep is aanhangig gemaakt, client na te gaan of al de
wettelijke regelen bij het vaststellen der
aanslagen gevolgd werden, geweigerd
heeft de door eiser tegen cle beslissing
naar voor gebrnchte grieven te onderzoeken omler voorwendsel dat die grieven
hetzij nienwe aanvragen uitmaakten, hetzij feitelijke Yl'agen opwierpen waarvnn
het hof niet te kennen had, zo zij niet
voorafgaandelijk aan de bestuurder waren onderworpen geweest, dan wanneer
dit stelsel van wettelijke grond ontbloot
is, danr cle hoven van beroep evenals de
hestnurders de verplichting hebben zelfs
van ambtswege te onderzoeken of de betwiste aanslag wettelijk is vastgesteld geweest:
Overwegende dat het geschil dat door
het bProep van de belnstingplichtige tegen de beslissing van de directenr der
belastingen bij het hof van beroep aan, hangig wordt gemaakt beperkt is tot (!e
betwistingen opgeworpen in de bij de directeur ingecliende reclmnatie en tot i!e
punten waarover cleze ambtshalve uitspraak gedaan heeft;
Overwegende dnt nit de door het middel overigens niet tegengesproken vaststellingen van het arrest niet blijkt dat
de in het middel aangednide betwisting
in de reclamatie opgeworpen werd, dat,
aan de andere zijde, noch vastgesteld
noch aangevoerd wordt dat de directeur
ten aanzien van die betwisting ambtshalve uitspraak zou gedaan hebben;
Overwegende dienvolgens dat het bestreden arrest zijn dispositief wettelijk
gerechtvaardigd lleeft door te beslissen
dat het geen nitspraak mocht doen over
die betwisting, welke een nieuwe eis uitmaakt;
Dat het middel nnar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21 october 1955. - 1e kamer. - V001'zitter, H. de Clippele, randsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. De Bersnqnes. - Gelijkl1tidende concl1tsie, H. Dnmon, advocaat-generaal.
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21 october 1955

INKOMSTENBELASTINGEN.

AF-

-125'I'REKKING \'AN DE REEDS AANGESLAGEN ELEMENTEN. lNKOMSTEN UIT DE BIJ PARAGRAAF 2, b, VAN AR'l'IKEL 52 DER SAMENGESCHAKELDE WET'I'EN VOORZIENE ACTIVAELEMENTEN. .AFTREKKING ·VAN DIE INKO~ISTEN
AFHANKELIJK VAN DE OMS'I'ANDIGHEID, DAT
ZIJ REEDS AANGESLAGEN WERDEN OF WET'L"ELIJK VAN ALLE CEDULAIRE flELAS'l'ING VRI.JGESTELD ZIJN.

Bu.iten het lcadastraaZ inlcomen 'Can de
vaste goelleren ll·ie eigenaom van lle
belasUngplichtige zijn, mo.qen lle inkornsten u.it lle anllere activaelementen,
Jcrachtens aTtilceZ 52, pamgmat 2, de1·
samengeschalcelde wetten betrejfenlle de
inkomstenbelastingen, slechts van het
beclrag cler belastba1·e in komsten afgetrolclcen worllen wanneer z-ij reells aangeslagen werllen of wanneeT zij wetteHjlc van alle ceaulniTe be/.nsting v·ri.jgestela zijn (1).
(N. V. (( BANQUE DE CREDIT COMMERCIAL»,
'1'. BELGISCHE S'I'AAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARRES'l'.

BElT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 juli 1S54 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over llet eerste middel, afgeleid 11it de
scllemling van de artikelen· 017 en 112 nm
de Grondwet, 141 en 470 van llet Wetboek
van burgerlijke reclltspleging, 1134, 1319,
1322 van llet Burgerlijk Wetboek, besluit
van de secretarissen-generaal van 22 sep·
· tember 1941, inzonderheid in zijn artikelen 1 en 9, 25 en 35, inzonderlleid in zijn
36 paragraaf, van de bij besluit van 31 juli
1943 samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen doordat llet bestreden arrest verklaart dat de betwiste
sommen van 17.238 frank, 9.341 frank en
204.946 frank, die de dividenden vertegenwoordigen welke bij de op 26 maart 1940
en 25 maart 1941 gehouden algemene vergaderingen bepaald werden, op de winsten
van de jaren 1939 en 1940 voorafgenomen
(1) Artikel 52, paragraaf 2, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen bepaalt dat als reeds aangeslagen
inkomsten die van het bedrag van de belastbare inkomsten worden afgetrokken worden
aangezien : a) het kadastraal inkomen van
de vaste goederen welke eigendom zijn van de
belastingplichtige; b) de inkomsten uit de andere activa-elementen, zelfs in geval deze naar
een verlaagd percentage aangeslagen of wettelijk van aile cedulaire belasting vrijgesteld
war en.
Een arrest van 21 maart 195() (A1'1·. Ve1·b1·.,
1950, biz. 483; Bull. en PAsiC., 1950, I,. 517)
heeft 'beslist dat artikel 52 niet vereist, opdat

werden zoals blijkt uit de balans per
einde 1941, dan wanneer, aan de ene zijde,
zoals in llet arrest vastgesteld wordt, tot
deze verdeling door hogergezegde algemene vergaderingen van 26 maart 1940 en
25 maart 1941 wel besloten werd, dit wil
zeggen, v66r het behalen van de winsten
van 1941 en de aldus besloten verdeling
nitdrukkelijk de winsten van 1939 en 1940
beoogde, terwijl de algemene vergadering trouwens niet bij machte kon zijn
om tot toekenning van dividenden op
win~:>ten te besluiten die op het ogenblik
van dit besluit nog niet behaald werden;
en clan wanneer, aan de andere zijde, de
!Jeslissing van de directeur, waartegen het
beroep gericht was uitdrukkelijk in het
licllt stelt dat hogervermelde sommen op
de rekeningen « .Algemene onkosten >> en
<< Fiscale reserve » toegerekend werden
(die fisc1lle reserve bestond reeds v66r het
bellalen van de winsten van 1941) , hetzij
geenszins op de winsten van 1941; dat het
arrest alclus het geloof versclmldigd aan
de beslissing van de directeur en aan de
door aanlegger regelmatig v66r het hof
neergelegde conclusies geschonden heeft :
Overwegende dat het bestreden arrest,
in feite, sonvere!n Yaststelt dat aanlegster, ter outlasting van de aandeelllouders, .de mobilienbelasting op de dividen·
den van de boekjaren 1239 en 1940, bij
middel van de in 1941 bellaalde wiusten
lleeft betaald;
Overwegende dat l!et hof Yan beroep,
te dien einde, geenszins steunt, zoals !let
middel schijnt te beweren, op de beslissiDg van de directeur die !let niet interpreteert en waarvan het geen enkele der
llewoordingen overneemt, doch dat het op
eigen beweegredenen steunt;
Dat het arrest dienvolgens, het aan de
beslissing van de directeur verschuldigd
geloof niet heeft kunnen schenden;
Overwegende, anderzijds, dat in zover
het middel de schending van artikel 97
van de Grondwet en van het nan de conclusies verschnldigd geloof aanvoert, het
, niet ontvankelijk is, daar het niet aanhe~

kadastraal inkomen van een vast goed van
de belast bare inkomsten zou mogen afgetrokken worden dat het· reeds het voorwerp van
een aanslag in de belasting is geweest.
De interpretatie van paragraaf 2 van artikel 52 volledigend, wijst het geannoteerd arrest hierop dat, integendeel, wat betreft de
andere activa-elementen, te weten die bedoeld
in lid b van paragraaf 2, er slechts aanleiding
bestaat tot aftrekking wanneer die inkomsten
reeds aangeslagen werden.
De wet laat ook de aftrekking toe - en het
arrest verldaart het - wanneer die inkomsten
wettelijk van aile cedulaire belasting vrijgesteld zijn.
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geweest zijn, noch welke vraag, verweer
of exceptie die bij conclusies zou aangevoerd geworden zijn, niet beantwoord
werd;
Dat het middl'l niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 en 112
van de Gronclwet, 141 en 470 van het Wetbock van burgerlijke rechtspleging, 1134,
1319, 1322 van het Burgerlijk 'Netboek,
14, 16, 18, 22 en 25, 27, 52, van de samengesch.akelcle wetten betreffende de inkomsten)Jelastingen, doordat het bestreden
arrest beslist heeft clat de hypothekaire
interesten welke aanlegster ten laste van
vennootschappen op aandelen heeft geind niet als reeds aangeslagen inkomsten dienden te worden beschouwd, dan
wanneer, krachtens de artikelen 14,
18 en 52 cler s::unengescliakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, deze
interesten wel als reeds aangeslagen
moesten worden aangezien :
Overwegende dat het bestreden arrest,
ten einde te beslissen dat de hypothekaire
interesten ten laste van Belgische vennootschappen op aandelen, bij toepassing
van artikel 52 van de samengeschakelde
wetten in onderhavig geval niet van de
belastbare inkomsten mogen afgetrokken
worden, enerzijcls vaststelt dat « in het
huidig geval er geen sprake is van dubbele zetting daar de kwestieuze hypothekaire interesten nog niet aangeslagen
werden ... >> en anderzijds inroept dat << die
betwiste interesten niet a-Is wettelijk van
alle cedulaire belasting vrijgesteld ma11r
als belastbare bedrijfsinkomsten ,bescllouwd werclen >>;
Overwegende dat, bij toepassing van
artikel 52 der samengeschakelcle wetten
er slechts aanleiding bestaat tot aftrekking van de inkomsten uit de bij paragraaf 2 b van bedoeld artikel voorziene
elementen van activa wanneer die inkomsten reeds aangeslagen werden of wanneer zij wettelijk van alle cedulaire belasting vrijgesteld zijn;
Overwegende dat vermits het af"l·est
souverein, in feite, vaststelt dat de door
het mi.ddel bedoelcle hypotllecaire interesten niet aangeslagen werden en niet van
alle cednlaire llelastingen wijgesteld waren, llet hierdoor zijn dispositief wettelijk
gerechtvaardigd heeft;
· Overwegencle dm·halve dat waar het cle
andere motieven, die overbodig voorkomen. critiseert, llet midrlel niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, in zover het middel
de schending van artikel 97 van de Grandwet inroept wegens het niet beantwoortlen van cle conclnsies waarbij aanlegster
staancle hielcl dat de hypothekaire inte-

resten ten laste van Belgische vennootscllappen op aandelen en die een bedrijfskarakter hebben niet bedoeld worden
in de door artikel 18 der samengescllakelde wetten voorziene uitzondering, het
middel niet kan aangenomen worden, vermits de feitelijke vaststelling waarop de
hierboven vermelde eerste motieven steunen, llet beantwoorden van die conclusies
overbodig maakt ;
Dat llet middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
21 october 1955. - 1° kamer. - Voorz·itter, H. de Olippele, raadsheer waarnemencl voorzitter.
Yerslaugever,
H. De Bersaques. - Geli}k/.uiclende oonolus·ie, H. F. Dumon, a(1Yocaat-generaal.
Pleite1·, H. Van Leynseele.
I
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VOORZIENING IN VERBREKING.
TERMIJN. S'l'RAFZAKEN. BESLISSING
WAARBI.J DE BEKLAAGDE BI,T VERS'l'EK 'l'O"l'
SCHADE\'ERGOEDING .JEGENS DE BURGERLIJKE
PAR'l'IJ VEROORDEELD WORD'l'. VoORZIENING DOOR DE BURGERLI.JKE PAR'l'I.T. VOORZIENING INOESTELD GEDURENDE DE \'OOR
DE BEKLAAGDE OPENS'l'AANDE GEWONE 'l'ERMI.JN
VAN VERZE'l'. NIE'l'-ON'l'VANKELIJKHEID.

Is niet ontvanlcelijlc cle voo1·ziening door
de lnwue-rlijke prwti_i inoestelrl tegen een
lieh'laaude, clio jegens haar bij verstelv
tot sohade·vergoed·ing veroo1·deelcl we1·d,
wannee1· z·ij gedurende de voo·r de belclaagde openstaande gewone termijn
·wn ve·rzet inuesteld wenl (1). (Wetboek

van strafvordering, art. 413; wet van
9 maart 1908, art. 3.)
(CARDINAL, T. SCHUERMANS EN GRISAR.)
ARREST.

HE'L' HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 19 maart 1!J55 in lloger beroep
g·ewezen door de Uorrectionele Rechtbank
te Brussel;
I. In zover de voorziening- g·ericht is
tegen Schuermans, beklaagde :
Overwegemle dat llet bestreden vonnis
Schuermans hij verstek tot schadever(1) Verbr., 17 april 1950 (Bull. en PAsrc.,
1950, I. 556); zie ook verbr., 7 maart 1955
(Bull. en PAsrc., 1955, I, 750, en de nota).
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goeding jegens aanlegger burgerlijke partij veroordeeld heeft;
Overwegemle dat aanlegger op 29 maart
1955 verklaard beeft zich tegen deze beslissing in verllreldng te voorzien;
Overwegende dat krachtens artikel 41:3
van llet Wetlloek van strafvordering, gewijzigd bij artikel 3 van de wet van
9 maart UJOS, de termijn welke aan de
burgerlijke partij verleend wordt om zich
tegen een in laatste aanleg bij verstek
uitgesproken beslissing in verbreking te
. voorzien slechts aanvang neemt bij het
aflopen nm de tiende !lag na die van de
betekening, indien geen verzet door de
veroordeelde werd aangetekend;
Ove.rvvegemle dat nit geen enkel stuk
van de aan het hof onderworpen rechtspleging blijkt dat het bestreden vonnis,
lletwelk voor verzet van wege de veroordeelde Schuermans vatbaar was aan deze
betekend werd;
Waaruit volgt dat de Y66r de verstrijldng van de termijn tot verzet ingestelde
voorziening voorbarig en derhalve niet
ontvankelijk is;
II. In zover de voorziening tegen Grisar, beklaagde gericht is :
·
Qyerwegemle dat nit de stukken der
reclltspleging niet blijkt dat aanlegger,
lmrgerlijke' partij, zijn voorziening zou
!Jetekend hebben aan de partij waartegen
zij gericllt is; dat de voorziening, tUenvolgens, naar lnid van artikel 41R van
bet ·wetlwek van strafvordering, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2.J:· october 1955. - 2e kamer. - Vonrzltte·l', H. Fettweis, voorzitter. Ve1·slnggeve1·, H. M:oriame. -;- Gelijlclu.idende
conclns·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
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24 october 1955

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
EEN ENKELE

STRAF UI'l'GESPROKEN WEGENS
MISDRI.TYEN. JVJIDDEL DA'l'
SLECH'l'S EEN VAN DE MISDRI.JVEN RETREFT. STRA~' DOOR EEN ANDER MISDRIJF GERECH'l'VAARDIGD. l\i[IDDEL NIE'l' ON'l'I'ANKELIJK.
YERSCHEIDE~E

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
VERKEERSONGEVAL. VRACH'l'AUTOMOBIEL ONREGELMATIG OP DE RI.JDAAN S'l'ATIONEREND. DOOR EEN ANDERE WEGGERRUIKER 'l'E VOORZIENE RINDERNIS. MOGELI.JKHEID VAN EEN OORZAKELIJK \'ERRAND
'l'CSSEN DE DOOR. DE RES'l'UURDER VAN DE
YRACH'I.'AU'l'OMOBIEL BEGANE INRRErK EN DE

DOOR DE
SCHADE.

ANDERE

WEGGERRUIKER

GELEDEN

1 o TV wnnee1· een enlcele strnj wegens versoheidene misdrijven uitgesprolcen werd,
is niet ontvanlcelijlc de eis tot verbrelcing van de beslissing over de publielce
vor·dering, die op een middel steu.nt dat
sleohts een van de misd?·ijven betreft,
dan wanneer de ttitgesprolcen strnf dom·
een ander ·misd?"·ijf ge1·eohtvaardigd
blijft (1). (Wetb. van strafv., art. 411

en 414.)
2° Het fe'it clat een on1'6{!elmatig op de
?"ijbaan stat'ione1·end vraohtn7rtomobiel
eon cloo1· een ande1·e weg,qebntilcer te
voo1·ziene hinde1'11>is opleverde slttit de
rnogeUj Tcheid n'iet uit van een oorzalceUjlc ve1·band tussen de doo1· de bestmtrder vnn de m·aohtatctomobiel ber;ane inbreu k en rle door rle a·odere weygebnt'ike?' geleclen sohade.
(MAHCELIS EN N. \'. << 'l'RANSEUHOPE >l,
T. Dl.'PON'l' EN CO!iSOHTEN.)
ARREST.

HJC'l' HOJJ~; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 28 rnaart 1955 gewezen door
het Hof van heroep te Brussel;
I. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de over de publieke vordering
gewezen besli.ssing :
A. Over <le voorziening van Marcelis,
beklaagde :
Over llet enig middel, afgeleid uit de
scllending van de artikelen ~7 van de
Gronrlwet, 1:182 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, doordat, door een tegenstrijdigheiu in de gronden welke met het
ontbreken ervan gelijkstaat, eerste onderdee!, llet bestreclen arrest erop wijst, aan
de cue zijde, clat de door beklaagde begane fout, welke erin bestaat zijn voertuig zonder noodwendigheid te hebben laten stationeren op een radiale weg welke
op de plaats van het ongeval van d1'ie rijstroken voorzien was niet als een eenvoudige gelegenheid van het ongeval voorkomt, maar in de oorzaak zelf ervan deel
heeft, dan wanneer, anclerzijds, het hof
bij overnerning van de gronden van de
eerste rechter evenals deze aanneemt dat
de vrachtautomobiel van de beklaagde
zich ten gevolge van overmacht rechtmatig
zou hebben rnogen bevinden op de plaats
waar aan a·anlegger verweten wordt dat
voertuig te llebben laten stationeren. en
dan wannPer het niet <lenklmar is clat,
zo een stilstaancl voertuig in zekere om(1) Verbr., 21 maart 1955 (Bull. en PAsrc.,
1955, I, 8Q4).
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een plaats, zodat elke verantwoordelijk- niet ontvankelijk is (Wetboek van strafheid in hoofde v1m de bestuurder ervan vorclering, artikel 418) ;
zou uitgesloten worden, dat zelfde feit
II. In zover de voorzieningen gericht
een font 'zou kunnen uitmaken welke bur- zijn tegen de over de burgerlijke vordegerlijke de verantwoorclelijkheid van de ringen van verweersters Yvonne Gibonx
bestuurder met zich brengt, zelfs ingeval en Nelly Kerckhove gewezen beslissing :
het stationeren niet door een rechtmatige
Over het enig middel, als hiervoren
oorzaak zou gewettigd zijn; tweede onderdeel, cloorclat het bestreden arrest bij staand :
overneming van de gronclen van de eerste
Overwegende clat cle in het midclel aanrechter, die ero11 wijst dat aanleggers geduide teg·enstrijdigheclen van het beroevoertuig een hindernis opleverde welke pen vonnis, enkel verband houden met de
zeker kon voorzien worden gelet op de inbrenk OIJ artikel 42 van de Wegcode
verlichting ervan die het volkomen van 1 februari 1934 welk aan de medebezichtbaar maakte en op de lichtsterkte
klaagde Billestraet, derde verweerder,
van de lampen van het door de be- ten laste wordt gelegd; dat de rechter
klaagcle Billestraet llestuurcl voertuig, over de grond, onderzoekend of de vrachtdie aan cleze de mogelijkheicl gaf, of- automobiel die onregelmatig op de rijbaan
wei zijn voertuig tot stilstancl te brt;n- voor voormelde Billestraet stationeerde
o·en ofwel de vrachtwagen langs de lm- geen niet te voorziene hindernis opgelef,er~ijde voorbij te rijden, desonclanks verd had, er op gewezen heeft dat dergel.Jeslist dat het onreglementair stationeren lijke hindernis zich rechtmatig ten gevan het voertnig van beklaagcle niet de volge van een overmacht op die plaats
gelegenheicl van het ongeval geweest is, had kunnen bevinden en dat zij normaal
cloch in de oorzaak ervan cleel l1eeft, clan verlicht was; dat hif eruit afgeleid heeft
wanneer uit de beschouwingen zelf van dat « de kwestieuze hindernis zeker kon
het arrest blijkt clat de zichtbaarheicl van voorzien worden en dat Billestraet de inde door clat voertt1ig opgeleverde hinder- brenk op artikel 42 van het reglement op
nis en de tweevoudige mogelijkheid welke het verkeer begaan heeft, vermits hij,
de beklaagde Billestraet had het zonder niettegenstaande de draagwi.idte van zijn
moeite te vermijden na het tijdig gezien lampen, in de omstandigheden cler zaak
te hebben, het vaststaand beschonwd oor- noch zijn voertuig tot stilstand heeft
zakelijk verbancl tnssen het stationeren kunnen brengen, noch de vrachtwagen
en het ongeval, tegenspreekt :
langs de linkerzijcle heeft kunnen voorOverwegencle clat het bestreden arrest bijrijclen JJ;
•
aanlegger tot een enige straf veroorcleelt
Overwegen!lP dat cleze bPschouwmgen
nit hoofde van het in de artikelen 419 en de mogelijkheid niet uitsluiten van een
420 van het Strafwetboek omschreven oorzakelijk verband tussen de door aanmisdrijf alsmede nit hoofde van de in ar- legger begane inbreuk en de door de burtikel 64 13°, van de Wegcode van 1 fe- gerlijke partijen geleden schade;
"
brnari l934 omschreven inbrenk, welke
Dat het micldel in feite niet opgaat;
laatstbedoelde inbreuk een der bestandIII. In zover de voorzieningen gericht
delen van het eerstbedoelde misdrijf is;
tegen de beslissing gewezen over de
Overwegende dat het midclel enkel be- · zijn
burgerlijke vorderingen van verweerders
trekking heeft op het wanbedrijf v!ln Billestraet
en Dupont, laatstgenoemcle
onvrijwillige toebrenging van verwondmgen waarvan het slechts elementen be- handelencl in zijn persoonlijke naam :
Overwegende dat aanleggers op 6 juni
haddelt die vreemd aan de andere inbrenk
zijn;
1955 verklaard hebben afstand te doen
Overwegende dat, aangezien cle veroor- van hun voorzieningen;
deling tot een straf van acht dagen geIV. In zun·r de voorzieningen gericht
vangenis en 200 frank geldboete door zijn
tegen de .beslissing gewezen over cle
laatstbedoelde inbrenk gei·echtvaardigd is, burgerlijke
vordering van verweerder
het middel bij gebrek aan belang niet Dupont, hancleleml
als wettelijk beheerontvankelijk is;
cler van de gemeenschap van goederen
En overwegende dat de substantiiHe of welke
op straf van nietigheid voorgeschreven staat : tussen hem en zijn echtgenote berechtsvormen werden nageleefcl en clat
A. Over de vuorziening van 1\Iarcelis,
de beslissing overeenkomstig de wet is;
beklaagde :
B. Over de voorziening van de naamOverwegende clat aanlegger geen bijloze vennootschap << Transeurope JJ, burgerlijk verantwoordelijke partij :
zonder middel inroept ;
Overwegencle dat de voorziening v~n
B. Over de voorziening van de naamaanlegster niet blijkt betekend te ziJn loze vennootschap « Transenrope JJ, burgeworden aan het openbaar ministerie gerlijk verantwoordelijke partij :
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Overwegende dat nit de stukken tler
aan het bof onderworpen rechtspleging
niet blijkt dat de voorziening van aanlegster is betekend geworden aan verweerder
Dupont tE>gen wie zij gerlcht is; dat de
voorziening derbalve niet ontvankelijk is
(Wetboek van strafvordering, art. 418);
Om clit' retlenen, decreteert tle afstand
van de voorzieningen in zover zij gericht
zijn tegen Billestraet, handelende in zijn
persoonlijke naam; verwerpt de voorzieningen voor het overige; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
24 october 1955. ~ 2° kamer. - Voorzitte·r, H. Fettweis, voorzitter. VerslaggeDe1·, H. Moriame. - Gelijlclni.Clende
conclnsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, cerste advocaat-generaal. - Pleiter,

H. Van Leynseele.
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1° HOOFDELIJKHEID. STRAFZAKEN.
- BURGERLI,JKE VORDERING. - BEKLAAGDE
EN BURGERLIJK VERANT\VO JRDELI.JKE PAR'l'IJ HOOFDELIJK TOT SOHADEVERGOll:OING VEROORDEELD. - l\1IDDEL AFGELEID UI'J' DE ONWETTELI.JKHEID VAN DIE HOOFDELIJKE VEROORDELING. - HOOFDELIJKE VEROORDELING
GEVORDEUD EN NIE'J' BETWIST VOOR DE REOHTER OYER DE GROND. - l\1IDDEL NIET ONTVANKELIJK.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. - BunGERLIJKE VORDERING.- BEKLAAGDE EN BURGERLI.JK YERANTWOORDELI.JKE PARTIJ TOT
SCHADic'iERGOEDING VEROORDEELD. GEEN
VERPLIOHTING, VOOR DE REOHTER, RIJ GEBREK AAN CGNOLUSIEfl, DE Wl<:'l'SBEPALH'G AAN
TE DUIDEN WAAROP DIE VEROORDELING RUST.
1° Is niet ont·wnlcelijk het middel aanvoerend dat het arrest onwettelijlc de
belcla.artfle en de bnr.qerlij 7.: ven~ntwoo1·
deUjlce partij hootdeli.ik tot schadeve·rgoed·ing heett ve1·oordeeld, dan wanneer
v66r de 1·echter over de ,qrond die formeet gevoTderde hoofdelijlcheid niet
betwist werd (1).
2° Het a·rrest dat de belclaagde en de bu·r_qerlijlc verantwoordelijlce partij hoofdeUjlc tot schadevergoedinu ve1·oordeelt,
d·ient, bij gebrelc awn conclttsies op dit

(1) Verbr., 17 september 1951 (Arr. Y e?"b7·.,
1952, biz. 2; Bull. en PASIC., 1952, I, 2); 19 januari 1954 (An·. Yerbr., 1954, blz. 348; Bull.
en PAsrc., 19M, I, 434). Omtrent de hoofdelijke
verantwoordelijkheid in dergelijke zaken, zie
verbr., 19 december 1921 (B1tll. en PAsrc., 1922,
[, 112, en de nota).
VERDR., 1956. -
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p11-nt, de wetsbepaUng niet aan te d1t·iden waa.rop het cUe beslissing doet ntsten.

(MARKOVITOH, T. SOLBREUX.)
ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 maart 1g55 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig mitldel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 25, 26, 30, !l2
en !l3 van clt\ Grontlwet, 1202, 1382, 1383
en 138± van het Dnrgerlijk vVetboek, doordat het bestreden arrest bij bevestiging
in dat opzicht van het beroepen vonnis
aanleggers in verbreking hoofdelijk ver:
oordeeld heeft tot vergoeding van de door
het door beklaagde begaan misdrijf veroorzaakte schade, dan wanneer zodanige
~oofdelijkheid bij geen enkele wetsbepahng tnssen de dader van het misdrijf en
de burgerlijk verantwoordelijke partij ingevoerd wordt, en dan wanneer bovendien
de bestreden beslissing, evenmin als die
welke zij bevestigt, die hoofdelijke veroordeling door het toepassen van enige
wetsbepaling wil rechtvaardigen, doordat
bijgevolg, de bestreden beslissing impli:
ciet tlocb noodzakelijkerwijze uit eigen
beweging een bnitencontractuele lwofdelijkheid gescha]Jen heeft en zich met de
bevoegdheden van de wetgevende macht
ingelaten heeft :
Overwegende dat nit de aan het hof onderworpen stukken blijkt ·dat verweerder,
vanaf zijn stemng van hurgerlijke partij
v66r de correctionele rechtbank en in de
loop van geheel <le navolgende rechtspleging, ertoe geconclmleerd heeft dat aanleggers hoofdelijk zouden veroordfeld
worden tot het betalen van de vergoer1ingen welke hij vorderde;
Overwegenc1e dat nit geen cler door aanleggers genomen conclusies, · noch nit de
andere stukken waarop bet bof acllt vermag te slaan bli.ikt dat aanleggers v66r
de rechter over de grond de eis zouden
betwist llebben in zover hij een hoofdelijke veroordeling beoogde;
Overwegende, enerzijds, dat, aangezien
die eis noch de bevoegdheid, noch <le openbare orde raakt, het hof van beroev niet
verplicht was de wettelijkheid eryan
ambtshalve te onderzoeken;
Overwegende, anderzijds, · dat, aallleggers geen betwisting opgeworpen helJbende no]Jens de ontnmkelijkheid of de
gegrondheid van voOI·meltle eis. de rechter
over de grond niet behoefde · nader aan
te duiden op. welke wets be paling hij zijn
beslissing deed rusten;
Dat bet middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzie-
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ning ; veroorcleelt aanleggers tot de kosten.
24 october 1955. - 2" kamer. - VoorzUter, H. Fettweis, voorzitter. Ferslrtggever, H. Bareel. Gelijklu.idenae
concl-usie, H. Roger. Janssens de Bisthoyen, eerste advocaat-generaal.

clan wanneer 11it cle 1·erJelmaUu over{fele[fcle stu1clwn cle1· rechtspleuing blijlct
rlat een ltittrelcseluit de rninnten van de
[!1'i.jfie, die de integrale telcst van de
akte van voo1·ziening bevatte, aan de
verwee1·der betelcencl wercl.

(FRAPIER, '.r. JAMAR.)
ARRES'.r.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
2e KAMER. - 24 october 1955
vonnis, op 2 april 1!J55 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN te Namen;
ARRES'.rEN. - STRAFZAKEN. - 00NCL")JI. In zover de voorziening gericht is
S1ES v66R DE RECHTER IN HOGER BEROEP. BESLISSING VAN DE EERS'l'E RECH'l'ER EEN tegen de over de tegen aanlegster ingePASSENO AN'l'WOOUD OP DIE CONCLUSIES VER- stelde pulllieke Yordering gewezen beslisS'l'REKKEND. - RECH'l'ER IN HOGER REROEP sing :
NAAR DE REDENEN VAN DE EERS'l'E TIECH'l'ER
Over het enig middel, afgeleid uit de
VERWIJZEND. - BESLISSING IN HOGER BE- . schenc!ing van artikel 97 van de GrondUOEP WE'l''l'ELIJK GEMO'l'IVEEHD.
wet, << doordat het bestreden vonnis ant2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN woord verstrekt noch op de redenen, noch
ARRESTEN. VERZOEK '1'0'1' PLAA'l'S- op het dispositief van de conclnsies welke
SCHOUWING. - VAS'l'S'l'ELLING, DOOR RET door aanlegster regelmatig v66r de CorVONNIS, WAARUI'l' BLIJK'l' DA'l' DIE MAA'l'RE- rectionele Rechtbank te Namen genomen
GEL ZONDER VOORWERP IS. - GE'IIOTIVEER- werden ll :
DE VERWERPING.
Overwegende dat aanlegster, tot betwis3o VOORZIENING IN VERBREKING. ting van de gegrondheid van de tegen haar
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR DE voorgebrachte telastlegging, voetgangster
BURGERLIJKE PARTIJ. - GROND VAN NIET- zijnde, de rijbaan gevolgd te hellben,
ONTVANKELIJKHEID HIERUI'l' AFGELEID DA'l' « dan wanneer de openbare weg van een
ENKEL EEN UIT'l'REKSEL UIT DE AKTE VAN begaanbaar en niet belemmerd voetpad
VOORZIENING BETEKEND WERD. - BETEKE- voorzien was ll, bij conclusies deed gelclen
NING VAN DE GANSE 'l'EKST VAN DE AK'l'E VAN << dat zij enkele meters v66r het punt cler
VOORZIENING DOOR DE S'l'UKKEN DER RECHTS- aanrijding rechtmatig de rijbaan volgde
PLEGING BE:WEZEN. - GROND VAN NIE'l'-ON'l'- vermits er op die rijbaan noch links, noch
VANKELIJKHEID IN FEI'l'E NIE'l' OPGAAND.
rechts een voetpad lag; dat concluclente
dlls met het volste recht het linker voet1° De rechtM in hoge1· be1·oep, die naar pad mocht nemen hetwelk verder dan het
de redenen van de eer·ste rechter verrechter voetpad liep; clat in die omwijst, beantwoorat de v66r hem genastancligheden aan concludente niet mag
verweten worden zich op de rijbaan bemen conclltsies, wanneer die redenen
vonden te hebben op de plaats welke de
een vassend antwoord op de v66r hem
verbalisanten als die van het ongeval
gestelde eis of verweerrniddelen veraangeduid hebben JJ; clat zij de rechtbank
strelclcen (1).
2° Verwerpt bij een gernotiveerde beslis- in hoofdorde verzocht « alvorens recht te
spreken, een schouwing van de plaats te
sing een ve1·zoelc tot plaatsschou.wing
gelasten, ten eincle de feitelijke omstanhet vonnis waa1·uit blijlct dat de aangedigheden nader te bepalen welke onvol1Jraagde maatTegel wegens doo1· de deleclig en onvolkomen door de verbalisanbntten in het licht geb·rachte el'ementen
ten beschreven werclen Jl, en, subsidiair,
zonder voo·rwerp is (2) •
<< voor recllt te zeggen dat concludente
3° Gaat in jeite niet 011 de floor de bezich, om reden van de gelegenheid der
klcwgde t11gen de 1·oo·1·z·ieniny van de
plaats waar het ongeval zich voorgedaan
· burgerlijlce 11artij opgeworpen groncl van
heeft, rechtmatig op de rijbaan bevoncl,
niet-ontvanlcelijlvheicl die hientit wor·dt
toen zij door beklaagde Jamar omvergea.fgeleid dat hem en/eel een lt'itt·relcsel ltit
reclen werd ll ;
cle alcte van voorziening betelcend werd,
0Ycrwegende, enerzij.cls, dat de recllter
oYer de groncl souverem oorcleelt of een
daad Yan onderzoek noclig is om zijn
(1) Verbr., 6 en 13 juni 1955 (Bull. en PAsrc.,
overtuiglng te vormen;
1955, I, 1088 en 1109).
Overwegende, anderzi,icls, dat de bestre(2) Verbr., 5 mei 1955 (Bull. en PAsrc., 1955,
clen beslissing, om aanlegster uit hoofcle
I, 966).
van de haar ten laste gelegcle feiten te
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de eerste rechter, cUe erop wijst « dat
Simone Frapier sclmld draagt wijl zij
het midden van de straat gevolgd heeft,
dan wanneer deze van begaanbare en niet
belemmerde voetpaden voorzien is; ... dat
zij, op !le plaats van het ongeval, rechts
van haar over een begaanbaar en niet.belemmerd voetpad beschikte; dat zij, in
plaats van zich op het voetpad te begeven,
bij het nemen van een richting geaarzeld
heeft, en daarop plots een zijbeweging
naar links toe gemaakt heeft »;
Dat deze feitelijke vaststellingen van
de eerste rechter de beweringen van aanlegster met betrekking tot het ontbreken
van een voetpad tegenspraken en aan het
verzoek tot plaatsschonwing zijn voorwerp deden verliezen;
Dat de correctionele rechtbank, door
naar bedoelde vaststellingen te verwijzen,
een passend antwoord op de conclnsies
van aanlegster verstrekt heeft en de bestreden beslissing wettelijk gemotiveerd
heeft;
·
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de snbstanWlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de bnrgerlijke vordering
van verweerder Jamar tegen aanlegster
gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegster geen bijzonder middel inroept;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de burgerlljke vordering
van aanlegster tegen verweerder Jamar,
beklaagde gewezen beslissing :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerder afgeleid hieruit
clat aanlegster, burgerlijke partij, met
schending van artikel 418, lid 1, van het
Wetboek van strafvorclering, aan verweerder niet de tekst zelf van de akte
van haar voorziening, maar enkel een
nittreksel nit voormelde akte betekend
heeft;
Overwegende dat nit de stnkken der
rechtspleging, inzonderheid nit het exploot van clenrwaarder Fivet, te Namen,
van 8 jnni 1955, en nit de bijlage erbij,
welke stnkken door aanlegster in origineel overgelegd zijn, blijkt clat te haren
verzoeke en bij vo01·meld exploot aan verweerder betekening gedaan en afschrift
gelaten werd van een nittreksel nit de
minnten welke ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Namen bernsten, en cle integrale tekst van de akte
van voorziening van aanlegster van
12 april 1955 bevatten;
Overwegende dat verweerder nagelaten

heeft de hem door cle optredende deurwaarder gelaten afschriften van voormelde exploten en voormeld nittreksel aan
het hof over te leggen;
Dat de grond van niet-ontwmkelijkheicl
in feite niet opgaat;
Over de voorziening :
Overwegende dat a:anlegster geen middel inroept;
Om <lie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot cle kosten.
24 october 1955. ~ 2e kamer. - Voo;·z-itter, H. Fettweis, voorzitter. Ferslag_qeve;·, H. Moriame. - Gelijkltticlende
coiwlusie, H. Roger Janssens cle BisthoYen, eerste aclvocaat-generaal.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- VoRM. - STRAFZAKEN.- VooRziENING
DOOR HET BES1'UUR VAN FINANCIEN, VERVOLGENDE PARTIJ. - NIET BE'l'EKEND. - VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.
- INVOER VAN GOEDEREN ONDERWORPEN AAN
HE'J' REGIME DER VERGUNNINGEN. - GOEDEHEN ONDER DEKKING VAN EEN ONGELDIGE VEEGUNNING INGEVOERD. - INVOER VOOR HET INWERKING'l'REDEN VAN DE WET VAN 30 JUNI
1951. - MISDRIJF.
3° VOORZIENING IN VERBREKING.
- TERMIJN. - S'l'RAFZAKEN. - DOUANE'i
EN ACCIJNZEN. - BESLISSING IN LAA'l'STE
AANLEG W.AARBIJ DE BEKLAAGDE BIJ VERS'l'EK
VEROORDEELD WEED. - VOORZIENING DOOR .
DE VERVOLGENDE PARTIJ GEDUHENDE DE GEWONE TERMI,JN VAN VERZE'J'. - NIE'l'-ON'l'VANKELIJKHEID.
4° VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - DOUANEN EN ACCIJNZEN.
- HOOFDQEVANGENISS'l'RAF. - VOORZIENING
DOOR HET BESTUUR. - NIET-Oll'l'VANKELIJKHEID.
5° VOORZIENING IN VERBREKING.
S1'RAFZAKEN. - DOUANEN EN ACCI,JNZEN.
- VOORZIENING DOOR HET BES1'UUR 'J'EGEN
DE BESCHIKKING VAN EEN ARREST BE'l'REFFENDE DE HOOFDGEVANGENISS'l'RAF. AFS'l'AND. - GEEN GELDIGE AFS'l'AND.
1° Is niet ontvanlceUjl,; de door het bcstutw van financWn, ver·volgencle partij
ingestelde voorziellinrJ, rUe niet betelcencl werd aan de pa'I"Uj te{fen welke
z·ij ge,richt is (1). (Wet b. van strafv.,

art. 418.)
(1) Verbr.; 16 maart 1953 (Bull. en PAsrc.,
1953; I, 537).

-

132

2°

Zclfs v06r hct inwerlt:ingtr·crlen van
de wet van 30 j'uni 1951. die de fl·rnagwijdte van de wet van 20 decembm·
1897, bet•rejJ'ende de 7JctengeUng van de
sluilchnndel inzalce goeder·en wanr·vnn
in- wit- of doorvom· ver·7Joden is, uitge7Jr·cid hecft, wns het ·invoeren, zonder
geldige ver·gtmning, 'l'nn goederen, die
lcnwhtens het 7Jesluit vnn de Regent
van 15 december· 1944 (gewijzigd 7J·ij rUt
ran 29 }uni 1946) nan het Teg·ime de·r
t·ergmmingen onfleTwonwn waTen krachtens art·ikel 8 vnn tle wet vwn 30 jun·i
1.9Ji, 111 et fle 7Jij nrt-ikel 1 vnn fle wet
·!Jan 2!J clecem-7Je·r 1897 gestelde strntfen
7Jestmft (1).
3° Js niet ontvanlcelijl,; de voorzien-ing flie
floor het best'ltW' vnn finrmciiin, 1Je'l"volgcnae tJaTtij, gellnrcnrle rle gewone ter·Jni.jn vnn verzet van de lieh·langfle ingestelfl wer·d tegen fle liesliss·in{f rUe cleze
7Jij ·uerstelc 't'eroorclcelt (2).
4° Het liestuur 'l'wn finnncii:in is niet ontvnnlcel-ijlc om zich in verb·relcing te
·voor.zien te{fen ae 7Jcslissing clie ·in znlcen
-rrw i:~/n·eulwn OJJ de wetten betretfenlle
rle tlunnnen en accijnzen weigert een
hoofrl{fevnngenisstntf ·wit te StJ·relcen (3).
5° .Anngez·ien het bestu-ur van finnncii!n
geen hoedan·igheitl heeft om nfstantl te
doen van de vonlering tot toetJnss·ing
van de hoofclgevnngenisstraffen, lcun
het n·iet geldi.{f njstund aoen van tle
voorz·iening cl·ie het teqen de beschiklcinlJCn vrtn een arrest IJet·rejJende lle toetJassinq ·vun cl·ie st·mjj'en /weft ingesteltl (4).
(BELGISCHE

STAA'f, MINIS'l'ER VAN FINANCIEN,
T. ASPIS EN ANDEREN.)
ARHEi:lT.

HET H O:IJ' ; - Gelet op liet ·llestreden
arrest, ov 1•5 februari 1955 g·ewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
I. In zover de voorziening tegen Bruno
Barbe, Sarah l\1iedzianogora, Gaston
Boos en cle vennootscha11 Dacob1.1, gericht
is :
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging niet blijkt dat de door aanlegger als vervolgende partij ingestelde
voorziening zou betekcntl geworclen zijn
aan voormelde 11artijen tegen wie zij gericht is; dat zij derhalve niet ontvankelijk is;
(1). Verbr., 31 mei 1954 (A1·r. Ye•·b•·., 1954,
blz. 629; Bull. en PAsrc., 1954, I, 839).
(2) Verbr., 7 december 1954 (A•·•·. Yerb1·.,
1955, blz. 250; Bull. en PAsrc., 1955, I, 345, en
nota 2).
(3) Verbr., 3 mei 1954 (AlT. T'e•·b•·., 1954,

II. In zover de voorziening tegen de
anclere in de zaak betrokken partijen gericht is :
1° Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, en 1319 van het Burgerlijk
Wetboek:
01·erwegencle dat het middel noch de
eis, nocl1 het verweer, noch de exceptie
aangeeft welke ntet behancleld zouden
geworden zijn, en niet aanduidt waarin
het aan de conclusies verschulcligcl geloof
zou g·eschonden geworden zijn;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
2° Over het tweede middel, afgeleid nit
cle schending van de artikelen 25, 26, 28
van cle wet van 17 april 1878 l.Jevattenue
de voorafgaande titel van het Wetboek
van rechtspleging in strafzaken, doorclat
het bestreclen arrest de pul.Jlieke vordering met betrekking tot cle fei ten 1 tot 7
door verjaring vervallen verklaard lweft :
Overwegende dat het middel niet aancluidt waarin de wetsbepalingen welke
het inroept zouden geschonden geworden
zijn;
Dat het dienvolgens niet ontvankelijk
is;
3° Over het .derde middel, door aanlegger afgeleid uit de schending van de artikelcn 1 van de wet van 20 december
1897, gewijzigd bij de wet van 20 juni
1951, 9, 19 en volgende van de wet van
6 april 1843, en, over het middel van
ambtswege, afgeleid uit de schending van
dezelfcle wetslJepalingen en van de artikelen 1 van het liesluit van de Regent van
15 december 1944, gewijzigd bij het besluit van de Regent van 29 juni 1946, van
de wet van 18 juni 1947, tot bekrachtiging
van die besluiten, van de artikelen 1 en
3 van de wet van 30 juni 1931, gewijzigd
bij artikel 2 van de wet van 30 juli 1934,
doordat het bestreclen arrest ten onrechte
cle v66r het 'inwerkingtreden van de wet
van 30 juni 1951 gepleegde feiten aangeduid in de dagvaarding onder nummers 8
tot 8-i en 88 tot 92 niet strafbaar verklaart, en verweerders, clie wegens die
feiten vervolgd werden, van de vervolging
ontslaat :
Overwegende dat uit de in het miudel
aangeduide wetsbepalingen blijkt dat het
invoeren, zonder vergunning, van goederen die krachtens het besluit van 15 december 19-14, gewijzigd bij het besluit van
29 juni 19!6, aan het regime der vergunning·en onllerworpen zijn, een inbreuk
blz. 562; Bull. en PASIC., 1954, I, 735, en nota 2,
blz. 736).
(4) Zie verbr., 19 januari 1953 (A>T. Yerbr.,
1953, blz. 319; B-ull. en PAsrc., 1953, I, 34•1, en
nola 2).

-133uitmaakt op die ter uitvoering van de
wet van 30 juni 1931 gewijzigd bij de wet
van 31 juli 1934 genomen besluiten, en dat
dergelijke inbreuk krachtens artikel 3
van de wet van 30 juni 1931 met de bij de
wet van 20 december 1897 bepaalde straffen bestraft wordt, dit wil zeggen met de
bij artikelen 19 tot 26, 28 en 30 van de wet
van 6 april 1843 gestelde straffen;
Overwegende dat een invoer zonder
geldige vergunning ·met een invoer zonder
Yergunning gelijkstaat;
Overwegende dat het dus onjuist is dat
zodanig feit slechts sedert het inwerkingtreden van de wet van 30 juni 1951 strafbaar is;
Dat deze wet weliswaar de draagwijdte
Yan de wet van 20 december 1897 uitgebreid heeft, maar dat het niet bij deze
wet is dat de in voormelde wet vervatte
strafbepalingen op de inbreuken op het
besluit van de Regent van 15 december
19H toepasselijk gemaakt werden;
Overwegende dat het bestreden arrest,
wijl het anders beslist heeft, de in het
middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
4° In zover de voorziening gericht is
tegen de !Jeschikkingen van het arrest betreffende de in de dagvaarding onder
nummers 85, 86 en 87 omschreven feiten :
a) Ten aanzien van de beslissing waarbij die feiten ten laste van Van Dyck
niet bewezen verklaard werden :
Overwegende dat geen middel ingeroellen wordt;
b) In zover bij het arrest veroordelingen ten laste van Berg, Fiederer en
Aspis u~tgesproken werden :
Overwegende dat het bestreden arrest
ten opzichte van verweerders Berg, Fiederer en Aspis bij verstek uitgesproken
en hun niet betekend werd;
Overwegende dat bewust arrest, in zover daarbij te hunnen laste veroordelingen uitgesproken worden, vatbaar was
voor verzet hunnerzijds ten dage der
voorziening;
Dat de voorziening dienvolgens tn die
mate niet ontvankelijk is;
In zover het arrest Berg .en Fiederer
van de door de eerste rechter uitgesproken gevangenisstraffen ontlast;
Overwegende dat het bestreden arrest
in dit opzicht aileen door het openbaar
ministerie bij het hof kon worden aangebracht, het bestuur daartoe niet bevoegd zijnde;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de afstand van de
voorziening van de administratie ten aanzien van die beschikkingen van het arrest
niet geldig is, naardien die afstand niet
kan beschouwd worden als, vanwege het

bestuur afstand van de vordering ten gevolge hebbend;
Dat immers het bestuur geen hoedanigheid heeft om afstand te doen van de
vordering tot toepassing van de gevangenisstraffen, welke aileen aan het openbaar ministerie toel>ehoort;
En overwegende dat, behoudens de onwettelijkheid waarop in het derde middel
werd gewezen, de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de gedeeltelijke afstand van de
voorziening; verbreekt het bestreden arrest in zover het, beslissend over de feiten 8 tot 8! en 88 tot 92 der telastleggingen, die feiten niet straf!Jaar verklaart
en verweerders, welke nit hoofde van die
feiten gedagvaard werden, van rechtsvervolging ontslaat, dit wil zeggen Aspis,
Berg, Castus, Daelemans, R. Dekkers,
De Mol, Deplus, Fiederer, Antony Ruys,
Luc Ruys, Willem Ruys, Sigal, Van
Dyck, A. Vilmos, B. Vilmos, Wielemans,
de vennootschap in gemeenschappelijke
naam << Ruys & Cie J>, de vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid << Ed. Dubois et Fils >J; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de hiervoren opgesomde Yerweerders tot de
helft der kosten, de wederhelft ten laste
van de Staat blijvend; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
24 october 1055.

~ 2e kamer. -· VoorH. Fettweis, voorzitter. - Ve1·slauuever, H. Bayot. Gelijlclttidende
conclttsie, H. Roger Janssens de Disthoven, eerste advocaat-generaal.
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1° MISDRIJF. -

24 october 1955

BEKLAAGDE VERVOLGD "GIT
HOOFDE VAN ONVRIJWILLIGE DODING BIJ GEBHEK · AAN VOORUITZICH1' OF VOORZOHG EN
VAN VRIJWILLIG VERZUIM AAN VERSTREKKING
VAN ZORGEN HEBBENDE DE DOOD VAN DEZELFDE
PERSOON 'l'EWEEGGEBRACHT ZONDEH HET OOGMERK OM TE DODEN. - J\IIISDRI.TVEN EEN
ENIG Sl'RAFBAAH FElT UlTJioiAKEND.
2° STRAF. -AR-REST WAARBIJ DE BEKLAAGDE SCHULDIG VERKLAAHD WERD AAN ONVHIJWILLIGE DODING, BIJ GEBREK AAN VOORUITZICHT OF VOOHZORG, ALSOOK AAN VRIJWILLIG VERZUIM AAN VERSTREKKING VAN ZORGEN
HEBBENDE DE DOOD VAN DEZELFDE PERSOON l'EWEEGGEBHACHT ZONDER HE'I' OOGMERK OM l'E
DODEN. - ARREST '!'WEE S'I'RAFFEN UITSPREKEND. - 0NWETTELIJKHEID.

-1341" Wannee1· een zelfde belclnagde vervolgd wordt 11.# hoofde van on'l:ri,iwUlige doding bij gebrelc aan vooruitz·icht
of voorzorg en van vrijwilUg verzni1n
aan ventreJ,;king van za1·gen hebbende
de dood van· dezelfde per soon teweeggebrncht zonder het oog-rne1·1c om te rioden, mnlcen die twee rnisrlrijven een
enig strnjbnnr feit wit.
2o Is onwettelijk het wijzen vnn twee
onde1·scl.e-iden st·rnfjen ten lnste vnn een
zelfde belclnngde, d·ie sch'llldig verlclan1·d
wordt nnn onvrijw-illige doding, bij gebrelc nnn vooruitz·icht of voorzorg, nlsook ann vrijwilUg verzwim nain verstrelclc-ing vnn zorgen hebbende de dood van
dezelfr].e persoon teweeguebrncht zonde·r
het oogme1·k om te doden.
(WILLOT, '1', DELFOSSE EN ANDEREN,)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 aDril 1955 gewezen door bet
Hof van beroep te Brussel;
I. In zover de voorziening tegen de
over de publieke vordering gewezen beslissing gericht is :
Over het mitldel van ambtswege, afgeleicl uit de s<Jhending van de artikelen -!01,
401bis, 418 en 419 van het Strafwetboek :
Overwegende dat het hof van beroep
twee straffen ten laste van aanlegger uitspreekt, de eerste uit hoofde van onvrijwillige doding van Gisele Pilosio, de
tweede uit hoofde van vrijwillig verzuim
aan verstrekking van zorgen hetwelk de
dood van vciormelde Gisele Pilosio teweeggebracht heeft, zonder het oogmerk .om
te doden :
Dat het hof .zijn beslissing twee straffen
te vellen hierop steunt dat « de bij het
hof aanhangige strafbare feiten in wei·kelijkheid door twee opeenvolgende misdrijven worden uitgemaakt )), en hierop
dat « die twee misdrijven door onderscheiden materil~le feiten worden uitgemaakt en dat,. amlerzijds, vermits doding
door onvoorzichtigheid elk strafbaar inzicht uitsluit, zij evenmin door eenheid
van oogmerk verenigd zijn ));
Overwegende dat het bestaan van elk
dier misdrijven de dood van het slachtoffer als wettelijke voorwaarde vereist;
Dat hiernit noodzal;:elijk voortvloeit dat
dit zelfcle materieel element aan beide als
bewezen beschouwde misdrijven gemeen
was en dat die misdrijven enkel door dat
element konden volvoerd worden;
Dat die twee misdrijven mitsclien een
enig strafbaar feit uitmaakten;
Waaruit volgt clat het bestreclen arrest,
door twee ·straffen te wijzen, de in het

middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
II. In zover de voorziening tegen de
over de burgerlijke vorcleringen gewezen
beslissing gericht is :
Overwegende dat de verbreking van de
over de publieke vordering gewezen beslissing de vernietiging met zich brengt
van de over de burgerlijke vorderingen
gewezen beslissing welke het gevolg er
van is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de klmt van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik ; veroordeelt verweerders tot de
kosten.
24 october 1955. ~ ze kamer. - Voorzitter, H. JJ'ettweis, voorzitter. Verslngueve·r, H. Moriame. ~ Gelijlclt~idende·
conclu.sie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleite1·s, HH. Delacroix en

Strnye.
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25 october 1955

INKOMSTENBELASTINGEN.

BUI'l'ENGEWONE AANSLAGTERMI,JNEN. TERMIJNEN RIJ BESLUI'l'WET VAN 17 DECEMBER
1942 TOT 1 JUNI 19!9 OPGESOHORST, EN NIET
YERLENGD.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN. -

RAMING VAN DE BELASTRAHE GRONDSLAll, RAMING BIJ i•ERGELIJKING KRAOHTENS tiRTIKEL 28 VAN DE SAMENGESOHAKELDE WE'l"l'EN,
RAMING DIE DE \'ERGELIJKING NIET UIT.SLUI'l' MET DE INKO:N!Sl'EN YAN 8001{'l':JELI,TKE
BELASTINGPLICH'l'lGEN WIEH AANSLAG TEN GEYOLGE VAN EEN WIJZ1GINGSRERIOHT OF VAN
EEN AANSLAG VAN AlviBTS~NEGE GEVESTIGD IS.

1° Alhoewel zij vervnltennijnen zi,in, we1··

den de bi:i artikel 7'4 ·vnn de snmengeschalcelde wetten betrefjcnrle de inkomstenbelnstingen uesteltle tennijnen bij
1Jesluitwet vnn 17' december 194'2 op,qescho!·st, en niet vedenod tot de clntum.
van het beslll.it vnn de Re,qent van 1 .illni
1949, wnarb·ij het te1"ll·flbrenuen vnn
llet le,qe·r OlJ v1·edesvoet uUgevnnnUgll

weni (1).
2° N ooh artiluel '28 van de samengesohakelde wetten, hetwelk

bepac~lt

rlat, b·ij

(1) Verbr., 23 februari 1955 (Arr. Yerbr.,
1955, blz. 535; Bull. en PASIC., 1955, I, 692, en
de conclusies van de B. procureur-generaal
R. li~Lyoit de Termicourt) ; 24 mei 1955 (A,.,..
Yerb1·., 1955, blz, 799; Bull. en PASIC. 1955,
I. 10M)
'

-135en 65 van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, 1315
van het Burgerlijk Wetboek, 97 en 110
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest, om aanleggers beroep als niet gegrond te verwerpen, na erop gewezen te
hebben dat de administratie, om de navorderingen van rechten van 1946 en 1947
te vestige~),, de in de artikelen 28 en 55
van c1e samengeschakelde wetten omschreven procedure tot wijziging, gevolgd
had, en zonder vast te stellen dat de tiskale commissie geraadpleegd werd en de
door de administratie bepaalde aanslagbasissen bevestigd had, beslist dat op
(QUINET, 1'. BELGISCHE S'J'AAi',
aanlegger « de bewijslast van het juiste
MINISTER VAN FINANCIEN.)
cijfer van zijn inkomsten rust, ten einde
het nit de toepassing van· artikel 28 blijARREST.
kend wettelijk vermoeden van soortgelijkHET HOF; - Gelet op het bestreden heid te niet te doen ll, dan wanneer
anest, ov 16 januari 1954 gewezen door krachtens artikel 55 van· bovengemelde
wetten, wanneer, zoals ten deze, een rehet Hof van beroep te Luik;
gelmatige aangifte ingediend werd en het
Overwegende dat, aanlegger in zijn me- geschil niet aan de fiskale commissie
marie van antwoord, geen grond van niet- voorgelegd is geworden, de bewijslast
ontvankelijkheid aan de voorziening te- van het bedrag van de door haar aangegengeworpen l1eeft;
slagen inkomsten op de administratie rust,
Dat het hof dienvolgens geen acht kan en de belastingplichtige niet gehouden is
slaan op de door aanlegger nedergelegde het jnist bedrag van de belaste inkomsten
memorie van wederantwoord;
te bewijzen, en doordat het arrest verOver het eerste middel, afgeleid nit de klaart « dat ten deze, de, vergelijking OD
schending van de artikelen 110 van de passende wijze geschied is met vleeshouGrondwet, en 74, paragraaf 1, van de wers die, evenals verzoeker, vlees bij
bij besluit van 31 juli 1943 samengescha- de voet kopen ll, dan wanneer uit geen
kelde wetten betreffende de inkomsten- enkel stuk van het aan het hof van bebelastingen doordat het bestreden arrest roep voorgelegd dossier blijkt dat de
beslist dat de over het dienstjaar 1950 vleeshouwers die als soortgelijke belasbij navordering van rechten van, 1947 ge- tingplichtigen verkozen werden hun vlees
vestigde a an vullende aanslagen in de be- inderdaad bij de voet gekocht hadden :
drijfsbelasting, de nationale crisisbelasOver het eerste onderdeel :
ting en de aanvnllende personele belasting wettelijk zijn, dan wanneer, die aanOverwegende dat het bestreden arrest
slagen te laat gevestigd werden, vermits zijn beslissing niet uitsluitend steunt op
het kohier waarop zij gebracht werden het gecritiseerd motief, volgens hetwelk
op 30 december 1950 nitvoerbaar ver- de bewijslast van het juist bedrag zijner
klaard werd, dit is na het verstrijken van inkomsten op aanlegger zon rnsten;
de bij voormeld artikel 74 gesteide terDat immers, het. hof van beroep, het
mijn van drie jaren welke, in onderhavig beginsel prijsgevend dat het aldus vergeval, op 31 december 1949 verstreek :
keerdelijk gesteld had, bij het onderzoeOverwegende dat alhoewel de bij arti- ken van de grieven welke aanlegger tekel 74 van de samengeschakelde wetten gen de aangewende wijze van taxatie
betreffende de inkomstenbelastingen ge- deed gelden, aan de hand van de door
stelde termijnen vervaltermijnen zijn, aanlegger voorgebrachte gegevens de wetzij bij de beslnitwet van 17 december 1942 telijkheid van de toepassing en de beopgeschorst en niet verlengd zijn gewor- wijskracht van de vergelijkingspunten
den tot de datum van het besluit van de die krachtens artikel 28 der samengeschaRegent van 1 jnni 1949, waarbij het te- kelde wetten door de administratie ingerugl.Jrengen van het leger op vredesvoet roepen werden onderzoekt;
Overwegende, in dit opzicht, dat nit
uitgevaardigd werd;
Dat hieruit voortvloeit dat, vermits de het hierna op het derde middel gegeven
ter zake toepasselijke termijn van drie antwoord blijkt dat die andere motieven
jaar slechts op 1 jnni 1949 ingegaan is, van het bestreden arrest de bestreden bede betwiste aanslagen geldig op 30 decem- slissing rechtvaardigen;
Dat eruit volgt dat het middel, wijl
ber 1950 op het kohier gebracht werden;
het een overbodige reden bestrijdt van
DaJ het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid nit belang ontbloot is;
de schending van de artikelen 25, 28, 55
Over het tweede onderdeel :
gebrek aan bew,ijskr·achtige gegevens,
de a.anslau, op bij vergelijlcing bepaalde
inkomsten wordt gevestigd, noah enige
andere wetsbepaling uit de vergelijMn,qspunten, waarvan de administratie
lcrachtens voormeld artikel 28 gebruik
ma,q maken, de inlcomsten van soortgeUjlce belastingplichtigen sluit wier aansla,q ten gevolge van een wijzigingsbedoht of van een aanslag van ambtswege
gevestigd is zonder aanleiding te hebben
gegeven tot een r·eclamat-ie in de bij de
wet bepaalde vormen en termijnen.
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Overwegende dat het middel enkel tegen een feitelijke beoor<leling van tie
rechter over de grond opkomt, dat dergelijke beoordeling het controlerecht van
het hof ontgaat;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 28 en 62 van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, 1315 van het
Burgerlijk Wetboek, 97 en 110 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
aanneemt da t de a<lministratie, tot toe]mssing van voormelcl artikel 28, de winsten of baten welke krachtens artikel 25,
1 o, in hoofde van aanlegger belastbaar
zijn bepalen mag door als dienstige vergelijkingspunten uit te kiezen, niet enkel
van winsten of baten van soortgeli.ike
belastingplichtigen welke blijken nit spontane aangiften van deze of uit wijzigingsberichten waarmede de belanghebbemlen
uitclrukkelijk hun instemming betuigd
hebben, doch zelfs van winsten of baten
van soortgelijke belastingplichtigen cUe
be]1aald worden cloor middel van procedures tot wijziging of Y[lll aanslag van
ambtswege, waarin de belastingplichtigen
stilzwijgend berust hebben, dan wanneer
vermits laatstbedoelde raming·en door de
administratie zelf gedaan, en waarop
geen regelmatige reclamatie is gevolgd,
niet werkelijke, docll vermoedelijke inkomsten tot voorwerp llebben, die ramingen noch op zichzelf, nocll wegens de stilzwijgende instemming van de belanghebbende belastingplichtigen, tot grondslag
van llet in artikel 28 van de samengeschakelde wetten omschreven vermoedens dienen kunnen :
Overwegende dat noch artikel 28 van de
samengeschakelde wetten, hetwelk bepaalt dat, bij gebrek aan bewijskrachtige
gegevens, de aanslag op bij vergelijking
bepaalde inkomsten geschiedt, noch enige
andere wetsbepaling uit de vergelijkingspunten, waarvan de administratie krachtens voormelcl artikel 28 gebrnik mag
maken, de inkomsten sluit van soortgelijke belastingplichtigen wier aanslag gevestigd werd ten gevolge van een wijzigingsbericht of van een aanslag van
ambtswege, zonder aanleiding te hebben
gegeven tot een reclamatie in de bij de
wet bepaalde vormen en termijnen;
Dat die vergelijkingspunten vaste en
bekende feiten uitmaken, waarvan de afgeleide gevolgtrekkingen als feitelijke
vermoedens mogen ingeroepen worden
om, bij ontstentenis van bewijskrachtige
gegevens, de belastbare grondslag van de
in het 1 o en het 3° van paragraaf 1 van
artikel 25 der samengeschakelde wetten
omschreven inkomsten ·te bepalen;
Overwegende dat, terzake, de rechter
over de grand cle bewijswaarde van die

vermoederi.s souverein in feite beoordeeld
heeft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
25 .october 1955. - 2° kamer. - Voo-rz'itter, H. Giroul, raadsheer waarnemen<l
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Moriame.
Gelijkl1tidende conclus·ie, H. Ganshof
van der Meersch. - Pleiter-s, HH. Mer-

cenier (van de Balie bij het Hof van beroep te Luik) en Van Leynseele.

2"
1°

KAMER.-

25 october 1955

INKOMS'J'ENBELASTINGEN.
VERBETE3ING VAN EEN ONJUIS1' BEVONDEN
AANGlF'l'E. GEEN VERPLICHTING, VOOR DE
'l'AXERENDE AMB'l'ENAAR VOOR RET ZENDEN VAN
HET BERICH'l' VAN WIJZIGING DE REDENEN
WELKE HET WI.JZIGEN VAN HET BEDRAG ZI.JNER INKOMSTEN RECH'l'VAARDIGEN AAN DE BELASTlNGPLlCHTIGE 1\fEDE DE DELEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.

-

VERBE'l'ERING VAN EEN ONJUIST BEVOI\'DEN
AANGIFTE. BERICH'l' VAN WIJZIGING.
AARD EN DRAAGWIJDTE.
~

INKOMSTENBELASTINGEN.
VERBETERING VAN EEN OXJUIS'l' BEI'ONDEN
AANGIF'l'E. -- BERICH'l' VAN WLJZIGING. BERTCH'!' AAN GEEN BIJZONDER!c VORM ONDERWORPEN, DOOR AAN DE BELANGHEBBENDE DE
~£0GELI JKI-IEID DIENEND TE VERSCHAFFEN DE
GE3RONDIIElD ERYAN 'l'E BEOORDELEN.

1° Pa·ragruaf 1 ·va.n artikel 55 der sctrnengeschakelde wetten legt aan de tawe1'ende atnbtenaar de verplichting 01J enl<el bij het zenden van een be-richt van
wijziuing cle reclenel~ weUce het wijzigen
van het beclrau zij-lier inlcomsten rechtvaa.nz.igen nan cle belctstinU)JUchti{fe
mede te delen en bCJJaa.lt niet dat het
bestu·tw [!Cho11clen ·is de redenen aan te
cl·uiclen die lle wijz·iging wettigen, maar
wel dat het die reclenen wellce, « naa.1·
zt:rn mening )), de wijzi.ging wettigen
dient te vermelden.
2° Het zenden aan de belastingplichtige
van een be1·icht van tvi.jziging, dat
slechts een antwerp van wijz-iging van
de anng·i.fte nitmnalct en het ve1·trelcpunt
·van gebeu1·lijlce besprekingen tussen de
fisctts en de belastingplicht-i[!e 1titmankt,
sl1t-it niet in zich de verwe-rping van de
nang·itte, aangez·ien, ·in clit stadium, de
admin·istratieve proceam·e geen andm·
cloel heeft clan clc belanghebbende nopens de wijzigin[!en weUce het best·um·
-voornemens is awn zijn aangifte te bren-
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-137(len i.n te z.ichten, opclat hij i·n de mo,qelijlcheicl gesteld wot·de die wijzig·ingen
te aanvaarden, te betwisten of op gepasten tijde zijn opmm·l.'·inuen te rl.oen
uelden, cUt niles zonde1', v66'1' het verstrijken vnn de termijn van twintlg
dauen, enigerlei w·ijziging in het 1·egime van de bewijslast te brengen (1).

(Samengeschakelde wetten, art. 55, paragraaf 1.)
3° T1e1·mits het bedcht van wijziging,
waarbij het besttttw aan de belastingplichtiue lcennis geeft van het cijfer
dat het voonwmens is in de plaats van
het cijfm· der aangifte te stellen, niet
aan enir1e bijzonclere vo1·m onderworpen is, voldoet het ann het voorschrift
van de wet wnnneer het aan de belanghebbende de mouelijkheid ve1·schnjt de
geurondheid e1·van te beoordelen. (Sa-

mengeschakelde wetten, art. 55, par. 1.)
(BREUER, '1'. BELGISOII STAAT,
MINISTER VAN FINANCiiGN.)
ARRES'f.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op G maart l!JM gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
scllending van artikel 55 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, <loonlat het bcstreden arrest heslist dat «de taxerende ambtenaar
die een aangifte onjuist bevindt, de redenen welke tot zijn beslissing leiden niet
belloeft te rechtvaarcligen )) ; dan wanneer
bij bovengemeld artikel 55 aan het hestuur wordt voorgeschreven de redenen
te vermelden welke, naar zijn mening, de
wijziging wettigen, wat voor het bestuur
ile verplichtlng in zich sluit de redenen
van de verwerning van de aangifte te vermelden :
·
Overwegende, dat lloewel het hestreden
arrest, enerzijds, luidt dat ile taxeremle
_ambtenaar die een aangifte onjuist be>indt, zijn oordeel niet behoeft te rechtvaardigen, het anderzijds, erop wijst, op
grond van de feitelijke gegevens der zaak,
dat het aan de belastingplichtige gezonden bericht van wijziging in voldoende
mate de redenen kenbaar maakt w<>lke
het wijzlgen van het bedrag der inkomsten rech tvaardigen;
Overwegende dat paragraaf 1 van artikel 55 der samengeschakelde wetten aan
de taxerende amhtenaar in dit opzicht
(1) Zie verbr., 12 december 1932 (Bull. en
PAsrc., 1933, I, 49); 21 november 1939 (ibid.,
1939, I, 485) en 3 mei 1955 (Arr. Yerb1·., 1955,
biz. 731; Bull. en PAsrc., 1955, I, 959).

enkel een Yerplicllting oplegt hij het zenlien van een bericht van wijziging, waar
die paragraaf het bestuur oplegt niet de
redenen welke de wijziging wettigen,
maar wel die welke, « naar zijn mening ll,
de wijziging wettigen te vermelden;
Dat het zenden van een bericht van
wijziging slechts een ontwerp van wijziging van de aangifte uitmaakt;
Dat het mededelen van dit ontwerp aan
de belastingplichtige, hetwelk het vertrekpunt van gebeurlijke besprekingen
tussen de fiscus en de belastingplichtige
uitmaakt, derhal>e niet de verwerping
van de aangifte in zich slnit;
Dat in dit stadium, de administratieve
procedure geen ander doel heeft dan de
belanghebbende nopens de WlJZigmgen
welke bet bestuur voornemens is aau zijn
aangifte te brengen in te lichten, opdat
hij in de gelegerJheid gesteld worde die
wijzigingen te aanvaarden, ze te betwisten of op gepasten tijde zijn opmerkingen
te <loen gelden, dit alles, zonder v66r
het verstrijken van ae termijn van twintig dagen, enigerlei wijziging in het regime van de bewijslast te brengen;
Dat, vermits het bericht van wijziging,
waarbij het hestuur aan de belastingplichtige kennis geeft van het cijfer flat
het voornemens is in !le plaats van het
cijfer der aangifte te stellen, niet aan
enige bijzondere vorm onderworpen is,
dat bericht aan het voorschrift van de
wet voldoet wanneer het aan de belanghebbende de mogelijkheid verschaft de
gegrondheid ervan te beoordelen;
Dat het mid del naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest de conclusies niet beantwoord heeft waarbij
aanlegger staande hield dat het bericht
van wijziging onregelmatig was omdat
het niet vermeldt waarom de boekhouding
verworpen werd, noch om welke reden de
belastbare grondslag bij vergelijking met
soortgelijke belastingplichtigen bepaald
werd:
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat het ann de belastingplichtige gezon'den bericht van wijziging in voldoende
mate de rerlenen kenbaar maakt welke de
wijziging Yan de inkomsten rechtvaardigen; dat het hof van beroep mitsdien aanleggers conclusies beantwoordt, wijl die
vaststelling de regelmatigheid van het
bericht in zich sluit;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
25 october 1!l55. - 2" kamer. - l'oorz·itter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - l'erslaggever, H. Lonveaux.
- Gelijklttidende oonolnsie, H. Ganshof
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PleUe1·, H. Van Leynseele.
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KAMER.-

25 october 1955
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INKOMSTENBELASTINGEN.
"WET VAN 18 OCTOBER 1945 BE'l'RFFFENDE DE
FISKALE AMNESTIE. AANGIFTE OVEREENKOMSTIG DIE WET INGEDIEND. AANGIFTE
ENKEL BEWIJSKRACHTIG BEHOUDENS TE~EN
BEWIJS.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN. AANGIFTE OVEREENKO~IS'l'IG DE WET BETREFFENDE DE FISKALE AMNESTIE INGEDIEND. AANGIFTE WAARVAN DE ONJUISTHEID DOOR
~UDDEL VAN VERMOEDENS MAG BEWEZEN WORDEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. l-IOEDANIGHEID VAN AAN
DE EXTRABELASTING ONDERHEVIGE PERSOON.
SCHATPLICHTIGE GEWEZEN PACHTER. l-IOEDANIGHEID WAARUIT KAN WORDEN AFGELEID DAT DE DOOR DE SCHA'l'PLICHTIGE VERRICHTE BEWERKINGEN EEN LANDBOUWKARAKTER HADDEN.

1° De dom· een schatplichtige, overeenkomstig artilcel 1 vnn de wet van 18 october 1945 betreffende de fiskale amnestic, ingecliende aang·itte is enkel bewijsTcrachtig behondens tegenbewijs (1).
2° De administratie mag de onjttistheid
van een overeenlwmstig de wet betrettende de fislcale amnestic ingediende
aanrtifte door miclclel van ver·-tnoerlens
bew·ijzen.
3° Vermits de hoedanigheicl van ann cle
emf1·abelasting onderhevige persoon door
vermoedens mag bewezen worclen, mag
de rechter over de g1·ond nit het teit
dat de aanlegger een _qewezen pnchter
was wetteUjlr; ajteiclen dat de door hem
verrichte toevullirJe bewerkingen een
landbou.wkctr·aktm· hadden (2).
(DUREULX, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCI~;N.)
ARREST.

I-IET I-IOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 februari 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
(1) Raadpl.
Verbr., 1949,
I, 75).
(2) Raadpl.
Ver·br., 1948,

verbr., 25 januari 1949 (Ar-r.
blz. 67; Bull. en PASIC., 1949,
verbr., 19 october 1948 (Ar·r.
biz. 500; Bull. en PAsrc., 1948,

de . Grondwet, inzonderheid van paragraaf 1 van laatst gemeld artikel, 4 van
de wet van 16 october 1945 tot invoering
van een extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten,
winsten en baten, 25, inzonderheid paragraaf 1, en 27 van de bij besluit van de
Regent van 15 januari 1948 samengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 1 van de wet van 18 october
1945, betreffende de fiscale amnestie, 1319
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest beslist dat
aanlegger aan de extrabelasting op de in
oorlogstijd behaalde inkomsten, winsten
en baten onclerhevig is, wijl hij toev::tllige
winstgevende hanclelingen in het door
letter e van paragraaf 1 van artikel 2 van
de wet van 16 october 19cl5 bepaald kader verricht heeft; dat om zulks te verklaren, het arrest steunt op een op 27 februari 1946 door aanlegger ingediende
aangifte met betrekking tot de -fiskale
amnestie, onder de rubriek cc baten van
vrije beroepen, amllten of posten, en van
elke winstgevende betrekking ll; dat, zoals uit de beslissing van de directeur
blijkt, de administratie deze aangifte met
betrekking tot de fiskale amnestie als onjuist verworpen heeft en aanlegger derhalve helemaal van de aanslagen welke
ingevolge die aangifte te zijnen laste op
het kohier werden gebracht outlast heeft;
dat, door desondanks op clit enkel stuk te
steunen om te beslissen llat de nit hoofcle
van vrije beroepen, ambten. of posteu of
van elke winstgevende betrekldng aangegeYen baten niet van betrekkingen maar
vun operatH~n voortkomen, het bestreden
arrest de bewijskracht van de termen van
de ingediencle aangifte als van de besllssing van de directeur miskend heeft; dat
het aldus de aangevoerde baten verkeerdelijk omschreven en, dienvolgens, de anaere in het midclel aangeduide bepalingen
geschonclen heeft :
Overwegencle clat de door een schatplichtige, overeenkomstig artikel 1 van de wet
van 18 october 1945 betreffende de fiskale
amnestie ingediencle aangifte enkel behoudens tegenbewijs bewijskrachtig is;
Overwegencle clat de administratie de
onjuistheicl van die aangifte door midclel
van vermoedens mag llewijzen; dat de
directeur, na te hebben vastgesteld dat
aanlegger geclurende het belastbaar tijdperk in werkelijkheid geen beroep uitgeoefend had, cleze van de te zijnen laste
ingevolge dergelijke aangifte in de gewone
belastingen geYestigde aanslagen vrijgeI, 579); 23 januari 1953, twee arresten (Ar'i'.
Yerbr·., 1953, biz. 336 en 310; Bull. en PAsrc.,
1953, I, 365 en 381, en de conclusies van het
openbaar ministerie).

-139steld heeft, maar ue aanslag gehandhaaftl
heeft welke van ambtswege te zijnen laste
wegens niet-aangifte in ue extrabelasting
was gevestigcl, en geweigerd heeft de in
deze belasting belastbare grondslag, met
een referentiewinst te verminderen;
Overwegende dat het hof van beroep
erop wijst dat aanlegger, om fiskale amnestie te genieten, verscheidene bedragen onuer ue rubriek << baten van vri.ie
beroepen, , amllten of post en en van elke
winstgevende betrekking ll aangegeven
heeft; dat het hof, steunem1 op vermoedens welke het opsomt, beslist dat het
in werkelijkhei!l lmten geldt welke niet
nit het uitoefenen van een vrij'beroep,
ambten of posten, maar uit toevallige
winstgevende opera ties voortkomen;
Waaruit volgt dat het hof van beroep,
verre van de J;ewijskracht van de door
aanlegger ingediende aangifte te scherrden, zicll ertoe beperkt heeft in het licht
van de vermoedens welke door de administratie als tegenbewijs ingeroepen worden cle oprechtheid ervan te beoordelen;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 en 112
van de Grondwet en 1319 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek; doordat het bestreden arrest aanleggers conclusies afgewezen heeft zonder de redenen daartoe op
te geven, of om tegenstrijdige of dubbelzinnige redenen, welker wettelijkheid
deswege door het Hof van verln·eking niet
kan getoetst worden, of nog om redenen
>~-elke in strij<l zijn met de aan de alden,
inzonderheid aan de beslissing van de
directeur te hechten bewijskracht; dat
het arrest zich ertoe beperkt te verklaren dat de gegevens der zaak toelaten toevallige winstgevende operaties te vermoeden; dan wanneer, vermits aanlegger uitdrukkelijk geconcludeerd had- dat ieder
!Jewijs ontbrak, van zodanige operaties
wnarvan evenmin in de beslissing van cle
clirpctenr gewag werd gemaakt, de rechter
over de grond llehoorde de yermoedens te
bepalen waarop hij steunde om het tegendeel te verklaren; dan wanneer het arrest
ofschoon erkennend dat aanlegger een
<< gewezen pachter ll is die « waarschijnIijk ll geen voortdurende bezigheid meer
cliende te hehben, bovendien verklaart,
dat de toevallige operaties welke hij zou
verricht hebben, desniettemin bedrijvigheden in verband met de handel in landbouwproducten zouden zijn ; het verkeerdelijk verklaart dat aanlegger aan de
administratie niet verweten heeft geen
rekening met de wettelijke referenties gehouden te hebben, dan wanneer uit de beslissing van de directeur duidelijk blijkt
da t deze grief voorgesteld werd :
01-erwegende dat het bestreden arrest
de vermoedens v-ermeldt waaruit de rech-

ter over de grond afgeleid heeft dat aanlegger toevallige .operaties in verband
met de handel in landbouwproducten verricht had, en aldus op passende wijze
antwoordt op de conclusies waarbij aanlegger betoogde generlei winstgevende bezigheid, zelfs geen toevallige gehad te
hebben;
Overwegende dat nit het op ~et eerste
middel verstrekt antwoord blijkt dat de
rechter over de grond ue door aanlegger
onder inroeping van de fiskale anmestie
ingediende aangifte als onjuist kon beschouwen ten aanzien van de uitoefening
van een beroep;
Overwegende dat, vermits de hoedanigheid van aan de extrabelasting onderhevige persoon door vermoedens mag bewezen worden, de rechter over de grond
uit het feit dat aanlegger een gewezen
pachter was wettelijk heeft kunnen afleiden dat de door hem verrichte toevallige · operaties waarschijnlijk een landbouwkarakter hadden;
Overwegende dat, aangezien het hof
van beroep in zijn arrest - dat in dat
opzicht niet bestreden wordt - erop gewezen l1ad dat aanlegger zijn beroep beperkte tot de vraag of hij -een aan de
extrabelasting onderhevige persoon was
en dat er geen betwisting was ten aanzien van de andere voorwaarden tot het
verschuldigd zijn van de belasting, het,
zonder de aan de beslissing van de directeur te hechten bewijskracht te schenden,
heeft kunnen verklaren dat aanlegger de
in de e:xtrabelasting belastbare grondslag
niet critiseen1e zoals die grondslag door
een directeur was bepaald geweest. dit
wil zeggen zonder dat een referentiewinst
ervan afgetrokken was geweest;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten,
25 october 1955. - 2" kamer, - Voorzitter, H_ Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux.
- Gelijlcl7tidende concl7tsie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal.
Pleiter, H, Van Leynseele,

2e
1°

KAMER. -

25 october 1955

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. WINSTEN VAN EEN
NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. WINSTEN YOORTVLOEIEND UIT AL
DE DOOR ZIJN INRICHTINGEN OF DOOR TUSSENKOMST ERVAN GEDANE \'ERRICHTINGEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. -

lNKOMEN VOORTKO-

----
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-140MEND VAN EEN AAN DIE BELASTING ONDERWORPEN NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. !NKOMEN DAT NIET BEHOEFT
DOOR EEN NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWWERK 'l"E WORDEN OPGEBRACHT.

1° De w-insten van een ni}verheids-, handels- of landbouwbedr-ijf zijn die welke
-uit al de door zijn inr-iohtingen of doot
tussenlcomst e1·vctn gerlane ve-rdohtinnen
1Joortvloeien. (Samengeschakelde wet-

ten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 25 en 27, par. 1.)
2° Ellc inlwmen dat van een nijve?"lwids-,
handels- of landbonwbedr-ijf voortlcomt,
is aan de bea1·ijfsbelast-ing onderworpen, zonrler dat het noorlzakelijk rloor
een eigenlijlv n-ijverheids-, hanrlels- of
landbo-uwwerlc behoeft opgebraoht te
zijn. II et rloet er n-iets toe dat de aanlegger vrijwillig z-ijn 1Jedrijvigheid zodanig beperkt heeft dat hij niets meer
geprod-uoeerd heeft (1). (Samengescha-

kelde wetten, art. 2."i, par. 1, 1°, en 27,
par. 1.)
(LEJEUNE, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 maart 1954 gewezen door het
I-Iof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 25, paragraaf 1, en 27, 1°, van cle samengeschakelde wetten, doorclat het bestreden arrest de som welke aan aanlegger wegens
het gebrek aan bedrijvigheid van bedoelf!
bedrijf betaald wenl als het inkomen van
een nijverheids- of landbouwbedrijf beschouwt; dan wanneer voormeld artikel 25, paragraaf 1, enkel van de bedrijfsinkomsten melding maakt, hetgeen, zoals
op het einde van het artikel wordt aangerluid, een winstgeventle betrekking in
hoofde van de verkrijger van het iukomen
onclerstelt, en clan wanneer artikel 27, 1°,
slechts (1e ham1elingen l:elloelt welke in
verbancl met evengemelde winstgevencle
betrekking verricht werden :
Overwegende dat het arrest er in feite
op wijst dat aanlegger, clie de beroepen
van landbouwer en stoker uitoefent, ingevolge een tussen twee bedrijfsgroeperingen gesloten overeenkomst, voor het jaar
1949 op grond van het gebrek aan bedrijvigheid van zijn landbouwstokerij een som
van 24.974 frank bekomen heeft; clat aanleggers recht op clie yergoetling zijn oor(1) Zie verbr., 7 october 1955 (zie hager,
blz. 77; B1tll. en PASIC., 1956, I, 94).

sprong vindt in zijn hoedanigheid van lid
van de groepering der Belgische graanstokers;
Over beide onderdelen :
Overwegende clat aanlegger staancle
houclt clat cle besproken vergoeding niet
bij toepassing van artikel 25, paragraaf l,
van cle samengeschakelcle wetten belastbaar is, omclat zij niet cle opbrengst zon
zijn van een beclrijvigheicl en niet in verband met een winstgevencle betrekking
zou staan;
Overwegende clat artikel 27, paragraaf l, van de samengeschakelde wetten,
waarin de clraagwijclte van artikel 25, pnragraaf l, 1 o, van dezelfde wetten omschreven wordt, bepaalt clat cle winsten
van een nijverheicls-, hanclels- of lanclbouwbeclrijf die zijn welke nit al cle door
zijn inrichtingen of door tussenkomst ervan geclane verrichtingen voortvloeien;
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt : 1° dat aanleggers stokerij
een tak is van zijn landbouwbeclrijf;
2° dnt !le door aanlegger gec1ane besproken
verrichting geen overclracht van clat lledrijf uitmaakt; 3° flat cle ter uitvoering
van die verrichting uitgekeercle vergoec1ing de tegenprestatie uitmaakt van verbintenissen welke aanlegger in verbancl
met cle exploitatie van zijn stokerij aangega:m l1eeft ;
Overwegende dat elk inkomen dat van
clergelijke exploitatie voortkomt aan de
beclrijfsbelasting onclerworpen is, zonder
clat het noodzakelijk door het eigenlijke
nijverheids-, handels- of lanclbouwwerk
behoeft opgebracht te zijn; dat het er
niets toecloet dat aanlegger vrijwillig zijn
beclrijvigheicl zodanig beperkt heeft clat
hij niets meer voortbrengencl is ;
Dat de betwiste vergoecling, welke
van de exploitatie van aanleggers land\Jouwstokerij voortkomt, clerhalve in het
toepassingsveld van de artikelen 2.'5, paragraaf l, 1°, en 2:7, paragraaf 1, van de
samengeschakelde wetten valt;
Dat elk van de onderclelen van het middel naar recht faalt;
Over het tweede midclel, afgeleid nit de
schencling van artikel 25, paragraaf 1,
van de samengeschakelde wetten, doorclat
het arrest cle inkomsten van een mogelijke exploitatie als belastbare inkomsten
beschouwt, clan wanneer artikel 25 klaarblijkelijk en krachtens het principe van
cle eenjarigheicl cler l1elasting, enkel de
inkomsten bedoelt welke behaalcl worden
nit een exploitatie cUe geclurencle het belastingjaar bestaan heeft :
Overwegencle dat het bestreclen arrest
vaststelt clat aanleg-gers stokerij een tak
van zijn landbouwbedrijf is, clat zijn onderneming voort bestaan heeft, maar dat,
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met betrekking van deze tak van zijn bedrijf, een vast inkomen in de plaats van
lle wisselvallige uitkomsten van het verYaardigen van alcohol gesteld werd;
Dat het bestreden arrest mitsdien vaststelt dat de exploitatie van aanleggers
stokerij nooit opgehouden heeft, en be·slist dat de betwiste vergoeding de forfaitaire opbrengst van zijn bedrijf uitmaakt;
Dat het middel, wijl het op een onjuiste
- uitlegging van het bestreden arrest rust,
in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
25 october 1955. - 2° kamer. - Voorzitte·r, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ye1·slaggever, H. Louveaux.
Gelijlclnidende concl~tsie, H. Ganshof

van der Meersch, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Leynseele.

1° KAMER.-

27 october 1955

1o BEWIJS. - .AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD
GELOOF. - BURGERLIJKE ZAKEN.- BESLISSING GEGROND OP DE NIE'l'-ON1.'VANKELIJKHEID, IN HOGER BEROEP, VAN EEN EXCEPTIE
VAN NIE'l'IGHEID VAN HE'l' EXPLOOT VAN
R-ECHTSINGANG. - 00NCLUSlES EEN VERWEER
'l'EN GBONDE YOORSTELLEND. SCIIENDING
VAN HE'l' AAN DE CONCLUSIES VERSCHULDIGD
GELOOF.
2° HOGER BEROEP. - BuRGERLIJKE ZAKEN. - NIEUW MIDDEL IN HOGER BEROEP
INGEROEPEN. - VERWEER TE3EN DE HOOFDVORDERING. - 0N'l'VANKELIJKHEID.
1o Schenllt het geloof dat verschuldigrl is
aan lle concl~tsies waarbij een paTtij
aanvoert llat van haa·r ·iets anders dan
het versclwldi,qde uevo1·derd wordt en
dat de vordering, dienvol,qens, niet gegrond is, het arrest dat dit verwee1· afwijst doo·r het als een ewceptie van nie. ti,qheid van het ewploot van rechtsingang te beschouwen, nietigheid d·ie gedekt ·is daar zij niet voor de eerste
rechte-r en voor de behandeling over de
.Qronrl OJJ[Jewo-rpen wercl. (Burgerlijk

WetlJUek, art. 1319 en 1322.)
2° Het m·iddel, steu.nende op het fe-it flat
-iets ancle·rs aa-n het ve1·sch'ltldigde gevo·rde·rll wonlt, stelt een ve1·weer voor
met bet?·elcl,:in,q tot de g1·o·1ul vnn 1le
hoof1lvonler·in,q en mag voo·r de ee1·ste
mactl in lioger lJeroep ingeroepen worllen. (WetlJOek van bnrgerlijke recllts-

plegiug, art. 464.)

{N. V. « COUPERIES DE BRUXELLES »,
'f. DIENST VAN HE'l' SEQUESTER.)
AR-REST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 juli 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat nit de arm het hof
overgelegde stukken blijkt dat de door de
Dienst van het sequester ingestelde vordering strekt tot betaling van het saldo
dat zou versclmldigd gebleven zijn op een
schuldvordering welke bestaan heeft ten
laste van aanlegster ten bate van een
vennootschap
Roges-Rostoff,
vennootschap onder Duits recht waarvan de in
Belgie gelegen goederen, rechten en belangen door de Dienst onder sequester
gesteld werden;
Dat op 4 september 19!4 de schuldvordering der vennootschap Roges-Rostoff
391.804,42 Reichsmark beliep; dat aanlegster in februari en maart 1945 aan de
Dienst sommen ten bedrage van 298.586 fr.
betaald heeft;
Dat de Dienst van het sequester aanlegster op 4 november 1950 tot het betalen
van de som van 4.598.969 fr. 35 gedagvaard heeft ;
Dat de Dienst in zijn dagvaarding de
som, welke in Reichsmarken verschuldigd was, in Belgische franken tegen de
koers van 12,50 Belgische frank voor een
Reichsmark omgezet heeft, en van het
bekomen bedrag de sommen welke in februari-maart 1945 gestort werden afgetrokken heeft;
Dat aanlegster op 21 april 1951 een aanbod van gerede betaling ten bedrage van
167.661 fr. 2.5 deed, bewerende zich aldus
helemaal van haar schuld te bevrijden;
Dat zij, om tot dat cijfer te komen, de
in Reichsmarken verschuldigde som in
Belgische franken omzette tegen de koers
van 1,19 frank per Reichsmark, op grandslag van de door de Duitse muntwetgeving
bepaalde wisselvoeten;
Overwegende dat de rechter over de
grond het aanbod van gerede betaling niet
bevrijdend heeft geacht, en aanlegster
tot betaling van de door de Dienst van het
sequester gevorderde sommen veroorfleeld
heeft;
Over het tweecle middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134, 1Bl9,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
173 en 46± van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest,
na uitdrukkelijk aangenomen te hebben
dat de besproken schuldvordering << luidde in Duitse munt en in die valuta betaalbaar was ll, en vastgesteld te hebben
dat de oorspronkelijke vordering strekte
tot betaling van Belgische franken, het
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genomen conclusies voorgesteld had ter
bestrijding van de grief van de eerste
rechter, namelijk dat het aanbod van gerede betaling van 21 april 1951 geen voldoening kon schenken, wijl daarin noch
interest, noch kosten begrepen waren,
welk middel aanlegster afgeleid had hieruit dat cc wanneer de schuld in een bepaalcle hoeveelheid buitenlandse munt bestaat, de schuldeiser geen som in Belgiselle franken mag vorderen, vermits llij
zodoende iets anclers vordert dan lletgeen
hem versclmldigd is en dat,. alsdan, de
vcmleril1g zoals zij ing·estelcl is, niet gegroncl moet verklaard worden ll, en dat
det·halve cc de dagvaarding van 4 no\'emlJer 1950 generlei recht ten bate van gei:ntimeerde (verweerder in verbreking) had
kunnen doen ontstaan 011 betaling van gerechtelijke interest en van de kosten van
het geding ll, onder het voorwendsel dat
het aldus door aanlegster ~ngeroepen middel er zou in bestaan hebben te beweren
cc dat deze dagvaarding tot het betalen
van een uitsluiteml in Belgische franken
lilidPnc1e som, clan wanneer de schuld in
marken stond, nietig zou wezen ll, en dat
aanlegster cc het middel niet v66r de eerste rechter opgeworuen had en de behandeling over de grond aanvaarcl had ll, eerste onderdeel : dan wanneer het middel
van aanlegster geen nietigheid van de
dagvaanling deecl gelden, maar de ongegronclheid van de yordel'ing· zoaL-; zij
ingesteld wenl, en dan wanneer het arrest, door de juiste clraagwijdte ervan
te on tkennen, het geloof miskend heeft
flat aan de door aanlegster regelmatig in
ltoger beroep genomen conclusies verschulcUg·d is (sell ending van de . artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek), tweede onclercleel : clan wanneer,
in strij c1 met hetgeen in het bestreclen arrest verklaard wordt, het mtddel insgelijks door aanlegster v66r cle rechters in
de eerste aanleg opgeworpen wenl, ingevulge haar regelmatig v66r de rechtbank
van koophandel genomen conclusies, en
dan wanneer llet bestrellen arrest. door
zulks te ontkennen, llet door de vartijen
aangegaan gerechtelijk contract en het
aan tle conclusies van aanlegster verscllnlcligcl geloof geschonden he eft (schencling van de artikelen 113!, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek), derde
onclerdeel : dan wanneer het middel betreffende de grond der vorclering, en niet
de ontvankelijklleid ervan of de geldigheicl van het exploot van rechtsingang,
volstrekt door aanlegster voor de eerste
maal v66r het hof van beroep mocht opgeworpen worden, en het bestreclen arrest, door willekeurig te weigeren dat
middel te onderzoeken om reden dat het
nieuw was, de in het middel aangeduide

wetsbepalingen en inzonderheid de nrtikelen 173 en 464 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, geschonden
heeft:
• Ten aanzien van llet eerste en het derde
omlerdeel van het middel :
Overwegencle, aan de ene zijde, dat
aanlegster, zowel v66r cle eerste rechter
als v66r het hof van beroep, bij regelmatig genomen conclusies betoogd heeft
dat de schuldvordering welke de Duitse
vennootschap Roges op haar had oorspronkelijk een schuldvordering in Duitse
munt was; dat die schuldvordering niet
in een schuldvordering in Belgische franken heruieuwd werd en dat evenmin een
akkoord aangnande de wisselvoet van bewuste schulclvordering in Belgische munt
gesloten werd; dat de rechter over de
grond zich llij clit tleel der conclusies
aangesloten heeft;
Overwegencle, aan de andere zijde, dat
de conclusies van aanlegster v66r het
hof van beroep luidden dat cc ... wanneer
de schulcl in een bepaalde lloeveellleicl
buitenlanclfle munt bestaat, de schuldeiser
geen som in Belgische franken mag vorcleren, doordat llij zodoencle iets anders
vordert dan hetgeen hem verschuldigd is;
dat als.dan de vordering zoals zij ingesteltl
is niet gegrom1 moet worden verklaard ll;
Dat zij deed gelclen dat de clagvaarding
uitsluitend strekte tot betaling van een
som in Belg'ische franken, dan wanneer,
vermits de schuld een scllulcl in Reichsmarken was, zij beta ling had dienen te
vorderen van de tegenwaarde van voormelde som Reichsmarken in Belgische
franken ;
'
Overwegende da t deze stelling een tegen
de hoofd\'ordering opgeworpen verweer
over de groncl uitmaakte en dat zij, naar
lnill van artikel 46! van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, voor de eerste maal v66r llet. hof van beroep vermocht voorgesteld te worden;
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep op het aldus door aanlegster aangevoercl verweer over cle grond enkel antwoorclt cc dat appellante weliswaar pleit
dat die dagvaarding tot betaling van een
uitsluitend in Belgische franken luidende som, ofschoon de schuld in marken
stond, nietig zou wezen, maar dat dit
mic1ael client afgewezen te worden, naarclien avpellante het niet v66r de eerste
rechter O]Jgeworpen heeft en de behandeling over de grond aanvaard heeft ll;
Overwegentle dat, waar hij het middel
waarin aanlegster steunde op het feit dat
de Dienst iets anclers clan llet versclluldigcle gevorderd had, en dat zijn vordering dienvolgens zoals hij ze had ingesteld
niet gegrond was als een exceptie van
nietigheid van het exploot beschouwd
lleeft, de recllter over de grond het geloof
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geschonden heeft dat aan de door aanlegster genomen conclusies verschuldigd is;
Dat, door te beslissen dat voormeld
middel niet voor de eerste maal in hoger
beroep mocht ingeroepen worden, het desgelijks artikel 464 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering geschonden
heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de yernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst -de zaak naar het Hof van beroep te Luik.
27 october 1955. - 16 kamer. - Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Piret. - Gelijlclttidende
concltts·ie, H. R. Delange, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. ·Van Ryn en Simont.
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VONNISSEN EN ARRESTEN. -

WERK-

RECHTERSRAAD VAN BEROEP. GETUIGENVERHOREN. GE'fUIGE GEWRAAKT EN GEHOORD. WRAKING NA RET GETUIGENVERHOOR GEHANDHAAFD. UITSPRAAK OVER DE
GROND. - WRAKING NIET BEHANDELD.- 0NWE'l'TELIJKHEID.

De we·rkTechteTsraad '!:an beroep, die, ged·u·rende het ve-rhoo·r van uet·uigen, een
door een pa1·Uj 1·egelmatig gewraalcte
l]et·nige gehoo1·d heett en besl-ist heett
over de wralcing tegelijk als over de
.!JTOnd ·witspraalc te doen, mag geen ttitspt·aalc doen ove-r de g1·ond, door oniler
m.eer op de verklarin.r; van de gewraakte
getnige te steunen, zonder ile in conclttsies gehandhaafde wralcing te behandelen. (Wetb. van burg. rechtspl., art. 287,

288 en 291.)
(PE'l"fiAUX, •r. CONSORTEN ALGOE'l'-LOUDECHE,
JINION EN CONSOR'l'EN REORDA-BAPLU.)
ARREST

(1).

RET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie, op 12 november 1954 gewezen
door de Werkrechtersraad van beroep te
Namen;
Overwegende dat uit de aan het hof
(1) Omtrent de alsdan aan het oordeel van
het Hof onderworpen vraag, zie ai·tikel 1 van
de wet van 11 maart 1954 dat artikel 2 van de
wet van 7 -augustus 1922 op bet bediendencontract vervangen heeft.

~

overgelegue stukken blijkt dat de door
verweerders ingestelde vordering strekt
tot betaling van vergoedingen welke door
aanlegger zouden verschuldigd zijn wegens niet-nakoming van een in augustus
1945 tussen hem en de dames Loudeche
en Jinion, eerste en tweede verweersters
gesloten mondelinge overeenkomst van
dienstverhuring;
Overwegende dat de werkrechtersraad
van beroep te Namen bij een sententie
van 17 september 1954 verweerders ertoe
gemachtigd heeft het sluiten van voornielde overeenkomst door getuigen te bewijzen;
Dat llet getuigenverhoor op 15 october
195± gehouden werd ;
Dat, J)ij de bestreden sententie van
12 november 1954, de werkrechtersraad
van beroep te Namen, steunend op de gegevens ingewonnen in de loop van llet
getuigenverlloor tijdens hetwelk de genaamden Albert Pasquet en Frederic Lemarque gehoord werden aan verweerf!ers
hun eisen voor llet grootste deel toewees;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
scllending van cle artikelen 66, 67, 68, 71
en 123, lid 9, van cle wet van 9 juli 1!}26,
betreffencle cle werkrechtersraclen, 270,
275, 283, 284, 287, 289, 290 en 291 van llet
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, tot regeling van het aan de alden
verschulcligd geloof (ten cleze, llet procesverbaal van het op 15 october 1954 door
cle Werkreclltersraacl van beroep te Namen, gehouden getuig·enverhoor), cloordat
de bestreclen beslissing, om aanleggers tot
llet betalen van de kwestieuze vergoedingen te veroorclelen, llet hierop steunt da t
het getuigenverhoor « ten genoege van
recht zou bewezen llebben clat appellant
(huiclige aanlegger in verbreking) zich aklword verklaard hacl om met geintimeerden over de periode van 7 october 1945
tot 7 januari 1946 een nieuw contract van
drie maanden aan te gaan ll, cloordat,
waar hij alclns uitspraak geclaan heeft
over de uitslag van het getuigenverlloor
welk tot tenuitvoerlegglng van zijn eigen
beslissing van 17 september 1945 gehouden
werd, de werkreclltersraad van beroep te
Namen evenwel nagelaten lleeft te beslissen over cle wraking welke door aanlegger
regelmatig ten aanzien van een cler getuigen die in de loop van Yoormeld getuigenverhoor gehoorcl werden (cle getuige Albert Pasquet) was opgeworpen geweest,
clan wanneer de rechter die over de nitslag van een getuigenverhoor uitspraak te
cloen l1eeft de verplichting lleeft vooraf
over de wrakingen owelke tegen zek<>re
"·etuigen zijn kunnen gericllt worden te
beslissen opdat cle verhoren van cle getnigen welke bevonden worden terecht gewraakt te zijn geweest uit cle behandeling
verwijderd worclen :

----------

--------------
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OverwPgende dat aanlegger bij de -verlwren van 15 october 1951, <le getuigc) Albert Pasquet gewraakt had, om de reden
dat deze bij llet gescllil een persoonlijk
belang zou gehacl helJben, en aangeclnid
had waarom cUe getuige, volgens hem,
uergelijk belang had ;
'
Overwegende dat de werkrechtersraacl
Yan beroep beslist had dat hij als over de
grond over de wraking nitspraak rloen
zon tegelijk en de getuige Pasquet gehoord heeft;
ow~rwegenrle dat aanlegger in de na het
.-erh<ior genomen conclusies de wraking
gehamlhaafd had en de raad er om verzocht had geen rekening met het verhoor
van d0 genaamcle Pasquet te houden;
Overwegemle, echter, dat de rechtcr
over de groncl in de bestreclen sententie
nalaat de wraking te behandelen, en over
cle grond nitspraal;: doet, op gToncl van de
gezamenlijke gegevens welke het getni-(;;enYerhoor verschaft had, en onder meer van
bet verlloor van de gewraalde get11ige;
Da t hij alclus de in het middel aangecluicle wettelijke regelen g·eschonden he eft ;
Om <lie redenen, machtigt de echtgenoten Algoet-Londeche en Reorrla-Baplu
om in rechten op te treden, verbreekt de
bestreden sententie; beveelt dat 112ehling
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerclers tot de kosten; verwijst de zaak naar de werkrechtersraad van lwroeD te Bergen, kamer
voor bedienden.

27 october 1955. - 1 6 kamer. - V001"zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslnggever, H. Piret. - Gelifl,·lnidenae
concl·nsie, I-I. R. Delange, advocaat-generaal. - Pleite1", H. Simont.
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1o HUUR. -

I!ANDELSHUUROYEREENKOMST.
vVE·r \'AN 30 APHIL 1951.- GEHUURD ON-

ROEREND GOED MET 'fOES'l'EMMING DEB PAR·
'l'I.JEN EN VANA~' DE INGENO'l"l'REDING TO'l' HET
DRIJVEN VAN EEN KLEINHAl\'DEL GEBRUIKT. 0NROEREND GOED DAARNA DOOR DE HUURDER
AAN EEN DERDE ONDERVERHTIURD 01<1 EEN GELIJKAARDIGE HANDEL TE DHI.TVEN. - HUURDER ZIJN HANDELSFONDS NAAR ELDERS OVERGEBRACHT HEBBEND. - HUURDER EYENWEL
DE HERNIEUWING AANVRAGEND IN DE VORM EN,
BINNEN DE 'l'ERMI,JN DOOR DE WET UESTELD. VERHUURDER GEEN KENNIS GEVEND VAN ZIJN
MET REDENEN OMKLEDE WEIGERING BINNEN DE
BIJ DE WET GESTELDE TERMIJN. - I-lANDELSHUUROVEUEENKOMST HEUNIEUWD.
2° TUSSENKOMST. - BURGERLI.JKE ZAKEN. VERB11EKING. PARTI.J WIER
HOOFDVORDERINGEN

INGEV\TILLlGD

WERDEN,

MAAR WIER SUBSIDIAIRE \'ORDERING TEGEN
EEN DERDE VERWORPEN WERD. SUBSIDIAIRE \"ORDERING BIJ DEZELFDE BESLISSING
EN Oil£ DEZELFDE REDEN VERWOHPEN.
VOORZJENING VAN DE TEGENPAR'l'IJ MET BETREKKING 'l'OT DE HOOFDYORDERINGEN. VOORZIENING AANGENOMEN. 0PROEPING
TOT BINDENDVERKLARlNG DOOR DE VERWEERDER 1'EGEN EEN DEHDE.

-

0PROEPING ONT-

VANICELIJK EN GEGROND.

1° Wanneer !een gehwunl onroercnd goed
met toestemming de1" 1Jartijen en vanaf
tie ingenottreding tot het drifven 'Van
een /r.leinlw.nael gebr·uikt geworden is en
de hmwder het daarna. aan een derde
onderve1"h1t:unl heeft om claarin een gelijkaa1"clige hanclel te cl1"ijven en zifn
hnnclelsfonas naar elae,-s heeft overuebmcht, heett hij geen reoht meer 01J
de bij rle wet van 30 a1Jril 1951 ingeriohte he1"nie·uwinu van de lm·umvereenlcomst; in£Iien hij evenwel, in de
vonn en binnen de termijn door die
wet gesteld, de he•-niettwing aangeV1"aagrl heeft en de verhtt.1wae1· geen
gebrttik ,qemaalct heett van zi.in 1"echt
Z'ioh e1· tegen te ver.zetten, rloor kennis te geven van zijn met 1"edenen omMerle weigeTing binnen de bij de wet uestelcle tennijn is lle htt111"overeenkomst
herniettwd (1) (2) (3).

2° W nnneer rle hoofrlvorrle-ringen van een
1J<tri'ij ·ingewilUgd werden maa1·, de sub-

(1) Vergel. verbr., 21 october 1954 (ArT.
Yerbr., 1955, biz. 93; Bull. en PASIC., 1955,
I, 143).
(2) Omtrent hP.t begrip « handelshuurovereenkomst » en het recht van de ]murder op
hernieuwing, onder het regime van de wet
van 30 apTil 1951, Taadpl. verbr., 30 april 1953,
twee arresten (Arr. T'erb•·., 1953, blz. 593 en
594; B1<ll. en PASIC., 1953, I, 669 en 670);
20 mei 1954 (Arr. Ye1·1Jr., 1954, blz. 614; B1<Zl.
en PAsrc., 1954, I, 815); 4 februari en 3 juni
1955 (A1·r. Verb,·., 1955, blz. 445 en 824; Bull.
en PASIC., 1955, I, 586 en 1081); 16 en 29 september 1955 (zie hoger, blz. 1 en 51; Bull.
en PASIC., 1956, I, 1 en 62) .

(3) Artikel 1 van de wet van 29 juni 1955
heeft belangrijke wijzigingen aan de bepalingen betreffende de handelshuurovereenkomsten
aangebracht; hoewel artikel 2 van die wet bepaalt dat zij « op de lopendc handelshuurovereenkonisten en de thans aanhangige zaken »
van toepassing is kan zij nochtans niet v66r
het Hof van verbreking ingeroepen worden tot
staving van een voorzienll1g tegen een onder
het regime 'van de vroegere wetgeving gewezen
beslissing (zie nota 1 onder verbr., 16 september 1955, zie hoger, blz. 1; B1tll. en PAsrc.,
1956, I, 1).
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hoofd·vm·deringen niet zouden ingewilligcl worden bij dezelfde beslissinu en
om dezelfde reden ve·rtvorpen werd, is
clie pa1·t-ij ontvanlceli.ilc om deze derde
tot !Jedwonuen tusse11 komst e11 bindencl·Derklarinu van het arrest v66r het hof
·nu~ verbrekino op te roepen, indien de
tegenpartij een voorz·ien'inu inoeste7d
l1eett met bet·reklcing tot de hoofdvorderinoen, zelfs wanneer de beslissing ove1·
de subsidiaire vorclering oeen voorwerp
van enioe1·le·i l!e·roep· r;eweest is en ttitgevoerd wercl,· het hof willi,qt de oproeping tot bindend·uerklarhig ter;en de
derde in, indien .zij de voo1·ziening gegrond verlc7aart (1).
(VAN RYMENANT, T. N. 1'. DIMOTOR, DIFFRANG
EN :MOREAU; N. V. DIMOTOR, DIFFHANG EN MOREAU, 1'. E.NGELS.)
ARRES'l'.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 november 1954 in hoger beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;
Overwegende dat, volgens het bestreden vonnis, aanlegger Van Rymenant bij
lnmrovereenkomst van 2 februari 1948
aun de verwerende vennootschap Dimotor, gevrijwaard door verweerders Diffrang en Moreau, een tot handelsdoeleinden bestemd onroerend goed in lmur gegeven heeft, dat verweerster op 13 augustus
1952 het onroerend goed aan Engels onderverhuurd heeft; dat zij op 9 september
1952 aanlegger verzocht om hernienwing
van de huurovereenkomst van 2 februari
1948; dat zij de bij artikel14, lid 1, van de
wet van 30 april1951 voorgeschreven vormen aanwende, hem onder meer verklarende dat hij geacht zou worden met de
hernieuwing der huurovereenkomst onder
de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, zo er binnen drie maanden geen· antwoord mocht gegeven worden; dat aanlegger naliet enig antwooru te geven;
Overwegende dat verweerster daarna
weigerde de lmurovereenkomst als hernieuwd te beschouwen; dat aanlegger op
16 november 1953 de vennootschap en de
haar vrijwarende personen dagvaardde
(1) Vergel. verbr., 15 janual'i 1953 (A1·r.
T'M·br., 1953, biz. 300; Bull. en PASIC., 1953,
I, 332, en nota 4, biz. 333).
De ver breking had zich tot de beslissing over
de subsidiaire vordering kunnen uitstrekken,
indien aanlegster in tussenkomst het uitdrukkelijk zou hebben aangevraagd. Vergel. verbr.,
16 februari 1951 (Arr. T'erb•·., 1951, biz. 334;
Bull. en PAsrc., 1951, I, 395); 11 december 1952
VERBR.,
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om te horen zeggen dat de huurovereenkomst van 2 februari 1948 regelmatig hernieuwd was geworden, alsmede tot lJetaling van verscheiden sommen; dat verweerders bij exploten van 19 november
1953 enerzijds aanlegger dagvaardden;
om de door hem geclane opzegging deugdelijk en geldig te horen verklaren, en
anderzijds, Engels, om te l10ren zeggen
dat, zo de rechtlJank de huurovereenkomst van 2 februari 19,18 geldig hernieuwcl zou verklaren, de huurovereenkomst van 13 augustus 1952 insgelijks
hernieuwd zou verklaard woruen;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
gewezen v66r de inwerkingtreding van
de wet van 29 juni 1955, beslist dat de
huurovereenkomst van 2 februari 1948
niet geldig hernieuwd is geworden, en
dat gevolglijk, die van 13 augustus 1952
het niet zijn kan;
Over de door de drie verweerders tegen
Engels gerichte oproeping tot gedwongen
tussenkomst en bindendverklaring van
het vonnis :
Overwegende dat, zo deze verweerders
geen voorziening tegen het bestreden vonnis ingesteld heuben, wat hun subsidiaire . vordering· tegen Engels betreft,
maar deze integendeel verzocht hebben
het gehuurde te verlaten, deze gedraging
het logisch gevolg was van het feit dat
hun eisen in lloofdorde waren ingewilligd
geworden;
.
Dat bewuste gedraging niet valt te beschouwen als een verzaking Engels in de
zaak te roepen ingeval de eigenaar een
voorziening in verhreking mocht instellen;
Dat de eis client ontvangen te worden;
01·er lie voorziening :
Gelet op het eerste middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1101, 1108,
1109, 1110, 1134, 1709, 1713, 1716 en 1717
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 10, 11,
13, 14, 16 van de wet van 30 april 1951
op de handelshuurovereenkomsten, met
het oog op de bescherming van het handelsfonds, en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis, na vastgesteld
te hebben dat verweerster in de bij de
wet voorgeschreven vormen en termijnen,
om hernieuwing van haar hanuelshuurovereenkomst verzocht had, en dat aanlegger na het ontvangen van dat verzoek,
het stilzwijgen behouden had gedurende
(Arr. T'erbr., 1953, biz. 216; Bull. en PAsrc.,
1953, I, 242); 11 juni 1954 (A•·r. T'erbr., 1954,
bl.z. 651; Bull.' en PASIC., 1954, I, 867); 23 december 1954 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 418);
27 januari en 7 maart 1955 (AI'I·. Ye1·b,·., 1955,
biz. 420 en 575; Bull. en PASrc., 1955, I, 558
en 742); 13 mei 1955 (Bull. en PAsrc., 1955,
I, 1009).
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hij, naar luid van artikel 14 van de wet de gebeurlijke hernieuwing ervan aan cle
van 30 april 1951, beschikte om zich tegen bij die wet bepaalde vorm- en grondverde hernieuwing te verzctten, ofschoon eisten onderworpen was;
verweerster hem uitdrukkelijk kenbaar
Overwegende dat het bestreden vonnis
gemaakt had clat, zo geen antwoord bin- vaststelt dat verweerster op 19 september
nen voormelcle termijn betekencl wercl, hij 1952, aanlegger in de bij artikel 14, lid 1,
geacht zou worden met de verzochte van voormelde wet voorgeschreven vorm
huurhernieuwing in te stcmmen, beslist en termijn verzocht heeft om hernienheeft clat de huurovereenkomst niet was wing van de huurovereenkomst welke op
hernieuwcl g·eworden omclat verweerster, 31 januari 1954 verstreek en dat aanlegtoen zij haar verzoek tot hernieuwing ger zijn weigering niet binnen de bij dle
deed, geen eigenares was van het in het zelfde bepaling gestelde termijn betekeml
gehuurde gcbouw uitgebaat handelsfonds heeft;
en dat de wet van 30 april 1951 clienvolOverwegende dat bovengemeld vonnis
gens niet toepasselijk was, dat verweer- desondanks beslist dat de lopende huurster een clwaling; omtrent de toepasselijk- overeenkomst n~et hernieuwd werd, enerheid dier wet begaan had, en dat haar zijds, omdat verwcerster, haar hanclelsaanbod derhalve wettelijk zonder _gevolg fonds naar elders overgebracht hebbencl
gebleven was; eerste ondercleel : dan en, vanaf 12 augustus 1952 enkel het onwanneer de vrijelijk tot stand gekomen roerend goed aan Engels onderverhuurcl
overeenkomsten voor de partijcn als wet hebbend om daarin een gelijkaardige hangelclen, en de stilzwijgencl gegeven instem- del te drijven, enkel b.ernieuwing van
ming tot de hernieuwing van de huur- lmar huurovereenkomst aangevraagd had
overeenkomst, aanlegger en verweerster met het oog op de nakoming van de
bond; dan wanneer, aangezien het het verbintenis welke zij jegens voormelde
ontbreken niet vastgesteld had van een Engels aangegaan had en in de waan dat
cler vier in artikel 1108 van het Burger- haar recht op die hernieuwing in stand
lijk Wetboek omschreven voorwaarden was gebleven, en, anderzijds, omdat het
tot 'gelcligheicl der verbintenissen, het be- door aanlegger' behouden stilzwijgen de
streclen vonnis gevolg diende te geven aan draagwijdte niet had die daaraan toegede overeenkomst waaromtrent het de kend wordt door artikel 14 van de wet
overeenstemming tussen partijcn vastge- van 30 april 1951, welks toepassingsvoorsteld had; tweede onclercleel : dan wan- waarden niet meer verenigd waren;
neer, naar · luid van artikel 14 van de
dat hoewel verweerster,
wet van 30 april 1951, ingeval de ver- bijOverwcgende
haar kennisgeving aan aanlegger op
huurcler, tot wie in de bij de wet be- 19 scpten1ber 1952, geen recht meer op her.paalcle vormen en termijn een verzoek tot nieuwing van de lopende handelshuuroverhernieuwing van een handelshuurover- eenkomst had zij nochtans steeds het vereenkomst gericht wercl, clat verzoek clrie mogen had die hernieuwing aan te vramaanden lang onbeantwoord laat, de her- gen;
dat zij, na van dat vermogen geniemving definitief onder de door de ' bruik te hebben gemaakt, gebonden was
huurder voorgestelue voorwaarden ver- door het verzoek waarvan zij' kennis gekregen is; clerde onderdeel : dan wanneer
had, hoewel zulks ook in de waan
de dwaling welke verweerster,'volgens het geven
van een recht op de verzochte hernieubestreuen vonnis, zou begaan hebben door wing
geschied was;
zich nopens de uitlegg~ng van de wet van
Overwegende dat, zo daarentegen ver30 april 1951 en de toepasselijkheicl clier
wet in clit geval te vergissen, geen dwa- weerder het recht had zich tegen die herling zijnclc nopens het wezen van de zaak nieuwing te verzetten, door kennis te gedie het voorwerp van de tussen partijen ven van zijn met redenen omklede weitot stand gekomen overeenkomst was, gering binnen de btj de wet gestelde terniet van aard was om bewuste overeen- mijn hij evenwel van dat recht geen gekomst nietig te maken, clan wanneer lleze bruik gemaakt heeft en dienvolgens wetmitsclien haar volle uitwerldng moc;st telijk geacht was tegen de voorgestelde
voorwaarden in de hernieuwing van de
voortbrengen :
huurovereenkomst toegestemd te hebben;
Over het tweecle omlercleel :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
Overwegencle dat het tot garage clie- door ten onrechte te laten gelden dat het
nend onroerencl goecl, door aanlegger aan verzoek van verweerster en de toestemverweerster in huur gegeven, met weder- ming van aanlegger hen bij toepassing
zijdse toestemming vanaf de ingenottre- van de wet van 30 april 1951 niet konclen
ding tot het clrijven van een kleinhandel binden, de in het middel aangeduide begebrnikt geworclen is; ·
palingen van die wet geschonden heeft;
Dat het middel derhalve gegrond is en
Dat de aldus door partijen gesloten
huurovereenkomst een handelshuurover- dat de ~ndere middelen zonder belang
eenkomst was, naar de zin van artikel 1 zijn geworden;
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Over de oproeping tot tussenkomst en
bindendverklaring van het arrest :
Overwegende dat aanleggers er zLch enkel toe beperken te vorcleren dat het te
wijzen arrest voor verweerder Engels
binclencl zou verklaarcl worden;
Overwegende dat het door de voorziening bestreden vonnis de subsidiaire
vordering van aanlegg·ers tegen verweerder in tussenkomst verwerpt, en op dezelfde groncl hun eisen jegens aanlegger
in verbreking inwilligt;
Dat de tegen verweerder gerichte oproeping tot tussenkomst en tot binclelidverklaring van het arrest, clerhalve gegroncl is;
Om die redenen, de zaken samenvoegend, verl)l'eekt lwt bestreden vonnis,
doch enkel voor zoveel het aanleggers
vordering niet gegrond verklaart, ze hem
ontzegt, de tegen hem ingestelde vordering_ tot geldigverklaring van de opzegging gegronc1 verklaart en hem tot drie
vierde van de kosten in eerste aanleg en
tot de kosten in hoger beroep veroordeelt; zegt dat onderhavig arrest voor
verweerder Engels bindend is; veroordeelt verweerders, de naamloze vennootschap Dimotor, Diffrang en Moreau tot
de kosten van de voorziening en verweerder Engels tot de kosten van de oproeving tot vrijwari.ng en bindendverklaring
van het arrest; beveelt clat melding van
onclerhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de gecleelteli.ik vernietigde beslissing; verwijst de alclus beperkte zaak naar· de Rechtbank van eerste aanleg te Kijvel, zetelencle in hoger
beroep.
27 october 1955. - 1" kamer. - Voorz:itter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggeve·r, H. Sollier. GeUjlcluidende conclusie, H. R. Delange, aclvocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Struye, An-

siaux en Demeur.
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KAMER. -

28 october 1955

HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE ZAKEN. TOT ZIOH TREKKEN VAN DE ZAAK.
- VERPLICH'l'ING BIJ EEN ENKEL EN ZELFDE
YONNIS OVER DE GROND UITSPRAAK TE DOEN.
- .ARREST UITSPRAAK DOENDE OVER DE
GIWND EN' EEl\ DESKUNDIGE AANSTELLEND OM
DE SCHADE 'l'E RAMEN DIE DOOR HET NIET UITYOEREN VAN ZIJN BESLISSING ZOU WORDEN
1'J.iJWEE~GEBR.~CHT. WETI'ELIJKHEID.
Is niet strij dig met de 'UerpUchting die
artilcel 1p3 1/an het Wetboelc van b~t.r
gerUjlce 1·echtspleging aan de 1·echter in
hager be·roep oplegt, in geval van tot
.~icll trekkinr; bij een enlcel en zelfde

vonnis over de grand uUspmak te doen,
het arrest dat, hoewel het definitief over
de g1·ond van het gesehil nitspraalc doet,
een deslcundi,qe aanstelt om de schade
te 1Ytmen die doo·r het n·iet ttitvoeren van
z·ijn beslissing cloor de veroordeelde partij :zal tV Orden teweeggebmcht (1).

(VENNOOTSOHAP VAN NEDERLANDS RECH1' ((FIRMA
DEKENFABRIEK (1EBROEDERS KNOTTENBELT
EN cio ll, T. N. Y. <<TEXTILE DE UARIAKERKE ll EN « TEIN'l'UHERIES El' APPRETS DE L'ESCAUT ll.)
ARRES'l'.

HIDT HOE'; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 mei 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het enig midclel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 473 en inzonderheicl 473, alinea's 1 en 2, van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging zoals
gezegcle alinea 2 gewijzigcl wercl bij artikel 13 van de wet van 15 maart 1932 tot
wijziging van de wetten over de rechterlijke imichting en de bevoegdheid en 645
van het Wetboek van koophanclel, zoals
het gewijzigcl wercl . bi.i artikel 48 van
het koninklijk besluit nr 300 del. 30 lnaart
1936 houdencle wijziging van verscheiclene bepalingen over de rechtspleging
in burgerlijke ei1 handelszaken, cloorclat, na het beroepen vonnis - hetwelk,
vooraleer vercler te vonnissen, een cleskundlg onclerzoek had gelast - te niet
gedaan te llebben, het bestreclen arrest de
zaak tot zich heeft getrokken zoncler bij
een enkel en zelfde vonnis over de groncl
uitspraak; te doen vermits het, in geval
van ontbinding van het contract wat de
niet geleverde en de geweigercle goederen
betreft en vooraleer over de door de
naamloze vennootschap Textile de Mariakerke in bijkomencle orde gevraagcle schadevergoecling uitspraak te doen, een deskundige heeft aangesteld met opclracht het
bedrag te bepalen van de schade die gezegde vennootschap, in voornoemcl geval,
zal hebben onclergaan; dat hi.i de gebeurlijke latere kosten voorbehouclen heeft en
de zaak naar een latere terechtzitting tot
verclere behancleling verwezen heeft, clan
wanneer, krachtens artikel 473 van het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging,
ingeval van hoger beroep tegen een tussen- of einclvonnis 011 tussengeschil, de
hoven en andere beroepsrechtbanken bij
een en hetzelfde vonnis over de tot zich
(1) Zie verbr., 9 juli 1891 (Bull. en PAsrc.,
1891, I, 202); Gent, 6 juli 1922 (PASIC., 1922,
II, 173, en nota 4); verge!. verbr., 23 juni 1955
(A1·i·. Verbr., 1955, biz. 865; Bull. en PAsiC.,
1955, I, 1148, en nota 2) .
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trekking en over de grond der zaken defi- haar bestellingen in ontvangst te nemeu
nitief uitspraak moeten doen :
niet belet dat de grond definitief beslecht
Overwegende dat uit het bestreden ar- werd; dat die maatregel slechts moet toerest en de stukken van de procedure laten het gebeurlijk niet uitvoeren van de
blijkt dat Cle naamloze vennootschap Tein- hoofdbeslissing te verhelpen;
Dat dienvolgens het arrest de in het
tureries et Apprets de l'Escaut betaling
van verfwerken van de naamloze ven- middel aangeduide wetsbepalingen niet
nootschap Textile de J\!Iariakerke gevor- geschonden heeft ;
Om die redenen, verwerpt de voorziederd heeft; da t anderzij ds deze de aanlegster heeft doen · dagvaarden in hoofd- ning; veroordeelt aanlegster tot de kosorde om haar te dwingen haar bestellin- ten.
gen in ontvangst te nemen, en, om bij ge28 october 1955. - 16 kamer. - Voorbreke daar van, het niet uitgevoerd gedeelte van het koopcontract te haren na- z-itte1·, _H. de Olippele, raadsheer waarFerslaggeve·r,
dele ontlJOnden te horen verklaren en zich nemend voorzitter.
Gel-ijkli!Wemle conclusie,
tot schadevergoeding te horen veroorde- H. Neven. len; da t zij in ondergeschikte or de een H. Roger Janssens de Bistlloven, eerste
deskundig onderzoek vroeg ten einde te aclvocaat-generaal. - Pleite·rs, HH. Sibepalen of verffouten in cle geleverde mont en Demeur.
waar voorhanden waren; dat zij voor dat
geval aanbood cle goederen waarin gebreken zouden vastgesteld zijn te vervangen
1e. KAMER. - 28 october 1955
en vorderde dat verweerster, naamloze
vennootschap Teintureries et Apprets de
l'Escaut tot schacleverg·oeding zou ver- BEWIJS. - I3URGERLIJKE ZAKEN. - BEoordeeld worden; dat aanlegster bij weWIJSKRACH'f VAN DE AR'fEN. - ARRES'l' EEN
dm·eis de ontbinding van het koopconEJS 'l'O'f 'fOEPASSING VAN EEN S'l'RAFBEDING
tract ten nadele van de naamloze venVERWEHPEND. BESLISSlNG STEUNEND OP
nootschap Textile de Mariakerke vorEEN S'fRAFBEDING DA'f VAN HE'f AAN DE RECHderde;
'l'ER DOOR HE'l' EXPLOO'f I'AN RECHTSINGANG
Overwegende dat de eerste rechter de
EN DE CONCLUSIES ONDERWORPEN VERSCHIL'l'.
zaken had samengevoegd en het subsidiair
- l\1lSKENNlNG I' AN DE BEWIJSKRACH'f VAN
aangevraagd deskundig onderzoek bevolen
DIE AK'l'EN.
had; dat het hof van beroep bij het beMiskent
de bew·ijskracht van het emploot
streden arrest het vonnis te niet gedaan
van reohtsingang en van de oonolttsies,
heeft, de zaak tot zich heeft getrokken en
waa1·b·ij de toepassing van een strafgede hoofdeis van de naamloze veimootding wenl gevmagd, het arrest aat de
schap Textile de Mariakerke tegen aaneis ve1·werpt dom· te ste~t.nen op een
legster ingewilligd heeft, dat het anderstrafbetling dat ve·rsohUt van clit welk
deels de eis van de naamloze vennootcloor die alcten aan ae reohtet· onrl-el'schap Teintureries et Apprets de l'Escaut
worpen wenl.
ingewilligd heeft en de naamloze vennootschap Textile de J\!Iariakerke veroordeeld heeft om haar de prestaties te
(N. V. << L, F. DE VOS E'f cie ll, 'l'. SCHNEIDER.)
betalen;.- dat het arrest nochtans de schadevergoeding niet bepaald heeft, die aanARREST.
legster zou moeten betalen, indien zij
voorts weigeren zou haar bestellingen in
RET HOF; - Gelet op het bestreden
ontvangst te nemen, doch voor dat geval vonnis, op 25 februari 1953 gewezen door
een deskundige aangesteld heeft om de de Rechtl.mnk van koophandel te AntwerSchade van cle naamloze vennootschap pen;
Textile de Mariakerke te ramen; dat het
Over het eerste middel, afgeleid uit de
arrest over de tot dan toe gedane onkos- schending van de artikelen 1134, 1152,
ten uitspraak gedaan heeft;
1226, 1319 tot 1S22 over het aan de akten
Overwegende dat aanlegster voorhoudt verschuldigd geloof, 61, 3°, van het Wetclat het hof de zaak niet tot zich mocht bock van burgerlijke rechtspleging, en 97
trekken omdat het bestreden arrest het van de Grondwet, doordat, o'in verweerbevelen van een deskundig onderzoek het der van het betalen van de door het vergeding niet volledig beslecht had;
stekvonnis toegekende som van 12.2-!3 fr.
Overwegende dat het hof door het in- · te ontlasten, het bestreden vonnis steunt
willigen van de hoofdeis van de naam- op het gebrek aan geldigheid van <~en
loze ve1mootschap Textile de Mariakerke, strat'beding dat op de rug·zijde van het
definitief in haar voordeel over de grond briefpapier van eiseres werd aangebracht
uitgesproken heeft; dat de onderzoeks- en in volgende woorden werd opgesteld :
maatregel die bevolen werd voor het ge- « .. . Si no us sommes obliges de no us
val dat aanlegster voort_ zou weigeren , adresser a notre conseil pour le recou-
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vrement de notre creance, celle-ci sera
majoree de 15 p. c. pour frais d'encaissement '' ( ... zijn we verplicht ons tot onze
raadsman te richten tot invordering van
onze schuldvordering, wordt deze met
15 t. h. voor inkasseringskosten verhoogd), terwijl eiseres, in haar inleidend
exploot, de bepaalde 15 t. h. verhoging
als voorzien in haar verkoopvoorwaarden
in geval van gerechtelijke invordering
aanvr•oeg en dat zij in de door haar v66r
de rechtbank genomen conclusies haar eis
steunde op de clausule die tegelijkertijd
op haar briefpapier en op haar facturen
voorkwam en welker woorden uitdrukkelijk als volgt werden weergegeven :
<< pour toute facture arrieree... une majoration de 20 p. c. sera due, du montant
de la facture, en cas d'action judiciaire
pour cause de litige ou non-paiement, 1t
titre de dommages-interets, avec minimum de 250 francs " voor ieder achterstallige factuur... is een verhoging van
20 t. h. op het bedrag der factuur verschuldigd als schadevergoeding met een
minimum van 250 franl>: in geval van gerechtsvordering wegens geschil of wanbetaling, en aanstipte dat de eis tot een verhoging van 15 t. h. verminderd werd en
dat door het verwerpen van de eis door
de uitlegging en de afwezigheid van geldigheid van een verschillende clausule te
motiveren, het bestreden vonnis het aan
het inleidend exploot en aan de conclusies
van eiseres verschuldigd geloof miskend
heeft en het gerechtelijk contract geschonden heeft, en dat ten minste, bij gebrek aan uitleg over de keuze ener in afwijkende bewoordingen opgestelde clausule het niet naar de wens van de wet
gemoti veerd is :
Overwegende dat nit de v66r de rechter over de grond regelmatig genomen
conclusies blijkt dat aanlegster de toepassing had gevraagd van zeker strafbeding, luidend als volgt : << ... Une majoration de 20 p. c. du montant de la facture
sera due, en cas d'action judiciaire pour
cause de litige ou non-paiement, 1t titre
de dommages et interets, avec minimum
de 250 francs"; dat aanlegster, naar luid
van haar conclusies, haar eis tot een
verhoging van 15 t. h. op het bedrag der
factum· herleid had;
Overwegende dat het bestreden vonnis
bedoeld strafbeding in de hiernavolgende
bewoordingen aanhaalt : << Si nons sommes obliges de nous adresser 1t notre consen pour le recouvrement de notre creance celle-ci sera majoree de 15 p. c. pour
frais d'encaissement >>; dat de rechter
over de grond de toepassing van dit strafbeding verworpen he eft;
Overwegende dat geen gelijkwaardigheid tussen de bewoordingen van lleide
bedingen bestaat;

Overwegende dat de rechter over de
grond, door zich te onthouden over de toepassing van het hem onderworpen beding
uitspraak te doen o:l', ten mtnste, door
de aanneming van een van de voorgestelde tekst afwijkend beding niet te Techtvaardigen, de bewi.iskracht van de conclusies van aanlegster miskend heeft en
de in het mi,ddel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zover het oYer de toepassing van het strafbeding uitspraak doet;
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
Rechtbank Yan eerste aanleg te Mechelen
zetelende in koophandelszaken.
28 october 1955. - 1" kamer. - Voorzitter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve;·slaggeve;·,
H. Gilmet. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Veldekens.
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REOHTBANKEN. RAADKAMER DE ONDERZOEKSRECHTER ONTLAS'l'END OM DE REDEN
DAT DE BEKLAAGDE HE'l' VOORWERP ZI.JNDE
VAN' EEN ANDER ONDEI.!ZOEK IN EEN ANDER ARRONDISSEMENT, HET BELANG ENER GOEDE
RECH'l'SBEDELING DE SAMEN\'OEGING VAN BEIDE
ONDERZOEKEN VEREIST. BEKLAAGDE REEDS
NAAR DE COHREC'l'IONELE RECH'l'BANK VERWEZEN WEGENS DE FElTEN VAN HE'l' ANDER ONDERZOEK. PROCUREUR DES KONINGS DE
BEKLAAGDE RECH'l'STREEKS VOOR DEZELFDE
RECH'l'BANK DAGVAARDEND WEGENS DE FElTEN
DIE HET VOORWERP VAN HE'l' EERSTE ONDERZOEK WAREN. RECHTBANK NIE'l' REGELMA'l'IG IN KENNIS GESTELD.

Wannee;· de ;·aadlcame;·, overwegenrle d.nt
het belang ener goede rechtsbecleUnr;
vereist da,t het tegen cle belclnagcle ingestelcl oncleTzoek en een ancler onde·rzoelc, waaTvan deze het 'I:OoTwerp is ·in
een ander arronclissement, snmengevoegd worclen, de oncle·n~:oeksrecllter
vnn de ;·echtspleging ontlnst heeft en
wanneer op de dntttm van die beschilclcing het tweede oncler:wek reeds bij een
. beschilckin{f van ve;·wijzing gesloten
u;as. stelt rle ;Jrocrrc·ur des konin,r;s van
het tweecle a;·ronclissem.ent cle cor;·ectionele rechtbanlc niet Tegelmntig in
lcenn·is met cle jeiten die het voonverp
nitmnalcten vnn het eerste onderzoelc,
rloor de belclna.,qrle rechtstreelcs v66;· die
rechtbank te dnovnnrrlen, al wa.re deze

_---,. 150 steeds nag ·in lcennis gesteld van de feiten waamve1· het tweede onderzoelv geleicl weni.

(PROCUREUR-GENEllAAL BIJ RET HOF VAN
BEROEP 'fE GENT, T. VANDERKELEN.).
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 3 september 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Overwegende clat de voorziening voor
'zoveel het notitie nummer 9160/55 betreft
tot het beschikkencl gecleelte van clit arJ'est beperkt is ;
Over het miclclel, afgeleicl nit de scherrcling van de artikelen 182 van het Wetlloek van strafvorclering en 15 van de wet
van 1 juni 18c!9 (tarief in strafzaken),
cloorclat het arrest van het Hof van beroep te Gent del. 3 september 1955 verklaarcl heeft dat de Correctionele Rechtbank te Gent door de rechtstreekse dagvaarding van de heer procureur des konings te Gent cld. 7 juli 1955 niet regelmatig in kennis was gestelcl met de onder
littera's A en B van notitie 9160/55 omschreven feiten van cliefstal, om reclen
clat bedoelde feiten het voorwerp waren
van een gerechtclijk onclerzoek te Brussel, clan wanneer in werkelijkheid de
onclerzoeksrechter alllaar door de beschikking der raaclkmner clll. 2 juli 1955 van
l!et onderzoek outlast was geworclen en
het dossier aan het openbaar ministerie
tot bel!ancleling als naar rechte meclegetleelcl werd :
Overweg·ende dat de procurcur des konings te Brussel op 21 april 1955 een on<lerzoek tegen verweercler gevorclerd had
wegens te Brussel gepleegde -misclrijven
(notitie n" 9160/55) ; dat de Raadkamer
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Hrussel bij bescl!ikking van 2 juli 1955,
de onderzoeksrechter te Brussel van clit
onclerzoek ontl astte, de stukken der
rechtspleging clienende te worden meclegecleelcl aan de procureur des konings te
Hrnssel om !-T als naar recl!te over beschikt te worden, om de reclen dat ver·weertler het voorwerp was van een onclerzoek wegens feiten van zelfde nard te
Gent, waar hij aangehouden was, en clat
ltet belang ener goede rechtsbecleling de
samenvoeging van beicle tegen beklaagcle
hestaamle onclerzoeken vereiste;
Overwegencle clat cUe samenvoeging niet
kon geschieclen, daar verweercler, voor <Ie
feiten wegens dewelke hij te Gent vervolgd was, ree<ls naar de correctionele
recl!tlmnk verwezen was geweest, bij beschikking van cle raadkamer del. 27 juni
1955 (notitie n" 7907/55);
Overwegende dat de procureur des konings te Gent Ycrweerder v66r dezelfde

rechtbank rechtstreeks dagvaardde, wegens de feiten die het voorwerp waren
van het te Brussel ingesteld onderzoek en
van de door de Raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel gewezen
beschikking;
Overwegende clat deze beschikking de
tegen verweercler te Brussel ingestelde onclerzoeksrechtspleging niet gesloten heeft,
en clat, zoals uit de ·hierboven uiteengezette procedure blijkt, de onclerzoeken
niet samengevoegcl werden;
0Yerwegencle clat het bestreden a1'rest
clerhalve te recht beslist heeft clat de eerste rechter niet regelmatig in kennis was
gesteld met cle feiten die het voorwerp
van de zaak nnmmer 9160/55 uitmaakten;
Dat het mid del niet gegroncl is;
En overwegende dat de suhstantHHe of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat.
31 october 1955. -

2° kamer. - VoorHuybrechts,
raaclsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlcl1tidencle conclnsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.

zitter en 1;e·rslaggever, H.
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VEJRKEJEJR. - WEGCODE VAN 8 APRIL 195!.
- TEKEN N" 1n (OMGEKEERDE DRIEHOEK).
- BINDENDE KRACHT. - VOORWAARDEN.
II et teken w· 1a, voo·r.e:ien b'ij artilcel 93
en bijlage 1 V(tn cle 1Ve.rJoode van 8 april
.1954, hee_ft bindende· lcmcht voor de
weggebntilce1· zoclnt het regelmatig naa1·
de vorm en voldoencle zichtbaar is en
alle verwar'l'ing 11itsht.it, zelfs wanneer
het op meer rlan 50 meter van het kntisp1tnt geplaatst is (1). (Koninklijk be-

sluit van 8 april 195!, art. 7, 2, en 94,
2° licl.)
(OMELETS, T. VAN BRUSSELT.)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 juni 1955 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtlmnk
te Leuven;
I. In zover de voorziening tegen de be(1) Vergel. verbr., 29 october 1951 (Arr.
Yerln·., 1952, blz. 97; Bu.ll. en PAsrc., 1952,

I. lOfiL

-151slissing over de publieke vordering gericht volgcle weg geplaatst teken 1a, alhoewel
het geplaatst was op 110 meter van het
is :
Over het eerste en llet tweede middel kruispunt gevormcl door de weg waarop
samen, het eerste, afgeleid nit de schen- verweerder reed, volkomenregelmatig was
naar de vorm, dat het goed zichtbaar was
ding van ue artikelen 97 van de Grondwet,
en dat verder clan clit teken geen ander
en 94 van llet koninklijk besluit del.
kruispunt is clan dit gevormd door de
8 april 1954, doorda t het bestreden vonnis
aanlegger veroordeelt om de voorrang door verweerder gevolgde straat, zodat
alle twijfel uitgesloten is;
niet te hebben gelaten aan verweercler
Overwegende clat deze beschouwingen
die op de hoofdweg reed, wijl de door de beslissing wettelijk rech tvaardigen,
eerst genoemde te Scherpenheuvel hereden Michel Janssenstraat, voorzien was waarcloor de rechter over de grond vervan een teken nr 1a, aangebracht op klaart dat het betwiste verkeersteken !Jindende kracht had;
110 meter van het kruispunt gevormd door
En overwegende clat de substantiele of
deze weg en de door verweerder gevolgde
op straf van nietigheid voorgeschreven
Aug. Nilhoulstraat, uan wanneer, zoals
rechtsvormen werden- nageleefd en dat
aanlegger het had in zijn conclusies voor- de beslissing overeenkomstig de wet is;
gehouden, bedoeld teken niet bindend
II. In zover de voorziening tegen de
kon zijn omdat het niet beantwoorude aan
de voorschriften van gezegd artikel 94, beslissing over de burgerlijke vordering
waarbij bepaald wordt dat het teken nr 1a van verweerder gericht is :
niet op meer dan 50 meter van het kruisOverwegende dat aanlegger geen bijlJUnt mag worden aangebracht; het twee- zonder middel inroept;
de, afgeleid utt de schencling van de arOm die redenen, verwerpt de voorzietikelen 97 van de Grondwet en 7, 2, van
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
bet koninklijk besluit cld. 8 april 1954,
doordat het bestreclen vonnis verklaart
31 october 1955. - 2e kamer. - Voordat gezegd teken regelmatig naar de vorm
was, dan wanneer dit teken op meer dan zitte!·, H. Huybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter. - TTe1·slaggever, H. De50 meter afstand van het kruispunt stond
Gelijlcluidencle
conalusie,
en dan wauneer de door het reglement lahaye.
opgelegcle afstand, zoals aanlegger het in H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Gilson de Rouvreux.
zijn conclusies beweerde, een wettelijke
vormvereiste van het telren uitmaakt :
Overwegende clat luiclens artikel 7, 2,
van het koninklijk besluit van 8 april
1954 houdencle Algemeen Reglement op de
2e KAMER. - 31 october 1955
politie van het wegverkeer, de weggebruikers de met het oog op de regeling van
VERKEER. - WEGCODE VAN 1 FEBRUARI
het verkeer geplaatste tekens in acht
1934. - KRUISING. - VERKEERSVOORRANG
moeten nemen, zodra deze laatste regelVAN DE WEGGEBRUIKER DIE OP EEN HOOFDmatig naar de vorm en voldoende zichtWEG RIJDT. - 0GENBLIK WAAROP DIE VOORbaar zijn;
RANG BEPAALD WORD'J'.
Overwegende dat indien artikel 94,
2e alinea, van dit koninklijk besluit, ge- De ve1·Tcee1·svoo!Yang cUe OJl een l>Tnisin.rJ
wijzigd door artikel 2, 2, van dit van
van openba1·e wegen cloor cle 1Vegcocle
15 juni 1954, aan de wettelijk gemaclltigde
van 1 jeb1·ua1"i 1934 toegekend wo·rdt aan
overheden verbiedt het teken la, ter aande weggebntilce1· die op de hoofdweg
duicling van een kruispunt waar de bedjdt, wo1·dt bepaalcl OJ! het o.qenblilc
stuurder hen die rijden op de weg die hij
waa1·op deze best1111rder lcomencle nit clie
gaat naderen moet laten voorgaan, op
weg de andere weg gnat in!"ijclen (1 l.
meer dan 50 meter van het kruispunt aan
(Koninklijk besluit yan 1 februari 193+,
te brengen, daaruit nochtans niet mag
art. 54.)
afgeleid worden dat zulk teken door zich- (LERNOUT, '1'. DE nELS.)
zelf niet bindend zou zijn voor de weggebruiker wanneer, regelmatig naar de
ARREST.
vorm- dit is in overeenstemming met het
in de bijlagen van het besluit voorzien mo.RET HO:IJ,; - Gelet op het bestreden
del -, voldoende zichtbaar, en alle verwarring uitsluitend, het niettemin niet vonnis, op 26 mei 1955 in hoger beroep
op de door gezegde bepaling voorziene af- gewezen door de Correctionele Rechtbank
stand geplaatst is, dat het begrip afstand te Kortrijk;
vreemd is aan dit van regelmatigheid
naar de vorm;
(1) Verbr., 3 juni 1954 (Bull. en PAsrc., 1954,
Overwegencle da t llet !Jestreden vmmis
vaststelt dat het op de door aanlegger ge- I, 846).

-
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Over het enig middel dat zowel tegen
de beslissing over de publieke vordering
tegen aanlegger als over de bugerlijke
vordering van aanlegger tegen verweerder
gericht is en afgeleid wordt nit de schencling van de artikelen 52, 2°, 53b·is, 54 en
55 van het koninklijk besluit van 1 februari 1934 op het verkeer (Wegcode), 97
van de Grondwet, doordat, na in feite
vastgesteld te hebben dat de kweRtieuze
aanrijding tussen de wagen van eiser en
de wagen van verweerder in een bebouwde
kom, op het kruispunt van de Moorsledestraat en de Dorpstraat plants greep, en
dat eiser de Dorpstraat volgde die een
weg met minstens een spoorlijn is, en bij
gevolg lloofdweg was ten opzicllte van
de Moorsledestraat waaruit verweerder
kwam aangereden, het bestreden vonnis,
in rechte beslist lleeft dat de aanwezigheid van een tramspoor in de Dorpstraat
rleze weg niet prioritair maakte, om reden
dat het spoor niet als over llet kruispunt
doorlopend kan beschouwd worden, daaruit afgeleid lleeft dat eiser de prioriteit
van rechts van verweerder moest eerbiecligen, verweercler van de telastlegging
van overtreding van artikel 54 van de
vV egcode van 1 februari 1934 vrijgesproken lleeft, eiser nit hoofr1e van overtreding van artikel 55 veroordeeld lleeft en
zicll onbevoegd verklaard lleeft om over
zijn burgerlijke eis uitspraak te doen, rlan
wanneer de weg met een spoorlijn hoofdweg is ten opzicllte van een andere, indien
lleze spoorlijn, zoals in om1erhavig geval,
bestaat op de plants waarop de weg de
kruising ontmoet, dan wanneer eiser bijgevolg over de prioriteit van de hoofdweg
genoot, dan wanneer hij dus geen font
begaan lleeft door de zogezegc1e prioriteit
van rechts van verweerc1er niet te eerbiedigen, dan wanneer integendeel verweerrler een font begaan had door de prioriteit
van de hoofdweg, waarover eiser bescllikte, niet te eerbiedigen, minstens en
in subsidiaire orde, dan wanneer het llestreden vonnis de juiste plaats waarop de
aanrijcling· zicll heeft voorgedaan onzeker
gelaten heeft, hetgeen aan het Hof niet
toelaat na te gaan of cle hierboven vermelcle wettelijke beschikkingen al dan
niet juist toegepast werden :
Overwegende dat luidens artikel 52, 2°,
van het koninklijk besluit van 1 februari
1934 (zoals het cloor artikel 3 van het besluit van de Regent 1an 16 october 1947
gewijzigd werd) de openbare wegen waarop minstens een spoorweg loopt in de
bebouwc1e kommen als hoofrlwegen bescliouwd worden;
Overwegencle dat de verkeersvoorrang
van de weggebruiker die op een hoofdweg rijdt bepaald wordt op het ogenblik,
waarop deze bestuurcler een andere weg
gaat inrijden die de eerste kruist;

Overwegemle dat het bestreden vonnis
clit principe miskend heeft door te verklaren dat de aanweziglleid van een tramspoor in de straat, waaruit aanlegger
kwam, deze weg << niet prioritair maakte,
g·ezien het spoor niet als over het kruispunt doorlopend kan beschouwd worrlt>n,
daar het enkel in de Dorpstraat (waaruit
aanlegger kwam) uitmondemle om dadeli.ik naar links af te buigen, naar die
richting die de door Lernhout (aanlegger)
bereden weg niet volgt ll ;
Overwegencle dat de in llet micldel aangehaalcle wetsbepalingen alclus geschonclen "·erclen en llet midclel gegrond voorkomt;
Om die redenen, vcrbreekt llet bestreclen vonnis in zover llet aanlegger op
strafgebied veroordeeld heeft en in zover
het over de burgerlijke vordering van
aanleg·ger tegen verweerder uitspraak gedaan heeft; beveelt clat melding van onclerhavig arrest .zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwijst de zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te leper, zetelende
in lloger beroep.
31 october 1955. - 2" kamer. - Voorzitte·l', H. Huybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Rutsaert. - Gelijlclnidende conclusic,
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Ple·iters, HH. Strnye en Van Leynseele.
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EERHERSTEL.-

STRAFZAKEN.- ARREST
DE AANVRAAG VERWERPEND OM DE REDEN OAT
DE PROEFTIJD VAN VIJF JAAR NIET SEDE;RT
DE BETALING VAN EEN GELDBOETE VERSTREKEN IS. i\1IDDEL AANVOEREND OAT DE VERTRAGING AAN EEN FOUT VAN DE ONTVANGER DER
GELDBOlcTEN 'l'E WI.J'l'EN IS. GEEN BEWIJS
OAT DIE VERTRAGING GEENSZINS AAN DE AANVRAGER TE WIJTEN IS. i\1IDDEL DAT NIET
KAN AANGENOMEN WORDEN.

lVamnee1· de lcame·r van inbeschuldigilngstell·ing een aanvraap tot ee1·herstel
heeft verworpen om de reden dat de
proeftijd ·van vijf jaar noo niet sede1·t
tle betalinrJ van een _qeltlboete ve1·strelcen
is lean het rnidcle/. niet aangenomen
wo1·clen rlat aanvoert dat cle vert!'aginf}
waarrnerle rle betaling van die oelclboete
gebe·twrle aan een to·ut van de ontvange1·
rler gelrlboeten te wijten is, clan wan,~ee1· uit geen stulc van cle 1·echtspleging,
1.vaa·rop het hof acht vermag te slaan,
blijlct clat clie vertraging geenszins aan
rle aanvmge1· te wijten is.

__
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(VAN DE VOORDE.)
ARRES1'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 mei 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Gent, kamer nm inbeschuldigingstelling;
OYer het middel, afgell'id uit de schending van artikel1 van de wet van 25 april
1896, doordat het bestreden arrest <le
vraag tot eerherstel verworpen heeft om
reden dat aanlegger (( het saldo van de hem
bij vonnis dd. 5 october HJ49 opgelpgde
geldboeten slechts op 13 november 1954 !Jetaald heeft ll en (( de bij de wetgeving
voorziene proeftermijn van vijf jaar dus
nog niet verstreken was ll dan wanneer de
wanbetaling van het saldo van de opgelopen gerechtskosten en boeten niet aan
aanlegger maar aan de font van een ambtenaar van het Ministerie van financien
te wijten is zoda t het arrest door te verklaren dat de proeftermijn slechts van af
de betaling van het saldo begint te lopen,
in hoofde van aanlegger een font laat rnsten die lastens hem niet lwn weerhouden
worden en de wetgeving in zake eerherstel te eng heeft toegepast :
Overwegende dat lwt middel slechts gegrond zou wezen zo bewezen ware dat de
vertraging, waarmede de lwtaling van de
geldboete Oll 13 november 1~54 geschicdde,
geenszins am~ aanlegger te wijten is ;
Overwegende dat nit geen stnk waarop
het hof acht vermag te slaan blijkt dat
znlkdanige aanvoering aan de kamer van
inbeschuldigingstelling zon overgelegil ge·weest zijn ;
Dat het middel clienvolgens niet kan
aangenomen worden;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de besliss.ing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
31 october 1955. - 2" kamer. - Voo1'zitte1', H. Huybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye. - Gelijlclttidende conclus·ie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
AFSTAND. -

STRAFZAKEN. -

VOORZTENJNG

INGES'J'ELD DOOR. EEN PEUSONENVENNOOTSCHAP
~IE1' IlEPERKTE AANSPRAKELI.JKHEID. - ' AF-

STAND DOOR EEN PLEI1'IlEZORGER VERKLARENDE TE HANDELEN INGEVOLGE EEN BIJZON·

DEllE VOLMACHT HEM VERLEEND DOOR DE VENNOOTSCHAP, VERTEGENWOORDIGD DOOR Dil-lE
ZAAKVOERDERS. VOLMACH1' DIE DE DRIE
ZAAKVOEHDERS VERllfELDT, DOOR SLECHTS
DOOR EEN RUNNER GENAAliiTEKEND IS. BIJZONDERE VOLllfACHT VAN DE PLEI'l'IlEZORGER. NIE'!' BEWEZEN.

Bewijst niet de bijzondere macht te hebben o-nt namens een personenvennootschap met beperlcte aanszwakelijkheid
va·n een ·voo?·z·iening a.tstand te doen de
pleitbez·orger die verklaart tc hancT.elen
·ingevolge een bijzondere volmacht hem
·cerleeucl door de vennootschap, verteyenwoorcl'(qd cloor drie zankvoenlers,
aan wanneer de volmncht slechts rloo·r
een hnnner genaamtekend is.
(VER'fONGEN EN DE PERSONEKVENNOOTSCHAP ~IET

BEPERKTE
AANSPRAKELIJKITEID
((CHARLES
,JOOS EN ZONEN », T. VAN D.UIME.)
ARREST.

HET HOF; :- Gelet ov !let bestreden
arrest, op 4 april 1955 door het Hof van
beroev te Gent gewezen oyer. de bnrgerlij ke vordering van verweerder;
Over de voorziening van Vertongen :
Overwegende dat aanlegger verklaard
heeft af te zien van zijn voorziening;
Over de voorziening yan de personenvennootschap met beperkte aansprakeli.iklleid (( Ollarel ;roos en Zonen ll :
Overwegende dat Jl.ier Dubois, pleitbt>zorger bij het Hof van beroep te Gent ov
30 juli 1955 verklaard heeft afstand te
doeu van de voorziening ingevolge llijzontlere volmacht hem door aanlegster \'erleend; dat gezegde volmacht beweerdelijl;:
g~~geven door Henri ;r oos, Kamiel ;roos en
Albert .J oos, handelende in hoedanigllei(l
van zaakvoerders van aanlegster, slechtR
door een lmnner genaamtekend is en voornoemde pleitbezorger derhalve niet bcwijst de bijzondere macllt te hebben om
yan (]p voor7,iening afstan<l te doen;
0Yerwegende dat aanlegster geen middel doet geld en;
Om die redenen, clecreteert de afstancl
van de door Maurits Vertongen ingestelde
voorziening; verwerpt de voorziening van
de 11ersonenvennootschap met JJeverkte
aansprl].kelijkheill (( Oharel ;roos en Zonen l> ; veroordeelt rianleggers tot de kosten.
31 october 1955. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Huybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve?"Slaggever,
H. Delahaye. - Gelijlclttidende concl'llsie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.

1542•

KAMER.-

31 october 1955

VEJRKEJEJR. - WEGCODE VAN 1 FEBRUARI
1934. - 0MGEKEERDE DRIEHOEK. - BEBOUWDE KO~L VALLEN VAN DE AVOND. - -TEKEN NIE'r ZIOH'rBAAR, BIJ GEBREK AAN
YERLICH'riNG. WEGGEBRUIKER VAN DE ANDERE WEG DIE KENNIS HEEITT VAN HET BESTAAN VAN HET TEKEN DOCH DE OVERMACHT
INROEP'r. ~ ARREST DIE GROND VAN RECBT,;AARDIGING VERWERPEND OM DE REDEN DAT
DIE WEGGEBRUIKER WIS'r DAT HET TEKEN
NIET ZlOHTBAAR WAS. BESLISSING WETTELIJK GERECHTVAARDIGD.

1V annee1· een weggebntilce1· die, na het
vallen van de avond in een bebonwde
I.e om uerellen heett op een weg- bij de
lent ising met een andere weg, waarop
nabij de Mnising de bij artilcel 131,
2, "fo, van de Wegoode van 1 februari
1931, voorziene omgelceerde driehoelc geplaatst was, telcen dat noohtans bij
.rtebrelc aan verliohting niet ziohtbaar
was, vervolgcl wonlt ~tit hoofde van onvrijwillige liohamelijlce letsels alsook
om cle vo01Yang aan lle van reohts op
de van cUt telcen voo1·ziene weg kornenlle
werwebntilcer niet te hebben verleenll
en cle ovennaoht inroept afgeleill ~tit het
j'eit clnt hij van het bestaan van £lit
telren kennis hna, vermag ae reohte-r
(Ue g1·oncl vnn t·eohtvnn1·dig·ing wettelijl;;
te verwe1·pen om lle reden clat cle be7clcHL[/lle w·i-st dat het telcen niet ziohtbna-r W(LS (1).
(DE SMEDT,

T.

THIELENS.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 januari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
-r. Voor zover de voorziening tegen de
beslissing over de publieke vordering gericht is :
a) Jegens verweerder :
Overwegende dat aanlegger g·een hoedanigheid heeft om zich tegen deze beslissing te voorzien;
b) J egens aanlegger :
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 71 van het Strafwetboek, voor
zoveel als nodig 418 en 420 van het Strafwetboek en 51 tot 55 van het koninklijk
besluit van 1 februari 1934 over de Wegcode, zoals gezegde bepalingen door de
(1) Raadpl. verbr., 22 februari 1954 (Bull. en
PASIC.,

1954, I, 551).

besluiten van de Regent dd. 16 october
1947 en 11 februari 1950 gewijzigd werden doordat, om eiser in verbreking tot
een geldboete van 50 frank hoofdens de
ten laste van eiser gelegde betichtingen
en namelijk hoofdens inbreuk op artikel 55 van de Wegcode te veroordelen,
het bestreden arrest de ingeroepen onoverwinnelijke dwaling· verwerpt waarin eiser
gevallen is wegens het gekend bestaan van
een omgekeerde driehoek in de straat
waarin verweerder Thielens reed, om
die enige reden dat, indien eiser de
plaatselijke toestand zo goed kende, hij
dan ook Dioest weten dat dit verkeersbord 's avonds niet zichtbaar was voor
de weggebruikers die in de Maria-Theresiastraat reden, eerste onderdeel, dan
wanneer eiser in de door hem genomen
conclusies liet gelden, enerzijds, dat uit
de bestanddelen der zaak en meer bepaald
uit de door deskundige zelve genomen
foto's het onmogelijk was te besluiten
dat kwestieuze omgekeerde driehoek niet
bij nacht zichtbaar was en, anderzijds,
dat verweerder Thielens de plaats van
het ongeval en dus ook de omgekeerde
driehoek goed kende, .en dat, door die bepaalde middelen niet te onderzoeken en
door zich tot de verklaring te beperken
dat kwestieus verkeersbord niet zichtbaar
was, het bestreden arrest niet voldoende
met redenen is omkleed; tweede onderdeel, dan wanneer de in eisers hoofde gebeurlijke kennis van de onvoldoende
zichtbaarheid van kwestieuze omgekeerde
driehoek geenszins van aard is om zijn
onoverwinnelijke dwaling over zijn prioriteitsrecht te doen verdwijnen en in elk
geval die eenvoudige bewering geen gepast en voldoende antwoord op de ingeroepen grond van rechtvaardiging uitmaakt:
Overwegende dat het Iniddel niet ontvankelijk i.s in zover het tegen de beslissing over de publieke vordering tegen verweerder gericht is_;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van de rechter over de grond blijkt dat
verweerder, bij nacht, per moto over de
Maria-Theresiastraat te Leuven rijdend,
aan de kruising van die straat met de
Blijde Inkomststraat omvergereden werd
door een door aanlegger bestuurde auto
die links uit die laatste straat kwam
aangereden, alsook dat de Maria-Theresiastraat, nabij de kruising, van een omgekeerde driehoek voorzien is en alzo, in
normale omstandigheden, een secundaire
weg is;
Overwegende dat, bij v66r het hof van
beroep genomen conclusies, aanlegger
aanvoerde dat verweerder, zowel als hij
zelf, het bestaan van die omgekeerde driehoek kende; dat hij daarbij ook deed gelden dat de bij nacht genomen foto's dit
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verkeersbortl weergaven, maar verder toeDat de voorziening tegen die beslissing,
gaf << dat wellicht in aile objectiviteit zou derhalve, niet ontvankelijk is;
·
kunnen gezegd worden dat de kwestieuze
Om die redenen, verwerpt de voorziedriehoek niet op ideale wijze was ver- ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
licht >>;
Overwegende dat, opdat een bij arti31 october 1955. - 26 kamer. - Voorkel 140, 4, van bet koninklijk besluit van ·zitter en verslaggever, H. Huybrechts,
1 februari 1934 vermeld verkeersteken, in raadsheer waarnemend voorzitter. - Geonde~havig geval datgene vermeld onder
lijkluidende concl·usie, H. Depelchin, adn'· 7 nm tabel I, voor de weggebruikers, vocaat-generaal. Pleiters, HH. Dal
bindend zou wezen, er ondermeer vereist (van de Balie bij het Hof van beroep te
wordt dat het, bij het vallen van de Brussel) en Demeur.
avond in de bebouwde kommen zou verlicht zijn, 't is te zeggen voldoende zichtbaar zijn; dat, zo aan dit vereiste niet is
voldaan, de weg die van dit teken voorzien is daarom niet door de gebruiker er26 KAMER.- 31 october 1955
van als een secundaire weg moet beschouwd worden en dat die weggebruiker, bij voorkomend geval, de voorrang MILITIEJ. - UITS'l'EL E'l VRI.JLATING OP
MORELE GROl'W. VRLTLA'l'HW OP MORELE
van rechts geniet;
GROND. INGEflCHRE\'ENE HEBBENDE TEN
Overwegende, weliswaar, dat de gebruiMINSTE VIJI' BROEDERS OF ZUS'l'ERS IN LEker van de andere weg, welke kennis
VEN. BROEDE3 HEBBENDJ<; HET ONBEPAALD
l~eeft van het bestaan van dergelijk teUI'l'STEL GENO'fEN DA'l' BI.J DE VOOR DE WET
ken, gebeurlijk, een uit overmacht afgeVAN 15 ,JUNl 1901 GELDENDE WETGEVING VOOJ{,
leide grand van rechtvaardiging zou kunZIEN WAS, DOCH HEBRENDE EEN VRI.JWILLIGE
nen aanvoeren, waarvan het bestaan door
DIENSTVERBIN'l'ENIS AANGEGAAN YOOR 'DE INde rechter over de grond sonverein beoor1VERKINGTREDING VAN DIE WE'l'.
0MS'l'ANdeeld wordt;
DIGHEID DIE DE VRI.JLATING OP MORELE
Overwegende dat het bestreden arrest,
GROND NIET RELE'l'.
na in feite te hebben vastgesteld dat de
omgekeerde driehoek, op bet ogenblik van De liroeder die, v661' lle htwerkingtrerlht!l
het ongeval, niet zichtbaar was, de stelvnn de wet van 15 j·uni .1951, een anlJeling van aanlegger nopens dezes dwaling
JUUtld u.itstel heeft genoten, maar llnarna.
wettelijk heeft kunnen verwerpen door
een ·vrijwUz.ige clienstverlJinteni.s lteeit
nit de omstandigheden der zaak af te leia,an,qegann wordt voo1· cle toepassintl vnn
den dat aanlegger van dit gebrek van
nrtlkel .12, 1°, van rle wet van .lfi juni
zichtbaarheid kennis had;
19.51 op rle clienstplicltt, niet 1Jescho11wrl
Dat, dienvolgens, het middel niet kan
als helJlJenrle ·reerls Tlet onlJepaald uit.~tel
aangenomen worden;
(Jenoten, dnt bij cle afgeschafte vroer1ere
Overwegende dat de substantii:~le of
wet[Jeviny voorzien was (1) .
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
(HEYLEN.)
de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Voor zover de voorziening gericht
ARREST.
is tegen de beslissing over de burgerlijke
vorderingen gewezen, te weten :
BET HOF; - Gelet op de bestreden
a) De vordering van aanlegger tegen
lleslissing, op 24 juni 1955 gewezen door
verweerder :
de hoge militieraad;
Over het middel, afgeleid uit <le schenOverwegende dat uit geen stuk blijkt
dat die voorziening betekend werd aan de ding van artikel 102, paragraaf 1, van de
wet van 15 juni 1951, · <loordat de bestrepartijen waartegen zij gericht is;
den beslissing alhoewel vaststellende dat
Dat zij, derhalve, niet ontvankelijk is;
een broeder van aanlegger onder het beb) De vordering van verweerder tegen
heer van de besluitwet. dd. 25 juni 1946
aanlegger :
vooreerst op 7 rnaart 19•50 eeu onbepaald
Overwegende dat het bestreden arrest uitstel had verkregen en nadien op 19 april
aanlegger veroordeelt aan de burgerlijke 19-51 een dienstverbintenis hacl aangegaan,
vartij ten provisionelen titel een vergoe- niettemin de aanvraag tot vrijlating van
ding te betalen; dat het voor het ov.erige aanlegger, die ten minste vijf broeders of
zusters in levPn I weft, verwerpt omda t
een deskundig onderzoek beveelt;
Overwegende dat dergelijke beslissing « in zaken van openbare orde de onder
geen eindbeslissing is naar de zin van artikel 41() van het Wetboek van strafvor(1) ARCQ en LOIITHIE, Oommentaire de Ia loi
dering en niet gewezen is over een geschil
du 15 juin 1.?51, n' 111.
betreffende de bevoegdheid;

----

~--

-~-- ~~--~--

~~-

-~- -~~--~- -~~

-

156-

llet belleer van een afgeschafte wet verworven toestamlenniet hehouden blijven J~,
<lan wanneer artlkel102, paragraaf 1, van
de wet van 15 juni 1951, welke de be:;luitwet cltl. 25 juni 1H46 lleeft vervangen,
!Jepaalt da t zi.i clie onder lle v66r c1eze
wet gelclende wetgeving een militiestanc1
he b ben verworven, met die stanc1 naar llet
stelsel van deze wet overgaan :
0yerwegem1e dat nit de bestreden beslissing blijkt dat een broeder van aanlegger, v66r de inwerkingtrecling van de·
wet nm 15 juni 1951 bij beslissing van cle
militieraad lltl. 7 maart 1950 een onbepaald uitstel verkreg·en had, en nadien,
op 1!J a11ril lfl51, een dienstverbiritenis
aangeg·aan heeft;
Overwegemle dat oncler llet belleer van
de alsdan vigerencle wetgeving aanleggers
broeder, overeenkomstig artikel_ 14 van de
besluitwet c1c1. 25 juni 1946, als milicien,
die na een onbepaalc1 uitstel, ingevolge
nijwillig·e clienstneming, ingelijfd wen],
!Jeschouwll wenl als zijnde nooit met dat
onbepaald uitstel begunstigd geweest;
Overwegemle llat de wet van 15 juni
1951, waarbij bij artikel 107, 7°, de beslnit"·et del. 25 juni Hl46 opgelleven wordt,
onder clit oogpunt de onder de opgeheven
vroegere wetgeving verworven militiestand op uitc1rnkkelijke wijze behouden
lleeft; dat artikel12 enerzijds bepaalt dat
lle ingescllrevene, die ten minste vijf
lJroeders of zusters in leven heeft in vretlestijd van alle dienst vrij is, onder voorwaarde onder meer dat geen enkel broeder reeds als lid van een groot gezin een
onllepaald uitstel als voorzien bij de opgeheven vroegere wetgeving genoten lleeft,
en artikel 102, paragraaf 1, anderzijds
voorscllrijft dat zij die onder de v66r deze
wet gelllemle wetgeving een militiestaml
hebben verworven, in die stand naar het
stelsel van deze wet overgaan;
Overwegende clerllalve dat de bestreden
lJeslissing, door de door aarilegger op
grond >an artikel 12, 1°, van de militiewet ingediende aanvraag om vrijlating op
morele grond te verwerpen, om de enige
reden dat een broeder van aanlegger ondel' llet !Jeheer van de besluitwet del.
25 juni 19±6 werkelijk een onbepaald uitstel genoten lleeft vooraleer een vrijwillige dienstverbintenis aan te gaan, cle in
het middel aangeduide wetsbepaling gescllonden beeft;
Om die redenen, verbreekt de bestn den
beslissing; zegt tla t melding van ll uidig
arrest zal gemaakt worden op de kant van
de vernietigde lleslissing; verwijst cle zaak
naar de hoge militieraad anders samengesteld; laat lle kosten tei1 laste van. cle
Staat.
31 october 1955. - 2e kamer. - Vom·zitter, H. Huybrecllts, raadslleer waar-

nemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Delallaye. - Gel·ijkln-Ulende condus'te,
H. Depelcllin, aclvocaat-generaal.
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MILITIE. -

VOR]l[ DElt BESLISSINGEN.
HERKEU!UNGSRAAD llESLISSENDE
OVER DE
DIENSTGESCHIKTHEID NA INORSERVA'l'IES'l'ELLING. REDENEN.

De herken·rinosrnad, die, nn de inobservaUestelling vnn de clienstpl·ichUge bevolen te hebben, over de cl·ienstgeschiktTie·icl beslist ·i& 'lliet toe gehonclen zijn
liesl-isS'infJ nacler clwn in ae te·rmen vnn
artikel 44, pnntrtrant 4, van ae wet vnn
l.i j'll-ni 1961 te motive·re·1i. CWet nm

15 juni 1951, art. 44, par. 4, en 46, paragraaf 3.)
(DEPHE'l'.)
ARTIEST.

HE'l' HOF; - Gelet op de !Jestreden
!Jeslissing, op 18 juni 1955 gewezen door
lle I-Ierkeuringsraad der provincie OostVlaancleren ;
Over llet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 49 van de wet
van lii juni 1!l5l en 97 van cle Grondwet,
eerste onderdeel, cloordat de bestreden beslissing, opgesteld bij wijze van een gedrukte formule, vermeldingen inlloudt
welke niet op aanleggers geval toepasselijk zijn en slecllts de opsomming geven
van enkele algemene wettelijke voorwaanlen, dau wanneer cle beslissingen van
de llerkeuringsraad degelijk dienen gemoti veerd te worden; tweecle onclerdeel,
lloonlat aanlegger geen bericht ontving·,
dat hem cle datum van de openbare vergallering van 18 jlJni 1955 ter kennis
bracht, dan wanneer die vergaclering in
llet openbaar diende te geschieden :
Over llet eers te omlerdeel :
Overwegende clat de llerkeuringsraad,
na de inobserva tiestelling van aanlegger
in een inrichting van de gezondlleidsdienst van llet leger, in het bezit van cle'
!Jesluiten van de geneesheer-deskundige,
voorzien van het visum van de geneeslleer
directeur van gezegde inricllting, aanlegger als geschikt voor de clienst aangewezen lleeft;
Overwegende clat llij aldus op de door
de artikelen 44, paragraaf 4, en 46, paragraaf 3, van de wet van 15 juni 1951 voorziene wijze over de dienstgeschiktlleid beslist lleeft en niet gehouden was zijn beslissing nader te mo liveren;
Overwegemle dat de voorziening niet
aanduidt welke wettelijke bepaling door
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het gebruik van gedrukte formules zou
geschonden geweest zijn en welke vermeltlingen van de beslissingen niet op
zijn geval toepasselijk zouden zijn;
Over llet twee<le ondenleel :
Ol'erwegende dat de bestreden lJeslissing vermelllt cia t de vergadering van
18 juni 1955, tijclens dewelke over de. zaak
uitspraak gedaan werd openbaar rs geweest;
Overweglcmde dat de voorafgaande bekendmaking van de datum der openlJare
vergac1ering zonder invloed op de openbaarheid van de vergadering is;
01·erwegemle dat de beslissing vaststelt
da t een nieuwe verscllijning van de dienstplichtige nodeloos wor<lt geacllt; dat
luachtens artikel 4G, paragraaf il, van de
militiewet de herkeuringsraad derhalve
ultspraak mocht doen zonder aanlegger
op te roe pen;
Da t geen der onderdelen van het mid del
lmn aangenomen worden;
(Het volgende zonder belang.)

31 october 1955. - 2" kamer. - Voo1·:::ttter, H. Huybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter. Vm·sza.ggeve1·,
H. Delallaye. - Gelijlcluidende aonalusie,

H. Depelcllin, advocaat-generaal.
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MILITIEJ. -

VBIJSTELLING OF YOORLOPIGE
AFKEURING \VEJENS LICHAA~ISQEBREK.
HERKEUHINGSRAAD
.BESLISSENDE
DAT
DE
DIENSTPLICII'l'IGE GEACIIT WORD'l' VAN ZIJN
AAN\'RAAG AF TE ZIEN 01\f REDE.N DA'T HIJ ZICH
NIE'l' AANGEBODEN IIEEFT VOOR OF ZICII NIET
GELEEND HEEF'l' '1'0'1' EEN BIJ EEN VOORGAANDE
BESLISSING BEI'OLEN INOllSEIWA'l'IES'fELLING.GEEN STUK WAARUI'l' BLIJKT DAT DE DIENS'l'PLICH'l'IGE ZOU OPGEROEPEN GEWEEST ZI,JN
OM IN OBSERVA1'JE GES'l'ELD TE \VORDEN. BESLISSING NlE'l' WE'l'TELI.JK GERECH'l'I'.\ARDIGD.

Is n-iet wettel'ijlc r1e1·eahtvaardigd de beslissi.ng van de herlceuringsrand tvncwb'ij de dienstplicht-ige .qeacht wordt af
te zien vnn z·ijn aanvraag om vrijstellinq of voorlop-iye aflceu:r-ing weuens
lichaamsgebrelc om reden dat hi] zich
niet nanyeboden heeft voor of z·ich niet
geleend heeft tot een bi.i een vo.o!·,qaa;tde
beslissing bevolen inobservattestelltng,
awn wanmeer uit geen aan de he!·lce·uri:ngsraad overgelegcl stulc blijlct dat de
rlienstpUchti,qe ZO!I· in de cloor de eet·ste
/Jeslissing aanged!ticle inrichting opgeroepen geweest zijn on~ in observatie uestelcl te wo1·den. (Wet van 15 jnni 1951,
art. 50.)

(PLANCKE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestre<len
beslissing op 16 junl 1955 gewezen door
de herke{u·ingsraad der provincie WestVlaanderen;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 50 van de militiewet van 15 juni 1951, cloordat de bestreden beslissing lJeslist dat aanlegger geacht
worclt van zijn aanvraag om vrijstelling
of voorlopige afll:euring te hebben afgezien om reclen dat hij zich niet tot de inobservatiestelling geleend heeft, dan wanneer aanlegger niet uitgenodigd of opgeroepen werd om in observatie gesteld te
worden :
Overwegende dat de herkeuringsraad
lJeslist dat aanlegger geacht wordt van
zijn aanvraag om vrijstelling of voorlopige afkeuring te hebben afgezien om reden dat, door een voorgaande beslissing
tot inobservatiestelling in het militair hospitaal te Brussel verwezen zijnde, hij
zich niet tot cleze inobservatiestelli.ng geleencl heeft cc zoals nit het schrljven van
de Hqer bevelhebber van het militair hospitaal dd. 4 juni 1955 blijkt )) ;
Overwegende dat het schrijven dd.
4 juni 1955 van het militair hospitaal te
Brussel vermeldt dat aanlegger, door llet
militair hospitaal opgeroepen op 23 mei
en 1 juni 1955, zich niet aangeboden heeft
en niet gevraagd lleeft dat zijn verschijning zon uitgesteld worden;
Ovei·wegende dat indien dit schrijven
bewijst dat aanlegger zlch in het militair
hospitaal niet aangeboden heeft, nit geen
aan de herkeuringsraad overgelegd stuk
echter blijkt dat aanlegger werkelijk zou
opgeroepen geweest zijn, om aldaar in
ollservatie gesteld te worden;
Overwegende dat de herkeuringsraad
zijn beslissing derhalve n,iet wette!fjk gerechtvaardigd heeft;
Dat het micldel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt de bestreclen
lJeslissing; beveelt clat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar de herkeuringsraad
van de provincie Oost-Vlaanderen; laat
de kosten ten laste van de Staat.
31 october 1955. - 26 kamer. - Voor:<:itte1·, H. Huybrechts, raadsheer waar)lemencl voorzitter. Verslaugever,
H. Delahaye. - Geli,ilclnidende aonclnsie,

H. Depelchin, advocaat-generaal.
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VONNISSEN EN ARRESTEN.
Sl'RAFZAKEN. ]JED. DESKUNDIGE BUITEN DE DOOR DE ABTIKELEN 32 'l'OT 46 VAN
REl' WETBOEK VAN STJlAFVORDERING VOORZIENE GEVALLEN DOOR DE PROCUREUR DES
KONINGS GELAST TOT VAS'l'STELLlNGEN OVER TE
GAAN. ZICH ERTOE BEPERKEND OVER DE
I!'EITEN DIE HIJ VASTGESTELD HEEFT VOOR
HE'l' STRAFGEl{ECH1' TE GETUIGEN, ZONDER
ALDAAR ALS DESKUNDIGE OP 'l'E 'l'REDEN.
DIENT DE EEIJ AJ.S DESK l:NDIGE NIET AI!' 'l'E
LEGGEN.

VERKEER. WEGCOIJE VAN 1 FEBRUARI
AR'l'IKEL 51, 2°. BESLISSING DAT
EEN OPENBARE WEG, AL DAN NIE'l', VEEDER
DAN EEN AANSLUI'l'ING LOOP'!'. DESLISSING
GEGROND OP DE PLAA'l'SliES'l'ELDHEID. SouVEREINE BEOORDELING DOOl~ DE RECHTER
OVER DE GRONIJ. PEilKEN.

1934,

1° De deslcuniliige die bu-iten de door de
nrtUwlen 32 tot W van het Wetback vnn
strnjvonlering voorzieue gevallen door
de promwenr des T.;onings gelast werd
tot vaststellingen over te gaan en die,
rl001' ae straf'reehtbanl<; gehoonl, :zrieh
ertoe beperkt te getuigen over de feiten
die hij vastgestelrl heeft, zonde1· a.ldaar
als rleslmnrlige op te treden, dient de
b'ij a1·Wcel 44 van het Wetboek van
strafvordering 'l:ooruesehreven eed niet
at te leggen (1).

2° De 1·eehter ove·r de grand beslist sott·
ve1·ein, op uron1l vnn 1le 1Jlaatsgestelrl;
heicl, ant een OjJenban3 weu, al ann ·wiet,
·ve·rrler rlnn een nansl·nit-inu loopt i11rlien
il·ij het wettelijk begriv niet n!'islcent
van cle openbare werJ well<:e niet venle1·
clan een aanslu·it-ing loopt (2). (Wcg·cocle

,-an 1 febrnari 1934, art. 51, 2°.)
(VAN NIEUWENHUYSE EN DE << MU'l'UELLE DEB
. VERENIOIJE SYNIJICA'l'EN ll, '1'. VAN ROY.)
ARREST

(3).

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 13 december 1\l54 en op 1 april
1!l5ii gewezen door het Hof van l)eroep
te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending· van de artikelen 44, 155, 189,
1\17 van llet Wetboek van rechtspleging in
strafzaken, 138:0~, 1383 van het Burgerlijk
vVetboek, \l7 van de Gromlwet, doordat
(1) Verbr., 20 april 1953 (AlT. Yerb-r., 1953,
blz. 557; B-ttll. en PAsrc., 1953, I, 628); vergelijk verbr., 20 december 1:954 (Bu.ll. en PASIC.,
1955, I, 395) ; 26 september 1955 (zie hager,
blz. 41; Bnll. en PASIC., 1956, I, 52).

het bestreden arrest de burgerlijke vordering van eiseressen verwerpt, na gedurende het onderzoek van de zaak v66r
het Hof te Gent, de deskundige Goetgec
beur als deskundige onderhoord te hebben en zijn advies ingewonnen te hebben
zonder hem de eed als deskundige te hebben cloen afleggen, dan wanneer een deskundige, al>orens als zoLlanig onderhoord
te worden, de eed moet afleggen zijn verslag uit te brengen en zijn advies te geven in eer en geweten :
Overwegende dat nit het proces-verbaal
Yan de terechtzitting yan -! febrnari 1953
v66r het Hof van beroep te Gent bli;ikt
dat de heer Goetgebeur zich ertoe beperkt
heeft het hof in te lichten over de gevolgen van de vaststellingen en opzoekingen, welke hij bniten de door de artikelen 32 tot 46 Yan het vVetboek van strafvordering voorziene gevallen tijdens het
vooronderzoek op verzoek van de procureur des konings had gedaan;
Dat zulke verklaringen een getuigenis
uitmaken en dat de heer Goetgebeur nus
niet als deskundige is opgetreden ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen \l7 van de
Grondwet, 50, 51, 2°, 5i, 57, 131 van de
Wegcode, 1382, 1383 van llet Burgerlijk
Wetboek, doordat het besJreden arrest de
burg·erlijke vordering van eiseressen verwerpt om reden dat de door het slachtnffer gevolgde Beemdstraat om verscheidene
redenen, namelijk de breedte van de banen en het bestamt van geverfde lijnen
als niet verder dan de aansluiting met de
Paul Gilsonlaan lopend en bijgevolg als
secundair dient beschouwd te worden,
dan warmeer het arrest vaststelt dat « cle
Beemdstraat in rechte lijn in de Paul Gilsonlaan nitmondt ll, en dan wanneer de
door het arrest ingeroepene kenmerken
van voortlopen van de Paul Gilsonlaan
noch door de Wegcode, noch door enigc
wet of reglement voorzien worden en, bijgevolg, tegen het feit dat de Beemdstraat
in recllte lijn in de Paul Gilsonlaan nitmondt niet kunnen gelden, daar een baan
die «in rechte lijn ll in een andere uitmondt verder dan de aansluiting loopt tE'n
minste voor de weggebruiker die ze volgt:
Overwegende dat het bestreden arrest
souverein in feite vaststelt dat << de door
verweerder gevolgde Statiestraat zich in
de Paul Gilsonlaan verlengt en dat deie
1

(2) Verbr., 25 april 1955 (Bull. en PAsrc.,
1955, I, 920).
(3) Een eerste arrest wer<l door het hof, in
die zaak, gewezen op 28 september 1953 (A,.,._
r e1·lw., 19M, blz. 31; Bull. en PAsrc., 195!,
I, •12).

laan in de richting naar Vorst een bocht
vormt waar de door het slachtoffer hereden Beemdstraat uitmondt ... »; dat het
beslist << dat, alhoewel de Beemdstraat in
rechte lijn in de Paul Gilsonlaan uitmondt, zij het is die niet verder dan de
'aansl ui ting loo pt )) ;
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is enerzijds er op te wijzen dat de Beemdstraat in rechte li.in in de Paul Gilsonlaan
uitmondt en nochtans anderzijds te beslissen dat de Beemdstraat niet verder
dan de aansluiting met gezegde Paul Gilsonlaan loopt;
Overwegemle, immers, dat om te bepalen dat een weg de voortzetting van een
anclere is niet enkel in acht dient genomen
of rle tweede al dan niet in rechte li.in in
<lP ePrste uitmondt doch ook op anflere
omstandigheden dient gelet te worden en
namelijk - zoals het bestreden arrest het
rloet - op de algemene gelegenheid van
de plaats en de bijzonderste richting van
!Jet verkeer;
01'Cl'\1"<:'genrle clnt h<'t arrest er op wi,ist
dat de bijzonderste richting van het verkeer « ongetwijfeld de Beemdstraat volkomen ter zijde laa t ll;
Dat het l10f van beroep dus zijn lleslissing wettelijk gerechtvaardigd heeft, zonder het begrip van de openhare weg welke
niet verder dan de aansluiting loopt te
miskennen;
Dat het mid<lel naar recht fault;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegsters tot de kosten.
31 october 1955. - 2" kamer. - VoorzitteT en verslaggeve1·, H. De Bersaques,
raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. della
Faille d'Huysse en Van Leynseele.
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OVEREENKOMST. BEDING WAARBIJ DE
UITGESTREKTHEID VAN DE HERSTE{.LING VAN
EEN SCHADE BEPERK'l' WORD'!'. SCHULDENAAR WELKE BEWEERT ENKEL EEN LICHTE
FOUT BEGAAN TE HEBBEN VAN AARD DE TOEPASSING VAN HE'l' BEPERKEND REDING TE
RECHTVAARDIGEN. ARRES'l' WAARBIJ DE
SCHULDENAAR TOT VOLLEDIG HERSTEL DER
SCHADE VElWORDEELD WORDT. ARREST
ALLEEN S'J'EUNENDE OP DE OMSTANDIGHEID DAT
DE 'l'EKOR'l'KOMING YAN DE SCHULDENAAR ALS
FOl"l' MOE1' BESCHOUWD WORDEN. NIE1'
GEPAST ANTWOORD.

H et arrest cT at de sclt uldenaar veroonleelt
tot rolledi,qe vergoeding van de schade,
op !I rand van de enlcele vaststelllng dat

de beroepstekortlcomingen van ae schuldenaar niet li.cht genoeg zijn mn niet
touten uenoemd te worden geett ,qeen
passena antwoo·rcl op ae conclusies,
waarli'ij lllt'llfJC1;oercl wercl cTat de schulclenaar niet tot volleclig herstel aer veroor.zaakte schade gehouden is omclat rle
aoor he·n~ begane tout slechts lioht was,
en, overeenkomstig het cont1·act, enlcel
tot gedeeitelij lee ve1·goecling aanlei cling
geeft.
(OTRACO, T. GENERAL ACCIDENT COMPANY.)
AHRES1'.

RET HOF; - Gelet op het hestreden
arrest, op 30 juni 195::! gewezen door het
Hof van beroep te Leopoldstad;
Over het enig miduel, afgeleid nit de
schending van ue artikelen 201 en 204 van
hoek III van het Oongolees Burgerlijk
Wetboek waarbij het aan de akten verschuldigd geloof geregeld wordt, en 20 van
de wet van 18 october 1908 op het beheer
van Belgisch Congo, doordat het bestreden arrest, vaststellend « dat de beroepstekortkomingen van appellant (thans aanlegger) niet licht genoeg zijn om niet _
fouten genoemd te worden ll, aanlegger
veroorcleelt om verweersters van a! het
nndeel schadeloos te stellen, om re<len
clat « de aangevoerde schade bewezen is,
clat niet hetwist wordt dat appellant deze
moest voorzien ll, dan wanneer aanlegger,
bij zijn regelmatig in hoger beroep genomen conclusies, in bijkomende orde staande hielii dat, indien een font welke tot
aansprakelijkheid aanleiding geeft aangenomen wordt, zij slechts licht zou kuunen
zijn en dienvolgens de toepassing zou moeten toelaten van het nit overeenkomst ontstane heeling welk de aansprakelijkheid
beperkt en waarbij de tussenkomst van
concluderende partij beperkt worclt tot
de betaling van 20 frank per kilo rubber
<lie alle waarde verloren heeft en tot een
evenredig met het geleden verlies JJerekend deel van die vergoeding op de kilo's
welke slechts gedeeltelijk beschadigd werden; dat gei'ntimeerden, te eli en opzichte
in gebreke hlijven de bestanddelen over
te leggen welke zouden toelaten de op
deze grondslag versclmldigde vergoeding
te herekenen; dat het behoort hun te bevelen de voor de berekening van die vergoeding noodzakelijke elementen over te
leggen ll, doordat het bestreden arrest,
door aanlegger tot het herstel van het geheel van het door verweerster geleden
nadeel te veroordelen, onder voorwenflsel
dat niet hetwist werd dat appellant dit
moest voorzien, het geloof heeft geschonden dat verschuldigfl is aan aanleggers
conclusies waarbij hij staande hield dat
te zijnen opzichte de vergoeding tot 20 fr.
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160de. concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaaL
Pleitm·s,
HH. Van Ryn en Van Leynseele.

per kilo gans beschalliglle rubber beperkt
was en tot een met cle gecleeltelijk beschadigde partijen rubber evenreclig deel van
die vergoecling, en clat verweersters geen
enkel bestanddeel inbrachten welk toeliet
de vergoeding te berekenen; doordat het
11estreclen arrest, althans, dooi· aanlegger
te veroordelen heel het door verweersters
geleden nadeel te herstellen, zonder antwoorcl te verstrekken op het uitdrukkelijk
door aanlegger bij zijn conclusies aangevoercl Jiliclclel, naar luicl waarvan hij
staande hielcl dat, indien een font welke
tot aansprakelijkheicl aanleicling geeft
aangenomen wordt, zij slechts licht zou
kunnen zijn en dienvolgens de toepassing
zou moeten toelaten van het hierboven
aangevoerde nit overeenkomst ontstane
heeling, waarbij de door aanlegger te bctalen vergoeding beperkt wercl, niet wettelijk met redenen is omkleecl en de in het
middel aangeclnide wetsbepalingen geschonclen heeft :
Overwegende dat cle tegen aanlegg·er ing·estelcle vordering zijn aansprakelijkheid
betrof, als vervoercler, voor de beschadiging van zekere g·oederen; dat aanlegger,
bij conclusies, in hoofdonle beweerde
bi.i gebrek ann alle fout niet aansprakelijk te zijn en in bijkomende orde enkel
voor een zeker cleel aansprakelijk te zijn,
claar de font maar licht was en, dienvolgens, de toepassing met zich bracht van
een heeling voorzien in het contract welke
partijen verllindt, waarl1ij zijn aansprakelijkheid lleverkt was;
Overwegencle clat het bestreden arrest
de volleclige verg·oecling van cle schade ten
laste van aanlegger legt, op grond van de
enkele vaststelling, na ontlecling der feiten, dnt << de beroepstekortkomingen van
de vervoerder ni.et licht genoeg zijn om
niet fouten genoemd te worden 11;
Overwegende dat deze beweegreden de
suhsidia~re bewering van aanlegger niet
beantwoonlt; dat cle woorden << cle tel<ortkomingen zijn niet licht 11 niet mogen afgescheiden worden van het overige van
de zin die de betekenis ervan bepaalt;
Dat het micldel gegrond is;
Om cUe redenen, verhreekt het hestreden arrest, hehalve voor zoveel het beslist dat aanlegger · een fout heeft begaan
welke tot zijn aansprakelijkheid jegens
verweersters aanleicling gegeven heeft; beveelt clat melding van onderhavi.g arrest
zal gemaakt worden op de lmnt van het
gedeeltelijk vernietigd anest: veroorckelt
verweersters tot de kosten; · verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Elizabethsta!l.

HEJT HOF; - Gelet up het bestreden
arrest, op 31 maart 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Leopolflstad;
Over het eerste middel, afgeleid uit lle
schencling van de artikelen 33, 34, 74, 75,
81, 199, 201 en 204 van het boek van het
Congolees Burgerlijk Wetboek getiteld
« Contt·acten of uit overeenkomst ontstane verbintenissen ll, 23, gewijzigd door
het decreet van 13 juli 1923, van het Congolees vVetboek van lmrgerlijke rechts>orclering (ordonnantie van 14 mei 1886), 1 en
2 van het decreet van 12 november 1886
tot goedkeuring van die laatste ordonnantie, 7, 20, lid 3, en 36 van de wet van
18 october 1208 op het beheer van Belgisch
Cong·o, doordat het bestreclen arrest, zonder overig·ens naar enig aan litigieuze akte
extrinsiek element te verwijzen, beslist
dat (( cle in cle overeenkomst voorziene onmogelijkheid de met de overmacht gelijk
te stellen en niet het aangevoerd tijde1ijk
beletsel was ll; dat, eerste onderdeel, het
arrest aldus het ann gezegde akte verschuldigd geloof schendt, doordat deze hepaald en uitsluitend een tijdelijk be1etse1
becloelt, hetzij de onmogelijkheid om v66r
30 juni 1950 tot de overdracht over te gaan
(schendiug der in het middel becloelde hepaling·en van het Congolees Burgerlijk
Wetboek); tweede onderdeel : het aan ge~egde
altte verschuldigd geloof ook
schendt, doordat deze akte het beletsel
llat nit (( onverschillig welke oorzaak ook ll
ontstaan is, en niet enkel de overmacht
(schencling· derzelfcle wetsbepalingen) bedoelt; derde onclerdeel : het althans in

3 november 19:)5. - le kanwr. - Voorzitte·r, H. Wouters, eerste voorzil:ter. Versl(tgoeve·r, H. Sohier. - Gelijkl'lliden-
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OVEJREEJNKOMST.
STRAFBEDING BIJ
NIET-UITVOERING. - VOORZIEN ZELFS IN GEYAL VAN NIE'r-UITVOERING WEGENS OVERMACHT. ~ GELDIG BEDING.
Is gelrlio het st-ratbeclino dat in een conkact vooTzien wonl.t bij niet-uitvoering
van de overeenlwmst zelfs wannee·r zij
awn ovMmacht te wijten is (1). (Burg.

Weth., art. 1226 en 1229.)
(DIACOMICHALIS,

'1'.

~10RISSENS.)

ARllES'l'.

(1) Ziel nota, getekend R. H., in Bull. en
1956, l, 202.

------------~~-----

-161gebreke blijft ZlJn mening over !let l1lmt
nit te drnkken of de beschonwing dat !let
beletsel tijdelijk was, in zicll zelf, de overmacht nitslnit ofwel of het gebrek aan
overmacht llieruit volgt uat, afgezien van
llaar tijdelijk karakter, de hindernis bovendien, wegens haar natuur, aan de overmacht vreemu was, waaruit volgt dat, het
arrest aan !let Hof van verbreking niet
toelaat nn te gaan of !let overeenkomstig
met ue wet is en dat het niet voltloend met
redenen omkleeu is (sclwuding uer in het
middel aangednide bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1886, van het dC?creet
van 12 november 1886 en van de wet van
18 october 1908 op het beheer van Belgisch Congo) :
Overwegende dat tot verklaring van de
volgende bewoordingen van ue overeenkomst : « indien, onverscllillig om welke
reden, ik in de onmogelijkheid zon verkeren binnen deze termijn tot de beloofde
overurncht over te gaan ll, het beroepen
vonnis beslist clat << partijen door het
woord onmogelijkheid deze hebben bedoeld
welke nit de overmacht ontstaat, en niet
de heel betrekkelijke onmogelijkheid die
tot stand is gekomen door het eenvoudig
verzuim van <legene <lie zich verbonden
had of door zijn eigen gedraging, ondermeer zijn vertrek naar Europa ll; dat hetbestreden arrest verklaart deze interpretatie geheel over te nemen en ze als volgt
samenvat : « de met overmacht gelijk te
stellen onmogelijkheicl en niet het tijdelijk aangevoercl beletsel ll ;
Overwegencle, enerzijcls, clat cleze interpretatie van de overeenkomst niet met
haar bewoor<lingen onverenigbaar is; dat,
anclerzijcls, de woorden « niet het tijdelijk
aangevoercl beletsel l> geen enkele dnbbelzinnigheid vertonen wanneer zij in verlmnd worden gebracht met de passus van
het vonnis waarbij zij worden samengeYat;

Dat het middel feitt:)lijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 23, gewijzigd
<loor het decreet van 13 jnli 1923, van het
Congolees Wetboek van bnrgerlijke rechtsvordering (ordonnantie van 14 mei 1886),
1 en 2 van !let decreet van 12 november
1886 tot goedkenring van deze laatste ordonnantie, 7, 20, lid 3, en 36 van de wet
van 18 october 1g08 op het hehC?er van Belgisch Congo, doordat het bestre<ien arrest,
door met hetrekking tot de aar<i van het
door aanlegger in verhreking aangevoerd
beletsel zonder meer naar de motieven van
de eerste rechter te verwijzen, over de
kritieken heenstapt die door deze laatste
geuit werden tegen de feitelijke beoordelingen op grond waarvan, de eerste rechter de exceptie afwees afgeleid nit de
oumogelijkheicl cle alde hinnen de overVERBR., 1956. - ll.

eengekomen termijn te slniten (deze kritieken bestaande ondermeer hierin dat d<~
door de eerste rechter in aanmerking gcnomen data vals waren, dat de nit te voeren formaliteiten meer ingewikkeld waren
clan de eerste rechter het gemeend had,
dat hi.i, Diacomichalis, verweerder niet
zou kunnen verwittigd hebben, vermitfl
deze laatste sedert de voorgaantle maam1
april vertrokken was zonder zijn adres
ke!lbaar te maken - omstandigheiu c1a t
de eerste rechter verzwegen had), en zonder te zeggen waarom hij deze beoordelingen bijtracl, ofwel, in ontkennend geval,
of hij ze van alle gepastheid onthloot
achte - aan !let Hof van verbreking niet
toelaat zijn toezicht over de wettelijkhei<l
van de bestreclen beslissing nit te oefenen
en, clienvolgens, niet voldoend met re.denen is omkleed :
·
Overwegende dat aanlegger bij conclusies staancle hield dat de hij de overPen-,
komst voorziene onmogelijkheid niet
enkel degene was die nit de overmacht
<loch cleze welke nit « onverschillig ·welke
reden ook >> ontstond dat hij verschillencle
feiten inriep welke, naar hij beweerde,
oorzaken van beletsel uitmaakten :
Overwegende clat het hof van beroep,
oor<lelen<le dat <le voorziene onmogelijl;:lleid een met de overmacht gelijk te stellen onmogelijkheid was, niet hoefde na te
gaan of de beweer<le feiten bewezen waren en een beletsel naar de door aanlegger
aan dit woorc1 gegeven betekenis uitmaakten;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 33, 34, -i4, 45,
46, 50, 124, 126, 127 en 128 van het boek
van het Congolees Bnrgerlijk Wetboek
getiteld : « contracten of nit overeenkomst ontstane verbintenissen ll, 23, gewijzigd tloor het decreet van 13 jull 1~23,
van het Congolees Wethoek van burgerlijke rechtsvordering (ordonnantie van
14 mei 1886), 1 en 2 van het decreet van
12 november 188() tot goedkenring van
die laatste ordonnantie, 7, 20, lid 3, en
;:6 van de wet van 18 october 1908 op
het beheer van Belgisch Congo, doordat,
aldus nan de aan de rechter opgelegfle
vlicht te kort komend zijn heslissing mc't
gepaste redenen ten opzichte van de conclusies van partijen te omkleden, !let llcstreden arrest het door aanlegger opgeworpen verweermiddel niet beantwoordt,
namelijk dat « geintimeerde appellant
niet aangemaand heeft zijn verplichtingen
te vervnllen, wanneer de verbintenis zon
moeten uitgevoerd geweest zijn >>, dan
wanneer cUe exceptie bijzonderlijk afdoende was, gelet op het door het hof aangenomen stelsel volgens hetwelk het om

-162een strafbeding ging (daar dit slechts na
ingebrekestelling nitwerking kan llebben):
Overwegende dat, indien aanlegger bij
conclnsies liet gelden dat « llierop client
gelet uut geintimeerde appellant niet in
gehreke gestela lleeft ,,, llij nit die bijkomemle opmerking geen enkel middel afleidde dat llet arrest gehonden was te
beantwoorden;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het vierde middel, afgeleid nit de
scllemling van de artikelen 33, 34, 66 74,
75 en 81 van het boek van het Cong~lees
Wetboek getiteld << contracten of nit overeenkomst ontstane verllintenissen ll, doordat, zonder overigens naar een aan de litigienze akte extrinsiek element te verwij"'en, Jwt llestre>den arrest verklaart ilat
<< de verplichting van appellant '' welke
nit <leze akte volgt « geenszins van een
voorwaarde afhing ll, dan wanneer de ge, bruikte woorden zonder dnbbelzinnigheid
de volgende voornoemde voorwaarde nitdrukken : << indien, onverschillig om welke
reden, ik in de onmogelijkheid zou verkeren binnen deze termijn tot cle beloofde overclracht over te gaan, verbind ik
mij aan de heer M. A. Morissens de som
van 50.000 frank terug te betalen beneYens een vergoeding van 50.000 frank '';
dat l1et arrest het aan de betwiste akte
verschuldigd geloof geschonden heeft :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat de door het contract beschonwde onderstelling van onmogelijke overdracht zicht niet verwezenlijkt heeft ;
Dat !let arrest, dienvolgens, op overbodige wijze onderzoekt of haar verwezenlijking de nitwerking van een ontbinclende voorwaarde zon gehad hebben;
Dat b,et midclel, bij gebrek aan belang,
niet · ontvankelijk is;
Over het vijfde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 44, 45, 46, 124,
126, 127, 128 van het bock van het Congolees Burgerlijk Wetboek getiteld «contracten of nit overeenkomsten ontstane
verbintenissen ,,, 23, gewijzigd door het
clecreet van 13 jnli 1923, van het Congolees
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
(ordonnantie van 14 mei 1886), 1 en 2 van
het decreet van 12 november 1886 tot goedkenring van die laatste ordonnantie, 7, 20,
lid 3, en 36 van de wet van 18 october
1908 op het beheer van Belgisch Congo,
doordat het bestreden arrest, enerzijds,
het stelsel van aanlegger in verbreking
afwijst, volg·ens hetwelk de clausule « incHen om onverschillig welke reden ook ik
zou verkeren ... '' een ontbindende voorwaarde uitmaakte, anderzijds, beslist dat
het om een strafbeding gaat, en anderzijds ook verklaart dat de bedoelde onmogelijkheid deze is die « met de overmacht

gelijk te stellen '' is, dttt aldus, eerste onderdeel, ofwel het arrest beschouwt dat
een strafbeding de aan overmacht te wijten. niet-uitvoering van een verplichting
kan beteugelen- hetgeen in strijd is met
het karakter van het strafbeding (schending der in het middel aangeduide
bepalingen van het boek van het Congolees Burgerlijk Wetboek); tweede onderdee!, ofwel het zich in zijn l1eweegredenen tegenspreekt, en aldus aan de aan de
rechter opgelegde plicht tekort komt zijn
beslissing met een gepaste motivering te
voorzieu (schending van de andere in het
middel aangeduide wetsbepalingen) :
Overwegende dat, daar de schuldenaar
op wettige wijze het toeval op zich kon
nemen, het arrest zicb, geenszins tegenspreekt door vast te stellen dat de door
het contract voorziene vooraf bepaalde
schatting het geval bedoelt van een nietuitvoering die aan overmacht of aan een
met de overmacht gelijk te stellen onmogelijkb,eid te wijten is;
Dat het midclel naar recht faalt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
3 november 19G5. - 1" kamer. - Voorzitte1', H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Sohier. - Gelijklnidende conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. PleUers,
HH. Demeur en Van Leynseele.

l"

KAMER.-

3 november 1955

VERZEKERINGEN. VERZEKERAAR WELKE DE NIE'l'IGHEID VAN DE VERZEKERING WEGENS VERZWIJGING VAN DE YERZEKERDE AANYOERT OF WELKE ZIOH OP AR'l'IKEL 31 VAN
DE WET VAN 11 ,JUNI 1874 REROEPT. TE
LEVETIEN BEWIJS.

De ve1·zelceraa1·, die ae nietiglleicl van de
ve·rzelcedng wegens ve,rzw,ijging van cle
verzeh;ercle aanvoert of cl'ic Z'ich op artikel 31 van de wet vnn 11 .im~'i 187-1
ber·oept, moet het bewijs leveren dat
de 'invloed van cle vet·zw'i.ig'inu vnn de
verzeli:erde of de wanrdc1·ing vnn het
gevaar· of de verzwa1·ing e1·van van de·i'gelijke nanl is geweest dat cle vet·zeke,mat· tot cle vet·zeli:ering niet zon toe[Jestenul hebben tenzij onclc'l' anclere
voonvaa.r·aen (1). (Burgerlijk Wetboek,

art. 1315, lid 2.)
(1) Zie verbr., 22 februari 1940 (Bull. en
PAsrc., 1%0, I, 58); verbr. Fr., 8 mei 1935
(Si!·ey, 1935, I, 177).

-- _j_
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163(MUTUELLE FRANQAISE ((ACCIDENTS)),
T. DIENST VAN RET SEKWESTER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 april 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over de twee middelen, het eerste, afgeleid uit de schending van de artikelen 1,
3, 9, 16, 18 en 31 van de wet van 11 juni
1874 over de verzekeringen in het algemeen, 46, paragrafen 1 en 11 (in 't bijzonder paragraaf 11, lid 1, en 8°)' 68, 205,
206, 207, 273 en 277 der samengeschakelde
wetten over de zee- en binnenvaart uitmakende boek II van het Wetboek van
koophandel, 1 en 16 van de wet van 1 april
1936 op de arbeidsovereenkomsten met betrekking tot de dienst op binnenschepen,
doordat, alhoewel erkennend dat het feit
het Yerzekenl schip bij zijn vertrek niet
Yan geteerde zeildoeken te hebben voorzien een der oorzaken ·van de schipbreuk
is geweest, het llestreden arrest geweigerd
heeft de verzekeraar van schadeloosstelling vrij te stellen om reden dat het in
onderhavig geval niet om de font van de
verzekerde, doch om een verzuim van de
schipper ging, dan wanneer het feit het
schip bij de aanvang van de reis niet te
hebben voorzien van de uitrusting nodig
om de reis te doen wettelijk een font van
de eigenaar zelf uitmaakt : het tweede,
eerste onderdeel, afgeleid uit de schending
van de artikelen 1, 3, 9, 16, 18 en 31
van de wet van 11 juni. 1874 over de
verzekeringen in het algemeen, 205 tot
207 en 277 der samengeschakelde wetten op de zee- en binnenvaart en 1315
van het Burgerlijk Wetboek, doordat,
hoewel erkennend dat het feit het verzekerd schip lJij zijn vertrek niet van
geteerde zeildoeken te hebben voorzien een der oorzaken van de schipbreuk
is geweest, het bestreden arrest geweigerd heeft de verzekeraar van schadeloosstelling vrij te stellen om reden
<< dat geenszins bewezen is dat de verzekeraar de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden niet zou hebben aangegaan .indien hij van die omstandigheid kennis zou
gehad hebben JJ en << dat men dienvolgens
evenmin de verzekerde van verzwijging
kan beschuldigen om het gebrek van geteerde zeildoeken aan lloord van het verzekerd schip niet aan de verzekering kenllaar gemaakt te hebben JJ, dan wanneer
de bepaling waarbij aan de verzekerde
toegelaten wordt tegen de verzekeraar
de omstandigheid in te roepen dat deze
de overeenkomst wel zou aangegaan hebben indien het feit hem ter kennis gebracht was geweest, enkel de font in
contrahendo bedoelt, en slechts de geldigheid van het contract betreft, en geens-

zins de op een geldig aangegane overeenkomst volgende gedraging van de verzekerde : tweede onderdeel : schending derzelfde wetsbepalingen en van artikel 9i
van de Grondwet, doordat, om de door de
verzekeraar uit het gebrek van uitrusting
bij het vertrekken. van het verzekenl
schip afgeleide exceptie af te wijzen,
het arrest hierop steunt dat << geenszins
bewezen is dat de verzekeraar de overeeukomst niet onder dezelfde voorwaarden zou aangegaan hebben indien hij die
omstandigheid gekend had JJ, dan wanneer, opdat een toestemming van llien
aard tegen de verzekeraar zou kunnen
weerhouden worden, het bewijs van die
toestemming dient bijgebracht, en de rechter er zich niet mag toe beperken er op te
wijzen dat het tegenbewijs niet geleverd
wordt;
Overwegende dat het tweede onderdeel
van het tweede middel, in zover het
op de schending van de artikelen 9 en 31
van de wet van 11 juni 1874, steunt naar
recht faalt;
Dat de verzekeraar, die de nietigheid
van de verzekering aanvoert of die zich
op voormeld artikel · 31 beroept, overeenkomstig artikel 1315, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek, de gegrondheid van zijn
llewering moet bewijzen en, dienvolgens,
het bewijs moet leveren dat de invloed
van de verzwijging van de verzekerde op
de waardering van het gevaar of de verzwaring ervan van dergelijke aard is geweest dat de verzekeraar tot de verzekering niet zou toegestemd hebben tenzij onder andere voorwaarden;
Overwegende dat de middelen, voor het
overige, op de bewering steunen dat, naar.
het bestreden arrest, << het feit het verzekerd schip niet van geteerde zeildoeken voorzien te hebben een ller oorzaken
van de schipbreuk is geweest Jl;
Overwegende dat, indien het arre·st
vaststelt dat het gelJrek aan geteenle zeildoeken << van aard was om het gevaar
van weer en wind te vergroten, het op
geen enkel ogenblik dit gebrek · aanziet als
hebbende werkelijk een oorzakelijke rol
gespeeld, doch integendeel vaststelt dat
<< de oorzaak van het onheil in de storm
en in de handelingen van de schipper te
vinden is JJ ;
Overwegende dat de middelen, in zover
zij aldus op een verkeerde interpretatie
van het arrest steunen, feitelijke grondslag missen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
3 november 1955. - 16 kamer. - Vom·z'itte;·, H. Wouters, eerste voorzitter. Ve;·slaggever, H. Sohier. - GeUjklnidende conchts·ie, H. Raoul Hayoit de Termi-
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-164court, vrocureur-generaal.
HH. Demeur et Simont.

1"

KAMER.-

MIDDELEN

Pleiters,

4 november 1955

TOT

VERBREKING.

lNKO:\!STENBELAS'l'INGEN. l\fiDDEL HIERUIT
AFGELEID DAT OM 'l'E BESLISSEN DAT HET VERHAAL 'l'E LAAT INGES'l'ELD WERD, HET BES'l'REDE:'ol ARHES'l' S'l'EONT OP EEN S'l'UK DAT BUITEN
DE WE'l"rELIJKE TERMI.JN AAN HE'l' HOF VAN
IlEHOEP 0\'ERGELEGD WERD. NEERLEGGING
VAN GEZEGD STUK BUITEN DE WE'l"l'ELIJKE
'l'ERMIJN NIET UI'l' HE'l' AR.REST OF UI'l' DE
P.ilOCEDURE S'l'UKKEN BLIJKEND. l\1IDDEL
DA'l' FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

Gant ·in feite niet op het rnidclel h-iernit
nfrJeleicl llnt het bestreclen n·Prest, 01n
te beslissen dat het ve·rhnnl van nan legrwr te.qen een beslissing van de llirectmtr te laat ingecliend wercl, steunt op
een st·uk dnt na ve1·strijk:·in[J van de
bij a1·tikel 10, licl 2, van cle wet van
6 september 1895 bepactlcle te•rn~ijnen. aan
het hot vnn beroep overgele[Jcl u•enl,
wanneer dit feit niet wit het arrest of
1tit de aan het Hoj' van verb1'ekinfl onde1'W01'Pen stukken de·r 1·echtspleging
bli:ikt.
(LAUREN'l', 'l', BELGISCHE STAA'l',
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARRES'l'.

HET HOF; -- Gelet ov het bestreden
arrest, op 5 december 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 8, 9 en 10 van
de wet van 6 september 1895 betreffende
de belastingaanslagen terzake van clirecte
belastingen, doordat het bestreden arrest,
om te beslissen dat het door aanleggers
ing·ediend beroepschrift niet binnen de bij
artikel 8 van voormelde wet verleende
termijn van veertig dagen nedergelegd
werd en derhalve niet ontvankelijk is,
steunt op een stuk dat na het nederleggen van het dossier ter griffie van dat hof
en zelfs na het verstrijken van de bij artikel 10, 2• lid, van voormelde wet gestelde termijn door de administratie aan
het hof van beroep overgelegcl werd, dan
wanneer clat onregelmatig nedergelegd
stuk nit de clebaten cliencle verwijderd te
worden:
0Yerwegencle clat het bestreclen arrest
gestenncl is op de reclen dat de beslissing
van de directeur cler belastingen bij ter
post op 2 october 1951 aangetekend schrijven aan aanleggers ter kennis gebracht

werd, « zoals blijkt nit een getuigschrift,
afgeleverd door het postbestuur en ge>oegd bij de stukken der rechtspleging ll;
Overwegende dat noch nit het arrest,
noch nit de aan het hof onderworpen
stukken uer rechtspleging blijkt dat het
betwist getuigschrift na verstrijking van
de bij de artikelen 8 en 10, lid 2, van de
wet van 6 september 1895 bepaalde termijnen door de administratie overgelegd
werd;
Waaruit volgt dat het miclclel in feite
niet opgaat;
Om tlie redenen, verwerpt cle voorziening-; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
4 november 1955. - 1" kamer. - Voo?·zitter, H: de Olippele, raadsheer waarnemend vdorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. - Geli:ilcln-illencle concl1tS'ie, H. Gansllof van der Meersch, advocaat-generaal.
- Pleite1·, H. Van Leynseele.

l"

KAMER. -

4 november 1955

VOORZIENING IN VERBREKING.
lNKOMSTENBELAS'fiNGEN. NEERLEGGING VAN
HET REKWES'l' TOT VOORZIENING TER GRIFFIE
VAN .RET HOF VAN BEROEP. TERMJ,JN BINNEN DE WELKE ONDER RET BEHEER VAN AR.'fiKEL 14 VAN DE WE'!' VAN 6 SEPTEMBER 1895
DE NEERLEGGING MOET GESCHIEDEN.

Het ver.welcschrift tot verbrelcing, gericht
t,egen een in zalcen van directe belnstingen gewezen arrest van een,lwf van be1'0ep, moet op straffe van nietigheirl
te1· grijfie van clat hot neergelegcl woTllen binnen cle termijn van veertig clagen te relcenen van cle clat1tn~ van het
arrest, die terrnijn evenwel vet·lengll
zijncle tot cle eerstvolgencle werlcclarJ
wannee1· cle laatste clag waarop de neerleg{!ing lean geschieden een zonclag 6!
een anclere wettelijke teestclag is (1).

(Wet van 6 september 1895, art. 14;
koninklijk besluit nr 300 van 30 maart
1936, art. 46.)
(ROUSSEAU, '1'. BELGISCHE STAAT,
MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.)
AR.REST.

BET HOF; -

Gelet op hot bestreden

(1) De voorziening
gustus 1953, datum
van artikel 1 van de
welk artikel 14 van
1895 vervangt.

werd ingediend v66r 1 auvan de inwerldngtreding
wet van 23 juli 1953, het'de wet van 6 september

-
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arrest, op 8 mei 1!l53 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat het verzoekschrift in
verbreking, gericht tegen een in zaken van
directe belastingen gewezen arrest van
een hof van beroep, naar luid >an artikel 14 van de wet van 6 september 1895,
op straffe van nietigheid ter griffie van
dat hof diende nedergelegd te worden binnen l1e termijn van veertig dagen, te rekenen van cle datum van het arrest. die
termijn evenwel verlengd zijnde tot de
eerstvolgende werkdag wanneer de laatste clag waarop de nederlegging kan geschiellen een zondag of een andere wettelijlw feestclag is ;
Overwegencle dat cle laatste dienstige
clag om ter griffie van het hof van beroep
het tegen een op 8 mei 1953 gewezen arrest gericht verzoekschrift tot verbreking
neder te leggen, de 17 juni 1953 was; dat
derhalve de afgifte van het verzoekschrift
op donderdag 18 juni 1953 te laat is geschied en dat de dQor aanlegger ingestelde voorziening in verbreking niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
4 november 1955. -

1• kamer. - Voo1·H. de Clippele,
raadsheer waarnememl voorzitter. - GeTijklu;idende conclusie, H. Ganshof van
cler Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Noel (van de Balie bij het Hof
van beroep te Brussel) en Van Leynseele.

zUtm· en ve1·slaggever,

1•
1°

KAMER.-

4 november 1955

INKOMSTENBELASTINGEN.
UITTREKSELS UI'f RET KOHlER. UITTREKSELS WELKE GEZONDEN WORDEN AAN DE
BELASTINGPLICHTIGE .OP WIENS NAAM DE
AANSLAG TEN KOHIERE WERD GEBRACHT.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
.AANSLAG EN TEN KOHIERE BRENGEN. - 0VERLEDEN BELASTINGPL!CHTIGE. TEN KOHIERE
BRENGEN VAN DE BELASTING OP DEZES NAA!-I,
YOORAFGEGAAN VAN RET WOORD « NALATENSCHAP l) EN EVENTUEEL GEVOLGD VAN DE AANDUIDING VAN DE PERSOON WELKE ALS ERFGENAAM, LEGATARIS, BEGIF'l'IGDE OF LASTHEBBER
DE AANGH'TE HEEFT GETEKEND.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.

.AANSLAGBILJET. 0VERLEDEN BELASTINGPLICHTIGE. W ANNEER DE INKOHIERING OP
NAAM VAN DE NALATENSCHAP GESCHIEDDE MOET
HET AANSLAGBILJET NAAR HET ADRES VAN DE
OVEHLEOEN
BELASTINGPLIGHTIGE
GEZONDEN
WORDEN.
~

ERFGENAMEN EEN AANSLAGBILJET OP TE STUREN.

1 o Uit het met ellcaar in verb and brengen
van de artilcelen 38 en 40 van het ko11inlclijlc beslu.it van 22 se]Jtember 1937
blijlct dat de u.ittrelcsels u.it het lcohier
moeten gezonden worden aan de belastingpUchtige OJJ wiens naam de aanslart
ten lcohiere gebmcht werd (1).
2° De aanslart ten laste van een overleden
belnstingpUchtige wordt ten lcohiere gebrnclz t op rlezes nanm, voo1·ntueaaan vnn
het woo1·d « nalatensclzap )) en eventtwel gevolgd van ae aandttiding van ae
pe·rsoon wellce a.ls e-rtuena.a.m, legataris,
begiftigde of lasthebbeT de aangifte
ondertelcend heeft (2). (Kon. besl. van

22 september 1937, art. 38.)
3° Wannee1·, wegens het overlijclen van
de belast-inrtplichtige rle inlcohiel·in,q
OZJ naam van de nalatenscha.p ·moet gescllieden, moet het aanslagbiljet na.a1·
het ad1·es van rle overleclen belastin,qplichtige gezonden worden (3).
4° Geen enlcele 1.vets- of reglementsbepaling legt aan rle administTatie op in geval van overlijden van ae belastingplichti-,qe, een aa;nsla.gbiljet aan ellceen der
erfgenamen OZJ te sturen.
(DOYEN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
AHREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 maart 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 38 en 40 van
het koninklijk besluit van 22 september
19'37, tot uitvoering van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 61, paragraaf 3, van gemelde bij besluit van de Regent van 15 januari 1948 samengeschakelde wetten, doordat het bestreden arrest de reclamatie te laat ingediend verklaart, om de
reden dat de aanslag regelmatig ten
kohiere gebracht werd en dat de reclamatietermijn dienvolgens vanaf het toezenden van het aanslagbiljet ingegaan is,
dan wanneer, eerste onderdeel : luidens
de artikelen 38 en 40 van het koninklijk
besluit van 22 september 1937, wat betreft
- zoals ter zake - ten laste van overleden belastingplichtigen gevestigde aanslagen, een aanslagbiljet aan de belanghebbende belastingplichtigen moet gezonden
worden llehalve indien een hunner formeel
aangeduicl werd om de nalatenschap te

INKOMSTENBELASTINGEN .
.AANSLAGBILJET. 0VERLIJDEN ·vAN DE BELASTINGPLICHTIGE. GEEN VEBPLICHTING
YOOR DE ADMINIS'fRATIE AAN ELKEEN DER

(1) (2) en (3) Zie verbr., 1 december 1953
(An. Ye,·br., 1954, biz. 230).
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vertegenwoorcligen; dat elke der erfgenamen, een belanghebbende belasting~
plichtige zijnde, een aanslagbiljet dient
te ontvangen en dat, zo hij er geen ontvangen heeft, de reclamatietermijn geen
aanvang genomen heeft; tweede onderdee! : de aanduiding van een lasthebber
slechts « formeel Jl is, wanneer zij uit een
duidelijke akte van de lastgever blijkt,
terwijl de enkele gedraging van de lasthebber niet als het bewijs van een formele lastgeving te beschouwen is :
Over het eerste onderdeel :
Overwegemle dat uit het met elkaar in
verband brengen van de artikelen 38 en 40
van het koninklijk besluit van 22 september 1937 blijkt dat uittreksels uit het
kohier moeten gezonden worden aan de
belastingplichtigen op wiens naam de aanslag ten kohiere werd gebracht;
Overwegende dat, naar luid van artikel 38 van evengemeld besluit, de ten laste
van een overleden belastingplichtige gevestigde aanslag, ten kohiere gebracht
wordt op dezes naam voorafgegaan van
het woord << nalatenschap Jl en eventueel
gevolgd van de aanduiding van de persoon welke als erfgenaam, legataris, begiftigde of lasthebber de aangifte ondertekend heeft;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt, zonder in dit opzicht bestreden
te worden, dat in het onderhavig geval de
erfiater zelf de aangifte ondertek~nd had ;
dat de aanslag ten kohiere gebracht werd
op naam van « Gaston Doyen - weduwe
- de nalatenschap door P. Doyen,' rue
Grande, 317, te Havre)}, en dat het op
26 october 1948 gezonden aanslagbiljet dezelfde vermelding draagt en overgemaakt
werd naar de woonplaats waar de nalatenschap opengevallen was;
Overwegende dat, vermits de inkohiering op naam van de nalatenschap client
te geschieden, het aanslagbiljet naar het
adres van de overleden belastingplichtige
behoorde gezonden te worden, dat, zoals
de rechter over de groncl er te recht op
wijst, geen enkele wets- of reglementsbepaling aan de aclministratie oplegt een
aanslagbiljet aan elkeen cler erfgenamen
te zenclen;
Dat het eerste onderdeel van het middel naar recht faalt;
Over het tweede ond.erdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
eraan toevoegt « dat trouwens in elke
onderstelling )), het toevoegen van de
naam van P. Doyen verantwoord was,
aangezien dezelve zich als lasthebber van
de medeerfgenamen jegens de administratie gedragen had; dat het 'tweede onderdeel van het micldel, hetwelk enkel
tegen deze overtollige reden opkomt, niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; .veroordeelt aanlegger tot de kosten.
4 november 1955. - 1e kamer. - Voorz-itter, H. de Clippele, raadsheer waar·
nemend voorzitter.
Verslaggeve·r,
H. Louveaux. - Gelijkluidende conclusie,
H. Ganshof
generaal. de Balie bij
sel) en Van

le
1°

van der Meersch, advocaatPleiters, HH. Baiwir (van
het Hof van beroep te BrusLeynseele.
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4 november 1955

INKOMSTENBELASTINGEN. BEDRIJFSBELAS'J'ING. AFTREKBARE BEDHIJFSLASTEN. AFSCHHIJYINGEN. AFSCHRIJYINGEN WELKE OM AFTREKBAAR TE
ZIJN MOETEN SAMENGAAN MET EEN WAARDEVERMINDERING WELKE ZICH GEDURENDE DE
BELASTBARE Tl.TD WERKELIJK YOORDEED.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELAS'l'ING. BEDRIJFBUITGAYEN.
BEDRI.JFSLAS'l'EN.
UI1'DRUKKINGEN
MET EEN ZELFDE DRAAGWIJDTE.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. BEDRIJFBUITGAVEN.
AFSCHRIJVINGEN. VOORWAARDEN OPDAT DEZE AFBCHRIJVINGEN ALB DOOR ARTIKEL 26, PARAGRAAF 1, DER SAMENGEBCHAKELDE WE'l"l'EN YOORZIENE BEDRIJFSUITGAVEN KUNNEN AANGEZIEN WORDEN.

4°

INKOMSTENBELAS'l'INGEN.
BEDRIJFBBELASTING. BEDRIJFSLAS'l'EN,
AFSCHRIJVING VAN DE IN HE'J' BEDRIJF BELEGDE GOEDEREN. GOEDEREN WELKE NIET
NOODZAKELIJK TEN BEZWARENDE TlTEL MOETEN VERKREGEN ZIJN 07>1 ALB AFSCHRI.JVING
'J'E KUNNEN GELDEN EN YAN HET BRUTO-BEDRAG
DER BEDRIJFSINKOMSTEN AFGETROKKEN TE
WORDEN.

Jo

INKOl\1STENBELASTINGEN.

BEDRI.JFBBELASTING. BEDRIJFSLASTEN.
AFBCHRIJVINGEN. GOEDEREN BELEGD IN
HET BEDRIJF. GOEDEREN VERKREGEN DOOR
ERI•'OPYOLGING. GOEDEmc'/ WELKE GEBEURLIJK KUNNEN AFGESCHREI'EN WORDEN.

1 o De op het berlntiJ van tlc belcgtle gelflen
of op rle kostprijs geg1·onrle afschr·ijvi1i!Jen vwn hct nwteriaal en van de roerende voo·rwerpen tlienentle tot het uitoefenen van het bed1"ijf z·ijn bij wijze
van bed'l'ijfslasten aftrek:bnar van het
br·ntobetlrag ae·r ·in a1·tUccl 25 der samengeschalcelde wetten opgesom.de inTcomsten in zove·r rle.ze afsclwijvi1t[JCn
samengaan m.et de waanlevcrminde1'ing,
tvellce zich gedurcnde cle belastba1·e tijrl
werlceUjlc voo1·deed. (Samengeschakelde

wetten, art. 26, par. 2, 4°.)
2° Het woord « bed1'ijfs~titgaven

>> heeft,
in tJarctgraaf 1 van a1·tilcel 26 am· sa-,

-
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1nen.qeschalcelde wetten, dezelfde draagwijdte als het woord << bed1·ijfslasten >>
in pa1·agTaat 2 van dezelfde be11aling (1) •
;p De door cle wetgever in parag·raat 1
van urtilcel 26 gebndkte te1·m << lwdrijfs'llitgaven » welke niet noodza7ceUjk ecn
nitgave inslnit, doelt, te1· zalce 1'an
nfsclwijvi.nuen niet op cle « 1titgnven >>
welke hct kopen van ·roerencle of onroerende goe£leren, dienende tot rlc uitoefeni'II[J van het . bed·rijf, of het beleugen van die goedeTen in het bedri.if
·van de schatplichUue mogelijlv zo1tden
gemaalct hebben, maa1· wel op 1le sammen 1Ue ingclwuden werden om de
waardeverminderinu van die goederen,
wellce zich werlcelij 7c ued·nrende de belast bare t-ijd voordeed, te vergoeden en
alilu.s dit actief vollcomen te herstellen (2).
4o Het bedrag der belegde uelden Uj(W.1'op, l11idens a1·tilcel 26, parag1·aa.t 2,
Ud 2, de1· samenueschaJcelrle ~vetten, de
afschrijvinuen uegrona' zijn, ·impliceert
niet dat het lcopen van de in het bedrijf
van de schatplichtige belegrle goederen
noodzalcelijlc onder bezwarende titel
moet ueschied zijn, om de afschrijvinu
mogeUjlc te malcen.
5o Een door erfopvolging verk1·euen goed,
belegd in het bed1·ijf van de schatplichtir;e, kan gel!eu.rlijlc tot atsclwijvinrl
awnleiding ueven.
(SIMONS EN CONSORTEN, '1'. BELGISCHE STAAT,
JviiNIS'!'ER VAN ~'INANCIEN.)
ARREST.

IIET ROll~; - Gelet op het bestreden
<llTest, op 12 mei 1n;53 gewezen door het
Hof van .beroep te Brussel;
Over het enig mid del, · afgeleid uit de
,;chending van artikel 2G, paragrafen 1 en
::. 4o, van de samengeschakelde wetten
]Jetreffende de inkomstenbelastingen, doorr1rlt het bestreden arrest beslist heeft dat
de afschrijving van een door erfopvolging
verkregen en als zodanig in de successierechten b~laste verzekeringenportefeuille,
het karakter niet had van een bedrijfslast naar de zin van artikel 26, paragraaf 1, der samengeschakelcle wett~n
op de inkomstenbelastingen, omdat d1e
portefeuille niet door middel van voorlleen gedane uitg·aven aangelegd was :

(1) Zie verbr., 28 februari 1939 (Bull. en
PAsrc., 1939, I, 108); 29 april 1940 (ibid., 1940,
I, 135); nota 3 onder verbr., 23 mei 1950 (A,.,·.
F e•·b•·., 1950, biz. 601).
(2) Verbr., 31 januari 1927 (Bull. en PAsrc.,
1927, I, 140, en de conclusies van de H. advocaat-generaal Gesche).

Overwcgemle ant llet bestreden arrest,
om aanleggers het recht te ontzeggen een
tiende van de waarde van een « verzekeringenportefeuille Jl van het brutobedrag
nm hun bedrijfsinkomsten, als bedrijfslast af te trekken wanneer deze porteienille door erfo]lvolging verkregen was,
en voor de berekening van de successierechten op 300.000 .frank geraamd was,
lleslist dat <( om als bedrijfslast in aanmerking te komen de afschrjjving in verlland moet staan met een uitgave, welke
v66r het llehandeld dienstjaar kan gedaan
zijn » en <( dat in het onderhavig geval
noch llewezen, noeh zelfs aangevoerd
wonlt dat een uitgave voor het aanleggen
van bewuste belastingenportefeuille gedaan werd JJ ;
Overwegende llat naar luill van artikel 2G, paragraaf 1, der samengescllakelde
wetten, de in artikel 25 vermelde inkomsten naar hun zuiver bedrag belastbaar
zijn, hetzij op grond van hun brutobeclrag verminclerd met de bedrijfsuitgaven
alleen, welke gedurende de belastbare tijcl
werden gedaan om die inkomsten te verkrijgen of te behouden;
Overwegende dat paragraaf 2, 4°, van
lletzelfde artikel 26 als af te trekken beclrijfslasten aanhaalt de nodige afschrijvingen van het materiaal en van de roerenc1e voorwerpen, dienende tot het uitoeft>Hen van l!et !Jedrijf, in zover de afschrijvingen gegrond op het bedrag van
c1e belegde gelden of OJ) de kostprijs ·samengaan met een waardevermindering,
welke zich gedurende de belastbare tijd
werkelijk voordeed;
Overwegende, voorzeker, dat de bepalingen van artikel 2G der samengescha-.
kelde wetten een geheel vormen, waarvan
het beginsel in paragraaf 1 vastgelegd is;
dat paragraaf 2, 4°, betreffende de afschrijvingen binnen het gebied van dat
beginsel valt;
Dat, in paragraaf 1 van artikel 2G, ht't
woord << bedrijfsuitgaven ll dezelfde draagwijdte heeft als llet woord « bedrijfslasten » in paragraaf 2 van dezelfcle bepaling, welke een niet beperkte opsomming
van gezegde lasten inhondt;
Overwegende dat de door de wetgever
in paragraaf 1 van artikel 2G gebruikte
term « bedrijfsuitgaven >J, welke niet noodzakelijk een uitgave insluit, ter zake
van afschrijvingen doelt, niet op de
(( uitgaven J> welke het kopen van roerende of onroerende goederen, dienende tot
de uitoefening van het bedrijf, of het
beleggen van die goederen in het bedrijf
van de schatplichtige mogelijk zouden gemaakt hebben, maar wel op de sommen
die ingehouden worden om de waardevermindering van die goederen, welke zich
werkeli.ik gedurende de belastbare tijd
yoordeed, te vergoeden en aldus dit actief
volkomen te herstellen;
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Overwegende llat, waar paragraaf ~. 4°,
lid 2, van artikel 26 cler samengeschakelcle
wetten cle afschrijvingen op het beclrag
van cle belegcle gelclen grondt, die bepaling niet bedoelt clat, om cle afschrijving
mogelijk te maken, het kopen van de in
het beclrijf van de sclmtplichtige belegde
goederen nooclzakelijk onder bezwarenden
titel moet geschiecl zijn;
Dat een cloor erfopvolging· verkregen
goecl mitsdien gebeurlijk aanleiding kan
geven tot afschrijving;
Overwegemle clerhalvc, Llat, door elke
aftrekking als last wegens afschrijving
te weigeren, om de enkele reden dat de
afschrijving met een uitgave moet sameugaan en clat geen uitgave gedaan wenl
om cle verzekeringenlJOrtefeuille aan te
leggen, het arrest cle in het middel aaugecluide wetsbepaling geschonden heeft;
Om die reclenen, verbreekt het bestreclen arrest; beveelt dat melding van on··
clerhavig arrest zal gemaakt worden op
rle kant van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerder tot de kosten ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
4 november 1955. -

1° knmer. - Vom·H. de Clippele,
raadsheer waarnemend voorzitter. - GeUjlcluidende concltrsie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleitet·, H. Van Leynseele.
zitter en verslaggever,

1"
1°

KAMER.~

4 november 1955

INKOMSTENBELASTINGEN.
OM GELDIG TE ZIJN ~iOET DE AANGIFTE REKENING GEHOUDEN MET DE AANGEBRACHTE S'l'UKKEN, ALLE VASTE EN BEWIJSKRACHTIGE GEGEVENS VERMELDEN WELKE TOT RET BEPALEN
VAN DE BELAS'l'ING NODIG ZIJN, DE ADJ>ITNIS'l'RATIE NIET GEHOUDEN ZIJNDE ACHT TE SLAAN
OP ELEMENTEN WELKE DAAI{'l'OE NIET BEHOREN.

~

INKOMSTENBELASTINGER
AANGIFTE.
NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
WELKE AAN DERDEN UI'l'BETAALDE BEZOLDIGINGEN VERMELDT ZONDER KENBAAR TE MAKEN
DAT DEZE DERDEN VENNO'l'EN ZIJN VAN DE
MAATSCHAPPIJ. 0NVOLLEDIGE AANGIFTE.

1 o O·m geldig te zijn moet de ·rn:j de artiT.:elen. 5.3 en volgende Vl!n de samengcschakelde wetten ·voorgesch-re·ven aanui.fte, rekening gi3710uden rnet de aangehechte sttrlcken, alle vaste en bewijsTwacht-ige gegevens vermelden welke tot
het bepnlen van lle belast-ing nollig zijn,
lle administ·ratie niet gehotrllen zijnde,
acht te slaan op elementen welke daa·r-

toe niet beho·ren, om. nn tc gnan of dergeli:ilce aangifte ·rolled.irJ en 01J1·ecllt
·is (1).

2" Een anngifte in cle ·inlwmstenbelastin.CJCn, gellaan door e'en nawmlo.ze venuootschap, weUce ae aan tlenlen 1Jetaallle lw.wld·igin!Jen aanlluidt zouder lcenlmar te
rnnlcen flat lleze llerllen tevens vennoten
zijn wm de mnatschapjJi.i, ve·rstre kt cum
de atlministratie n·iet nl tle elementen
welke nod·ig zijn om een jniste aanslag
te 'UCstigen en leve·rt llienvolgens grana
op om de aanslag binnen de b'ij arUkel 7.q. cle·1· snmengeschakellle wetten qestellle bwitengewone termijn op het kohier te brengen (2). (Samengeschakeldc
wett<:>n, art. uil.)
(BELGISCHE S'l'AA'l', MINISTER YAN FINA~ClitN,
T. N. V. << HUIS ALFONS SHIKENS l>.)

ARRES'l'.

HET HOF; -- Gelet op het bestreden
arrest, op 28 november 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 74, lid 1, van de bij beslnit
van de secretaris-generaal van het Ministerie van :financien, van 31 juli 1943 saniengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 1315 en 1332 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest verklaard heeft dat de administratie over alle feitelijke gegevens beschikte die nodig waren om de belastbare
winst te bepalen, zonder dat zij verweerster om om het even welke inlichtingen
behoerde te verzoeken, dat zij dienvolgens
niet meer ontvankelijk was om de aanslag buiten de gewone termijn ten kohiere te brengen; doordat het arrest de
betwiste aanslag wegens verval vernietigt, dan wanneer, zoals uit het aan
het hof van beroep voorgelegd :fiscaal
dossier blijkt, de gegevens welke door de
aangifte der vennootschap en haar bijlagen aan de administratie verschaft werden onvoldoende tot het vestigen van de
aanslag waren, clan wanneer de aangifte
dienvolgens onvolledig en onjuist was;
clan wanneer in dergelijke omstandigheden
de aclministratie niet gebonclen was door
de termijn gesteld bij artikel 2, lid 3, van
de organieke wet van 15 mei 1846, betreffende de comptabiliteit van de Staat, gewijzigd bij artikel 5 van de wet van
(1) Verbr., 25 september 1951 (A1-r. Yerb•·.,
1952, blz. 23) en 22 september 1953 (ibid., 1954,
blz. 26).
(2) Zie verbr., 21 december 1954 (Bull. en
PAsrc., 1955, l, 411).

-1699 april 1935 en de artikelen 1 van de wet
van 31 maart 1947, maar de belastii::tg
binnen de bij artikel 74, lid 1, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen gestelde termijn van
drie jaar mocht vorderen of navorderen;
dat de door het hof van beroep nietig
verklaarde aanslag binnen die termijn
van drie jaar op het kohier gebracht werd
en dus te gepasten tijde gevestigd werd :
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst dat de Staat, hier aanlegger,
deed geld en da t de aangifte ingediend
door de .naamloze vennootschap Huis .Alfons Simkens, hier verweerster, in verbancl met de bedrijfsbelasting en de nationale crisisbelasting over het dienstjaar
1948 (navordering van rechten over 1946),
niet volleclig was in deze zin dat zij niet
vermeldde dat de genaamde Charles Simkens vennoot was en, zelfs dat zij van
aard was om de administratieve diensten
in dwaling · te brengen, daar in een der
bijlagen (de balans) de aan voormelde
Simkens gestorte sommen als « passief
jegens derden ll aangeduid werden; dat
de administratie derhalve gronden had
om, ten einde de aanslag op het kohier
te brengen, van de bij artikel 74 van de
samengeschakelde wetten buitengewone
termijn gebruik te maken;
Overwegende dat het bestreden arrest
aanneemt dat de hoedanigheid van vennoot in hoofde van voormelde Charles Simkens noch uit de aangifte, noch uit haar
bijlagen blijkt, maar dat het steunt op
het feit dat die hoedanigheid aan de admihlstratie bekend was of moest zijn, vermits het bij de procedure gevoegd :fiscaal
dossier onder meer de akte van oprichting
van de vennootschap bevatte; dat het eruit af!eidt dat de administratie, wijl zij
derhalve over alle feitelijke gegevens beschikte die nodig waren om de belastbare
winsten te bepalen, zonder dat zij de belanghebbende om om het even welke inlichtiugen ook behoefdJe te verzoeken, niet
meer ontvankelijk was om de aanslag buiten de gewone termijn op het kohier te
brengen;
Overwegende dat, om geldig te zijn, de
bij de artikelen 53 en volgende van de samengeschakelde wetten voorgeschreven
aangifte rekening gehouden met de aangehechte stukken, alle vaste en bewijskrachtige gegevens moet vermelden welke
tot het bepalen van de belasting nodig
zijn; dat derhalve, om te oordelen of dergelijke aangifte volledig en oprecht is, men
geen acht vermag te slaan op elementen welke daartoe niet behoren; dat onder meer een door een naamloze vennootschap gedane aangifte in de inkomstenbelastingen welke de aan derden betaalde bezoldigingen aanduidt zoncler te kennen te geven dat dezen meteen venno-

ten in de vennootschap ZlJn, aan de administratie niet alle gegevens verschaft
welke nodig zijn om een juiste aanslag
te vestigen en dienvolgens voor haar
grond oplevert om de aanslag binnen de
bij artikel 74 van de samengeschakelde
wetten gestelde buitengewone termijn op
het kohier te brengen;
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;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Luik.
4 november 11!55. - le kamer. - Vom·II. de C:livvel<', raadsheer waarnemend ':oorzitter.
VerslaggeveT,
H. Bayot. GelijklHidende oonolusie,
H .. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleite1·s, HH. Van Leynseele
en de Mey (deze laatste van de Balie bij
het Hof van beroep te Brussel).
.~itter.

l"

KAMER.-

4 november 1955

1"

INKOMSTENBEL.ASTINGEN.
AANVULLENDE PERSONELE llELASTING. - BELAS'l'ING DIE VAN DE AAN DE AANVULLENDE PERSONELE llELASTING ONDERHEVJGE INKOMS'l'EN
MAG AFGETROKKEN WORDEN ZO ZIJ NIET
REEDS VOOR DE TOEPASSING DER CEDULAIRE
llELASTINGEN AFGETHOKKEN WERD.

2°

INKOMSTENBEL.ASTINGEN. AANVULLENDE PERSONELE llELAS'l'ING. - AFTREKilAHE LASTEN. - LAS'l'EN WELKE WEGENS
HUN OORSPRONG PERSONELE LASTEN VAN DE
llELASTINGPLICHTIGE MOE'l'EN ZIJN.

3°

INKOJVISTENBELASTINGEN.
OVERLEDEN nELAS'l'INGPLICHTIGE. - VoonWAARDEN TO'l' DE INKOHIERING,

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANVULLENDE PERSONELE llELASTING. - BELASTING VERSCHULDIGD DOOR EEN OVERLEDEN
llELAS'l'INGPLICH'l'lGE. - SCHULD VAN PE NALATENSOHAP ALS BELASTING DOOR DE ERFGENAAM BE'l'AALD. - SOM WELKE NIET WEGENS LAS'l' MAG AFGE'l'ROKKEN WORDEN VAN
DE IN DE AANVULLENDE PERSONELE llELASTING
llELAS'l'BARE INKOMS'l'EN VAN . DE ERFGENAAM.

1 o De aanvullende

peTsonele belasting
maakt, nit lwaoht van artilcel 114, pa1·a-·
gTaaf 1 der sarnengesol1akelde wetten,
een last 7tit die, voo1· zoveT ;;;ij niet Teeds
voo·r cle toepassinrJ der oeclulaire belastingen werd ajgetrokken, van de gezumenlijke aan de aanvullentle pe1·sonele

-170belasUng onderhevige inlcomsten
worden afgetrolclven (1).

nwrJ

2° De lasten die van cle gezamenlijlce aan
de aanmbllende personele belasting onderworpen inkon~sten mogen afgetrolclcen wo1·den en onde1' meer de aanvullende personele belasf'ing zelf, zijn enlcel clie lasten welke wegens h~tn oarsprang persoonUjlce lasten van de belastingpl'ichtige zijn. (Samengeschakellle

wetten, art. 44.)
3° In geval de belastingpUchUge overleclen
is, wor·den de annslagen ten Tcoh'iere gebracht op nanm vnn de ove1'leden belastingpz.ichtige, voorafgegcwn vnn het
woorcl « nnlatenschnp ll en gebenrlijlc
gevolgd vnn de anncluiding van de 1JC1'soo1·_~ of cle personen welke als e1'fgenanm, legeta-ris, begifti,qcle of bijzonde1·e
lnsthebbC1' cle aangifte hebben ondertcTcend (2). (Kon. besl. van 22 september

1937, art. 38.)
sch~tld cler nalatenschatJ wellce een
belasUngplichtiqe als belast-lng versch-ttlcl-i!fd clam· lle o-verleclen belast'inqvUcht-iue, wiens et'fgenacbm hij is betaalcl
heeft, mankt -voo-r bewuste belasti'//Uplicht-lge geen last 1tit wellce van zijn
nan de aanvullende pe-rsonele belasting
belastbare inlcomsten mag a,fget1'olclce>t
worden.

4° De

(MAQUINAY, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCiitN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 december 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 35, lid 4, 37 en 44 van de samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, 711, 724 en 873 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest ten onrechte geweigerd
heeft van de globale inkomsten van aanlegger over het j aar 1948, die in de aanvullende personele belasting over het
dienstjaar 1949 belastbaar waren de aanvullencle personele belasting in 1947 af te
trekken die bij navonlering van rechten over de dienstjaren 19U tot 1945, in
hoofde van de << nalatenschap Yvan Maquinay l> gevestigd werd welke belasting in
1948 verschuldigd was en door aanlegger
(1)_
1955,
1949,
(2)
195-1,

Zie verbr., 9 november 1954 (A1-r. T' erb?-.,
blz. 146); .zie ook verbr., 5 juli 1949 (ibid.,
blz. 458).
Zie verbr., 1 december 1953 (A1T. Yet·b,·.,
blz. 230).

voor ZlJn aandeel gekweten werd; dan
wanneer uit de bovenvermelde bepalingen
blijkt dat de belastingschuld van de overledene een persoonlijke schuld van de erfgenaam wordt, en doordat er geen antwoord verstrekt wenl op het middel door
aanlegg·er in zijn conclusies v66r het hof
afgeleid uit de bovenvermelde bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek welke de erfgenaam tot de voortzetter van de persoon
van de overledene maken :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, krachtens de artikelen 37, paragraaf 1, en 39 der samengeschakelde wetten, de aanvullende· personele belasting op het geheel van de
inkomsten van de belastingplichtige berekend wordt, en voor het gehele jaar
verschuldigd is op voet van de inkomsten
welke de belastingplichtige in de loop
van het vorig jaar heeft genoten of waarover hij gedurende die tijd beschikt heeft;
Dat deze belasting uit kracht van artikel 44, paragraaf 1, der samengeschakelde
wetten een last uitmaakt welke, in zover
hij niet reeds voor de toepassing der cedulaire belastingen werd afgetrokken,
van de gezamenlijke aan de aanvullende
personele belasting onderhevige inkomsten mag worden afgetrokken;
Overwegende dat nit de termen van artikel44 en uit het in verband brengen van
die termen met die van de artikelen 42
en 43 blijkt dat de lasten die 1'an de gezamenlijke aan de aanvullende personele
belasting onderworpen inkomsten mogen
afgetrokken worden, en onder meer de
aanvullende personele belasting zelf, enkel die lasten zijn welke wegens hun oorsprong persoonlijke lasten van de belastingplichtige zijn;
Overwegende dat het bestreden _arrest
vaststelt dat het door aanlegger in mindering gebracht bedrag' een deel van de
ten laste van -de nalatenschap van zijn
vader gevestigde aanvullende personele
belasting uitmaakte;
Dat krachtens artikel 38 van het koninklijk besluit van 22 september 1937,
ingeval de belastingplichtige overleden
is, de aanslagen ten kohiere gebracht
worden op naam van de overleden belastingplichtige, voorafgegaan van het woord
« nalatenschap >> en g-ebeurlijk gevolgd
van de aanduicling van de persoon of de
l)ersonen welke als erfgenamen, legataris,
begiftigcle of bijzondere lasthebber de aangifte hebben ondertekend;
Overwegende bijgevolg dat aanlegger
de schuld der nalatenschap welke de belasting uitmaakte niet als belastingplichtige, maar wel als erfgenaam van een deel
van de nalatenschap van zijn vader voldaan heeft;
Overwegende dat deze schuld der nala-
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tenschap welke aanlegger als door de
overleden belastingplichtige verschuldigde
belasting betaald heeft, voor bewuste
aanlegger geen last uitmaakt welke van
een inkomen mag worden afgetrokken,
welke voorwaarde bij paragraaf 1 van
artikel 44 der samengeschakelde wetten
vereist wordt;
Dat de door de erfiater verkregen inkomsten waarop de belasting verschuldigd
was, in hoofcle van aanlegger een hem
door · erfopvolging toegevallen kapitaal
uitmaken;
Dat het.bedrag hetwelk met de verschuldigde en door aanlegger betaald aanvullende personele belasting overeenstemt,
derhalve niet op groncl van artikel 44, paragraaf 1, nm zijn in de aanvullende personele belasting belastbare inkomsten
mocht afgetrokken worden;
Dat het eerste onclerdeel van het midclel
naar recht faalt;
01·er het tweede onclerdeel :
On;rwegemle dat, waar het erop wijst,
enerzijds, dat de erfiater de belastingl)lichtige van de aanvnllende personele belasting was en dat de erfgenamen, die de
erfiater enkel vertegenwoordigen, naar
luicl van artikel 35, lid 4, van het koninklijk besluit van 22 september 1937 de op
hun rechtsvoorganger rustende aangifte
moesten indienen, en, anderzijds, dat de
regelen met betrekking tot de vermenging van de patrimonia die aanslagen als sch ulden en geenszins als belastingen ten laste van de erfgenamen
voorstellen, het bestreden arrest een pas-·
send antwoord verstrekt op de conclusies
waarbij aanlegger de bepalingen van de
artikelen 711, 724 en 873 van het Burgerlijk Wetboek inriep, onder aanvoering
dat de erfgenaam de voortzetter van de
0rfiater is;
Dat immers het bestreden arrest aldus
aanneemt dat aanlegger, in zijn hoedanigllE'itl van erfgenaam, de voortzetter van
de persoon van de erfiater is, en daarnit
afleidt dat de belastingschuld een schuld
ten laste van de erfgenamen is ;
Dat het tweede onderdeel van het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot cle kosten.
4 november 1955. - 1" kamer. - Voorzitte·r, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslarf{!cveT, H. Bayot.
Gelijklitidende conclusie, H. Ganshof
van cler Meersch, advocaat-generaal. Pleiters, HH. de Mey (van de Balie bij het

Hof van beroep te Brussel) en Van LeynseE'le.

l"

KAMER.-

4 november ·1955

1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BUITENGEWOl\E 'l'ERM:IJN. - AANSLAG BIJ
NAVORDERING VAN RECHTEN BINNEN DE BUI'l'ENGEWONE TERMIJN. - RECHT VAN DE ADMINISTHATIE B!Nl\EN DIE BUI'l'ENGEWONE TEHMIJN TOT OPSPORINGEN MET RET OOG OP DE
NIEUWE AANSLAG 0\'EH TE GAAN.
2° INKOMS'l'ENBELASTINGEN.
EX'l'HABELASTING. - BELAS'l'ING DIE GEDURENDE TIEN JAAH ME'!' INGANG VAN 1 JANUAHI
1945 MAG GEVESTIGD WOR-DEN.
1° Het recht om aanslagen bij navoTdeTing
van 1·echten binnen de bttitengewone
tern~ijn te vestigen, onderstelt het 1·echt
·ran de admin·istratie !JC(ltwende de
nieuwe te1·mijn opsPOTingen te doen om
het behooTlijlc belasten van de belastingplichtigen, die een onvolledige aan,qifte
ingedien(l hebben of die nagelaten hebben een aangifte in te dienen, mogelijk
te malcen.
2° De· extrabelasUng mag gedtwende tien
jaar met in,qang van 1 jamta1·i 1945 g~:<
'Vestigd wonlen (1). (Wet van 16 october
1945, art. 15, lid 1.)

(MOREAU, T. BELGISCHE STAAT,
MINIS1'ER VAN FINANCIEN.)
AR-REST.
RET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 30 november 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegencle dat llet bestreden arrest
ntststelt dat de aanslagen in de gewone
belastingen over llet dienstjaar 1947 (navorderingen van rechten over 1941 tot'1945)
en in de extrabelasting (dienstjaar 1947)
!Jij toepassing van artikel 56 der samengescllakelde wetten van ambtswege gevestigd werden ;
.
Over !let enig middel, afgeleid uit de
scll0nt!ing van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 55, paragraaf 1, en 56 van
de bi.i besluit van 31 juli 1943 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstE'nbelastingen, en 2 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest
vastgesteld en aangenomen heeft dat <<die
aanslagen wegens het niet overlegg0n,
door reqnestrant, binnen de termijn van
twintig dagen, van de op 19 maart 1947
gevraagde inlichtingen van ambtswege gevestigd werden JJ, en daaruit heeft afgeleid dat « dienvolgens, het bewijs van
llet juiste bedrag zijner inkomsten op de
(1) Zie vm·br., 1 maart 1955 (ATr. Verbr.,
1955, blz. 557); zie ook nota 1 onder verbr.,
16 november 1954 (Bull."en PASIC., 1955, I, 227).
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belastingplichtige rust (samengeschakelde
wetten, artikelen 56 en 55, paragraaf 1) )),
dan wanneer alleen de verzoeken om inlichtingen of de berichten van wijzig·ing
die aan de schatplichtigen gezonden worden, binnen drie jaren vanaf de 1 e januari van het jaar naar hetwelk het
dienstjaar genoemcl wordt en in de loop
waarvan de aanslag normaal was moeten
worden gevestigd, wettelijk zijn, en dan
wanneer alleen dergelijke verzoeken en
berichten tot aanslag van ambtswege kunnen leiden, indien de schatplichtige daaraan niet binnen het vastgesteld tijdsverloop voldaan heeft :
In zover het miclclel cle extrabelasting
becloelt :
Overwegencle dat, naar luid · van urtikel 15, lid 1, van de wet van 16 october
1945, de extrabelasting gedurende tien
jaar met ingang van 1 januari 1!145 mag
gevestigd worden;
In zover het middel de gewone belasting· bedoelt :
Overwegende dat de bij navordering van
rechten over de dienstjaren 1941 tot 1945
ten kohiere gebrachte aanslagen in de
gewone inkomstenbelastingen overeenkomstig de wet gevestigd werden, aangezieu
zulks gedaan werd v66r het verstrijken
van de buitengewone termijn welke nit
kracht van de besluitwet van 17 december
1942 opgeschorst was;
Dat het recht om dergelijke aanslageu
te vestig·en voor de administratie het
recht insluit gedurencle cle nieuwe termijn
opsporingen te doen van aard om het behoorlijk belasten mogelijk te maken van
de belasting·plichtigen, die een onvolledige
aangifte ingediend hebben of nagelaten
hebben een aangifte in te dienen;
Dat het middel naar recht fault;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
4 november 1955. - 1e kamer. - Voorzitter, H. cle Clippele, raaclsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Bayot. ~ Gelijlclnidende concl·usie.

H. Ganshof van cler Meersch, aclvocaat·
generaal. - Pleite1·, H. Van Leynseele.

.ARRESTEN. S'rRAFZAKEN. VERJ'AR.ING DER PUBLIEKE VORDERING. GEMIS
AAN CONCLUSIES. GEEN VERPLICHTING
VOOR DE RECHTER OP DE AKTEN VAN STUITING
TE WIJ'ZEN. VoonwAARDEN.

2°

VERBREKING. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. MACHT VAN RET HOF OM NA
TE GAAN OF DE PUBLIEKE VORDERING AL DAN
NIET VERJ'AARD IS.

3°

DOU.ANEN EN .ACCIJNZEN.- SLUIKINVOER VAN AAN MACHTIGING ONDERWORPEN
WAREN. TOEPASSELIJ'KE OELDBOETE.

4°

REDENEN DER VONNISSEN EN
.ARRESTEN. STRAFZAKEN. BESLISSING VAN VEROORDELING WELKE DE FElTEN
IN DE DOOR DE WET OMSCHR.EVEN BEWOORDINGEN JlEWEZEN VERKLAAHT. GEMIS AAN
CONCLUSIES. REGELMATIG GEMOTIVEERDE
IlESLISSING.

5°

FR.ANSE
T.A.AL-NEDERL.ANDSE
T.A.AL (GEBRUIK). .AANDUIDING IN
HE'l' AR-REST VAN DE JlEPALINGEN VAN DE WET
VAN 15 J'UNI 1935 WAARVAN TOEPASSING GEDAAN WERD. VOR~L

1° Hi:i ontstentenis va.n conclttsies is de
rechte1· niet gehottden in de beslissinu
rwn veroorrlelino ae •·eclltspleg·inosclafle·a
aan te fllt-iden welke de verjat·in{! van
cle p1tblieke vordering hebben gest·uit,
wanneer uit cle stttkken cler rechts1Jleoinrt bUjkt dat de ven'n.-ing niet ingetreden was (1).
2° Het Hot van verbrelcing heejt de maoht
om in cle onclerwot·pen procedure na. t,r,
gaan oj' cle publielce vordering al dan
n iet verjaard is (2).
3° In oeval van slttikinvoer vwn awn macht'igin{f onrlen.voqJen waren moet rwn
oelflboete opgelegd wonlen oelijlc a(l.n
tweemaal rle waarde der waren om het
even of die waren al dan niet bij rerwlmatiue invoe,r ann •·echten ondenvorpen

z·ijn (3). (Wet van 6 april 1843, artikel 22; wet van 20 december 1897, art. 1,
gewijzigcl bij de wet van 30 juni 1951,
art. 9.)
4° Is regelrnatig oernotiveenl de beslissin.rt

EN

van veroordeling die, waa.1· geen conclus·ies oenomen werden, de in cle bwwoorflinoen vnn cle wet omscl1reven je'i.ten bewezen ve1'lclaart (4).
5° Doo1· zekm·e art'ilcelen van fle wet van
16 j nn·i 1935 te vennelden en (lQor nawr
de in het beroepen vonnis aangecl.wicle
arUicelen vnn fl'ie wet te verwijzen cl·ui-

(1), Verbr., 22 december 1952 (A•·•·· Fe1·b•·.,
1953, blz. 243).
(2) Verbr., 22 december 1952 (als hierboven);
29 juli 1954 (A1'1·. Ym·br., 1954, biz. 765); 13 juni
1955 (ibid., 1955, biz. 844).
(3) Verbr., 8 juli en 7 october 1935 (Bull.

en PAsrc., 1935, I, 311 en 357); 26 november
1935 en 20 januari 1936 (ibid., 1936, I, 67 en
125). C'ontm : verbr., 21 februari 1955 (Arr.
Verb1·., 1955, blz. 517).
.
(4) Verbr., 17 mei 1954 (Bull. €11 PASIC., 1954,
I, 798).

2e
1°

KAMER.-

REDENEN

7 november 1955
DER

VONNISSEN

-173den de rechten in hager beroep de bepalingen van gezegde wet aan waarvan
toepassing ter zalce gedaan werd (1).
(D'HAENS EN CONSORTEN, T. BELGISCHE STAA'l',
AD.MINISTRATIE DER DOUANEN EN ACCIJNZEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 maart 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
I. Over de voorziening ¥an Marcel
D'Haens:
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de ·artikelen 22 van de
wet van 17 april 1878 bevattende de voorafgaande titel van het Wetboek van
rechtspleging in strafzaken, en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
aanlegger uit hoofde van het in de dagvaarding te zijnen laste omschreven mis!lrijf veroordeelt, zonder vast te stellen
dat de verjaring door een daad van onderzoek of vervolging gestuit werd :
Overwegende dat, bij ontstentenis van
door aanlegger genomen conclusies, de
rechter over de grond in de beslissing van
veroordeling niet behoefde de rechtsr1le·
gingsdaden aan te dniden welke de verjaring van de pnblieke Yonlering gestuit
llebben;
Overwegende dat het Hof van verbreking de macht lleeft om volgens de stnkken der rechtspleging na te gaan of de
publieke vordering al dan niet verjaard
was ten dag·e waarop de bestreden beslis ..
sin2,' gewezen werd ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de inbreuk op 22 februari 1952 gepleegd werd;
Overwegende dat de verjaring der pnblieke vordering op dienstige wijze gestnit werd door het hoger beroep dat op
22 october 1954 door de procureur des konings tegen de beslissing van de eerste
rechter ingesteld werd;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 22 en 28
van de wet van 6 april 1843, en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
aanlegger tot betaling van een geldboete
gelijk aan tweemaal de waarde van het
ingevoerde vee veroordeelt, dan wanneer
de geldboete enkel op tweemaal die waarde mocht gebracllt worden indien het verboden goederen gold, wat ten deze het
geval niet was
Overwegende dat het arrest vaststelt
(1) Yerbr., 5 juli 1954 (A1·r. Yerbr., 1954,
biz. 732). Zie ook verbr., 22 juli 1955 (ibicl.,
1955, biz. 957).

dat de telastlegging van sluikinvoer van
stukken vee, « goederen welke aan beperking van economische aard onderworpen
zijn >> · tegen aanlegger bewezen is ;
Overwegende dat artikel 9 van de wet
van 30 juni 1!J51, tot vervanging van artikel 1 van de wet van 20 december 18H7,
de bij de wet van 31 clecember 11147 gewijzigde artikelen 18 tot en met 26, 28 en
30 van cle wet Yan 6 april 1843 op cle bestraffing van de smokkel inzake donanen,
· toepasselijk maakt op invoer, uitvoer of
doorvoer, zonder aangifte ofwel met aangifte maar onder clekking van valse of
bedrieglijk bekomen machtigingen, van
alle al dan ni.et belastbare goederen welke, zelfs tljdelijk en om het even welke
reclen ook, aan verbousbepalingen, beperkingen of controlemaatregelen bij llet binnenkomen, bij llet nitgaan of bij de doorvoer, langs aile grenzen of alleen langs
een gedeelte er van onderworpen worden;
Overwegende dat het arrest dienvolgens
aanlegger wettelijk bij toepassing onder
meer van artikel 22, lid 2, van de wet van
6 april 1843, tot een glelllboete gelijk aan
tweemaal de waarde van lle ingevoerde
stnkken vee veroordeelt;
Dat het mWdel naar recht faalt;
Over het derde miduel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 28 van de wet
van 6 april 1843, 66 en 67 van het Straf"
wetboek, 97 van de Grondwet, doordat.
het bestreden arrest aanlegger hoofdelijk
met andere beklaagden tot de geldboete,
de kosten en de betaling van de ontdoken
rechten veroordeelt, dan wanneer het arrest vaststelt dat aanlegger noch dader,
noch mededader van, noch medeplichtige
bij de invoer was, doch daarin ten belope
onder meer van 18 stuks vee, belanghebbende was, en dan wanneer voormeld artikel 28 de hoofdelijke veroordeling tot de
geldboete en de kosten slechts ten laste
van de schnldigen en de medeplichtigen
voorziet :
Overwegende dat, in strljd met het in
het middel betoogde, het arrest niet vaststelt dat aanlegger noch dader, noch mededader van, noch medeplichtige bij de
invoer was, docll daarin ten belope onller
meer van 18 stnkken vee belanghebbende
was;
Dat het arrest integendeel vaststelt dat.
de telastlegging· van als dader, mededader,
medeplichtige of belanghebbende beclrieglijk 60 stuks vee ingevoerd te hebben ten
laste van aanlegger bewezen was ;
Overwegende c1at het middel, dat op
een onjuiste nitlegging van het arrest
rust, in feite niet opgaat;
Over het vierde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doorc1at het arrest de veroorc1elingen
welke het ten laste van aanlegger uit-spreekt niet met redenen omkleedt :

--------

'
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genomen werden, het arrest zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt door het
vaststellen van 'het aanwezig zijn, in
hoofde van aanlegger, van de bestanddelen van de telastlegging welke tegen hem
in de bewoordingen van de wet door de
dagvaarding aangebracht werd;
Dat het mtddel in feite niet opgaat;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 41 van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in ·
gerechtszaken, doordat het bestreden arrest de bepalingen van die wet niet aantlniclt welke bij het opmaken van het exploot en van de andere rechtsplegingsakten die aan het arrest zijn voorafgegaan
toegepast werden .:
Overwegende dat het bestreden arrest
vermelding inhoudt, niet enkel van artikel 24 van de wet van 15 jnni 1935, doch
ook, bij verwijzing naar de in het beroepen vonnis aangednide wetsbepalingen,
·van de onderscheiden bepalingen van
voormelde wet welke op de aan het geding
in hoger beroep voorafgegane rechtspleging betrekking hebben;
Dat het midclE~l in feite niet 011gaat;
II. Over de voorziening van Marcel
Van Lesbeek :
Over het micldel, afgeleid nit de schencling van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de verweren
niet beh::mdelt waarin aanlegger deed
gelden : 1 o dat de gelc1igheid of ongeldigheicl van de door de administratie aim
een medebeklaagde verleende invoervergnnning een prejndiciele kwestie was
welke bniten cle bevoegdheid van de rechthrrnken der gerechtelijke macht viel;
:>,o dat elke vaststelling· van een fictieve
verlmizing of van de staking van de landLouwwerkzaamheid van de beklaagde
Veys ontbrak :
Overwegende dat noch nit de vermeldingen van het bestreden arrest, noch nit
andere stukken der rechtspleging waarop
het hof acht vermag te slaan blijkt dat
aanlegger v66r het hof van beroep de verwert<n welke hij doet gelden zou ingeroeJ)en hebben;
Dat het middel in feite niet opgaat;
III. Over de. voorzieniug van elk der
drie verweerders :
On'rwegende 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 voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
7 november 1955. -

2e kamer. -

zittm·, H. Fettweis, voorzUter. -

VoorY e·r-

Gel-ijlcluidende
slaggwver, H. Bareel. conclnsie, H. Paul l\fahaux, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Rouse (van de Ba-

lie bij het Hof van beroep te Brussel).
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KAlviER.-

7 november 1955

BEvVIJS. STRAFZAKEN. DESKUNDIG
YERSLAG.- BEOORDELING DOOR DE RECHTER
OVER DE GROND.

In st·ratzaken heett een dcsk·nnd·ig versing
slecl1 ts rle wuunle vwn een umt rle beoo·rcleling van rle 1·echter o'&e·rgeluten udvies, mits het voorbehourl dut lnutst
genoemrle nun d-it ve1·slug geen men·ing
cl-ie ll-e llesk·zmdige niet fJCII'it lieett en
_qeen va.ststell-ing well.'e h·ij n·iet geda.nn
heett mag toesch·r-ijven (1).
(LAMBERMONT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestretlen
Yunnis, op 24 maart 1955 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Verviers;
Over het eerste midclel, afgeleid uit
de sell ending Yan artikel 9'7 van de Gronclwet, doordat het bestreden vonnis ~een
antwoord verstrekt op de conclusies waarllij aanlegger tot verweer tegen de bij de
<lagvaarding tegen hem voorgebrachte telastlegging van inbreuk op de artikelen 3
en 10 van de besluitwet van 14 november
1939 betreffende de bestrafiing van cle
dronkenschap deed gelden : 1° dat hij
(aanlegger), na nit eigen beweging aan
ae eerste garage stilgehouden te hebl1en
pn daar gewacht te hebben op de terugkeer van dokter Renkin met wie hij overeengekomen was hniswaarts te keren,
niet bevonden geworden is « zijn rijtuig
te besturen ll; 2° dat de handelwijze van
aanlegger ·te verklaren is door de staat
van zenuwachtigheid en verwarring waarin hij verkeercl had na een ongeval dat
hem veel geld zou kosten en voor hem
~;evaarlijk geweest was; 3° dat een mi;;Yerstand gerezen is weg·ens het feit dat
een trouwens toegelakte fies alcohol in de
koffer van zijn wagen gevonden werd :
Overwegende dat, om te beslissen dat
aanlegger een rijtuig in staat van dronl,enschap bestuurd heeft, het bestreden
vonnis, enerzijds, erop wijst, 1 o dat, even
na het ongeval, de garagehouder Petescb
aanlegger nit zijn wagen heeft zien stap(1) Verbr., 1 maart 1954 (Bull. en PAsrc.,
1951, I, 555).

-
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pen wijl llij zicll vastllield om niet te
vallen, en opgemerkt heeft dat llij sterk
naar alcohol rook ; 2° dat de persoon
Leens de beklaagde lleeft zien wankelcn
en vastgesteld heeft dat hij onbekwaam
was om zonder steun te blijven stilstaan
en om zelfs de tijd op zijn uurwerk juist
te le·wn; 3° dat de rijkswaclltc;rs vastgesteld llebben dat aanlegger onckr de invloed van de drank was;
Dat llet vonnis, anderzijds, ·vaststelt
dat de niet zeer uitvoerige verklaring van
dokter Renkin in genen clele de vaststellingen van voormelde getuigen ontzenuwt,
en dat, bij het onderzoek dat dokter Ll'blanc drie uren na die vaststellingen verricht lleeft, aanlegger zich niet meer in
dezelfde staat bevond als toen het ongeval plaats greep en hij aan de garage
stilbield;
Owrwrgenrle flat het vonnis, door die
vaststellingen, althans OJ) imvliciete, <10C'll
passende wijze, a::mleggers in het middel
aangelwalcle conclusies behandeld heeft;
dat bet middel derhalve in f'eite ni0t Ollo·aat·
"' Ov~r het tweede mindel, afgeleid nit rle
schencling van de rechten der verc1E'diging,
doordat het besti·eden vonnis het verslag
over het klinisch onderzoek verwerpt dat
ten verzoeke van de beklaagde door dokter Leblanc opgemaakt werd, en waarin
deze besloot dat aanlegger « niet in staat
van dronkenschap was 11 ;
Overwegende dat de in feite gemotiveerde beoordeling van de bewijswaarde
van het verslag van dokter Leblanc, door
rle rechter m·er de grond souverein is en
buiten 's hofs toezichtsbevoegdheid ligt,
naardien de rechter rtan voormelde arts
geen vaststellingen welke hij niet gedaan
of een mening welke hij niet geuit heeft,
toeschrijft ;
Dat het middel clienvolgens niet ontvankelijk is;

1° De rechter is n·iet gehouclen concl'nsies
te behanclelen ~vaarbij cle waarcle vnn
z·elce1'e bew·i.iselementen betwist wordt,
wanneer hij zijn beslissi·ng op anrlere
bewijzen stetrnt (1).
2° In stratzalcen belwett cle rechter cle
reclen niet op te geven waat·orn hi.i een
bepaalde get1ti_qenis meer ovc1't·uigenrl
rJw1 een anclere aclz t (2).
3° Stezt wettelijlc cle doo·r rle artilcelen 1
en 3 van cle beslnitwet -van 14 november
1939 ·roorziene staat van (lron1censcllap
'Vnst de rechter rZie 11it (le gezamcnlijke
teiten afieiclt clat cle verdachte niet
-meer o-ver een aanhondencle controle -van
.zijn claclen beschilct (3). (Besluit"·et van
14 november 1939, art. 1 en 3.)

(BRAN'l'Z.)
ARHES'l'.

REDENEN DER VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STHAFZAKEN. - CoNCLU-

HET HOF; - Gelet 011 het bestrcden
vonnis, op 7 Ulll'il 1955 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis aanleggers conclusies niet beantwoord heeft :
Overwegende dat aanlegger betoogde
dat de getuigenis van Marneffe en van de
verbalisanten niet in aanmerking kon genomen worden, en dat de getuigenis nm
dame Smits in strijd was met de verldaring van de getuige Lemoine;
Overwegencle tlat de rechter over de
grond noch de getuigenis van Marneffe,
noch die van de verbalisanten inroept;.
dat hij derhalve niet gehouden was aanleggers conclusies met betrekking tot die
bewijselementen te behandelen; dat in
strafzaken de rechter niet behoeft de reden op te geven waarom hij een bepaalde

Verbr., 10 januari 1955 (111'1'. Ye1·br.,
blz. 342).
Verbr., 28 september 1953 (Arr. YeTbr.,
biz. 32).

(3) Verbr., 18 januari 1954 (A1'1'. Yc,·br.,
1954, biz. 345). Zie ook verbr., 17 november
1954 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 240) en 24 januari 1955 (A1·r. Yerbr., 1955, biz. 404).

Om die redenen, verwer11t de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 november 1955. - 2e kamer. - Foorzittc1', H. Fettweis, voorzitter. Verslagge-ver. H. Bareel. Gez.i.ilclwiclenrle
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-ge-

neraal.

2c
1°

SIES WELKE ZEKEHE BEWIJSELEMEN'l'EN BE'l'WIS'l'EN. - BESLISSING GES'l'EUND OP ANDERE BEWIJZEN. - CONCLUSIES WELKE NIE'l'
MOE'l'EN BEAN'l'WOORD WORDEN.
2° REDENEN DER VONNISSEN EN
ARRESTEN.- S'l'BAFZAKEN.- RECH'l'ER
DIE EEN GE'l'UIGENIS MEER OVER'l'UIGEND DAN
EEN ·ANDERE ACH'l'. - GEEN VERPLICH'l'ING DE
REDEN ER VAN OP 'l'E GEVEN.
3° DRONKENSCHAP. - All'l'IKELEN 1 EN
3 VAN DE BESLUl'l'WE'l' VAN 14 NOVEMBER 1939,
- VAS'l'S'l'ELLING VAN DE STAAT VAN DRONKENSCHAP.

(1)
1955,
(2)
1954,

KAMER.-
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-176getuigenis meer overtuigend dan een andere acht;
Dat het mid.del niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 3 en 10 van
de besluitwet van 14 november 1939, doordat het bestreden vonnis de erge staat
van dronkenschap niet vaststelt welke
tot toepassing van de strafbepalingen
leidt :
Overwegende dat de rechter over de
grond, na op onderscheiden vaststellingen
gewezen te hebben, nit de gezamenlijke
feiten afieidt dat aanlegger niet meer
over een aanhoudend beheer van zijn daden beschikte en dat de telastlegging van
dronkenschap bijgevolg bewezen is;
Dat het middel in feite niet opgaat;
En overwegende dat de sullstantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen· nagelcefd en dat de
beslissing overeenkolnstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
7 november 1955. - 2° kamer. - Voorzitter·, H. Fettweis, voorzitter. Ver·slaggeve·r, H. Louveaux. - Gelijlclltidende
oonolusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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DRONKENSCHAP. - BESTUREN YAN EEN
VOER1'UIG OP DE OPENIJARE WEG. - JVliNIMU:M GELDIJOETE.
De geldboete welke degene trett die, in
staat van d1·onlwnsohap, een voertnig
op de openbcM·e weg bestmt.rt, moet ten
rninste 26 fmnlc bedmgen (1). (Beslnit-

15 frank uitgesproken heeft, dan wanneer

deze bepaling het minimum der geldboete
op 26 frank bepaalt :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
bij toepassing van de artikelen 3 en 10
van de besluitwet van 14 november 1939
en op regelmatig door het openbaar ministerie ingesteld hoger beroep, verweerder
tot een geldboete van 15 frank veroordeeld heeft en hem tegelijkertijd gedurende vijftien dagen ontzet verklaard heeft
van het recht een voertuig of een luchtschip te besturen, of een rijdier te geleiclen, uit hoofde van, te VUlers-Gambon,
op 25 februari 1955, op de openbare weg
in staat van dronkenschap een voertuig
bestuurd of een rijdier geleid te hebben,
of een andere bezigheid verricht te hellben welke voorzichtigheid of bijzondere
v 0orzorgen vereist ten einde gevaar voor
hem zelf of voor anderen te vermijden
(telastlegging A);
Overwegende dat, krachtens artikel 3
van voormelde besluitwet, de geldboete
tenminste 26 frank moet bedragen;
Dat het middel gegrond is;
Qm die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, voor zoveel het over de tegen
aanlegger voorgebrachte telastlegging A
en over de kosten uitspraak gedaan heeft;
beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver. wijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Namen, zetelend in hoger beroep; veroordeelt verweerder tot de kosten.
7 november 1955. - 2" kamer. - VoorzUter·, H. Fettweis, voorzitter. Verslaggever, H. Daubresse. Gelijlcllt'idende oonol·nsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

wet van 14 november 1939, art. 3.)

2"
(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT,
T. DEIJOUCK.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het llestreden
vonnis, op 28 juni 1955 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Din ant;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van artikel 3 van de besluitwet van 14 november 1939, doordat de
correctionele rechtbank, in hoger beroep
beslissend, uit hoofde van inbreuk op
voormelde bepaling een geldboete van
(1) Verbr., 22 maart 1954 (B,.zz. en
1954, I, 643).
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1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
VONNIS WAARIJIJ '!'WEE VERDACH1'EN VEROORDEELD WO.:!DEN. - HOGER BEROEP VAN EEN
DER VESDACHTEN EN VAN DE IJURGERLIJKE
PAR'I'IJ. - VEROORDELING VAN DE ANDERE
VERDACHTE DOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP TOT EEN DEEL VAN DE OP DE PUIJLIEKE
VORDERING GEVALLEN KOSTEN VAN HET HOGER
llEROEP. - ONWE'r'I'ELIJKHEID.
2° VERWIJZING NA VERBREKING. STRA~'ZAKEN.
VERBREKING OMDAT DE
RECH1'ER IN HOGER BEROEP ZICH GEI"AS'l'
HEEFT MET EEN OPENBARE VORDERING DIE
HEJ\I NIET OVERGELEGD EN DEFINITIEF BERECHT WAS. - VERIJREKING ZONDER VERWIJZING.

PASIC.,

1 o Op het enlcel hoge1· beroep van een ve1·-

-177de voorziening voor llet overige; zegt dat
dachte en vwn de burgm·Ujlce parUj
er geen termen zijn tot verwijzing; laat
tegen een vonn·is waa·rbij twee verdachten veraanleeld wenlen, mag de rechte;·
een vierde der kosten ten laste van de
in hager beroep ten laste van de ve1·- . Staat en veroordeelt aanlegger tot de
dachte die geen hoge1· beroep ingesteld
overblijvende drie vierden; _
heett, geen ve·raordeUnrJ uitstwelcen tot
7 november 1955. - 26 kamer. - VaaTkosten welke in hoge1· beraep op de puzitter, H. Fettweis, voorzitter. Ve1·bUelw vonleriny gevallen z·ijn (1). (Wetboek van strafv., art. 202; wet van slaggeve1·, H. Neveu. - Gelijlclu.idende
canclnsie, H. Paul Mallaux; advocaat1 mei 1849, art. 7.)
2° TYanneer een besl'issing enkel verbraken wo1·dt in zaver de 1·echter in hager
beTaep zich gelast heett met een tmblieke vo1·dedng (lie hem niet oveTgelegd en definiUef berecht was, wardt
(le verbrelcing .zander venvijzing uitgespraken (2).

generaal.
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HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 juli 1955 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;
I. Ten aanzien van de beslissing over
de in hoger beroep op de publieke vordering gevallen kosten :
Over het middel van ambtswege, afgeleid uit de schending van artikel 202 van
het Wetboek van strafvordering, zoals het
door artikel 7 van de wet van 1 mei 1849
vervangen werd :
Overwegende dat, op het enkel hoger
beroep van verweerder, handelend als beklaagde en burgerlijke partij, het bestreden vonnis aanlegger niet niocht veroordelen tot een deel der kosten welke in
hoger beroep gevallen waren op de publieke vordering, waaraan aanlegger
vreemd was geworden, daar hijzelf of
het openbaar ministerie geen hoger beroep ingesteld hadden;
II. Ten aanzien van de lleslissing over
- verweerders burgerlijke vordering :
Overwegende dat de beslissing waarbij
een provisionele vergoeding· taegekend en
een deskundig onderzoek gelast wordt
geen eindbeslissing is naar de zin van artikel -±16 van het Wetboek van strafvordering, en da t zij niet over een betwisting
nopens de bevoegdheid gewezen is; dat de
voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verllreekt het bestreden vonnis, doch enkel voor zoveel het
aanlegger daarbij tot de helft der in hoger beroep op de publieke vordering gevallen kosten veroordeeld heeft; verwerpt

lNKOMS1'ENBELASTINGEN. GESCHONDEN
WETSBEPALINGEN. WETSBEPALINGEN DIE
VOOR ELK MIDDEL NAUWKEURIG EN JUIST
UOETEN AANGEDUID WORDEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
VERBETERING VAN EEN ON,TUIST BEVONDEN AANGIFTE. HET DOOR DE ADJIIINISTRATIE 'l'E
LE\'EBEN BEWIJS llfAG DOOR VERMOEDENS GELEVERD WORDEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
Ex·rnABELAS1'ING.
HoEDANIGHEID
BELASTINGPLICHTIGE IN DE EXTRABELASTING. AANGIFTE IN DIE BELASTING. AANGIFTE
ENKEL OPGELEGD AAN DEGENEN DIE AAN DIE
BELASTING ONDERWOHPEN ZI.JN. AANGIFTE
WELKE VERMOED WORDT JUIST TE ZIJN. HET BEWIJS VAN DE HOEDANIGHEID VAN BELAS'l'INGPLIOHTIGE KAN ER UIT BLIJKEN.

4° INKOlVISTENBELASTINGEN.
EJXTRABELASTING. BELAS'l'BARE GRONDSLAG. UITGAYEN VOOR I-IET HUISHOUDEN
EN UI'fBETALING VAN BELAS'l'INGEN EN VAN EEN
RENTE. GELDEN DAARTOE AANGEWEND. GELDEN WELKE IN DE 'l'IJDENS HET BELASTBAAR TIJDPERK BEHAALDE GEZAMENLIJKE INKOMS'l'EN DIENEN BEGREPEN TE WORDEN.

5°

INKOMSTENDELASTINGEN.
EJX'l'RABELASTING. RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. RAMING YAN DE STOCK
BIJ HET EINDE VAN HET BELASTBAAR TIJDPERK. RAMING WELKE OP GROND VAN VERMOEDENS liiAG GESCHIEDEN.

6° INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.
FEI'l'ELlJKE VERMOEDENS AITGELEID UIT DE
DOOR DE BELASTINGPLIOHTIGE OP 9 OCTOBER
1944 BEZE'l'EN ACTIEVEN EN UIT UITGAVEN DIE
OP HE'!' BES'l'AAN VAN INK011fSTEN WIJZEN.
vVETTELI.JKHEID.

7°

\ERBR.,

1956. -

12

INKO:MSTENBELASTINGEN.

RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.
I:lEDRAG DER INKOMS'l'EN VAN HET LAATSTE
KWARTAAL VAN 1944. - VER11iOEDEN GEGROND
OP DE TIJDENS DE VOORAI<'GAANDE JAREN VERKREGEN INKOMSTEN. WETTELIJKHEID.

8°
(1) en (2) Zie verbr., 26 september 1955,
him·boven, biz. 34.

8 november 1955

1° VOORZIENING IN VERBREKING.

(LE)<IOINE, 'f. SCHAUS.)
ARREST.

KAMER.-
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WIJZING NAAR EEN NIET ONDERBROKEN REEKS
DIENSTJAHEN. GEEN SCHENDING VAN DE
EENJARIGHEID DER BELASTING.

9°

INKOMSTENBEL.ASTINGEN.
RA:ii>IING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.
NIE'l' AANGEGEVEN INKOMSTEN GEZAMENLIJK
VOOR VERSCHEIDENE JAREN OPGENOMEN. VERMOEDEN VAN GELIJKE JNDELING TUSSEN
DIE JAREN. .AAN TE NEMEN YERMOEDEN ZO
DE BEDRIJYIGHEID VAN DE BELASTINGPLICH'l'IGE YOO~TDUREND EN REGELMATIG GEWEEST
IS.

1° De vooTz'iening, in zake inkomstenbelastingen, moet na'tHvkeurig en jwist
aanfl1dflen op welke van fle ingeroepen
wetsliepalinuen elk fler m-iflflelen lletrekk-ing heett, zonfler flat het hot flaadn
floor Z'ijn navm·sinqen liehoeft te vooJ'zien, oz; een ogenlllUc waa1·op fle verwerenfle partij, ongenoerrmam vooTgeUaht te1· ooTzake van fle leenden van
het 'Verzoeksalwift, ueen 11uttig gebrwilc
mee-r z·ou kunnen malcen van fle ·rcal1ten
·welke haar flooT de wet verleenfl
worclt (1). (\Vet van (j se1Jtember 1895,
art. 14.)
2° Wanneer rle rulminist-ratie een onj1t·ist
llevonclen aangifte ve·rlletert mng zi,i het
op lwa.r ·rustenll llww·ijs vnn rle llelnstllnre gronflslnr; OlJ q1·onrl van feitelijke
vermoerlens inlwengen (2) .
3° Anngezien wrt'ilcel 17 vnn fle wet van
16 oatobe·r W'J.6 enkel nnn de belnstinqpliahtigen in fle emt·rabelasUng cle veTpl'iahting oplegt een aangifte in rlie llelnsting in te rlienen en aan[Jezien clcr,qelijJ.;e anng·ifte een vermoeflen van juistheid geniet, wonlt fle[Jene d·ie ze onclersahTeven heett vermoed de hoedan·i[Jheirl
vwn nan fle C{Etralielnstfng oncle·rh eviqe
tJeTsoon te bezitten.
4o De 1t'itgctven voo'l' het huisho·uden, nlsoolc het 1tUlletalen vnn lielastingen en
van een Tente, wijzen op het liestaan JJan
gelflen welke in fle aativn vnn de belastingpliahtige in 1944 m.oeten opgenomen
wo·rrlen, om llij wege vnn verge7ij7dng
(1) Zie verbr., 7 december 1954 (A1·r. T'erb1·.,
1955, blz. 238).
De voorziening werd ingediend v66r het in
kracht worden van de wet van 23 juli 1953.
Indien deze wet o.m. artikel 14 van de wet
van 6 september 1895 gewijzigd heeft, neemt
zij er nochtans letterlijk de bewoordingen van
over ten opzichte van de verplichting de geschonden wetten aan te duiden. Zij is dus niet
van aard de rechtspraak in dit verband te wijzigen.
(2) Verbr., 18 mei 1954 (A''''· Jfe,·b,·., 1954,
biz. 605); 5 october 1954 (Bull. en PAsrc., 1955,
I, 84) ; 30 november en 7 december 1954 (A,., ..
T'eJ·b1·., 1955, biz. 212 en 242; Bull. en PAsrc.,
1955, I, 2% en 338) ; 26 april 1955 (An·. Yerb1·.,
1955, biz. 711):

der activn, de geznmenlijke inlcomsten
te bepnlen wellce Ujdens het belnstbanr
tij dpeT lc behnnld weTflen (3) .
5° De ndministrnUe mng wettelijlc rloo·r
m-iclclel van vennoeflens, llehmtdens tegenbewijs, de omvnnq vnn fle stoalc van
cle llelastinf!plichf'ige op llet eincle va.n
het belnstbaaT tijdperlc bewijzen (4).

6° Om het beclTag van fle onder de gewone
llelnsf'ingen vnllende inlcomsten te bepnlen, mag het hot vnn beroep steunen op
feitelijlce vernwedens nfgeleirl ttit de
nativ(t OZJ 9 october J944 vnn cle belnstingplichtige en uit de 1titgaven wanntit
het bestnnn bl'ijJct vwn inkomsten door
mifldel waarvan clie uitgnven [!Cilnan
wenlen (5). (Samengeschakelde wetten,
art. 55.)
7° Orn de inlcomsten van het lnntste lcWMtnnl .vnn 1944 te betJalen ma{l het hot
van beToep stemwn 011 feitelijlce vermoedens nfqeleirl nit de Ujdens fle 1Joornfgnancle jMen gem·idflelcl verlcregen
inlcomsten, 1vnnnee1·, cle belast,bnqpliahUge tegen rlit vennoeclen geen enlcele
omstancligheid heeft rloen gelclen welke
zijn llerl'l'ijfstoestnml zou. qewijzigd heb7Jen (6).
H et 7Jeginsel vnn cle eenjn1·igheid cleT
7Jela.stin[! vemet zich er tegen niet cla.t
tot llepnling va.n de llelnstba1·e gronclsla(f
telcenen of imz.iaien in annmerkin[J gonomen tVO'rflen, wcllce aa.n het licht WOTclen gellnwll t cloo,r vnststellingen met
betrekltin.Q tot een ononclerllrolcen Teeks
rlicnstja.rc11, waa1·ove1· rle toe.zialltsmaatre{fclen vwn rle nflmin'i stratie ziall ·wcttelij lc witsforeklcen (7).
9° l·V nnnee1· 'het hot vnn beroep vnststelt
rlat de bedTijviqheid van cle belastingplichtige voortdu.Tencl en J'C[felmaf'itJ geweest i.s, neentt het wetteU,ilc ann rla.t
rle nclministJ-a.tie, zonrler willeke1w,'
heett kunnen vennoeden fla.t fle gezamcnlijJ.; ozJqenomen niet cum.rJe[Jeven ht7.-omsten. ·in een zelfde 111ate behna.lrl
wenlen in cle loop vnn ellc, rler ja.1·en rlie
rnet cle ·in 'CtanmeTlcin[J genomen cUenst- jnren ove·reenstemmen (8).

so

(3) Verbr., 22 december 195.3 en 5 januari
1954 (A•·•·. T'e1'b1·., 1954, blz. 29~ en 309).
(4) Zie verbr., 1 december 1954 en 12 juli
1955 (A,.,·. Ye•·br., 1955, biz. 214 en 930).
(5) Zie verbr., 11 januari 1955 (A1·i·. Yerb1·.,
1955, biz. 3~4).
(6) Zie verbr., 13 juli 1955 (Arr. F erb?-., 1955,
biz. 939); verge!. verbr., 29 juni 1954 (ibid.,
1954, biz. 711).
(7) Verbr., 7 en 14 december 1954 (A1·r.
T'e1•bJ'., 1955, biz. 238 en 272).'
(8) Zie verbr., 14 december 1954 (A''''· T'erb1·.,
1955, blz. 272); vergel. verbr., 13 juli 1955
(ibid., 1955, biz. 943) en 7 october 1955 (Bull.
en PAsrc., 1956, I, 101).
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HE'r HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2-! april 1953 gewezen door het
I-Iof van beroep te Brussel;
Overwegencle dat aanlegger bovenaan
zijn voorzienirig, welke drie onclerscheiden mirldelen, gesplitst in talrijke onclerdelen, behelst verscheiclene wetsbepalingen globaal vermelclt, zoncler aan te duiuen voor welk van de drie miclclelen die
bepalingen kunnen gelden;
Overwegende dat, om aan het vereiste
van artikel 1-! van ue wet van 6 september 1895 te beantwoorclen, de voorziening
nauwkeurig en juist moet aanduiden op
welke van de ingeroepen wetsbepalingen
elk der miclclelen betrekking heeft, zonder
da t bet hof daarin door zijn na vorsingen
behoeft te voorzien, trouwens op een
ogenblik waarop de verwerende partij,
ongenoegzaam voorgelicht ter oorzake van
<le leemten van het verzoekschrift, geen
nuttig gebruik meer zou kunnen maken
van de rechten welke haar door de wet
verleend worden;
Dat eruit volgt dat de voorziening, in
zover zij op de globaal aangeduide wetsbepalingen gesteund is en zonder aanduiding nm het middel waarop zij bt>trekking llebben, niet ontvankelijk is;
Over !let eerste midclel, afgeleicl uit de
schemling van artikel 55 van de samengesclmkelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreclen arrest verklaart da t de aclministra tie ontvankelijk is om, door amlere vermoedens,
het vermoeclen van juistheicl, dat aan de
aangifte van de schatplichtige toegekencl
wordt, te niet te doen en clat de administratie er niet toe gehoudcn iR t1e onjuistheid van de aanQ·egeven inkomsten
te bewijzen, clan wanneer- het onjuist bevinden van een aangifte niet meer kan
afhangen van een vermoeden van om het
even welke aard ook, maar van een feitelijke \Taag, en dan wanneer op de ac1ministratie de verplichting rust vooraf de
onjuistheid der aangifte te bewijzen :
OYer bet eerste onderdeel :
Overwegende dat de administratie een
onjuist bevonc1en aangifte wettelijk verbetert wanneer zij daartoe op feitelijke
vermoedens steunt;
Dat het eerste onderdeel van het middel naar recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest geenszins
beslist dat de administratie er niet toe
gehouden is de onjuistheid van het bedrag
cler aangeg~ven inkomsten te bewijzen ;
Dat het mtegendeel verklaart dat er

een vermoeden van juistheid aan de aangifte van de schatplichtige toegekend
wordt, maar dat dit vermoeden mag worden te niet gedaan;
Overwegende clat het in clit opzicht volstaat clat het cijfer der aangegeven inkomsten door de administratie tt onjuist
bevonden wordt )), opdat de raming van
tle belastbare grondslag door vermoedens
zou kunnen geschieden ;
Dat het tweede onderdeel van het milldel niet kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
tle schending van tle artikelen 1, paragraaf 1, 2, paragrafen 3, 4, 5, en 16 van
de wet van 16 october 1945, 55 en 62 van
cle samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest aanlegger als aan de extrabelasting onclerhevig aanziet en de aanslag uanneemt welke te zijnen laste op
zekere betwiste inkomsten gevestigd werd,
eerste onderdeel, dan wunneer het ;nodig
was, ten bewijze van die hoedanigheid.
vast te stellen dat aanlegger een exce]ltionele winst vallend in de bij artikel 2,
paragraaf 1, van de wet bepaalde perken
behaald had; t\yeede onderdeel, dan wanneer de bij bewust artikel 2, paragraaf 3,
ingevoerde vermoedens niet gelden voor
de sommen die aan het onderhoud van
het lmishouden, aan het betalen van belastjngen en aim het uitkeren van lijfrenten besteed werden; derde ondercleel,
dan wanneer, aangaant1e de raming van
de uitgaven voor het huishouden, de door
het arrest in aanmerking genomen som
van 2.400 frank, in strijd met wat tle bestreden beslissing verklaart, geen door
aanlegger zelf gedane raming uitmaakt,
maar, zoals uit het in het bestreden arrest aangecluid document blijkt de maantloli.ilme g'E'midclelde waarcle van het excec1ent voortvloeiend ·nit de door aanlegger
gedane vergelijking, van zijn patrimonium op het einde van de o01·log, met wat
hij bij llet beg·in erYUn achtte te bezitten;
vierde onderdeel, clan wanneer, ten aanzien van de waarde van de stock op
lO mei 1940, het hof van beroep de getuigschriften die ten bewijze van het bestaan
van die stork overgelegd werden, miskend lleeft, waar llet erop wijst <t dat verzoeker generlei bewijs bijbrengt )), hetgeen tegelijkertijd een onjuiste toeJ}llS·
si11g nm artikel 2, ]mragraaf 3, en een
gebrek aan motivering van het arrest uitmaakt; vijfde onderdt>el, en dan wanneer,
wat de waarde van de Atock op 9 oetober
1944 betreft, vermits die stock vermoet1
wordt van belastbare inkomsten voort te
komen, de waarde ervan dienvolgens· zelf
niet kan vermoed worden, en dan wane
neer, in elk geval, het « uit de verzekerde
waarde )) van bewuste stock afgeleicl vermoeden, geenszins een vermoeden uit-
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maakt dat die stock werkelijk zodanige door te verklaren dat aanlegger geen enwaarde heeft :
kel bewijs met betrekking tot de waarde
Yan de stock op 10 mei 1944 bijbrengt, het
Over het eerste onderdeel :
bestaan niet miskend heeft van de getuigOverwegende dat het bestreclen arrest schriften welke ten bewijze van die waarvaststelt, zonder dienaangaande gecriti- rle oyergelegd werden, maar die documenseerd te worden, dat aanlegger een aan- ten als van bewijskracht ontbloot begifte in de extrabelasting ingecliend had, schonwd heeft;
waaraan een vermoeden van jnistheid
Dat deze beoordeling van feitelijkP
toegekend werd, en dat de aanslag bij aard is en buiten de toezichtsbevoegdheid
wege van verbetering gevestigd werd;
Yan het hof ligt;
Ovcrwegende dat, in zover het cn1 g•~
Overwegende dat artikel 17 van de wet
van 16 october 1945 slechts aan de belas- brek aan redenen doet gelden, het milldd
tingsonderhevige in die belasting het over- niet ontvankelijk is daar het de geschonleggen van een aangifte in de extrabelas- den wetsbepaling niet aandnidt;
ting oplegt;
Dat het middel niet kan aangenome;J
Dat him·uit af te leiclen valt dat clezP worden;
bepaling de hoedanigheid van aan de exOver het vijfrle onderdeel
trabelasting onderhevige persoon toekent
Overwegende
dat de administratie wetaan elke persoon die dergelijke aangifte
telijk behondens het tegenbewijs, de omondertekent;
Yang van de stock welke aanlegger bij het
Dat aldus nit de vaststellingen van het einde van het belastbaar tijdperk in zijn
bestreden arrest blijkt dat de hoedanig- bezit had, door vermoedens kan bewijzen;
heid van aan de extrabelasting onderhe- '
Overwegende dat het arrest, om de
vige persoon in hoofde van aanlegger, waarde
nm aanleg-gers stock op 9 october
krachtens voormeld artikel 17, naar recl1t 1!l14 vast te stellen, op het bedrag van de
verantwoord is; dat het dm·halve van be- toenmanls in voege zijnde verzekering gelang ontbloot is de in het middel vervatte stenucl heeft; clat het erop wijst dat aangrieven te onderzoeken, welke tegen an- legger zelf de waarcle van zijn koo11waren
dere, en bijgevolg overtollige beschouwin- op 21 augustus 1943 op 150.()00 frank gegen van het bestreden arrest opkomen;
bracht had, en dat hij geenszins ervan
Dat cUt onderdeel van het middel nid laat blijken dat hij alstoen de waan1<~'
ontvankelijk is;
n1n de stock zon onderschat hebben;
Overwegende dat deze beoordeling sonOver het tweede onderdeel :
verein is, en bniten de toezichtshevoegc1Overwegencle dat het bestreden arrest heic1 van het hof valt;
zich er niet toe beperkt het in artikel 2,
Dat het middel niet kan aangenomen
paragraaf 3, letter c, van de wet van 16 oc- worden·
tober 1945 omschreYen vermoeden van
Over het derde middel, afgeleid uit clP
oorsprong in te roepen, maar er boven- schemling van de artikelen 2, paragraaf 3,
clien op wijst dat nit de nitgaven voor het van de wet van 16 october l9c!5, 32, 55 011
huishonden alsmede nit het betalen van ~ 62 yan de samengeschakelde wetten, en
llelastingen en van een rente het bestaan 111 van de Gronclwet, doordat. eerste onblijkt van gelden welke in de activa van clertleel, de in artikel 2, paragraaf 3, van
aanlegger in 1944 moeten ovgenomen wor- de wet van 16 october 1945 bedoelde incliden, om bij wege van vergelijking der cien geen indicien van gegoedheid in de
activa, de gezamenlijke inkomsten te be- zin van artikel 55, paragraaf 1, der snpalen welke tijdens het belasthaar tijd- mengeschakelde wetten kunnen uitmaken;
perk behaald werclen;
tweede onderdeel, er geen acht kan gPDat, aangezien deze laatste rcden de slagen ~worden op het verschil tussei! df'
gecritiseerde beslissing wettelijk recht- activa en de aangegeven inkomsten, naarvaardigt, het milldel, hetwelk tegen een rlien de belangrijkste elementen van lleide
andere en dienvolgens overtollige ~ronrl toestanden betwist worden, daar aaulegger tegelijk critiek richt tegen de wa<trck
opkomt, van belang ontbloot is ;
welke de administratie toekent aan wt~t
Dat het derllalve niet ontvankelijk is;
hij en in 1940 en in 1944 bezat, derde
Over het derde onderdeel :
omlerdeel, de aclministratie, om de winst
Overwegende dat het middel, hetwelk van llet vierde kwartaal nm 124~t te hehet arrest verwijt de bewijskracht van palen, gehruik gemaakt heeft van het fPieen aide miskend te hebben, zonder de telijk vermoeden afgeleic1 nit het gemic1delde van de winsten over de 57 eerste
geschonden wetsbepaling aan te cluiden,
naar recht niet gemotiveerd, en derhalve maanclen ran het llehandeld tijdperk ;
vierde onderdeel, het hof van beroep het
niet ontvankelijk is ;
heginsPl van. de eenjarigheid der hPlasOver het vierde onderdeel
ting zou geschonden hebhen, door de geOverwegende dat het hof van beroep, lijke indeling over de clienstjaren 1941 tot

-1811945, van het globaal inkornen der vijf aangegeven inkomsten blijkt, welke tekedaarrnede overeensternrnende jaren ann te nen of indicien a an het licht gebracht wernernen, dan wanneer de adrninistratit~ in den door vaststellingen uie gedaan werden
gebreke gebleven was te bewijzen dat de . over een ononderbroken reeks dienstjaren,
voor elk dienstjaar aangeslagen inkorn- waarover de toezichtsmaatregelen van de
sten wel die van het vorig jaar waren; administratie zich wettelijk uitstrekken;
vijfde onderdeel, het hof van beroep naOverwegende dat het arrest vaststelt
gelaten heeft het rniddel te beantwoonlen clat aanleggers bedrijvigheid voortdurell!l
dat door aanlegger bij conclusies aange·· en regelmatig geweest is, clat het clienvolvoerd werd en hieruit was afgeleicl dut gens wettelijk aangenomen heeft clat de
uit het te zijnen laste in aanrnerking ge- administratie zonder willekeur had lmnnornen element huishoudelijke uitgaven, nen vermoeden clat de niet aangegeven
geen hogere graad van gegoedheid dan uit inkomsten in een zelfde mate behaald
de aangegeven inkomsten blijkt :
WPnlen in de loop van elk der jaren die
met de in aanmerking genomen dienstjaOver het eerste en het tweede onder- ren overeenstemmen;
deel samen :
Dat dit onderdeel \·an het middel natn·
Overwegende dat het bestreden arrest, recht faalt;
om het bedrag van de onder de gewone
Over het vijfde onderdeel :
belastingen vallende inkomsten te bepa ·
Overwegende
clat het middel, waarin
len, gesteund heeft op feitelijke vermoeuens, afgeleid, enerzijds, uit aanleggers hetoogd >vor<lt dat het bestreden arrest
activa op 9 october 1£4! en, anderzijds. geen antwoord op aanleggers conclusies
uit de uitgaven waaruit het bestaan blijkt verstrekt heeft, doch hetwelk geen aanvan inkomsten door middel waarvan die duiding van de geschonden wet inhoudt,
niet ontvankelijk is ;
uitga ven gedaan werden ;
Dat mitsdien het bestrethm arrest niet
Om die redenen, verwerpt de voorzieuit kracht van de ter zake van de extra·· ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
belasting toepasselijke in artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 october 1945
8 november 1955. - 2e kamer. - Vooromschreven vermoedens, noch op grond zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
van de aanwas van aanleggers activa tusvoorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Bayot. sen 1£40 en 1!144, doch op grond van feiteGeliflclttidende oonolu.sie, H. R. Delange,
lijke vermoedens, waarnit hogere inkom- advocaat-generaaL - Pleiters, HH. Bossten dan de aangegevene blijken, het ser (van de Balie .van Bergen) en Van
bedrag der aan de gewone belastiugen Leynseele.
onderworpen inkomsten overeenkomstig
artikel 55 van de sarnengeschakelde wetten bepaald he eft;
Dat deze onderdelen van het middel
2e KAMER.- 8 november 1955
niet kunnen aangenomen worden ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat, ingeval de inkomsten
van het laatste kwartaal van 1!144 niPi·
op grondslag van de in l!J4! gebleken activa kunnen bepaald worden, de administratie op grond van artikel 55 der samengeschakelde wetten die inkomsten door
middel van vermoedcns mag bepalen;
Overwegende flat het bestreden arrest
in het onderha vig geval gesteund heeft
op het vermoeden c1at op de tijdens tle
voorafgaande jaren verkregen inkomsten
gegrond is, en erop wijst dat aanlegger
tegen dit vermoeden geen enkele omstanc
cligheid heeft doen gelden welke zijn bedrijfstoestand zou gewijzigd hebben;
Dat het derde onderdeel van het middel
naar recht faalt;
Over het vierde onderdeel :
Overwegende clat het beginsel van dt>
eenjarigheid der belasting zich er niet
tegen verzet clat tekenen of indicien in
aamnerking genomen worden waaruit een
hogere graad van gegoeclheid clan uit de
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BEDRIJFSBELASTING.
AF'l'REKBARE
DRI.JFSLASTEN. AFSCHRI,JVINGEN. LEGGINGSWAARDE. BEPALING,
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BEBE-

lNKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRI.JFSBELASTING.
AFTREKBARE BEDRI.TFSLASTEN. AFSCHRI.JVINGEN. HEHSCHA'l'TING VAN ZEKERE AC'l'IEVE BESTANDDELEN TOEGESTAAN DOOR AHTIKEL 3 VAN DE WET
YAN 20 AUGUSTUS 19±7. - BEPALINU WELKE
YHEEMD IS AAN DE BEREKENING VAN DE NA DE
ER RI.J BEPAALDE DATUM OP DE AC'l'IEVE BESTANDDELEN BELEGDE AFSCHRIJVINGEN,

1° De beleg{fingswaanle, toaarop de nls
bedriffslasten att-relGbm·e atsolwi.ivinqen
berel,;encl wo1·dt ·is de waarde van het
voor a.fsohri.iving vatbaa1· bestancld.eel
vnn het aotief, ten tlaue waa1·op het 1Je7ega werd, dit is wanrop het tot het uitoetenen vnn het betlri jf gediencl heett;
z1J 1:s niet noodzakelijl.: geli.il.: aan rle
kooppdjs van bewust bestnnclrleel vau
liet aot-ief. (Samengesehakelde cwetten,

art. 26, par. 2, 4°, lid 2.)

-1822° Het door a.rUl.:el 3 va.n de wet 'l:a.n
20 angnstus 1947 vervangen wrtikel .?ZIJ,
tJaragra.af 2, 4°, li(l 3, cler samengeschakelcle wetten onclerstelt dat de berusUn_q
at liet gebo-nw, tvellcer herschatting het
tot het berekenen va.n de afschrijving
toestaat, ree(lS voor de (latttm welke hct
liep(ta.lt in een nijverheids-, handels- at
lanclbouwbeclt·ijf belegcl was, het is
m-eemd aan de bepa.linrJ van de bm·ekeningsg1·onclsla.,q V(tn cle a.tschrijvin,qen,
wa.nneer cle bele,q,q·ing, dit wil zeg,qen
het in gebt'Hil,: stellen tot beclrijfsdoeleinclen~ zich 11a d·ie rlatttm heett 1.JOo·rrJeclaa.n.
(MORAINE, '1'. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN ~·INANCIEN.)
ARRES1'.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 december 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Brnssel;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 25, inzonderheicl 25, paragraaf 1, 1 o, 26, inzonderheicl 26, paragTaaf 1 en paragraaf 2, 4°, lid 1, 2 en 3,
27, inzonclerheicl 27, paragraaf 1, 35, 39 en
4S van cle bij koninklijk lleslnit van 12 selltemller 1936, !Jij de besluiten van 3 juni
1G41 en 31 jnli 19J3 en llij het besluit van
tle Regent van 15 januari 1948 samengeRelmkl~lde wetten betreffi:mde de inkomstenllelastingen, 3 van cle wet van 20 augustus 1947, tot wijziging van artikel 26
van de voormelcle samengeschakelcle wetten, 1, inzonderheicl 1, paragraaf 1, van
!wt tot uitvoering van artike~ 3 van de
wet van 20 ang·ustus 1947 genomen besluit
v:m de Regent van 15 octolJer 1947, en 1 en
2 van de wet van 17 jnni 1938 en van de
llij beslniten van 1(1 juni 1!!41 en 16 jannari
1!l48 samengeschnkelde wetten lletreffencle
de nationale crisisllelasting : 1° doordat
hrt llestreclen arrest l1eslist heeft clat de
rrfschrijvingen met betrekking tot een onroereml goed, dat in 19,16 in het bedrijf
van a:.mlegger belegcl wercl, niet naar cle
waarde
van
het
goecl
toentertijd
(~.378.£33 frank), maar naar de koopprijs
Prvan in 1942 (878.933 fr. 25), clienen te
worden llerekenll, clan wanneer, naar luid
van artikel 26, parngraaf 2, 4°, lid 2, van
tle samengeschakelcle wetten betreffencle
de inkomstenbelastingen, de afschrijvingen op ltet bedrag van cle belegde gelclen
of op de kostprijs gegrond zijn, en dan
wanneer cle woorden « bedrag van cle belegde gelclen >> geen andere betekenis kunnen hebben dan de waarde op het tijdstip
waarop ltet afschrijfbaar goed belegd
wordt, (lit wil zeggen voor de bedrijfswerlomamheicl in gebruik gesteld wordt;
2° en cloorda t het arrest als red en voor

zijn beslissing opgeeft dat de wetgever in
lid 3 van artikel 26, paragraaf 2, 4°, bijzondere gevallen voorziet waarin de afschrijvingen op de herschatte beleggingswaarcle mogen berekend worden, waaruit
ltet arrest voorbarig en verkeerdelijk de
gevolgtrekking afleidt dat, volgens de algemene regel van lid 2 van clezelfde bepaling, de beleggingswaarcle enkel de waarcle
bij ltet kopen of tot stand brengen kan
zijn, en geen werkelijke of herschatte
waarde op ltet tijdstip dat het onroerenfl
goecl tot handels- of nijverheidscloeleinden
in gellruik genomen wordt, clan wanneer
onder lterschatting, naar de zin van voormeld lid 3, client verstaan de aanpassing,
volgens nieuwe waardemaatstaven, van de
waarcle welke de af te schrijven zaak had
toen zij voorheen belegd werd, clit wil
zeggen v66r de exploitatie in gebruik
gesteld wercl, hetgeen een waardevermindering van cle mnnteenheicl tussen bet
tijdstip Jan de belegging en dat van bet
veiTiehtt•, 1 der afschrijving onderstelt, en
dan wa neer, tngeval er · geen gronden
tot herscltatting, krachtens lid 3 aanwezig
zijn, namelijk ingeval er tussen het tijclstip van de l.Jelegging en dat van de afschrijving geen waardevermindering van
de mnnt plaats gehad heeft, cle bepaling
van clit lid 3 dus niet belet, zelfs a cont?·ado, cla t overeei}komstig lid 2 de waarcle
welke het afschrijfllaa:r goecl werkelijk
heeft op het tijflstip der belegging als
gronrlslag der afschrijving moet worden
genomen, zonder clat het feit clat die waarde hoger ligt clan de koopprijs van het
goed acht dient te worden genomen :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegger op 12 januari 1942
voor de prijs van 878.9.33 fr. 25, kosten
inbegrepen, een onroerend goed gekocllt
lweft en dat goed in cle loop van het clienstjanr 19ci6 in gebruik van zijn kooph:mdel
gestel<I heeft, en er op clat tijdstip een
waarcle van 2.378.933 frank aan toegekend
heeft; dat het beslist dat de afschrijvingen slech ts op de koopprijs van het onroereml goetl in 1l:4:2 mogen verricbt worden.
en niet op de waanle ervan in 1946, toen
het tot nijverlteicls- en hnndelscloeleinden
in ge hruik gesteld wercl;
Overwegencle clat, naar luid van artikel 26, paragraaf 2, 4°, lid 2, de afschrijvingen op bet lledrag van de belegde gelden of 011 cl.e kostprijs gegrond zijn ;
Overwegende dat de beleggingswaarde
de waarde is van het voor afschrijving
vatbaar bestanddeel van het actief, ten
(bge waarop ltet belegd werd, clit vanaf
dewelke het tot het uitoefenen van het
lledrijf gedieml heeft;
Overwegende dat deze waarde niet
noodzakelijk hetzelfde a 1s de koopprijs
van bewust bestanlldeel van het actief is;
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dat zij hoger kan liggen indien ZlJ, op
het tijdstip van het ingebruikstellen tot
bedrijfsdoeleinden van het goed, de koopwaarde te boven ging, of lager, indien
het op dat tijdstip voor afschrijving vatbaar bestanddeel sedert de dag waarop
het verworven werd een waardevermindering omlergaan had; dat, waar het een
aan een natuurlijke persoon toebehorend
bestanddeel van een actief geldt, de gebeurlijke meer- of minderwaarde die aan
de belegging voorafgaat, enkel het privaat
patrimonium van de -belanghebbende
treft en v66r de belegging geen weerslag
op zijn bedrijfsinkomsten en -lasten heeft
kunnen hebben;
Overwegende dat het bestreden arrest
ten onrechte op de tekst van lid 3 van het
4° van artikel 26, paragraaf 2, steunt om
te beslissen dat onder investerings- of
kostwaarde client te worden verstaan « de
som belegd tot het kopen van de voor afschrijving vatbare zaak, of het bedrag
van de- som welke gediend heeft om die
zaak aan te leggen of tot stand te brengen 11; dat die bepaling onderstelt dat de
berusting of het gebouw, welker herschatting zij tot het berekenen van de afschrijving toestaat, reeds v66r de datum
welke zij bepaalt in een nijverheids-, handels- of lanc1bonwbedrijf belegd was; dat
zij vreemd is aan de bepaling van cle
berekeningsgrondslag van de afschrijvingen, wanneer de belegging, dit wil zeggen
het in gebruik stellen tot bedrijfsdoeleinden, na die datum heeft plaats gehad,
in welk geval aileen cle waarcle op het
tijdstip van dat in gebruik stellen in
aanmerking moet genomen worden;
Waaruit volgt dat het arrest, door te
weigeren met cle waarde van het betwiste
onroerend goell in 1946, op het tijdstip
van de lJelegging ernm in aanleggers beclrijf rekening te houclen, het artikel 26,
paragraaf 2, 4°, lid 2, van de samengeschakelde wetten geschonden heeft;
Dat het micldel gegroncl 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 verweercler tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.

ze

8 november 1955. kamer. - l'001''zitte1', H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - VeTslayyeve1·, H. Bayot. GeUjkl~t'idende concMwie, H. R. Delange,
advocaat-generaal. - Pleite1's, HH. Van
Bastelaer (van de Balie bij het Hof van
heroep te Brnssel) en Van Leynseele.
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1°

INKOMSTENBELASTINGEN. REOLAMATIE. REOLAMATIE 'l'EGEN EEN
AANSLAG GEVESTIGD OP DE ME'f DE INS'l'EMMING
VAN DE BELAS'l'INGPLIOH'l'IGE GEWIJZIGDE GEGEVENS VAN DE AANGJF'l'E. HOF VAN BEROEP
DA'l' HE'l' AKKOORD Ul'l'LEG'l' OP EEN WIJZE
DIE MET DE TEU:MEN ER VAN VERENIGBAAR IS.
HOF VAN BEROEP BESLISSEND DA'l' HE'l' AKKOORD VAN DE BELAS'fiNGPLIOH'l'IGE NIE'l' DOOI~
DWALING AANGE'l'AS'l' IS. -- SOUVEREINE BEOORDELING IN FEITE DOOR. RET HOF VAN BEROEP.

2°

INKOM:STENBELASTINGEN.
AANSLAG \'AN ACifB'l'SWE3E. AANSLAG IX
DE AANVULLENDE PEBSONELE BELAS'l'ING WE'l''l'ELIJK VERAN'l'WOORD VOOR EEN DIENS'l'JAAR. GEEN AANGIF'l'E VAN DE INKO:MSTENBELAS'l'INGEN YOOR HE'l' VOLGEND DIENSTJAAR.
AANSLAG VAN AMB'l'SWEGE VOOR DI'l' LAA'l'S'l'E DIENS'l'.JAAR.-- WE'l''l'ELIJKHEID.

3°

REDENEN DER VONNISSEN EN
ARRESTEN. INKOMSTENBELAS'l'INGEN.
BES'l'AAN EN BEDRAG DER BELAS'l'BARE 1'\'KOMS'l'EN OP GROND VAN FEI'l'ELI.TKE VERMOEDENS YAS'l'GES'l'ELD. VERMOEDENS WELKE
OP DRIE FEI'l'EN GEGROND ZI.JN. CoNOLUSIES WAARBI.J DE BELAS'l'INGPLIOH'l'IGE WEGENS BEPAALDE OMS'l'ANDIGHEDEN HET DIE_NEND
KARAK'l'ER VAN DEZE FElTEN BE'l'WIS'l'. ARHES'l' DA'l' ZIOH ER'l'OE BEPERK'l' 'l'E ZEGGEN DA'l' DE DRIE FEI'l'EN YAS'l'S'l'AAN. NIE'l'
GEMOTIVEERD ARREST.

1° Het hof van boroep, dat de door lie
belastingtJUchtiye oege1;en instemmin11
1titlegt op een wijze die met de teTmen
van het alckoonl veren'i{Jbaa1' is, beslist
so,tweTein 'in feite of dit aklcoord doo,r
d'waliny aanoetast is (1).
2° W anneeT de aanslay van een belastinoplicht'iye in de nanvullende pe1·sonele
belastiny wetteUjlc voor een dienstjaar
verantwoord is, bHjkt daantit noorlzaJ,;elij 7c clat b ij ontsten ten is van een aCLngifte in de inkomstenbelastingen voo1·
het volgend jawr, deze belastingpUchti,qe VCLn ambtsweue voor lCLatst oenoemrl
cUenstjawr mocht aan,qeslagen wonlen.
(Samengeschakelde wetten, art. 53, pa-

ragrafen 1 en 2, en 56.)
3° ll' annee1· een belrtstinoplichUye bij conclusies betooot dat de feitelij lee vennoerlens, waaTOJl de administ,ratie oeste1md
had om het bestaan en het bedTag van
de belastbaTe inlwmsten te bewi,jzen,
1'1tstten op rlTi,e feiten waaTvan hi.i het
te1· zalce rlienend ka1·akte1' ontkende om
rerlen van de omstcmrlirJherlen wr~arop
hij wees, is het an·est, dat zich ertoe

(1) Verbr., 29 maart 1955 (Arr. Verb1·., 1955,

blz. 646).

-184beperlvt het mate·rieel bestaan van de
drie feiten in · nnnme·rlcing te nemen,
n·iet nls nacw beho1·en gemotiveerd (1) (2).

(Grondwet, art. 97.)
(THIELEN, 1'. BELGISOHE STAA'l',
MINISTER \'AN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF; - ·Gelet op het bestreden
arrest, op 27 februari 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 110 van
de Grondwet, 6 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 26, paragraaf 1, 29, paragraaf 3, 55, paragraaf 1, en 56 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat, zonder te
betwisten dat het over het dienstjaar 1942
aangeslagen bedrijfsinkomen, waarmede
aanlegger zijn instemming had betuigd,
het brnto-bedrag begreep van bezoldigingen welke slechts na aftrek van de bij
artikel 29, paragraaf 3, forfaitair vastgestelde bedrijfsuitgaven belastbaar waren,
en zonder te ontkennen dat die instemming wegens dwaling omtrent de feiten
of het recht nietig was,· het bestreden arrest aan aanleggcr het recht geweigerd
heeft voormelde wegens dwaling nietige
instemming in te trekken, om reden dat
<< gelet op de algemene en forfaitaire termen van het bericht van wijziging, verzoeker het bewijs niet geleverd had dat
de aangevoerde dwaling een wijziging in
het totaal cijfer van de inkomsten over
het dienstjaar zou teweegbrengen, bij
ontstentenis van positieve en controleerbare elementen op grond waarvan het
juiste bedrag van de inkomsten van zijn
onderscheiclen bedrijvigheden zou kunnen
nagegaan worden ll, dan wanneer, eerste
onderdeel, verweerder bij conclusies erkende dat het bedrag der aangegeven en
in het belast bedrijfsinkomen begrepen
bezoldiging v66r aftrek van de forfaitaire
lasten welke gelijk zijn aan het vierde
van het bruto-bedrag vastgesteld was (artikel 29, paragraaf 1); dan wanneer de
aantekening welke de werkgever overmaakt en in het dossier der aclministratie
berust, het juiste beclrag van de aan aimlegger in 1941 betaalde bruto-wedde vermeldcle, en clan wanneer uit de door verweerder zelf overgelegcle nota's van de
controleur bleek dat hij clat bruto-bedrag
(1) Zie nota R. H. onder verbr., 4 october
1948 (Bttll. en PAsrc., 1948, I, 531).
(2) Zie oak verbr., 30 november 1954 (A1T.
Ve1·br., 1955, blz. 210), 20 september en 18 october 1955 (twee arresten), 81tpnt, blz. 15 en
110.

begrepen had in het totaal cijfer der bedrijfsinkomsten hetwelk bij het bericht
van wijziging van 26 mei 1944 aan aanlegger tot goedkeuring voorgelegd werd,
dan wanneer, tweede onderdeel, naar luid
van de v66r het hof neergelegde conclusies
- welke het hof op die punten niet behandelcl heeft - aanlegger op grond van
die clocumenten bewezen had, dat het bij
het bericht van 26 mei 1944 voorgesteld
beclrag der gewijzigde inkomsten niet forfaitair, maar op gronclslag, onder meer,
van de aantekeiiing waarbij de controleur
op de hoogte gebracht wercl van het juiste
cijfer cler in 19!1 verdiende bruto-bezoldigingen vastgesteld was, dan wanneer,
dercle onclerdeel, de aclministratie de andere bedrijfsinkomsten clan die welke
door aanleggers bezoldigde bedrijvigheid
opgeleverd werden, definitief vastgesteld
had op het verschil tussen het totaal bedrag der belaste bedrijfsinkomsten en dat
van de nit de door de werkgever opgemaakte loonkaart, of in elk geval uit de
door aanlegger ingediende aangifte blijkende bruto-bezoldigingen, en clan wanneer
mitsclien, waar het ·weigert op die conclusies in te gaan, onuer het voorwenclsel
clat de onrechtmatig getaxeerde bedrijfslasten in schuldvergelijking zouden kunnen komen met andere inkomsten waarmede de administratie geen rekening gehouden heeft, het arrest de grenzen van
zi,in bevoegdheiu te lmiten gegaan is; dan
wanneer, vi~rcle onderdeel, de last het
juiste bedrag van zijn inkomsten te bewijzen slechts op de belastingplichtige
rust ingeval van aanslag van ambtswege, en niet in het geval waarin - zoals
ten deze ~ het belastbaar inkomen bepaald is volgens de in artikel 55 van de
samengeschakelcle wetten omschreven
wijzigingsprocedure, waarbij aan de administratie de verplichting opgelegd
wordt zelf de omvang van het inkomen
dat zij in de plaats van het aangegevene
stelt te verantwoorden :
Over het eerste onderdeel :
Overwegenue dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegger, in zijn antwoord
op het bericht van wijziging, « erkend
heeft clat het netto-beclrijfsinkomen uit
zijn onclerscheiden bedrijvigheden niet
minder dan 24.000 frank belopen had
(claarinbegrepen de zaak N. V. Limex,
omtrent 10.000 frank) over het dienstjaar 1942 ll, en dat aanlegger, om die instemming in te trekken, de dwaling doet
gelclen welke hij zou begaan hebben door
de door de zaak Limex opgeleverde verdienste als een zuivere winst te beschouwen, dan wanneer het in werkelijkheid
een bruto-winst betrof;
Overwegende dat, door te beslissen dat
de door aanlegger aangevoerde dwaling,
al ware zij bewezen, niet van aard was

-185om ZlJn instemming nietig te maken, de
rechter over de grond, op het algemeen
en forfaitair karakter van die instemming
stennend, overwogen heeft dat zij voor
het globa:al bedrag der belastbare bedrijfsinkomsten gold, zonder onderscheid
tnssen de verscheidene bedrijvigheden
waarnit die inkomsten voortkwamen;
Dat deze nitlegging van het tot stand
gekomen akkoord met de termen er van
verenigbaar en derhalve sonverein is;
Dat dit onderdeel van het middel in
feite niet opgaat;
Over het tweede en het derde onderdee!:
Overwegende dat, waar hij laat gelden
dat de raming van de belastbare inkomsten, waarmede aanlegger zijn instemming betnigd had, globaal en forfaitair
was, de rechter over de grond, enerzijds,
een passend antwoord verstrekt heeft op
aanleggers conclnsies, volgens welke de
voorgestelde grondslag dnidelijk de uH d~
zaak Limex genoten baten en de inkomsten uit zijn andere bedrijvigheden
begreep, en, anderzijds, aanleggers toestand, zoals hij nit de beslissing van de
directeur der belastingen bleek, niet verzwaard heeft;
Dat het tweede en het derde onderdeel
van het middel in feite niet opgaan;
Over het vierde onderdeel :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat aanlegger zijn instemming met het
gewijzigd beclrag der inkomsten betuigd
heeft;
Dat deze instemming, volgens het arrest, noch door een dwaling omtrent het
recht, noch door een dwaling· omtrent de
feiten nietig gemaakt is, ten aanzien van
de algemene termen van het bericht van
wijziging waarop die instemming gegeven
werd;
Overwegende dat deze beschonwingen
volstaan om de' beslissing te rechtvaardigen; clat bijgevolg dit onderdeel van
het middel tegen overtollige overwegingen
van het arrest opkomt, en dat het bij gebrek a an belang niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van cle artikelen 97 en 110
van cle Grondwet, 1320 van het Burgerlijk Wet!Joek, 45, paragraaf 1, 53, paragraaf 2, 55, paragraaf 1, en i:i6 van de samengeschakelcle wetten, cloordat, zonder
op aanleggers conclusies antwoord te verstrekken, of door znlks te doen door het
enig middel afgeleid uit het !Jestaan van
een wegens dwaling nietige instemming,
volgens welke conclusies zijn globaal zuiver !Jelast!Jaar inkomen over het dienstjaar 1942 de som van 20.000 frank niet !Jereikte, onder welk beloop de aanvullende
personele !Jelasting niet verschuldigd is,
het hof geacht heeft dat aanlegger tot het
ondertekenen van een aangifte over het

dienstj aar 1943 gehouden was en derhalve voor dat dienstjaar geldig van
am!Jtswege wegens het niet indienen van
clergelijke aangifte was knnnen aangeslagen worden, clan wanneer, met het oog
op het gering beclrag van dat zniver !Jelastbaar glo!Jaal inkomen over het dienstjaar 19±2, zoals het na aftrekking van de
bedrijfslasten had dienen te worden vastgestelcl, het artikel 53, paragraaf 2, aanlegger had knnnen ontslaan van het indienen, van een aangifte van inkomsten
over het dienstjaar 1943, en dan wanneer
de administra tie niet gel dig van amlltswege te zijnen laste een aanslag over
het dienstjaar 19!3 had kunnen vestigen,
op grond van het niet indienen van een
aangifte over voormeld dienstjaar :
Overwegende dat, vermits het arrest,
om de in antwoord op het eerste middel
aangehaalde redenen, de aanslag in
de aanvullencle personele belasting, voor
het dienstjaar 1942, ten laste van aanlegger wettelijk ve1'antwoord heeft, daaruit noodzakelijk !Jlijkt dat, wijl hij over
het dienstjaar 1943 geen aangifte in de
inkomstenbelastingen ingediend had, aanlegger voor dit dienstjaar van ambtswege
mocht aangeslagen worden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 en 110 van
de Grondwet, 1320 van het Burgerlijk
Wetlloek, doordat het arrest niet beslist
over de bij aanleggers conclusies v66r het
hof gestelde subsidiaire eis welke subsidiair tot ontheffing van de bij navordering van 1942 op het kohier ge!Jrachte !Jijkomencle aanslag over het dienstjaar 1944
strekte in cle mate clat die aanslag zoncler
inachtneming van een som van 539 fr. 50,
zijnde het !Jedrag van de inhouclingen welke aan de bron werclen gedaan en werkelijk aan cle bevoegde ontvanger, in mindering op cle voor het clienstjaar 1942 verschuldigde aanslagen gestort werden, berekend was geweest :
Overwegende dat aanlegger in de door
hem v66r het hof genomen conslusies subsicliair om ontheffing verzocht van cle
over het dienstjaar 1944 bij navordering
van rechten van 1942 op het kohier gebrachte bijkomencle aanslag in cle mate
dat deze aanslag berekend wercl zonder
inachtneming van een som van 539 fr. 50,
zijncle het bedrag van de inhondingen
welke aan de bron gedaan werden en werkelijk aan de bevoegde ontvanger in mindering op de voor het dienstjaar 1942 verschuldigde aanslagen, gestort werden;
Overwegende dat het arrest geen antwoord op deze conclusies verstrekt heeft,
Dat het middel gegrond is;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 110 van

186 -de Grondwet, 1315 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 28, 55, paragraaf 1, en
56, paragraaf 2, van de samengeschakelde
wetten, doordat het arrest het beroep
Yan aanlegger niet gegrond verklaart, in
zover het het bestaan betwistte van tekenen en indicien op grondslag waarvan
de administratie de in de gewone belastingen en in de speciale belasting over het
dienstjaar 19±3 bclastbare inkomsten
door vermoedens !Jepaald had, om de enkele reden dat << die tekenen of indicien,
te W'eten het kopen van een autowagen,
het kopen van meubels en de aanzienlijke
private nitgaven, zeker zouden geweest
zijn ll, dan wanneer, naar lnid van de
Y66r llet hof neergelegde conclusies welke
het ten aanzien van cUe punten niet beantwoord heeft, aanlegger het bestaan
van die tekenen en indicien nitdrukkelijk
betwist had of het bewijs had bijgebracht
dat daaruit geen hogere graacl van gegoedheid dan nit de aangegeven inkomsten bleek : 1° dat, zonder door het
arrest of verweerders conclusies tegengesproken te worden, aanlegger ontkend had in 19!2 een autowagen gekocht te hebben, en ten overvloede erop
had gewezen dat de administratie tot staYing van haar bewering van het tegendeel
generlei bewijskrachtig gegeven bijgebracht had; 2° dat, aangaande het kopen
van meubels, naar luid van een bij het
administratief dossier gevoegde nota, de
controleur erkend had dat de vader van
aanlegger hem verklaarcl had de prijs
van clie meubels persoonlijk betaald te
hebben; dat, trouwens, geen bewijs van
een door aanlegger betaalde aankoop geleverd was geworden; 3° dat, naar luid
van diezelfde nota, de controleur-taxateur
zelf erop gewezen ·had dat « vader Thielen hem verklaard had dat hij persoonlijk
voor de middelen van bestaan van het
huishouden van zijn zoon zorgde ll :
·
Overwegende dat aanlegger bij conclusies v66r het hof van beroep betoogde dat
de feitelijke vermoedens waarop de administratie gesteund had om het bestaan en
het bedrag van de belastbare inkomsten
over het dienstjaar 19,!3 te bewijzen, rustten op drie feiten waarvan hij het ter
zake dienend karakter ontkenae om reden
van de omstandigheden, namelijk dat de
auto waarvan hij zich bediende het eigendom van een derde was, dat de meubels
door zijn vader betaald werden en dat
ook zijn vader in de uitgaven van het gezin voorzien had;
Overwegende clat het bestreden arrest,
waar het zich ertoe beperkt het materieel
bestaan in aanmerking te nemen van de
drie feiten waaruit het een bewijs door
vermoedens afieidde, zonder te onderzoeken of de ingeroepen omstandigheden al
dan niet, hetzij naar recht, hetzij in feite,
de bewijswaarde flier vermoedens konden

ontzenuwen, het middel der conclusies
niet op passende wijze beantwoord heeft;
Dat het hof van beroep derhalve zijn
beslissing niet met redenen omkleed heeft
zoals bij artikel 97 van de Grondwet vereist wordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, in zover het geen antwoord
verstrekt heeft op aanleggers subsidiaire
conclusies met betrekking tot de ontheffing van de bij navordering van rechten
over 19!2 op het kohier gebrachte aanvullende aanslag over het dienstj aar 1944
zonder rekening te houden met een som
van 539 fr. 50, bednrg der aan de bron verrichte inhoudingen, en in zover het bestreden arrest aanleggers beroep niet gegroncl yerklaart voor zoveel hij het bestaan betwistte van de tekenen en in elicien op grondslag van dewelke de administratie de in de gewone belastingen
en in de bijzondere belasting over het
dienstjaar 19!3 belastbare inkomsten door
vermoedens bepaald had; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; venverpt de
voorziening voor het overige; veroordeelt
aanlegger tot de helft der kosten, het
overige ten laste van verweerder blijvend; verwijst de aldus beperkte zaak
·naar het Hof van beroep te Brussel.
8 november 1955. - 26 kamer. - Voo1·zitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Dayot. Gelijlcluidende conclusie, H. R. Delange;
advocaat-generaal. - Pleiters, HR. G.
Gothot (van de Dalie bij het Hof van beroep te Lnik) en Van Leynseele.
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BEJWIJS. DURGERLJ-TKE ZAKEN. AANBESTEDING DOOR EEN OEMEENTE. LATERE
BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD WAARBIJ
EEN BIJKOJHEND WERK WORDT GOEDGEKEURD.
BESLISSING WELKE NIET AAN DE !ANNEMER BETEKEND WERD. -RET BEWI.TS VAN
HE'l" AKKOOHD VAN DE GEMEENTE KAN UIT ANDERE BESTANDDELEN BLJJKEN.

Wanneer een gemeente werken aan een
aannemer- aanl!esteed heeft en dat, bij
ae 1ritvoe1"ing clier werlcen, een beslissing vnn cle gemeenter-aaa bijlcomende
1verlcen goedlce1wt weUce een aanpassinrJ van cle prijs ve1·gen, lean fle overcenkomst vnn pa·rt'ijen 1rit andere elementen 'bUjlcen ingeval ae beslissinrt
niet aan cle aannemer betelcencl wenl.

187(STAD BERGEN, T. HOYEN EN DEQUESNES.)
ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 16 juni 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende tlat uit de vaststellingen
van dit arrest blijkt flat de door verweerders ingestelde vorderlng strekt tot betaling van een som van 212.460 frank uit
hoofde van bijkomende werken tot sloping
van een schuilplaats, waarmede verweertlers tegen de voorwaarden van hun vroegere inschrijving, bij besluit van de gemeenteraad van de statl Bergen van 25 nowmber 194!'), goedgekeurd bij beslissing
van de bestendige deputatie van Henegmnven llelast waren gewonlen;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
Rchencling van de artikelen 1101, 1108,
1134, 1135, 1710, 177!}, 1787 van het Burgerlijk vVetboek, 71, 75, 77 en inzonderheid 77, 7°, van de bij koninklijk beslnit
van 27 november 1891 met de wijzigende
wetten samengeordende gemeentewet van
30 maart 1836, doordat het bestreden arrest, om aan verweerders hun vordering
toe te wijzen, verklaart dat het besproken werk een abnormaal en bijkomend
werk, dat niet kon voorzien worden, nitmaakt, hetwelk niet in de bij de aanbesteding overeengekomen aannemingssom
lmn vallen en ten am1zien waarvan een
nanpassing van de prijs of een vaststelling van een nieuwe prijs moet plaat.;
hebben, wat door de gemeenteraad en de
hestenclige deputatie aangenomen werd,
dat de overeenstemming tussen partijen
blijkt zowel uit de omstandigheden als
uit de handelwijze van aanlegster (bevel
het sloopwerk voort te zetten) ten overstaan van beide partijen met de technische dienst der stad vastgestelde bijkomende « kubieke meters ·ll verlenging vnn
de tijd tot voleinding vnn de werken), en
die overeenstemming bekrachtigd geworllen is door de in het openbaar genomen
en zonder voorbehond Lloor de bestendige
deputatie van Henegouwen goedgekeurde
lleslissing van de gemeenteraad Ller stall
van 25 november 1949, en Llat aanlegster
dus geen ontbreken van officiele kennisgeving van die beslissing, hetwelk haar te
wijten is, .kan aanvoeren om te betogen
dat tussen haar en verweerders geen overeenstemming tot stand gekomen is, dan
wanneer tot geldigheid van -een overeenkomst de toestemming van degene die zich
verbindt vereist is en die toestemming
enkel kan gegeven worden door een ter
kennis van de belanghebbende gekomen
aanbod of aanvaarding van dergelijk aanbod ten aangaan van . de ovei·eenkomst,
(schending van de nrtikelen 1101, 1108,
1134, 1135, 1710, 1779, 1787 van het Bur-

gerlijk Wetlloek); dan wanneer, nnar
luicl van artikel 15 van de gemeentewet,
cle gemeenteraacl alles regelt wat van gemeentelijk belang is; dat het besluit van
25 november 1949 op zich zelve en ofschoon het openbaar tot stand gekomen
is, slechts een llnad was, die aan een gellenrlijk contract voorafging; dat alleen
een kennisgeving van dat besluit aan verweerders een contract tussen partijen had
kunnen tot stand brengen ; da t geen enkele wetsbepaling aanlegster tot zodanige
kennisgeving noopte, wijl Lle gemeente,
evenals elke andere natuurlijke of rechtspersoon, vermag te oordelen of het pa~t
niting te geven van lmar inzicht een verbintenis aan te gaan en aan de bestemmeling of aan de aanvrager kennis te geven,
van een aaubotl of van het aanvaarden
van een aanbod tot aangaan van een verbintenis (schencling van de artikelen 71, 75
en 77 van de gemeentewet en, voor zoveel
als noclig, van <le artikelen 1101, nos,
1134 en 113'1 van het Bnrgerlijk Wethoek) :
Owrwegende <lat aanlegster door clit
middel betoogt <lat, aangezien een beslnit
van de gemeenteraatl enkel een daacl is
welke aan een gebenrlijk contract voorafging, alleen cle kennisgeving van flit
beslnit, wellm het arrest bevindt niet
vlaats gehad te hebben, van aard was om
aan verweerders rechten te doen verkrijgen;
Overwegende dat de kennisgeving nm
het besluit van de gemeenteraacl ongetwijfelcl een midclel uitmankt om de inschrijver van het aannemen van zijn aanbieclingen door de gemeente in kennis
te stellen en de uitvoerlng ervan te bewerkstelligen; dat evenwel, waar deze
formnliteit niet heeft 11lants gehad, t1e
aanvaarcling van de overeenkomst door
de gemeente kan lllijken nit omstandighetlen waardoor de overeenstemming tnssen vartijen bewezen wordt ;
Overwegentle dat het arrest vaststelt
dat het ter zake een bijkomend werk
geldt, in de n-itvoering van het vroeger
contract, dat een aanpassing van de prijs
vergt, wat clom· de gemeenteraad en tle
bestendige clepntatie aangenomen wer<l,
ingevolge een jniste interpretatie van het
contract hetwelk tussen de stad en cle
aannemers gesloten werd op groncl van cle
aanbestecling van 3 februnri 1948, die op
27 februari daaropvolgencl aan verweerders ter kennis gebracht werd;
Overwegende dat het arrest vervolgem;
erop wijst << dat de overeenstemming tnssen pnrtijen ontwijfelbaar nit Lle omstandigheden en de hanclelwijze van appellante (aanlegster) blijkt : dat Lle ge1ntimeerden (verweerders) dC' stad Bergen op
de onverwachte omvang cler slopingen gewezen hebben... en de stacl niet ontkent

-188llat zij de voortzetting van het sloopwerk
bevolen !1eeft ll, << clat de bijkomencle te
slopen kubieke meters ten overstaan van
heicle partijen vastgestelcl werclen ... ll,
« dat appellante (aanlegster) trouwens
nan ge1ntimeerden (verweerders) bij beslissing van de gemeenteraad van 20 januari 1950 een tijdsverlenging tot het voleindigen van de werken toegestaan heeft,
om reden inzonclerheicl van de goedgekeurde bijkomencle werken voor de schuilplaats in de rue des Snrts ll;
Overwegencle clat het arrest uit deze
vaststellingen heeft kunnen afl.eiclen zonder de in het micldel aangeduicle wetsbepalingen te schenden, dat tle overeenstemming tussen partijen bewezen was ;
Dat llet mitldel niet kan aangenomen
worden;
Om die reclenen, verwerpt cle voorzie··
ning·; v0roorcleelt aanlegster tot de kosten.
10 november 1955.- 1e kamer.- Voorz'itte1·, H. "\Vouters, eerste voorzitter. -Yerslct{f!]e1:e1·, H. Anciaux Henry de Fa··
vt-aux. - GelijklH.iclencle conclus·ie, H. Detwlchin, aclvocant-generaal. - PleiteTs,

HH. Simont en Van Ryn.
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VERKEER. - WEGCODE VAN 1 FEBRUARI
193!. - AFZWENKEN NAAR LINKS. - GEEN
REGLEMENTAIRE VERPLICHTING GELEIDELIJK
AF TE SLAAN.
De TVegcocle van 1 februari 1984 legt aan
de werJrJebrttike·r, die naa·r links w'il afslann, cle verJJlichting niet op geleiclelijl.; nt te slaan.

(RENIER,

1'.

HUBLET.)

ARRES'l'.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 januari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgele~d uit de
sehending van de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek, 31, 2°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1934 op de
verkeerspolitie, gewijzigd bij artikel 3
van het besluit van de Regent van 18 october 1946, 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest, - na vastgestelcl
te hebben clat aanleggers vrachtwagen
links afzwenkte, nadat de bestuurcler
zijn knipverlicllten ervan in werking· gestelcl had om kenbaar te maken clat hij

voornemens was in die richting af te
slaan, en clat die vraclltwagen door een
op hem volgemle personenautomobiel bestuurcl door verweercler aangereclen wercl,
- beslist heeft dat aanlegger voor een dercle verantwoorclelijk was voor het ongeval,
hem veroordeeld heeft om aan verweerder
als schadevergoeding een derde van de
:mm van 7?i.501 frank te betalen, en beslist
heeft dat verweerder in verbreking
slechts ten lJelope van twee derde van de
door aanlegger geleden schacle aansprakelijk was, en die beslissingen steunt
op de enkele g-roncl clat het ni,et bewezen
was dat « de autobestuurder van aanlegger de bij het reglement opgelegde verpliehting geleidelijk naar links uit te wijken zou vervuld hebben ll; eerste onclerdeel, clan wanneer verweercler in verbreking, alstoen eiser van schaclevergoeding,
het bewijs behoorcle te leveren van fie
font welke de autobestuurder van aanlegger volgens het arrest zou begaan hebben
door niet geleidelijk naar links uit te
wijken, dian wanneer, waar het aan aanlegger in lverbreking, alstoen verweerder,
de last oplegt te bewijzen clat zijn aangestelde de bewuste fout niet begaan had,
en waar het beslist clat, zodanig bewijs
niet gelevercl zijnde, hij die fout begaan
ha<l, het bestreden arrest de bewijslast
verlegcl heeft welke, naar lnicl van artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek, op
de aanleggende partij rust; tweecle onclercleel, clan wanneer artikel 31, 2°, van de
Wegcocle, hetwelk aan de weggebruiker,
welke clegenen die hem volgen verwittigd
heeft van zijn inzicht links af te slaan,
de verpliehting oplegt zoveel mogelijk
naar links uit te wijken, nochtans geen
verplichting eraan toevoegt dit geleidelijk te cloen, dan wanneer het bestreden
arrest aan artikel 31, 2°, een voorwaarde
toevoegt welke het niet bevat; dan wanneer zoclanige verplichting door geen enkele reglementaire of wettelijke bepaling
aan cle weggebruiker cUe links afslaat opgelegd wordt; clan wanneer in elk geval
de bestreden lJeslissing niet genoegzaam
met reclenen omkleed is :
Overwegende clat het bestreden arrest
beslist clat twee verplichtingen « reglementair ll gelden voor de weggebruiker die
links wil afslaan : de verpliehting zijn
manmuvre kenbaar te maken, en die « zijn
manmuvre uit te voeren door geleidelijk
naar het linkercleel van de rijweg· uit te
wijken ll; clat het een deel van de verantwoorclelijkheid voor het besproken ongeval ten laste van aanlegger legt om de
enige reclen dat « het nakomen van de
verplichting geleidelijk naar het linkerdee! van de rijweg uit te wijken ll niet
lJewezen is;
Overwegencle dat geen bepa]ing van de
Wegcode van 1 februari 1934, welke ter
zake toepasselijk is, aan de weggebruiker
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oplegt in alle omstandigheden « geleideli.ik ll naar links af te slaan;
Dat het arrest mitsdien de in het middel aangeduide wets!Jepalingen schendt;
Om die redeneJi, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in zover het, beslissend over de hoofd- en de tegenvordering, een derde van de verantwoordelijkheicl en een derde van de kosten ten laste
van aanlegger legt, en verweerders verantwoordelijkheid tot twee derde !Jeperkt;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
beveelt dat melding van onderhavig arrest
zal gemaakt worden op de kant van het
gedeelteli.ik vernietigde arrest; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.

10 november 1955. -1" kamer. - roo1··
zitte'l",, H. Wouters, eerste voorzitter. Vm·sla,q,qever, H. Sohier. - Gelijkl1tidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Ple'iters, HH. Struye en Demeur.
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1° HUWELIJKSCONTRACT. -

BEDING
VAN TERUGNEMING OP WAARDERING VAN DE
GOEDEREN VAN DE GEMEENSOHAP. - GELDIGHEID.
2° HUWELIJKSCONTRACT. - GEMEENSOHAP. VEREFFENING TEN, GEVOLGE VAN
OVERLIJDEN. - GAAT IN REOHTSKUNDIG OPZIOHT DE VEREFFENING VAN DE NALATENSOHAP
VOORAF.
3° HUWELIJKSCONTRACT. BEDING
VAN TERUGNEMING OP WAARDERING VAN .DE GEMENE GOEDEREN. - BESTAAN VAN KINDEREN
Ul'l' EEN VROEGER HUWELIJK. - VOOROPNEMING OP WAARDERING WELKE NIET RELETTEN DAT DIE KINDEREN IN VOLDOENDE HOEVEELHEID EBFELIJKE GOEDEREN BEKOMEN Ol\1
IN NATURA IN HET BEZI'l' VAN HUN VOORBEHOUDEN GEDEELTE TE WOBDEN GESTELD. GELDIGHEID VAN HET BEDING.
4o HUWELI.TKSCONTRACT.- EBFSTELLING DOOB OVEREENKOMST WAARBIJ DE EOH'fGENOO'f, AAN WlE HE'l' BESOHIKBAAB GEDEEL'l'E
'l'OEI'ALT, GEMAOHTIGD WORD'!' DE GOEDEREN
WELKE HIJ ZAL NEliiEN, IN DE MA'l'E VAN HE'l'
BESOHIKBAAR GEOEELTE ONDER DE ERFGOEDE·

(1) Zie verbr., 7 juni 1906 (Bull. en PAsrc.,
1906, I, 293) en nota in Rev. 21rat. not., 1907,
blz. 625 en vlg.; DE PAGE, Tmite elementaire
de d1·oit civil belge, bd. VIII, n' 745bis, E,
bd. IX, n" 558, 558bis en 1065 (Bijvoegsel),
bd. X, n" 1225 en vlg.; AuBRY en RAu, Dmit
civil, 6' uitg., bd. VIII, blz. 384; BEUDANT,
Cours rle d1·oit civil, bd. Xbis, n" 899 en vlg.;
PLANIOL en RIPERT, T1·aite p1·atique de d1·oit
civil, bd. IX, n'" 887 en vlg.; JossERANn, Cou1·s

RENTE NEMEN. - BESOHIKKING WELKE HET
BESOHIKBAAR GEDEELTE NIET AANTAST.

1 o Het beding van een hu.welijlcsconkact
waarbij aan rle overleventle echtgenoot
toegestaan wo·rtlt tle goede1·en van ae
gemeenschap geheel of ten tlele op waarrlering teru.g te· nemen mits betaling van
hun waa1·de is rechtsgeltlig (1).
2° In geval van verefjening van een gemeenschap tnsscn echtgenoten ten gevolge van een overlijden, en van tle
nalatenschap van tle em·st ovm·letlen,
gaat de verefjening tler gemeenschap in
wetslc1tndi[! opzicht aan de verefjening
van cle nalatenschap vooraf (2).
3° Het betlin[! van terugnemin[! of waartle1·ing, hetwellc in een huwelijlcscont·ract wo1·at ingelast en op tle gemene
uoetleren slaat, tast het bij artilcel 1098
va.n het B7tr[!e'l'lijlc TVetboek vast,qestelrl
beschilcbacw getleelte niet aan, inrlien,
nietteuenstaanrle de doo1· tle ove1'leventle
echtuenoot verrichte rooratnerninuen de
h'inderen uit een antle1· huwelijlc van de
ovm·letlen echtgenoot, erfelijke uoerleren
in voldoentle hoeveelheitl ontvangen om
in nat7tra in het bezit van hun V001"behonclen gedeelte te wortlen gesteltl.
4° Tast het beschilcbaar getleelte niet aan
tle bij huwelijlcscont·ract getlane ertstellin,q tloor ove1'eenkomst naar l71.itl waarvan tle eehtgenoten tle overleventle eeht_qenoot, aan wie het beschilcbaar uedeelte toevaU, machtigen tle goederen
wellce hij zal nemen, in ae mate van tlat
beschilcbaa1' getleelte, antler tle e1'fgoetleren te nernen (3) .
(DELCOUR'f EN ALLABT, T. ALLART,
GUILLEMYN EN TRENTESEAU.)
ARREST.
HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 17 december 1954 gewezen door
het Hof van !Jeroep te Gent;
Overwegende dat nit de aan het hof
overgelegde stukken blijkt dat verweerder
Georges AHart in 1912 met dame MarieAntoinette Van den Bogaerde gelmwd is,
dat dezelve uit een vroeger huwelijk een
dochter had,· dame Mariette Trenteseau,
tweede verweerster;

de
en
de
en
v'

dmit civil positif fmnrais, bd. III, n" 495
vlg.; COLIN en 0APITANT, Cours elementaire
d1·oit civil fmnrais, 10' uitg., bd. III, n" 537
vlg.; DALLOZ, Repertoire rle d1·oit civil,
Communaute conventionnelle, n" 329 en vlg.
(2) Verbr. Fr., 25 juli 1923 (DALLOZ, Rectteil
pb·iodique et critique, 1926, I, 153} en nota.
(3) Vergel. verbr. Fr., 16 januari 19l2 (Dall.
pf.l·., 1912, I, 502).

-

190-

Dat nit haar tweede huwelijk een dochter gesproten is, dame Blanche AHart,
aanlegster, echtgenote Delcourt;
Dat dame Van den Bogaerde in 1948
over led en is ;
Overwegende dat de vordering strekt
tot vereffening en verdeling van de gemeenschap AHart-Van den Bogaerde en
van de nalatenschap Van den Bogaerde;
Overwegende dat de echtgenoten AllartVan den Bogaerde bij lmwelijkscontract
de algehele gemeenschap van goederen
aangenomen hadden; dat in de loop van
dit geschil niet is betoogd geworden dn t
de aanneming van de algehele gemeenschap hoe clan ook aan bet voorbehouden
gecleelte van beicle door dame Van den
Bogaerde gelaten ldncleren afbreuk gedaan had;
Overwegencle dat het lmwelijkscontract
onder ]lleer volgende bepalingen behelscle : 1 o een heeling van voorafneming ten
gunste van de overlevencle, slaande op
het stofferend huisraad en amlere roerende goederen; 2° een erfsteHing door
overeenkomst, waarbij nan de overlevende bet ruimste beschikbaar gedeelte toegekend werd ; 3 o een be ding "i-an terugne ·
ming op waardering, waarbij de overlevende in de mogelijkheid gesteld wordt
na een deskundig omlerzoek de roerencle
en onroerencle goecleren, welke van de gemeenschap afgehangen hebben, ten overstaan van aHe partijen geheel of ten clele
terug te nemen, op de voorwaarde dat hij
zijn voornemen binnen drie maanden na
tle ontbinding van de gemeenschap kenbaar maakt;
Overwegende dat de rechter over cle
grond erop wijst dat, krachtens de aangehaalde bepalingen, aan Georges AHart,
benevens zijn aandeel ten belope van de
helft in de gemeenschap, twee zestiende
van deze gemeenschap toekomen;
·
Overwegencle clat Georges AHart het vermogen van terugneming ov waardering
heeft wiHen uitoefenen op een gedeelte
van de onroerencle goederen der gemet'nschap voor een waarde van R.820.500 fr.,
welke hehalve een door hem te betnlen
opleg van 418.312 fr. 50, met tien zestiende
van liet onroerend deel van het gemeen
patrimonium overeenstemt;
Dat hij, van het beding van terugneming een iiitlegging verstrekkend welke
door de andere iii de zaak staande partijen niet gecritiseerd wordt, niet aanbiedt de waarde van zijn onroerende goecleren in specien te betalen, maar de teruggenomen onroerende goederen op zijn
aandeel in de gemeenschav en in de nalatenschap van zijn echtgenote wil aanrekenen·
Ove1:wegende dat dame Blanche AHart
de doeltreffendheid van het beding van
terugneming op waardering betwist ;
Over het enig midclel, afgeleirl uit cle

schending van de artikelen 82G, 827, S28,
831, 832, 834, 1091, 1093, 1098, 1099, 1350,
1351, 1352, 1389, 1496, 1527 van het i3urgerlijk Wetboek, 97 van de Gronclwet,
doordat, clan wanneer uit een te voren
tussen partijen door het Hof van beroep te
Gent op 18 juni 1949 gewezen en in kracht
van gewijscle gegaan arrest, bleek dat cle
de cujus, die; een kind nit een ander lmwelijk (tweede ver'weerster) hebbend een
tweede huwelijk aangegaan had waaruit
een clochter (aanlegster) gesproten was,
tot naleving van het voorschrift van artikel 10D8 van het Burgerlijk Wetboek,
waarbij een bijzonder beschikbaar gedeelte
bepaald wordt, gehouden was. en dat
bet beschikbaar gedeelte bij dit artikel
voorgoed sedert de aanvaarding· van cle
nalatenschap vastgestelrl was, en . voor
aHe nit beide huwelijken gesproten kintleren tJp dezelfde wijze cliencle berekenrl
te worden, bet bestreden arrest, na vastgesteld te hebl1en dat het tussen de overledene en llaar t"'eede echtgenoot, eerstP
verweerder in verbreking, gesloten huwe·
lijkscontract aanneming van de algehele
gemeenschap hield, met lJPcling van een
op tle roerende goederen slaande voorafneming (artikel 2), schenking aan de overlevencle van het beschikbaar gecleelte van
de nalatenschap van de eerststervemk
(artikel 3), en vermogen, voor de m'erlevende echtgenoot, de terugneming op
waarclering ten overstaan van alle partijen te verrichten van alle roerende of
onroerencle goederen die van de gemeenschap afgehangen hebben of van een deel
dier goecleren (artikel 4), beslist heeft clat
eerste verweerder gerechtigcl is om voormeld artikel 4 in te roepen, dat de door
hem op waardering teruggenomen onroerende goederen ten belope van 8.820.500 fr.,
geldig teruggenomen zijn geworden, en
uitsluitend zijn eigendom zijn, mits hij
de pl'ijs ervan vastgesteld door de notarissen in hun desknndig verslag betaalt,
en deze beslissing rechtvaardigt door het
feit dat na de voorafneming van bedoelde
goederen, er genoeg onroerende goederen
van clezelfde aard, deugdelijkheid en hoedanigheid zuHen overblijven om aanlegster al haar rechten in het voorbehoudetl
gedeelte te laten genieten, op een « licllt ''
excedent na, door eerste verweerder te
vereffeJ;J.en, - welk excedent volgens een
voorheen tussen partijen gewezen vonnis
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Kortrijk van 29 juni 1953, 418.312 fr. 50
bedraagt - door een opleg in specien dat
tweecle verweerster in de plaats van een
cleel van haar voorbehouclen gedeelte in
onroerencle goederen aanvaardt in ontvangst te nemen, eerste onderdeel, dan
wanneer, om red en van de toepassing van
de artikelen 2 en 3 van het huwelijkscontract, betreffende de mobilaire voorafneming en dT schenking van het heschikbaar
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gedeelte van de nalatenschap, de overle<lene het blj artikel 1098 van het Burgerlijk Wetboek bepaald beschikbaar gedeelte
nltgeput bud, <lan wanneer het verlenen
Yttn een recht van terugneming op wanrdering' clerhalve een huwelijksvoordeel uitmaakte hetwelk, ten aanzien van artil;:pl 10U8, naar lnid van artikel 1527 bet
karakter van een gift heeft, dan wanneer
,>Idus de kin<leren van de ae cuj11s niet
meer in de mogelijkbeid verkeerden gPlijke recbten in de vorming en de samenr;telling der kavels uit te oefenen en aanlPgster inzomlerbeid lleroofd werd van
Laar recbt bij lottrekking alle onroerende goederen of een deel van de onroerende goederen te bekomen waarop
aanlegger zijn recht van terugneming
up waardering uitgeoefend had, dan wanneer de uitoefening van clit recht aldm;
llet voorbehouclen gedeelte van de nit de
twee huwelijken gesproten kinderen en
]_mtuurlijk van aanlegster aantastte, dnn
>vanneer het beding 4 van het huwelijkseontruct nietig was, of, in elke onderstelling, ten deze geen wettelijke toepaRsing
kon vinden, tweede onderdeel, dan wanneer, waar het beslist dat de aanvaar<1ing, van een opleg in specH~'ll door twee<le verweerster tot vereffening van het
r'xcedent van de waarde der door eerste
verweerder op waardering teruggenomen
onroeremle goederen, tot gevolg had in de
massa onroerende goederen te laten welke
Ynn aard waren om aanlegster haar rechten in het voorbehouden gedeelte te laten
genieten en het voorschrift van mtikel 1098 van het Dnrgrrlijk Wetboek nu
te komen, llet bestreclen arrest het sf'zag
van bet gewijsde door bet voorheen tussen
tnt rtijE'n op 18 juni 1g49 geveld arrest geschom1eu lleeft in zover dit arrest besliste
<lat !Jet beschikbaar gedeelte volgem; artikE'l 10V8 vanllet Durgerlijk Wetbo0k en
op rlezelfde wijze voor de uit beide hnwelijken gesprotE'n kincleren diende te wor<len berekencl :
TPn aanzien van het eerste onclerdeel :
Qyerwegende dat in het huwelijkscontract mag afgeweken worden van de reg:el van gelijke vercleling der gemene goecleren, en dat erin a to1·tio1·i, de regel van
fle verdeling in natura mag prijsgegeven
.,-ortlen;
Du t bet beding van terugneming OlJ
waar<lering, waarbij a.an een cler eclltgr'noten toegestaan wordt aile of een cleel
van de gemene goederen tegen betaling
Yan de waarcle clier goecleren terug te ne- ·
men enkel een afwi.ikii1g van de regel
cler Yerdeling in natura is, en dienvolgens
gel dig is;
Overwegende dat, in geval van vereffening van een gemeenschap, tengt>volgP
Y:lll een overlijden, en van d0 nalatenscl!ap van c1e eerstoverledene, de vereffe-

ning der gemeenschap in rechtskundig opzicht aan de vereffening van de nalatenscbap voorafgaat, zoals het hof van beroep
het bij verwijzing naar de gronden van
de eerste rechter doet opn1erken ;·
·Dat <lerhalve, ten gevolge van het verrlchten van de terugneming op waar<lering, de nalatenschap niet de teruggenomen goederen, maar de som die betaald
werd door hem die de terugneming heeft
geclaan of de op deze persoon bestaamh"
schuldvordering begrijpt;
Overwegende, weliswaar, dat ter :.~ake
eerste verwee1·der het beding' van terugneming ge"intervreteerd heeft alsof het
hem toestoncl de goederen terng te nemen,
niet tegen betaling van de waarde ervan,
doch in mindering van zijn aandeel in de
gemene goederen, zoals het in het huwelijkscontract vastgesteld was; dat cleze
inter[Jretatie door de andere gedingvoerende partijen aangenomen werd;
Overwegencle dat zelfs aldus ge"intel'pre
teerd, het beding een weerslag heeft op de
vereffening van de gemeenschap, en dat
de afwijking van de regel van de verdeling in natura van de gemene goederen,
welke zij insluit, geoorloofd is;
Overwegen<le dat, waar kinderen nit
een vroeger huwelijk zijn ges[Jroten er
client onderzocht te worden of, door de
smnengevatte toe1mssing van de be[Jalingen van het huwelijkscontract en vau nllc
anclere voordelen of giften, de echtgenoot
in het tweede huwelijk niet meer voordelen dan het bij artikel 1098 van bet Durgerlijk Wetboek mstgesteld beschikbaar
gecleelte geniet;
Overwegende dat nit de vermeldingen
van het bestreden arrest blijkt dat, uiettegenstaande de door Georges Allart verrichte voorafnemingen, nanlegster erfelijke goederen in voldoende hoeveelhei.d
zal ontvangen om in natura in het hezit
van haar voorbehonden gedeelte te treden;
Overwegende clat, hoewel hij die-in het
voorbehouden gedeelte gerechtigcl is aanspraak erop l'an maken <lit voorbehonclen
gecleelte in goederen der nalatensclla]1 te
ontyangen, deze regel de geldigheid niet
belet van een heschikking bij niterste wiJ
of van een erfstelling door overeenkomst
waarbij de cle cu.;hi·S de legataris of de bij
overecnkomst ingestelde erfgenaam, aan
wie het beschikbaar gedeelte tocyalt,
maclltigt de goecleren welke hij znl nemen, in de mate nm dat beschikbaar gedeelte, onder de erfgoederen te nemen;
Dat het eerste onderdeel van het mi•lael
naar recht fualt;
Ten annzien van het tweede onden1eel :
Overwegende dat het arrest van 18 juni
1H4!l door de in !Jet midclel aangehaaltle
bepaling enkel bedoelt te zeggen dat, wanneer een kind nit een vorig huwelijk g·esproten is het kind nit het tweede huwe-
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lijk het recht heeft zich op artikel 1098
van het Burgerlijk Wetboek te beroepen
om de ten gunste van de echtgenoot in
h_et tweede huwelijk toegestane giften en
voordelen te doen inkorten.
Dat dit arrest niet beslist dat, ingeval
het kind nit het eerste hnwelijk zi.jn voorbehonden gedeelte niet helemaal in erfgoederen ontvangt, het kind uit het tweede huwelijk, hetwelk zijn voorbehouden
gedeelte in erfgoederen ontvangt, zich op
die omstandighei<l kan beroepen om tl<)
verrichting te doen vernietigen- waarvan
de uitwerking door het kind nit het eerste huwelijk aanvaard werd;
Dat het tweede onderdeel van het middel in feite niet opgaat;
Om die rellenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt uanleggers tot de kosten.
10 november 1955. - 1 c kamer. -

F oor-

zUtm·, H. Wouters, eerste voorzitter. Ferslaggever, H. Piret. - Gelijlcltt-idende
con-elu-s-ie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Strllye, Simont en

Van Ryn.

2•

KAMER.-

14 november 1955

Dat, dienvolgens, de v66r de eindbeslissing ingestelde voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
14 november 1955. -

2• kamer. -

Vom·-

z-itter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaur1ever, H. Valentin. - Geli_ilcluidende conclusie, H. Ro-

ger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal.

2e

KAMER.-

MIDDELEN

14 november 1955

TOT

VERBREKING.

MILITIE. AANVOERING WELKE NOCH IN DE
BESTREDEN BESLISSING NOCH IN DE S'l'UKKEN
DER RECHTSPLEGING S'l'EUN VINDT. MIDDEL
DA1' FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

Jlist feitelijke gronrlsla.u het 1widclel gestetmd op de bewering dat de dienstplichtige aan een onyeneesbare zielcte
Ujdt, wellce z·ijn deji.nitieve v1·ijstelUn!J
nwet -tewce{lliren.f/cn. wanneer clez-e· ann-vocdnq stcun ·uinrlt noch ·in rle bestrednn
beslissing noch in de sttblclcen der recht.spteuing ·waarop llct lwf acltt ·rermau to
slaan.
(HERNAJ~STEEX,)

VOORZIENING IN VERBREKING. STRAFZAKEN. ARRES'l' DA'l' ZICH ER TOE
BEPERKT DE HEROPENING DER DEBA1'1'EN 'l'E
BEVELEN. VOORZIENING VOOR DE DEFINI'l'IEVE DESLJSSING. NIE'l'-ONTVANKELIJKHEID.

Is niet ontvankelifk rle roorzieniny, V{ltk
de dejinit-ieve beslissing ingestelcl tegen
een an·est dat, zonder ove1· een betw-ist-ing nopens de /Jevoegdheid witszwaalc
te doen, zich er toe beperlct de heropening vrm de de batten te bevelen (1).

(Wetb. van strafv., art. 416.)
(VAN GOIDSENHOVEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 april 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegende clat het arrest de heropening der debatten beveelt en, derhalve,
niet definitief is naar de zin van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering; dat het geen uitspraak doet over
een betwisting nopens de bevoegdheid;
(1) Verbr
1953, biz.

15 december 1952 (An·. VeTb1·.;

iloJ.

AR.TIEST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, gewezen op 24 augustus 1955
door de herkeuringsraad van de provincie Brabant;
Over het mid<lel, afgeleid nit de schending van de bepaling A, 5, van de tabel B,
14, yan het koninklijk besluit van 5 october 1951, doonlat aanlegger bij de bestreden beslissing voorlopig afgekeurd werd
als voorlopig ongeschikt, dan wanneer hij,
volgens voormelde bepaling, onmiddellijk
moet vrijgesteld worden, daar hij aan
een ongeneesbare ziekte lijdt :
Overwegende clat noch nit de bestreden
beslissing, noch uit de stukken der rechtspleging waarop het hof acht vermag te
slaan blijkt dat aanlegger door een in
tabel A., 5, ziekte of aandoening zou aangetast zijn;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening.
14 november 1955. - 2° kamer. - Voo1·z-itter, H. Vandermersch, raaclsheer waarnemend voorzitter.
l'erslaggever,
H. Huybrechts. - GeUjlcltb·iclende conclnsic. H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
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VERBREKING. VoonziENING VAN DE
PROCUHEUR-GENERAAL OP LASTGEVING VAN DE
:M:rNISTER VAN JUS'l'l'l'IE. STRAFZAKEN. VONNIS WAARBIJ EEN S'l'RAF WEGENS EEN NIE'l'
S'l'RAFJlAAH FEl'l' OPGELEGD WORD'l'. VERNIETIGING.

zo

DIEJFST.AL. DOOR EEN WEDUWE GEPLEEGDE DIEFSTAL VAN GOEDEREN WELKE AAN
HAAR Oi'ERLEDEN ECHTGENOOT TOEBEHOOHD
HADDEN. VEROORDELING TOT EEN S'l'HAF.
0NWETTELIJKHEID.

1 o Op -voorzien·ing van de proc!weur-gene'/"a(~l,

op lastgeving van de Minister -va:t
ju.stitie, vernietigt het hof een vonms
waa1·bij een 1·echtbanlc de dade·r van
een teit, hetwellc doo·r (le wet v.a:n ellre
strat is vrijgestelil st·ratrechtel1.,1h" reroordeelt (1).
2" is onwettig het vonnis dat U(!"n een we<lttwe een st·ra,f oplegt wegens iliefstal
van qoeileren wellce aan haar overleden echtgenoot toebehoord hebben (2).

(Stmfwetboek, art. 462.)
(PROCUREUTI-GEI<ERAAL BI,J RET
1!01' i'AN i'ERBREKING IN ZAKE J\oiElHE,)
ARREST.

HET HOF· - Gelet on de vordering
van de heer 'procureur-generaal, luidencl
als voigt :
« .Aan de tweede kamer van het Hof van
verbreking :
ll De
ondergetekendc procureur-generaal heeft de eer niteen te zetten clat, bij
brief van 9 juni 1955, bestuur der wetgeving eerste sectie, litt . .A. P., n 1' 130.836/II,
de ~linister van justitie, oYereenkomstig
artikel 441 van het Wethoek Yan strafvordering, hem uitdrukkelijk hee~t gelast
aan het Hof van verbreking het m kracht
van gewijsde gegaan vo:tinis aan te geven
dat op 26 mei 1952, door de Correctionele
Rechtbank te Gent gewezen werd in zake
van Rachel Meire, geboren te PetegemDeinze, op 10 augustus 1903, er wonende,
Kortrijksesteenweg, nr 184.
ll Door
dit vonnis werd voornoemde
Rachel Meire,. veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maand en een geldboete van 100 frank, Yerhoogd met 90 ope
deciemen en aldus gebracht op 1.000 fr.,
of een maand vervangende gevangenisstraf, nit hoofde van bedrieglijke wegneming van goederen ten nadele van de nalatenschap Maurice Bottiaux.
(1) en (2) Verbr., 16 mei 1892 (Bull. en
1892, I, 259).

PASIC.,

VERBR.,
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ll Het staat vast dat de veroordeelde de
weduwe was van voornoemde Maurice
Bottiaux.
ll De veroordeling werd dus in strijd
met artikel 462 van het Strafwetboek uitgesproken.
ll Om die redenen, vordert de ondergetekende procurenr-generaal dat het aan het
hof zon behagen het hierboven vermeld
vonnis van de Correctionele Rechtbank te
Gent te vernietige:ti in zover het voornoemde Rachel Meire, tot straf en tot een
gedeelte <ler kosten van de publieke vorclering· veroorcleeld heeft.

)) Brussel, de 13 juni 1955,
Namens de procureur-generaal
ll De eerste advocaat-generaal,
(get.) Roger Janssens de Bisthoven )\;
ll

De beweegredenen aannemende van gezegde vorclering en bij toepassing van de
erin vermelde wetsbepalingen, vernietigt
het' door de Correctionele Rechtbank te
.Gent op 26 mei 1952 gewezen vonnis,
in zover het Rachel JVIeire veroordeelcl
heeft tot een gevangenisstraf van drie
i:naand en een geldboete van 100 frank,
verhoog·cl met 90 opdeciemen en aldus gehracht op 1.000 frank of een maancl vervangende gevangenisstraf, alsmede tot
een gedeelte der kosten van de publieke
vordering nit hoofde van beclrieglijke
wegneming van goederen ten nadele van
de nalatenschap van Maurice Bottianx;
beveelt dat melding van het onclerhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigcle beslissing; laat de kosten ten laste van de Staat; zegt clat er
geen aanleiding is tot verwijzing.
14 november 1955. - 2e kamei:. - Voorzitter, H. Vandermersch, raaclsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. De Bersaques. - Gelijlcl-ttidencle concl1lSie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
em·ste advocaat-generaal.

2c

KAMER.-

14 november 1955.

l\1ILITIE. VRI.JSTELLlNG VAN VOORLOPIGE
AFKEUHING 'VEGENS LICHAMELIJKE REDEN. DIEi'iS'l'PLICHTIGE AANGETAST DOOR EEN ZIEKTE WELKE, NAAR GELANG HAAR GEWICH'l'IGHEID 'l'O'r \'HIJSTELLING OF 'l'OT VOORLOPIGE
AFK~UHING AANLEIDING GEE~"!'. - HERKEURINGSRAAD WELKE IN FEI'IE \'ASTS'l'ELT DAT DE
ZIEK'l'E ALLEEN TO'l' VOORLOPIGE AFKEURING
KAN LElDEN. SoUVERElNE BEOOHDELING.

1Vanneer een il·iensiiJUch tiye cia1~getast is
door een z·ielcte ot Uchaamsgebrelc die,
nanr yelan,IJ hu.n geneesbncwlwid of l1:1in
ont·wikkeliny, aanleiili·ng geven kan .tot

-
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vrijstellinu of tot voo1·/.op'ige ajlce1tring,
is smwerein de beslissing waa1·b'i:i de
herkendngsraad in je'ite oO'I·deeU dat er
slechts aanleidinu bestaat tot voorlop·ige
aflceu.ring van die clienstplichUge.

wiens grondgebied ·· het hoofdfeit van
een inb-reulc gepleegd werd, zijn bevoegd
om oveT de daclen van deelneming aan
die inb1·e·ttlc te ooTdelen (l).

(SORS EN ANDEREN.)
(DE CONINCK.)
ARREST.

ARRES'£.

HET HOl!~; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 16 juni 1955 gewezen door
de herkeuringsraad der provincie WestVlaanderen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van tabellen B, 57, en B, 15, gehecht
aan het Ironinklijk besluit van 5 october
1951, doordat eiser voorlopig afgekeurd
werd dan wanneer zijn ziekte van dien
aard is dat hij definitief diende vrijgestelu te worden :
. Overwegende dat aanlegger bij de bestreden beslissing als voorlopig ongeschikt
voorlopig afgekeurd werd (tabel B, 57);
uat onder vermeld littera B de ziekten
en lichaamsgebreken vermeld worden die,
naar gelang hun geneesbaarheid of hun
ontwikkeling, tot vrijstelling of tot voorlopige afkeuring aanleiding geven;
Overwegende dat de herkeuringsraad
in feite en. derhalve souverein geoordeeld
heeft dat ue ziekte B, 57, waardoor eiser
aangetast is, slechts tot voorlopige afkeuring lei den kan;
Overwegende dat uit de stukken waarop · het hof acht vermag te slaan niet
blijkt dat aanlegger aan de ziekte B, 15,
zou lijden of dat de herkeuringsraad desbetreffende uitspraak gedaan heeft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 augustus 1955 gewezen door
de kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Brussel;
In zover het bestreden arrest over de
bevoegdheid van het onderzoeksgerecht
uitspraak gedaan heeft :
Over beide door aanlegger Savundranayagam ingeroepen middelen samerigevoegd : h~t eerste, afgeleid nit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest het middel
niet heeft beantwoord dat door eiser in
verbreking in zijn v66r het hof van beroep genomen conclusies werd ingeroepen en waarbij hij staande hield dat,
daar de feiten van zogezegde deelneming
niet nader bepaald werden, het onmogelijk is na te gaan of zij ondeelbaar van
het hoofdfeit zijn, zoals het openbaar ministerie het aanvoert, om de bevoegdheid
der Belgische rechtbanken te rechtvaarcligen; het tweede, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest
het door eiser in verbreking in zijn v66r
het hof van beroep genomen conclusies
ingeroepen mWdel niet heeft beantwoord,
waarin staanue gehouden werd dat het
enkel op het ogenblik. waarop het onderzoek van het geheel .·van de zaak zal geeindigd zijn mogelijk zal wezen te bepalen of eiser in verbreking daden van deelneming · gepleegd heeft welke aan het
hoofdfeit verbonden zijn :
Overwegende dat, in zover aanlegger in
zijn conclusies deed gelden dat de daden
van schuldige deelneming niet Rader bepaald werden, dat deze deelneming slechts
na voleinding van het gehele onderzoek
dnidelijk zal kunnen bepaald worden en
slechts dan over de bevoegdheid zal kunnen geoordeeld worden, het bestreuen arrest daarop vassend geantwoord heeft
door zich bij de beweegredenen van de
eerste rechter aan te sluiten; dat deze
laatste, uitgaancle van de feitelijke vast.stelling dat de vervolging ter zake op
grond van artikel 66 van het Strafwetboek geschiedde en van de beschouwing
dat daden van strafbare deelneming een

14 november 1955. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve·rslaggever,
H. Delahaye. - Gelijkl~tidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
ad vocaat-gener aal.
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BEVOEGDHEiD. - STRAFZAKEN. ---,'- ONDEHZbEKSGERiWHT EN REOHTS~IACH'l' VAN
'WI-JZEN VAN !lET ARRONDISSEMEN'l' WAARIN
,HE'l' HOOFDFEIT VAN EEN INBREUK GEPLEEGD
WERD. ~. BEVOEGDHE!D OM KENNIS TE NEMEN OVER DE DADEN VAN DEELNEMING.
:Het oncle-rzoeksue-recht en de rechtsmacht
van wijzen van het a1·romlissement op

(1) Zie verbr., 7 maart 1955 (An·. Ve1·M.,
1955, blz. 577, en nota's 1 en 2).

195geheel .uitmaken en ondeelbaar aan het
hoofdfeit verbonden zijn, er inderdaad op
gewezen lleeft dat, het hoofdfeit te Antwerpen gepleegd zijnde, de rechtbankeri
van clit arrondissement bevoegd zijn om
over daden van strafbare deelneming te
oordelen;
Overwegende dat het bestreden arrest
aldus behoorlijk gemotiveerd is ten aanzien van de bevoegdheid van het onderzoeksgerecht van het arrondissement Antwerpen, in de staat van de rechtspleging;
Overwegende dat voor het overige en
wat de andere aanleggers betreft, met betrekking tot de bevoegdheid, de substantH\le of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Overwegende dat de voorzieningen v66r
de eindbeslissing ingesteld tegen de andere beschikkingen van het arrest krachtens artikel 416 van het Wetboek van
strafvordering niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elkeen van de aanleggers tot de kosten van zijn voorziening.
14 novemller 1955. - 2" kamer.- Voo1·zitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemencl voorzitter.
Verslaggever,
H. Rutsaert. - Gez.i:iklnitlende concl1tsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal. Pleiter, H. Ansiaux.
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VONNISSEN

EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN. 0MSCHRIJVING WELKE DE
RECH'fER AAN ZIJN BESLISSING GEEF'f. ZoN~
DER INVLOED OP HE'£ KARAKTER ER VAN.

2° lVIIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. lVIIDDEL HIERUI'f AFGELEID
DA'l' DE BESLISSING TEN ONRECH'l'E OP '£EGENSPRAAK GENOEMD WORD'l'. ]\i[IDDEL ZONDER
BELANG. NIE'l' ON'fVANKEL!.JK MIDDEL.

3° :i\JIIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. SCHENDING VAN DE RECHTEN
VAN DE VERDEDIGING HJERUI'l' AFGELEID DA'l'
DE MEDEBI~'l'ICH'l'EN NIE'f VOOR DE RECHTER
OVER DE GROND GEDAAGD WERDEN. 1\tiiDDEL
DA'f AAN DE RECH'l'ER OVER DE GROND NIE'l'
OVERG!c'LEGD WERD. NIE'f ON'fi'ANKELI.JK
MIDDEL.

1 o De onzsclwijuinrJ ·va.n besliss·ing op tegenspraalc of bij verstelc welke tle rechter a.an zijn besz.issing geeft, wijzi,qt
Ttet l."aralctm· e1· van niet (1).
(1) en (2) Verbr., 26 mei 1955 (A1'1'. T'm·b•·.,
1955; biz. 801).
Dbor de voorziening te aanvaarden heeft het

2° Is zonder belang, en tlerhalve niet ontvanlrelijlc, het rniddel hiernit afgeleicl
dat de bestreden beslissing, ten on1·echte, op tegenspmak geveld wo1·dt ge- ·
noemd (2).

3° Is n·iet ontva.nlcez.ijlc het m·iddel, da.t
niet aan de 1·echter over de grand ove1·gelegtl wenl en waarbij aangevoerd
wordt dat de rechten van de verdediging zontlen geschonden geweest zijn
om de 1·eden dat rnetlebetichten niet voo1·
cle 1·echter over de grand gedaagtl weJ·den (3)
(BOOTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 mei 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste mi.ddel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van strafvordering en van de rechten van de verdediging, doordat het bestreden arrest vermeldt dat het op tegenspraak gewezen
werd, dan wanneer, luidens het zittingsblad, verdachte, bij monde van zijn
raadsman en v66r alle verdediging of.
ondervraging, verklaarde verstek te willen maken, en dat de ondervraging waartoe de voorzitter nadien overging en het
door verdachte daarop geg·even ahtwoorcl,
in weerwil van de vermeldingen van het
zittingsblacl niet als een verdediging over
tle grond kunnen aangezien worden :
Overwegende dat het karakter van « lleslissing op tegenspraak of bij verstek ))
van de vonnissen <:>n arresten uit hun
eigen en innerlijke elementen voortspruit,
zoncler dat de jurisdicties die ze uitspreken, bij machte zijn dit karakter te wijzigen; dat de melding van het bestreden
arrest dat het op tegenspraak gewezen
werd, ware zij onjuist, aanlegger niet kan
schaden, zodat het middel, ·bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 205 en volgen.de van het Wetl.Joek van strafvordering
en van de rechten der verdediging, doordat de zaak niet in haar geheel v66r het
hof van beroep gebracht werd, claar de
eerste rechter geen uitspraak over de
grond gedaan had ten opzichte van de 3e,
5e en 76 medebetichten, en laatstgenoemclen niet v66r het hof geclaagd werden,
dan wanneei· het hof van l.Jeroev de zaak
hof impliciet beslist dat het bestredeu arrest
op tegenspraak geveld was.
(3) Verbr., 12 april 1954 (An·. T'erb1·., 1954,
blz. 539).
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tot zich had moeten trekken wat bedoelde'
rhedebetichten betreft, en dan wanneer,
waar zulks· niet gedaan werd; een rechtsweigering geschiedde en een rechtspleging
gevolgd werd welke van aard is om de
verdediging van aanlegger. te schaden :
Over.wegende dat aanlegger de nodige
hoedanigheid niet bezit om zicll tegen de
bestreden beslissing te voorzien, in zover
zij. de 3°, 56 en 7° medeverdachten betreft;
dat de voorziening in dat opzicht niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat in zover het middel
op een mogelijke schending van de rechten van de verdediging steunt, het niet
ontvankelijk is, daar het niet voor de
rcclltt>r over <le grond werd ingeroepen;
Overwegende, voor het overige, dat de
sulJStantH!le of op straf van ,nietigheid
voorgescl1reven rechtsvonnen werden nageleefd en clat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
14 november 1955. - 2" kamer. - Voo1-zitte1", H. Vandermersch, raadslleer waarnemend voorzitter.
Ve·rslarllJeve1-,
H. Rutsaert. - Gelijlcltticlende concltrsie,

H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.
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1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI-

TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
0NGEOORLOOFD FElT. .SCHADE.

RAl\fiNG VAN DE

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
BE'fALING DOOR DE STAAT VAN WEDDE EN
• PENSIOEN AAN HET SLACH'fOFFER. 0MSTANDIGHEJD WELKE GEEN INVLOED UITOEFEN'!' OP
DE SCHADELOOSS'rELLII!G WELKE DE DADER
\'A)'! HET SCHADELIJK FEI'l' VERSCHULDIGD IS.

1-" De rechte·r <Ue va.ststelt flat-· lle duo1·
het slachtojfer vwn eon ongev(il opgelopen letsel& het ·beletten zijn nrn/Jt
·nit te oetenen en (lut., in ae h:onwens
onzelceTe mogeli,ilche·id van het ve·rwezenlijlcen vnn zelceTe ·ivinsten deze •veTdiensten lwn oo1~szwong vn een n·ienwe
vi·JtriJen
wellte
1Jed1·ijvighe·id zouden
. s~eahts, ·. dnnlc z·i.i .zwn1·e inspnnning en
J'la.st,.. tot -stand zo·u Jc·unnen komen, beranmt wettelijk op grana van een volledige wedcO'Iibekw(urmheid (le nwn het
slac,htojJe.1· be1-o7okenrle schaae . .
:2'' H et he1·stel waartoe ae d(Hle1- van· een
.· schadelijk feit te;n opz-ichte. vnn llet
slachtofjer ·ran een onge'Oal geho·dftf.~n .i8;'

wonlt niet ajgeschaft of venn·indei-a
door het jeit elM het slachtojJer, staatsl!(am bte steeds na het ongeval zijn
wecl(le heejt [letmlclcen en een pensioen
tJen'iet (1).
(DEilEY EN N. V. « SOCIETE ANONYME
DES BHEVE'L'S VAN IlERCKEL ll, 1'. BAETENS.}
.ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 juni 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
.
Over het eerste middel, afgeleid nit de
scllending van de artikelen 1382, 1383 en
1384 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden arrest
verklaart dat de bestendige werkonbekwaamlleid 1an de lmrgerlijke partij mettel;daad 100 t. h. bedraagt, alhoewel zij
35 t. h. werkbekwaamheid behoudt, om;
reden dat zij ·het vroeger uitgeoefend
ambt niet meer zal kunnen uitoefenen en
dat << zelfs indien men aanneemt dat de
burgerlijke partij nog bij machte zijn zou
om haar 35 t. h. werkbekwaamheid economiscll aan te wenden en aldus een zekere yerdienste te verwezenlijken ll deze
venlienste dau nog uitsluitend haar oorsprong en haar oorzaak zou vinden in een
nieuwe bedrijvigheid van de burgerlijke
partij welke slechts dank zij zware inspanning en last tot stand komen kan, dan
wanneer de door de benadeelde partij geleden schade en haar werkonbekwaamheicl niet alleen ten aanzien van het door
haar uitgeoefend ambt dienen berekend,
maar wel van nit het oogpunt van alle
mogelijk gebruik van haar werkbekwaamlleid waaruH volgt llat het niet mogelijk
is de schade op een werkonbekwaamheicl
van 100 t. h .. te berekenen wanneer men
vaststelt - zoals hct hof ten deze dat de burgerlijke partij voor 35 t. h. bekwaam tot werken blijft, en dan wanneer
de benadeelcle partij gehonflen is al het
mogelijke .te doen om .de schade die zij
oploopt t,e verminderen, waaruit volgt
dat het feit dat zij een zware inspanning
moet doeii · om haar blijvende wet'kbekwaamheid te, gebrniken, de rechter niet
toelaat die blijvende wei'kbekwaamheid
als niet bestaande te beschouwen om het
slaclltoffer volledig onbekwaam tot werken te verklaren en de schade op een volleclige werkonbekwaamheid te berekenen :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de door vcrweerder ten gevolge van het ongeval opgelopen letsels
« hem .verhinderen zijn ambt van officier
van gerechtelijke politie te hernemen ll;
(1) Verbr., 15 maart 1954 (A1'1'. Yei·br., 1954,
blz. 487) ; 4 october 1954 (Bull. en PASIC., 1955,
I, G1).
I
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dat het nit die vaststelling afleidt dat,
hoewel «nit de gegevens van de verslagen van de deskundige blijkt dat de opgelopen letsels een hestendige invaliditeit van 65 t. h. teweegbrengen, verweerders werkongeschiktheid, gelet op het
door hem uitgeoefend ambt, metterdaad
100 t. h. bedraagt, omdat « niet als een
zekerheid voorkomt dat hij nog bij machte zal zijn 35 t. h. werkbekwaamheid
economisch aan te wenden en aldus een
zekere verdienste te verwezenlijken, en
dat dan nog deze verdienste haar oorsprong in een nieuwe bedrijvigheid Yinden zou welke slechts, dank zij zware inspanning en last, tot stand zal knnnen
komen )) ;
Overwegende dat het . bestreden arrest
aldus op grond van vaststellingen en beschonwingen van feitelijke aard oordeelknndig en zonder tegenstrijdigheid de
omvang van de aan verweercler cloor aanleggers · font berokkencle schacle, in concreto zoals het behoort, heeft vastgestelcl
·en cleze schacle op groncl van de aan verweerclers beclrijvigheicl verbonden weclcle
heeft beraamcl; dat zijn beslissing tegen
geen enkel der in het middel becloelde
wetsbepalingen indruist en dat het middel in feite niet opgaat;
Over de samengevoegcle tweecle en derde
middelen : het tweede, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383 en
1384 van het Burgerlijk W etboek, 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden arrest besUst clat de volledige werkonbekwaamheid beraamd .moet worden 011
grondslag van de wedde welke aan de bedrijvigheid van de burgerlijke partij vast
verbonden was, zonder rekening te honden
met het feit dat de wedde na het ongeval
aan de burgerlijke partij steeds nog uitbetaald werd en clat zij thans van een }1ensioen geniet en dit om reden dat cleze betalingen uitsluitend voortspruiten uit de
bijzondere reclitsverhondingen welke tussen cle Staat en de lmrgerlijke vartij als
ambtenaar bestaan, zoclat zij geenszins als
vergoecling van de schacle voorkomen, alhoewel clit uitbetalen << wellicht als een
waarborg voor de betrokkene ten aanzien
van een gebeurlijke werkonbekwaamheid
voorkomt >); clan wanneer, inclien aan
een ambtenaar of een bediencle, overeenkomstig de bepalingen van zijn contract, een beclrag uitbetaalcl worclt om
het slachtoffer weder in de materiele
toestand te stellen waarin het verkeerde
toen het werken kon, cleze betaling de
vergoeding van de opgelopen schade uitinaakt, waaruit volgt clat de door de
aansprakelijke partij te vergoeden schacle
met het alclus reeds ontvangen beclrag
verminclerd wordt; het clerde, afgeleicl
uit de -schending van de artikelen 1382,
1383 en 138! van het Bnrgerlijk Wetboek,
97 van de Gronclwet, cloorclat het bestre-

~

den arrest de toepassing van het door de
arresten van het Hof van verbreking. del.
9 juni 1952 en 24 mei 1951 aangenomen
stelsel weigert om reden clat <<in de aldaar besliste gevallen telkens het verlies
van beroepsinkomsten of van weclcle als
schadevergoeding gevorderd werd terwijl
in onclerwerpelijk geval de schade in de
werkonbekwaamheid bestaat en als ver-goeding ·Uaarvail gevordenl wordt )), dan
wanneer, de werkonbekwaamheid in -zich
zelf, geen schade vertegenwoordigt tenzij een verlies van de opbrengst van de
lJedrijvigheid van het slachtoffer vastgesteld wordt, clan wanneer,· het best1:eden
arrest het zelf vaststelt wannecr het verklaart dat de wailrde van de werkonbekwaamheid terecht << heraamcl werd op
grondslag van de wedde, welke aan cle
l1edrijvigheid van de bnrgerlijke partij
vast verbonden was)), dan wanneer, bijgevolg, de materiele schade sp1;uitende nit
het verlies van !Jeroepsinkomsten en deze
spruitende nit ecn werkonbekwaamheid,
dezelfde zijn, de werkonbekwaamheid
gecen amlei· materiele schacle clan het verlies van de op!Jrengst van het werk veroorzakend :
Overwegende enerzijcls dat door het bestreden arrest vastgesteld worclt dat << de
aan verweerder na het ongeval uitbetaalcle wedde en pensioen nitsluitend vciortsprniten nit aan het litigiens ongeval
voorafgaancle, bijzonclere rechtsverhoudingen tussen de Staat en zijn ambtenaar,
welke cen element van het ambtenarenstatunt ter beveiliging van de ambtenaarsloopbaan en geenszins een vergoeding wegens berokkencle schade uitmaken J); dat
nit deze vaststelling volgt dat de verplichtingen van de Staat en cleze van de dader
van de schadeberokkende daad uiteraard
naar oorzaak en voorwerp verschillen, zo.
clat de verschuldigde schadevergoeding
niet met de als wedde en pensioen ontYangen bedragen dient te worden verminderd;
Overwegende anderzijds dat, vermits de
door de Staat nitbetaalcle wedcle en pensioen geen vergoeding wegens ondergane
schade nitmaken, verweerder door het
verkrijgen van gezegde wedde en pensioen
niet voor de wegens werkonbekwamnheid
ondergane schade schadeloos gesteld
werd·
· Ov~rwegende dat derhalve de in de
twee midclelen bedoelde vvetsbepalingen
niet geschonclen werden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot cle kosten.
14 november 1955. -

2e kamer. -

l'001'-

zUte1·; H. Vandermersch, raadsheer waarnemencl voorzitter.
l' erslaggever,
H. Rntsaert. - GeUjlcln'idende conclus·ie,

H.' Roger Janssens de Bisthoven, eerste

"-' 1.98 -'advocaat-generaal. - Pleiters, HH. c.1ella
Faille d'Huysse en ·van Ryn.
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GENEESKUNDE. HANDEL IN VERDOVINGSMIDDELEN. - KONINKLIJK RESLUI'l' VAN
31 DECEMBER 1930. - APO'l'HEKER DIE ZIOH
VERDOVINGSMIDDELEN ZONDE R BES'l'ELBON LAA'l'
AFLEVEREN. - VERDOYINGS.I.r!DDELEN WELKE
DE NOODWENDJGHEDEN VAN ZLTN APOTHEEK
NIET TE BOVEN GAAN. -

GEEN AANVVENDEN VAN

REDR.IEGLIJKE MIDDELEN. -

GEEN INRRECK.

JluUen het ctjteveren van verdovinysmirldelen wnders rlnn m-its een. door de leo-·
tJel' yerln.rJtekenrle en yetelcenrle bestelbon een inbreuk ·is 1velke door het koninkl-ijk beslwit van 31 rleeeml1er 1980
bet-rejfencle de handel in verd.ov·inysm.irldelen voorzien en yest·raft word.t maa.kt
aeen enlcele ·wetsbepaliny voo·r de rttJOtheker strnfbcw·r llet feU z·ich, zonde·r
het 1wmvend.en vnn berlrieylijke mirlrlelen zonder bestelbon ve1·d.o'V'inysmirldezer( te lnten njtevere~; we lice de noodwenrli[lheclen vnn z-ijn npotheeh: niet te
lioven gnrm. (Kon. llesl. van 31 december

1930, art. 11, 16, 21 en 28.)
(VAN DE MOSSELAER. EN OONSORTEN.)
ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet uv llet bcst1·cden
arrest, op 18 december 1!154 gewezen cloor
het Hof van beroep te Gent;
I. Wat betreft de voorzieningen van lie
eerste, tweede, derde, vijfde en zesde aanIeggers, Van de Mosselaer, Mahieu, Vmc
der Weeen, De Bisscllop en Van Neck :
Over het middel, afgeleid uit de schen<ling van artikel 16 van het koninklijk
besluit van 31 december 1930, doordat het
hof van beroep het feit van, als vergunninghoudende koper « zich verclovingsmiddelen te hebben Iaten afleveren, zonder overlegging van een daartoe bestemde
bestelbon ll strafbaar verklaart, dan
wanneer clit artikel 16 aileen de aJ:Icvering van verdovingsmidde len, bij ontsten ..
tenis van voormelde overlegging, >Jtrafbaar stelt :
Overwegende dat, met het doel de handel in verdovingsmiddelen streng te beperken en het toezicht er over te vergemakkelijken, artikel15 van het koninklijk
besluit verbiedt zulke stoffen te verkoven,
te koop te stellen of af te levereD. aan
andere personen dan deze die overeenkomstig artikelll van clit besluit vergun·
ning hebben en artikel 16 de afievering

aau de vergunninghoudencle koper alleen
I toelaat
mits overlegging, door deze laatste, van een door hem gedagtekende en
genaamtekende bestelbon, waarvan het
model door de Minister van binnenlandse
zaken en volksgezondheid bepaald is;
Dat alzo de in weerwil van deze bevalingen rerrichte aflevering van verdovingsmiddelen, doch die aflevering alleen,
beteugelcl wordt;
Overwegende dat de wetgever uittlrukkelijk de gevallen heeft bepaald waarin
het zich aanscllaffen van verdovingsmiddelen strafbaar fs, namelijk het verkrijgen of tracllten te verkrijgen van zulke
stoffen door een bedrieglijk middel, (artikel 21 van het koninklijk besluit van
31 december 1930), alsook het aanschaffen
ervan ondermeer door geneesheren en vrPartsen (artikel 22 en 23) ;
Dat de apotheker zelve, naar luid van
artikelll, 2.e lid, slechts voor de nooclwen..
digheden van zijn aiJotlleek verdoving'miclllelen mag aanscllaffen; dat aanleggers die apotllekers zijn niet vervolgll
worden om zulks buiten die noodwemligheden te hell ben gedaan;
Overwegende dat, door a·anleggers te
veroordelen om, als vergunninghoutlende
kovers, zich verdovingsmiddelen te hellben Iaten afleveren zonder overlegging
van de vereiste bestelbon (feit H), het
hestreden arrest de in bet middel aangelluide wetsbepaling geschonden heeft;
Dat het middel, llerhalve, gegron<l is;
II. Wat betreft de voorziening van
· vierde aanlegger, Cosaert :
Overwegende <lat aanlegger veroorrleelcl
werd niet aileen wegens voormeld feit H,
maar uok om als apotheker, verdovingRmiddelen te hebben afgeleverd zunder regelmatig voorschrift van een geneesheer.
veearts of licentiaat in de tandheelkuude,
inbreuk op de artikelen 19 en 28 van het
koninklijk besluit van 31 december ll.l30,
gewijzigd door artikel 5 van het koninklijk besluit van 20 september 1951, en de
artikelen 2 en 4 van de wet van 24 februari 1921;
Overwegende dat slechts een enkele
geldboete van 200 frank wegens beide feiten werd uitgesproken;
Dat de eis van aanlegger niet ontvaukelijk is, daar llet door aanlegger hierboven vermeld middel, enkel het eerstP
feit betreft, en de uitgesproken straf t.Ioor
het tweede . feit gerechtvaardigd blijft;
Overwegeride dat, voor het overige de
substantieie of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden na ·
geleefcl en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
III. 'Vat betreft de voorzieningeu van
<le zevende en achtste aanleggers, De Rny.
ver, Andre en Houwen :

-199Overwegende dat de substantiele of
op straf van , nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing, doch alleen in zover zij eerste,
tweede, derde, vijfde en zesde aanlegger
ieder tot een geldboete wegens inbreuk
op de artikelen 16 en 28 van de koninklijke besluiten van 31 december 1930 en
24 februari 1921 (telastlegging H) en tot
1!75" der kosten veroordeeld heeft; verwerpt de voorzieningen van vierde. zevende en achtste aanleggers; beveelt dat
melding van onderhavig arrest znl gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroonlcelt
vierde, zevende en achtste aanleggen;
ieder tot 1/8" der kosten; laat het overige
der kosten ten laste van de Staat; zegt
dat er geen aanleiding bestaat tot verwijzing,

2° De reohter O'!ier .cle grand beoordeelt
souve1·ein do draagwijdte van het v66r
het hot van bo·roep ingesteld be1·oer1, in
zaken van rU1·eote belastingen en ·van de
oonolusies, wanneer de uitleguing die
hij ervan geett niet met de termon van
cUe ale ton onverenigbaar is (2).

3° De belctstinUlJliohtiue, d·ie oen. beroep
teuen de besliss·ing van de direoteu1· de·r
belastingen v661' het hot van beroep
aanhan,qi{f maalct mag van het .voorwerp
van dit hetz·ij in dit beroep zelt hotzij
cloor opvolgende oonolusies atzien.

(JORISSEN-HUYGEN, '1'. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
AHRES'l'.

ove1· het cloor een belastingplioht(ge tegen een beslissing van de direote1w der
direote belastingen ingesteld be1·oep oordeelt souverein ot eon door de belastinupliohtige aanuevraagd deskundiu ondurzoek al dan niet een dienst-iue onde1·zoeksmaat-reuel is (1).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juni 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1315, 1316,
1322, 1341, 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, en van artikel 2, paragraaf 3,
littera o, alinea 2, van de wet van 16 october 1945, doordat het bestreden arrest
een door verzoeker voorgelegde inventaris verwerpt, omdat hij argwaan verwekt,
en omdat hij geen afdoende bewijskracht
bezit, zonder dat aan verzoeker de gelegenheid werd gegeven de opwerpingen
betreffende zijn geloofwaardigheid door
het toelaten van Pen deskundig onderzoek te beantwoorden; tevens in zoverre
attesten en getuigschriften betreffende de
stock op 1 januari 1940, dewelke zich in
het administratief dossier bevinden en
naar dewelke in het rekwest verwezen
werd in het bestreden arrest onbeantwoord zijn gebleven; dan wanneer nochtans de gemelde artikelen de principes
betreffende de bewijskracht en geloofwaardigheid der akten en getuigenissen
hebben vastgesteld, en de bewijsmogelijkheden nauwkeurig hebben geregeld,
onder meer, door toekenning van de mogelijkheid door yermoedens en waarschijnlijkheden, in de ruimste betekenis
dezer woorden te bewijzen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, waar het verklaart
dat << de bewijskracht ll van de betwiste
inventaris, ter zake niet afdoende is en
niet voor een doelmatig deskundig onderzoek vatbaar is, het bestreden arrest de
doeltreffendheid en de bewijskracht van
een door aanlegger voorgebrachte bewijselement alsook de gepastheid om een deskundig onderzoek te bevelen, souverein
beoordeeld heeft; dat deze beoordeling

(1) Verbr., 8 februari, 5 april en 28 juni 1955
(Arr. T'erb1·., 1955, biz. 461 en 882).

(:It) Zie verbr., 12 juni 1952 (Bull. en PASic.,
1952, I, 666).

14 november 1955. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
V erslaggeve1·,
H. Huybrechts, - Gelijlcluidende oonol1tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, reerste advocaat-generaaL
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INKOMSTENBELASTINGEN. VERHAAL V66R HET HOF VAN BEROEP. AANSTELLING ''AN EEN DESKUNDIGE DOOR EEN
BELASTINGPLICH'riGE AAN HET HOF VAN BEROEP AANGEVRAAGD, - VERWERPING DEZER
AANVRAAG OM .REDEN DAT EEN DESKUNDIG ONDERZOEK NIET DIENS'l'IG IS, - SOUVEREINE
BEOORDELING.
2°
SOUVEREINE
BEOORDELING
DOOR DE REOHTER OVER DE
GROND. lNKOMSTENBELASTINGEN,
GEMOTIVEERDE UITLEGGING YAN HET VERHAAL EN VAN DE CONCLUSIES ,;OOR HE'l' HOF
VAN BEROEP, WELKE NIET MET DE TERMEN
VAN DIE AK'l'EN STRIJDIG IS. - SOUVEREINE
BEOORDELING.
3° INKOMSTENBELASTINGEN. -'-VERHAAL v66R HET HOF VAN BEROEP. RECHT VAN DE BELAS'l'INGPLICH'l'IGE HE'l'
VOORWERP VAN ZIJN VERHAAL TE BEPERKEN.
1 o H et hot van beroep, u.itspraalc doemle

~
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aan het toezicht van het Hof van verbreking ontsnapt;
Over het tweede onderdeel ·:
Overwegende dat het llestreden arrest
vaststelt dat aanlegger « tegeh de bepaalde aanslag-basissen enkel twee . opwerpingen handhaaft 11, de ene met- betrekkfng tot de spaarboekjes der kinderen, de
andere aangaande de stock op 1 jannari
1940; dat nit de aan het hof overgelegde
stnkken !Jlijkt 'dat het !Jestreden arrest
door ene sonvereine interpretatie van
aanleggers conclnsies, welke met dezes llewoordingen niet onverenigbaar is, vaststelt
dat, behalve de twee gehandhaafde grieven
waaronder deze in aanleggers !Jeroep aangevoerd onder opschrift <<B) ten gronde I,
stock per 1 jannari 1940 en desbetreffende
inventaris 11, aanlegger alle andere in zijn
!Jeroep vermelde grieven heeft verzaakt
en namelijk deze waarbij hij onder 011schrift « A) wat betreft de procedure
n' 3 11 aan de !Jestnnrder der belastingen
verweet in zijn !Jeslissing << de getnigenissen aangaande de stock op 1 jannari 1940
zonder geldi.ge motieven te hellben verworpen en de getnigen zelfs niet te hebben
verhoord 11 •
Overweg~nde dat het bestreden arrest
geen antwoord cliende te verstrekken op
een grief welke aanlegger had verzaakt
en mitsdien geen nitspraak meer had te
doen over de waarde van getnigschriften
welke tronvvens door de llestnnrder der
helastingen als onvertrouw!Jaar, ondnidelijk en op geen vaststaande gegevens gestennd waren verworpen geweest;
Overwegende overigens uat nit geen enkel stnk van de procedure waarop het
hof acht vermag te slaan blijkt dat aanlegger v66r. het llof van beroep een getnigenverhoor zon hebben aangevraagd;
Overwegem1e dat geen enkel van fle
beide onderdelen van het middel gegrond
is;
Over het- tweede middel, afgeleid nit
de schending van artikel97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest niet
op al de door verzoeker ingeroepen argumenten en middelen geantwoord heeft,
niet alleen op c1eze die expliciet in de beslniten werden opgesomd, maar ook op
deze clie in het gemoti veerd verhaal in berqev vel'vat zijn, dan wanneer nochtans
artikel 97 van de Grondwet nitdrnkkelijk
voorziet, dat alle vonnissen de gi·onden
moeten vermelden waarop zij rnsten, en
dat verscheidene arresten van het hof
deze bepaling hebben toegelicht : << Ils
doivent rencontrer les c1ifferentes dcmandes; ils doivent rencontrer les moyens de
defense de fait on de droit 11 ;
Overwegende dat aimlegger het bestreden arrest verwijt geen antwoord te hellben verstrekt op de middelen welke hij
had afgeleid nit de verwerping zonder

geldige beweegreden, door de beslissing
van de bestnnrder der belastingen, van
getnigschriften betreffende de stock op
1 jannari 1940 en nit de beschouwing dat
de belastingplichtige, door zijn a:angifte
slechts gebonden is tot bewijs van vergisc
sing, welke in onderhavig geval daad~
werkelijk ten gevolge van de ontdekking
van de inventaris over het jaar 1939 bewezen werc1, alsook op het middel betreffende de berekening van de jniste waarde
van de inventaris;
Overwegende dat, vermits het, zoals in
antwoord op het. tweede onderdeel van
het eerste middel wordt niteengezet, vastgesteld had dat aanlegger zijn grief aangaande de getnigschriften betreffende de
stock op 1 jannari 19!0 niet had gehandhaafd, het bestreden arrest eerstgemeld
mid del niet meer diende te beantwoorden;
dat, waar het beslist dat de bewijskracht
van de voorgebrachte inventaris ni,et afuoende is, het antwoord verstrekt op het
tweede aangewezen middel, waarbij door
aanlegger aangevoerd werd dat een door
aanlegger in zijn aangiften begane vergissing door bedoelde inventaris was bewezen;
Overwegenc1e dat het in conclnsies aangevoerd middel betreffende de berekening
van de jniste waarde van de inventaris
dit deel van de beslissing van de directenr bestreed, waarin subsidiair vertoond
werd dat de door ·de inventaris voorgestelde becijfering als niet ernstig diende
beschouwd te worden;
Overwegende dat, bi.i een sonvereine
feitelijke beoordeling, het bestreden arrest vaststelt dat bedoelde inventaris tegen de nanwkenrige door aanlegger in
zijn aangiften gegeven inlichtingen niet
opwegen kan, en dat, wegens de omstandigheden waarin hij wercl overgelegd en
de niterlijke vorm welke hij vertoont, hij
hoegenaamd geen waarborg van oprechtheicl biedt;
Overwegende dat, gelet op die vaststellingen, het nader beantwoorden van aanleggers conclnsies betreffende de tegen de
inventaris geopperde bezwaren, welke
slechts snbsicliair waren, zonder belang
is geworden;
Overwegende dat het middel niet gegrond is;
Om cUe reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger , tot ue kosten.
16 novembet' 1955. - 26 !ramer. - Voorzi.tter en verfla,g[!ever, H. Vandermersch,
raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijklnidende conclttsie, H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Sneyers
(van de Balie van Hasselt) en Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. VERniOEDENS INGESTELD
DOOR. AR'l'IKEL

2,

PABAGRA.\Jf

H,

VAN DE \VE'l'

VAN 1() OCTOBER 1945.- BES'l'ANDDELEN DOOR
DE BELASTINGPLlCH'fiGE AANGEHAALD OM DIE
\'ERlviOEDENS Olvi 'fE WERPEN. FEITE!.I.TKE BEWI.JSWAARDE. SOUYEREINE BEOORDELING DOOR DE HEOHTER OVER DE
GROND.
~

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABJ,LAS'l'ING. VERMOEDENS INGESTELD
DOOR AR'l'IKEL 2, PARAGRAAF 3, VAN DE WE'!'
VAN 16 OO'l'OBER 1945. AANVRAAG VAN
EEN DESKUNDIG ONDERZOEK DOOR DE IJELi\S'l'INGPLIOH'l'lGE 0~1 DIE VERMOEDENS TE BES'l'RIJDEN. - ·GEPASTHEID VAN DE MAA'l'RE!}EL.
- · SOUVEREINE BEOORDELING DOOR DE REOHTER OVER DE GHOND.

3°

INKOMS'l'ENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. PROVISIE TOT INSTANDHOUDING DER S'l'OOKS.
0MVANG DER
R'l'OOKS 0!' 9 iVIEI 19 J0. BEWIJZEN DOOR
DE BELASTINOPLIOHTIGE AANGEVOERD BIJ ONTSOUVETIEINE BE0011DELING DOOR. DE RECH'l'ER OVER
B'l'ENTENIS

VAN

EEN

INYENTARIS.

-

DE GROND.

4°

INKOJUSTENBiilLASTINGEN.
WIJZIGING VAN EEN ONJUIST BEVONDEN AANGIFTE. RAMING VAN DE BELAS'l'BARE ORONO0MVANG EN WAARDE VAN EEN BI.J DE
SLAG. .HNVANG VAN HE'l' BELAS'l'BAAR TUDPERK BES'l'AANDE- STOCK GOEDEREN. VERMOGEN VAN
DE ADMINIS'l'RATIE ZE 'l'E BEPALEN BIJ MIDDEL VAN FEITELIJKE VERMOEDENS UI'l'GE:MAAK'l' DOOR DE YERGELIJKING'

S'l'AND

VAN

SOORTGELiJKE

~fE'r

DE ''l'OE-

BELASTINGSOHUI,-

DIGEN.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EX'fRABELASTING. PROYISIE 'l'O'f INSTANDHOUDING DICR STOCKS.- 0:VIVANG EN WAARDE
DEB BIJ DE AANVANG VAN HET BE!.ASTBAAR
'l'IJDPERK BES'l'AANDE GFONDS'fOFFEN, PRODUC-

'IEll

E'l

GOEDEllEN.

\VAAROP DE

Q]<IVANG

RESPEO'l'IEVE
EN DE

VVAARDJ.l;

DATA
DIENE~

, BEPAALD TE '¥ORDEN.

()o

INKOMS'l'ENBELASTINGEN.
Wr.rzrGING VAN EEN ONJurs·_r EE\7 0NDEN AANAAXZEGGING AAN DE BELASTINGGIF'l'E. -

l'LIOH'l'!GE. -

1 o De 1·cchter o·ve1· de g1"0nd lieoo·rdeelt
so·uve1·e·in de bewijslc·racht in jeite en
ae doeltreffencllleid van de doo1· cle belnst-inuplichtirJe in rle extmbelast·inu
aanuevoerrle bestanrldelen 01n rle cloo·1·
artikel 2, para_qnwf 3, van lle wet va.n
16 oc.tober 19J,fi voorz··iene .1·ermoerlen.s om
te werpen (1).

zo

De Techte·r ove·r rle uronll lieoonleelt
souverein i.n jeite cle uepa.stheirl een
deslrmndi!f 01Hlerzoelc te !felasten hetwelk
doo·r cle lielastin!Jpz.ichtiue aa.nuevraa{Jd
tvonlt om .cle lloor a1·tilcel 2, pwraf!l'attf 3,
van rle wet van 16 october 1945 vodr.zi.ene
vermoellens te bestri:irlen (2).

.'l 0 De rechter over de rtrona lieoorrleelt

8ouverein in jeite lle bewi.islt:nwht cle1·
be1.vijselementen weUce lJ'ij uemis aan
een 1·egelmatige inventaris floor cle belastinuplichtiue aanuevoen/. wo·rden orn
ae 01n1lanu te bepalen van ae [/1"0ndstoften. prorlucten en goecle1·en, tvelke h·i:i
op 9 ruei 1940 in z'ijn bezU harZ en tvelke
moeten dienen. 01n de p1·ovisie tot instanrlhouclin,q der stoclcs te berekenen.

(Wet van 1G october 1945, art. G.)
4° 1Vannee1· cle arlm·inistratie een aanu·ifte
wij;eipt, lean zij, tot vestiginu van rle
belastbwre g·mnclslau, ae omvang en de
wnanZe van een b·i.i rle ctnnvana van l1et
lJelastbawr ti:ill]Je1·h: bestnancle stock gorcleren bepa.Zen, bi} mirl!lel van feitelijkc
·oennoecle·ns well."e ·in cle vergelijldnf!
met soo·rtgel'i:ike belnstinuscl1vlllige·n bestaan (3).
;:;o De rn-onrlstoffen, prorl·ucten en goerleren die ·in aanmerking lcomen tot bepa7i ll,f/ van. ,rle van cle extmlJelasting l!ri:i. qestelrle prov·isie tot instanclho71clinu cle1·
stocks, zijn aeze wellce, volgens ae 1'e·rmelrlinqen mw cle laatste v66r 10 nwi
1940 o'puestelrle ·inventaris be.stonclen.
O/Hler voorbell.oucl nochtans ·va.n cle lJi.i.zondere toestnnll vun cle beclri:iven wie·r
eerste belnstbau1· tijclpe1·lc ofschoon aan1:nnrt qenonw11 he1J1Jen£l. v6M 10 mei 1D.)O
tici ll-ie da.tmn een e·inrle lzeeft uen·ornen.
De 1.V(ta1·de van ae aldus bepaalcle stoc/,,
-moet nanr lle gemiddelrle in- of aanl."oovprijs in clecember 1939 vastgestelcl morrlen (4). (Wet van 1.6 october 1!}45, ar-

DOEL EN YORM YAN DE AAN-

ZE~OING.

7°

INKOlVISTENBELAS'riNGFJN.
VERj'IAAL Y66R HET HO~' YAN BERO!cP.
VERNIE'l'IGING VAN DE BESLlSSINU VAN DE DIHEOTEUR DER BELAS'l'lNliEN. BRENG'l' NIET
l'IOODZAKELIJK ME'f ZIOH DE YEHNIETJOING
YAN DE AANSLAG.

go

INKOMSTENBELASTINGEN.
VERHAAL YOOR HE'f HOF VAN BEROEP.
VERPLIOHTING VAN Dl'J' HOF ZELF, BINNEN DE
PERKEN YAN HET AANHANGIG GESCHIL, DE
GRONDSLAH YAK DE AAKSL.:\'G TE ONDERZOEKEN.

()

0

tikel 6.)
De floor artikel 55, 1Jarauranf 1, in fine,
cZe1· samwnueschnlcelcle wetten · betl·effenrle rJ.e inl,;o11istenbelasUnuen ·voorziene
lielcenrlnutk·in.q aan lle belnstin{fplichtige,
vnn ae wi.iziuinuen wellce cle ad mini s•

(1) en (2) Verbr., 1 december Hl51 en 18 januari 1955 (A rr. Yerbr ., 1955, biz. 214 en 38•1).
(3) Verbr., 5 october 1954 (An·. Ye1·b,·., 1955,
blz. 53\.
(4) Zie ook Kamer, zittijd 1944-1945, Parl.
Ann., biz. 765 en vlg., 797 en 798.

-202trntie 1:oornemens is (W1l tle nnnuitte
toe te bren,qen, ·heett tot tloe~ tle belastingplichtige ·in tle mogelijkheitl te stellen tle tlo01· tle nd-minist·mt-ie aa.ngehna.ltle 1·erlenen tegen te lr.omen.
/Jh· worrlt nwn cle vere·isten rler wet "''olcla.a.n wnnnee-r tle belnst·ingplicht-ige in
de gelegenhe·icl ·worrlt gesteltl, weze het
ook bij wijze vnn verwijzing nanr een
v1·oegm· hen ter lcennis gebmeht bericht, clie reclenen te onclerzoeh:en en te
betwisten (1).
·

7° H et te niet cloen ·vnn cle beslissing ·van
ae cl·i·recteur rler belnst-ingen bev'olen
aoor het hot vnn be1·oep, 11i-tspm.a.k
· cloenrle ove·r het beroep va:n tle belastingplicht-ige tegen clie besliss·ing, lwen,(/t
n·iet nooclznlcelijlc met zich cle ve-rniC't-irring va.n cle acmslng zelt (2).

8° Welke gebTeken ook tle beslissinu vnn
cle clirecteuT tler rU1·ecte belnstingen
nn-ntnsten, moet het hot vwn berf)C1J
.binnen tle pe·rlcen 'l'nn het annhangig
gemankt gesch-il, cle gronclslnu van de
a.anslnu o1uler.zoeken zonls (leze cloor de
cZ·irecte1/!l' gewij.~'igcl we·rrl (3).
(PAQUES-VANDEPlT'l'E, 'l', BELGISCHE STAAT,
MINISTER \'AN FINANCIEN.)
ARREST.

HlTIT HOF; - Gelet op bet bestredeu
arrest, op 9 juli 1954 gewezen door llel:
Hof van beroep te Luik ;
Over bet eerste midclel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97 van tle
Gronclwet, 2, paragraaf 3, c, alinea 2, van
de wet van 16 october 1945, en 1315, UlHi,
1332, 1341, 134£· en 1353 van het Bnrgerlijk
Wetboek, cloorclat het bestre<len anest
geen gepast antwoord op de conclusies
van verhaler verstrekt, alsook op zekere
punten niet antwoorclt, cloordat clam·enboven het bestreden arrest verkl:Jart clat
de getuigenissen terzake geen bewijskracht bezitten, dat de door verhaler ing·eroepen midclelen loutere beweringeu
zijn, clat een cleskunclig onclerzoek bij gebrek aan regelmatige boekhoucling niet
clienend zou kunnen zijn, clan wanneer
nochtans artikel 97 van de Grondwet uitdrukkelijk bepaalt, dat elk vonnis de
gronclen vermelden moet waarop het rust,
en clat verscheiclene arresten van het hof
cleze bepaling hebben toegelicht : « Ils
doi vent rencontrer les llifferentes clemandes ll; « Ils cloivent rencontrer les moyens
de defense de fait ou de droit ll; clan wan(1) Verbr., 3 mei 1955 (Arr. T'erb1·., 191>5,
biz. 734).
(2) en (3) Verbr., 8 maart 1955 (An·. Vm·br.,
1955, biz. 582).

neer daarenboven artikel 2, paragraaf 3,
c, alinea 2, van de wet van 16 october 1945
uitclrukkelijk verklaart dat het bewijs
door de belastingplichtige mag verstrekt
worden door alle om het even welke micldelen in feite en in rechte, en meer bepaalclelijk door getuigen, waarschijnlijkheclen, vermoeclens, algemene bekenclheicl,
in de breeclste betekenis dezer woorclen,
alsmede op alle wijzen van aarcl om de
redelijke overtuiging van het beheer te
vormen, en clan wanneer tenslotte gemelde artikelen van het Burgerlljk Wethoek lle principes betreffende de geloofwaardigbeid cler akten en getuigenissen
belJben vastgelegd
Over het eerste onclercleel :
Overwegen(le dat aanlegger nader h~"
paalt dat hij het bestreden arrest verwijt
geen gepast antwoorcl te bebben verstrekt
op de door hem aangevoercle micldelen.
welke er toe strekten te bewijzen d~ t
« het door het beheer voor de stock koopwaren op 1 j anuari 1940, namelijk
280.-000 frank vooropgezet cijfer veel te
klein was en clat aanlegger in werkelijkheid op 1 januari 1910 over een stock van
1.500.000 fr. waarcle beschikte ll; dat hij
namelijk er op wijst dat, wat betreft de
provisie tot instandhomling ller stot:ks,
bet bestreden arrest « zicb er toe beperkt
beeft te antwoorllen dat er enkel in feite
client nagegaan te worden of de belastingplichtige die geen inventaris heeft opgemaakt, in staat is door alle rechtsmiddelen, vermoeclens inbegrepen, de omvangte bepalen van de gronclstoffen, prodn<>ten
of goecleren welke hij hetzij op 9 mei 1940,
hetzij op 31 december 1939 in zijn bezit
had, zoncler clat het arrest in feite
nagaat of clit JJewijs al dan niet door de
belastingplicbtige gelevercl wercl ll; dat
aanlegger tevens ook nog beweert dat bet
arrest noch zijn argumenten betreffencle
zijn vooroorlogse aankopen en beleggingen, noch het door hem in zijn conclusies
ontwikkelcl argument nb abs~trclo !weft
beantwoorcl;
Overwegencle clat met betrekking tot de
waarde van aanleggers stock op 1 januari
194(), bet JJestreden arrest, na de getuigenissen ter zake wegens gebrek aan bewijskracbt te hebben afgewezen, er op
wijst dat « de loutere beweringen van aanlegger geen genoegzame vermoedens leveren dat de stock op 9 mei 1940 bijzonder
aanzienlijk was; clat de prijsstijging na
10 mei 1940 gebeurde, en dus geen invloed
had op de waarcle van de stocks op 1leze
datum ll; clat uit de berekeningen van llet
beheer blijkt « da t de omvang van de
stock waarop aanlegger aanspraak cloet
niet in zijn magazijnen kon opgestapeld
worden; clat de door de aclministratie in
verhoucling met de aankopen van de vorige jaren bepaalde waarcle van de stock
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bij andere handelaars, die regelmatig
boekhouden, verhoutlingshalve vastgeo:tel<l
werclen; dat de vergelijking die aaulegger met andere nijveraars doet wegens
gebrek aan gegevens nopens de bijzonderheden van hunne uitbatingen )) niet doeltreffend is; dat het arrest nochta:O.s, op
grond van de verzekeringspolissen die op
31 december 1~39 in voege waren, de waal'<le van aanleggers stock op 370.000 frank
vaststelt;
Overwegemle dat deze beweegred•.'llH!
volstaan om de beslissing te moti n~ten
waarhij l!et arrest aanleggers bewerbJg.
dat zijn stock een waanle van 1.500.000 fr.
had, verwerpt, en de door de administratic aangenomen waarde met 90.000 fr:mk
vermeerdert;
Overwegende dat het arrest derhalve
noch de andere door aanlegger tot staving·
~ijner beweringen aangevoerde louterc
argumenten, noch het door hem ontwikkeld argument ali absunlo verder heltoefde te heantwoorden;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, zo het artikel 2 \':Ill
de wet van 1G october 1945 de llelastingplichtige toelaat de door de administn1 tie
ingeroepen vermoedens door alle om het
even welke rechtsmiddelen, en namelijk
door getuigenissen, waarschijnlijkheden,
vermoedens en algemene hekendheicl in de
llreedste betekenis dezer woorden te hestrijden, het niettemin aan de rechter belwort de cloeltreffendl!eid en de bewijskracht van de door de belastingplichtige
voorgebrachte bewijselementen, alsook de
gepastheid om een aanvullencl deslnmdig
onderzoek te llevelen, souverein te beoorclelen;
Overweg·encle dat, waar het, in omlerhavig geval, verklaart dat de getuigcnissen ter zake niet doeltreffend zijn, <lat
een cleskundig onclerzoek bij gebrek aan
regelmatige boekhouding niet zou dienend
zijn en dat de loutere beweringen van
aanlegger geen genoegzame vermoetleJ)S
van de omvang van aanleggers stock op
9 mei 1940 leveren, het hof van beroep
van zijn souvereine beoordelingsmacht gebruik heeft gemaakt en de in het miJltlel
hedoelde wetsbepaling niet geschonden
heeft;
Overwegentle dat beitle onderdelen van
het mid del in feite niet opgaan;
·
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 28 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest verklaart dat de waarde van de
stock, die door de administratie in verhouding met de aankopen der vorige jaren bepaald werd overeenstemt met de
hoeveelheden, die bij andere handelaars,
die regelmatig boekhouden, verhouclings-

halve vastgesteld werden, en doordat het
verklaart dat de vergelijking, die belanghellbende met anclere nijveraars doet, om
de waarde van zijn stock te bewijzen,
wegens gebrek aan gegevens nopens de
bijzonderheclen van hunne uitbatingen
niet doeltreffend is, dan wanneer nochtans artikel 28 enkel de vergelijkingsmethode voorziet voor het bepalen der belastbare winsten of baten, maar niet voor
de stock, die geen winst of baat is, dan
wanneer daarenboven gemelcl artikel het
gebruik der vergelijkingsmethode niet uitsluitencl aan het beheer voorbehoudt,
maar dat er zich niets tegen verzet, dat
deze methode eveneens door de bela stingplichtige aangewend worden, clan wanneer tenslotte het juist tot het wezen van
de taxatie door verg-elijking behoort, dat
cle bijzonderheden van de handel kunnen
verschillen, en het clus dienvolgens overbodig is hieromtrent nog meer gegevens
dan deze, vervat in de directoriale beslissing te verstl:ekken :
Overwegende, enerzijds, dat de administratie ter zake geen toepassing heeft
gemaakt van het bijzonder bewijs bij vergelijking voorzien door het artikel 2'! van
de samengeschakelde wetten; dat zij de
vergelijking met andere soortgelijke uljverheden slechts inroept als louter feitelijk vermoeden waaruit het, gezamenlijk
met andere vermoedens, de waarde van
aanleggers stock op 1 januari 1940 aflcitlt:
Overwegende, anderzijds, dat het arrest
niet aan aanlegger het recht ontkent zicll
op dergelijke vergelijking te beroepen,
doch dat, waar het verklaart clat !'Je \1oor
aanlegger gedane vergelijking met ande1·e
nijveraars <( wegens gebrek aan gegevens
nopens de bijzonderheden van hun uitbatingen niet doeltreffencl is ll, en aldus
wijst op de onmogelijklleicl om de beweerde gelijkenis tussen deze nijverheden
en die van aanlegger na te gaan, he:t hestreden arrest souverein de bewijskracht
heeft lleoordeeld van het vermoeclen welk
aanlegger uit die vergelijking meen(1e te
mogen afieiden;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden;
Over het der<le middel, afgeleid uit tle
schencling van artikel G van de wet van
16 october 1945, doordat het bestreden ftrrest verklaart clat slechts in feite moet
beslecht worden of de belastingpliclttige,
die v66r 10 mei 1940 geen inventaris heeft
opgemaakt, in staat is door alle rechtsmiddelen, vermoedens inbegrepen, de omvang te bepalen van de grondstoffen, producten en goecleren, welke hij hetzij op
9 mei 1940, hetzij op 31 december 1939 in
zijn bezit had; zoncler dat het bestreden arrest oplost of de door verhaler hijg·ebrachte elementen de waarde van zijn
voorraad op einde 1H39 bewezen heblleu,
dan wanneer nochtans gemeld artikel G
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uitdrukkelijk verklaart dat deze waar<le
bepaald wordt naar de door de belastingplichtige bij middel van zijn boekhoudkundige documenten te rechtvaardigen
gemiddelde aankoopprijs der maand december 1939 :
Overwegende <lat, muu· luid van artikel 6, paragraaf 1, van de wet van 16 october 19·45, de provisie tot instandhoucling
der stocks welke van de belastbare winsten aftrekbaar is, dient te worden berekend op grondslag van de gemidd!o'l<lc aankoop- of kostprijs in december 193\1· van
de grondstoffen, producten of goecleren
welke op 9 mei 11!40 in het bezit vrm de
belaestingplichtige waren en dat om
deze berekening te doen,' eerst die~t te
W?rden overgegaan tot het bepalen, door
nnddel van de <loor de wet voorzieL<e bewijsmiddelen, van de omvang van de
grondstoffen, producten of goederen welke
op 9 mei 1940 in het bezit van de lwlastingplichtige waren, en vervolgens tot
toepassing op die voorraden van de cvemiddelde aankoop- of kostprijs van "de
maand december 1939;
Overwegende dienvolgens dat, waar bet
de d<;>or aanlegger betreffemle de provisie
tot mstandhouding der stocks voorgehrachte betwisting afwijst op grond van
de enkele reclen dat « slechts in feite moet
b:sle~ht word~n of de belastingplichtige
che vo6r 10 me1 1940 geen inventaris heeft
opgemaakt in staat is, door alle rechtsmiddelen, vermoedens inbegrepen, de omvang te bepalen van de grondstoffen. vroduct~n en goecl~~·en welke hij hetzij op
9 me1 1940, hetzlJ op 31 december 1939 in
zijn bezit had )), zonder de bepaling van
dezes waarde naar lmn gemidclelde aanIwop- of kostprijs in december 1939 in
acht te nemen, het bestreden arrest aan
deze. provi~~e een beclrag heeft toegekend
dat m stnJd met .d_e bepaling van artikel 6, paragraaf 1, van de wet van 1G october 1945 is vastgesteld;
Overwegcnde dat het middel gegroml is;
Over. het vierde middel, afgeleid ui t de
schendmg van artikel 55, paragraaf 1,
alinea 4, van de samengeschakelde \Yetten betreffende de inkomstenbelastingen,
doordat het bestreden arrest verklaart
d~t beide berichten van wijziging lle nodlge gegevens inhouden, vermits l1et tweede b:richt naar een eerste verwees, en
clat, mgeval verzoeker de inhoud van dit
e.erst.e niet ~1~eer kende, hij de nodige inllchtmgen blJ de controleur kon bekomen,
clan wanneer gemeld artikel nochtans
voorziet, dat een bericht van wijziging
de redenen . client te vermelden, welke
n!lar de menmg van l1et bestuur, de wijzigmg van de aangifte wettigen :
Overwegende tlat de door artikel 55 van
de san1engeschakelcle wetten aan de adlilinistra:tie ·opgelegde verplichtiilg, in de

llerichten van wijziging welke zij aan de
belastingplichtige toestuurt de redeuen
aau te geven· welke de verbetering -van
dezes aaugifte lllijlren te rechtvaarcllgen,
enkel tot lloel strekt de besprekingcn tus"
s:n de administratie en de belastingplichtlge te vergemakkelijken en aan dezc~ toe
te laten tie door de administratie unngevoerde reclenen te beantwoorden; clat cler-halve aan de vereisten nm de wet 1 oldaan worclt, wanneer de belastingpliclltige in de gelegenheicl worclt gcsteld
weze het ook bij wijze van verwijzing
naar een vroeger hem regelmatig tel' Jnmnis gebracht bericht van wijzigmg. de
door de administratie aangegeven I;PJenen te onclerzoeken en te betwisten ·
Owrwegencle dat, nit de regel11~atig
door aanlegger tot staving zijner voorziening overgelegde stukken blijkt dai· de
controlenr der belastingen, in zijn bcrieht
van wijziging van 2G februari l!J.18 de
grondslagen waarop hij zich voorstelde
een aanslag in de extrabelasting; ten laste
van aanlegger te vestigen, ter kennis van
a:tnlegger lwcft gelJracllt; dat hij, inzonderheicl wat de provisie tot instanclllonding der stocks betrof, erin uitdrnkkeli:ik
verwecs naar de beschouwingen welke
hi.i bij een vorig bericht van wijziging
aan aanlegger had medegedeeld; dat, i.utwoord verstrekkend op clit berichr vftn
wijziging· van 26 februari 1\1+8, aanlr~ge;tel',
bij schrijven van 29 fellruari 194S · zijn
eigen berekc,ning van <le belasthare gron'rlslag tegenover deze van de aclmini:.;trntic>
stelde, en, aangaanclt> de provisie tot instan<lhourling cler stocks de redenc11 mmgaf waarom hij oordeelde de bevalhw:
ervan door de administratit> niet te kunnen !Jijtredrn;
Overwegende derhalve dat het lwstrf'<len arrest, door een souvereine broon!t•ling van de bestanclclelen dt>r zank welkl'
niet met de termen van de door aa~1legger
overgelegcle stukken onverenigbaar is
wettelijk en zoncler de in het miclclel be:
cloelcle wetsbepaling te schenden !tecft
knnnen lwslissen dat de aan aa~Iegger
toegcstunr<le berichten van wijziging nlll'
noclige inlichtingen inhielden; dat het
micldel in feite niet opgaat;
Over het vijfcle midclel, afgeleid uit de
schending van artikel 65 van de samcngeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreclen arrest
verklaart dat de beslissing van de directeur volcloencle in rechte en in feite gemotiveercl is omdat zij omstandige reden:n betreffende de voornaamste opwer]nngen vali belanghebbende bevat, dat de
gronrlen cl.er llelastingen nauwkeurig becijferd zijn; clat-in de tabel van de n~r
mogensaangroei klaar . bepaalcl wonlt
welke elementen van het bezit respi·.ctief
op 1 januari 1940 en op 9 october 1H-!4
door de clirecteur weerhonc1en worden on
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in welke mute zij uangerekencl zijn : dan
wanneer noclltans artikel 65 'uitdrukke··
lijk zegt : « De directeur der belastingen
doet uitspraak bij met redenen omklede
beslissing Jl :
Overwegende, enerzijds, dat, zelfs wanneer het llof van beroep de beslissing van
de directeur der belastingen te niet !loet,
cleze vernietiging clan nog cleze van de
aanslag niet meclebrengt;
·
Overwegencle, anclerzijds, dat, bevoegu
om in eerste en in laatste aanleg over llet
uanllangig gemaakt fiscaal gescilil uitspraak te doen, het hof van beroep, wegens llet karalder van openbare orcle van
de belasting, zelf in feite en in rechte, op
groncl van de bestandclelen van de ;>;aak en
binnen de perken van het aanhangig gemaakt geschil het bedrag van de belnstingschuld moet bepalen; dat, welke gebreken ook de beslissing van de directeur
aankleven, het er toe gehouden is de gegi·ondheid na te gaan van de door de
directeur herziene aanslag, welke door
het beroep bij het hof aanllangig wen!
gemaakt;
Overwegende dat het hof van beroep,
in onderhavig geval, op groncl van eigen
motieven, mits enkele wijzigingen die lwt
duidelijk rechtvaardigt, de geldighei.rl van
de aanslag heeft aangenomen;
Overwegende dat het middel del'halve
zonder belang· voorkomt en dienvolgens
niet ontvankelijk is;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden arrest doch slechts in zover het over
de betwisting betreffende de provisie tot
instandhouding der stocks en over de kosten uitspraak gedaan heeft; verwerpt
de voorziening voor het overige ; heYcelt
dat meWing van onderhavig arrest zal
worden gemaakt op de kant van dP gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver0ordeelt aanlegger tot vier vijfde en verweerder tot een vijfcle der kosten; verwijst
de alzo beperkte zaak naar het Hof van
berpep te Gent.
16 november 1955. - 2° kamer. - Voorzitte•· en versla,qgever, H. Vandermersch,
raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijklnidende conchtsie, H. F. Dumon, advocaut-generaal. - Pleiters, HH. Sneyers
(van de Balie van Hrisselt} en Van Leynseele.
·
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KAl\1:ER. -

17 november 1955

1° ARBEIDSONGEVAL. -

0NGEVAL DAT

(1) Verbr., 22 januari 1931 (Bull. en PAsrc.,
1931, I, 44); 30 november 1933 (ibid., 1934,
I, 88); 27 maa1·t 1952 (A,.,., T'erbr., 1952,
~biz. 415).

SLECHTS GEDEELTELlJK DE SCHADE HEEFT BEROKKEND. - RECHT OP DE VOLLEDIGE FORFAITAIRE VERGOEDING.
2° ARBEIDSONGEVAL. - Oon.ZAKELIJK
VERBAND 'l'USSEN EEN TRAUMA'l'ISME EN EEN
ZIEKTE. - SOUVEREINE BEOORDELING DOOR
DE RECH'l'ER OVER DE GROND.
3° ARBEIDSONGEV AL. BESLISSING
WAARBIJ DE FOHFAI'fAIRE VERGOEDING VOOR
BLIJVENDE EN VOLKOl\IEN ONGESCHIK'l'HEID
SEDERrr DE DA'l'UM VAN HE1' ONGEVAL "WORDT

TOEGEKEND. - DESKUNDIG VERSLAG VASTSTELLEND DA'f DE ONGESCHIKTHEID ZICH EERS'f
LATER REEF'!' \'OOHGEDAAN EN DA'l' DE CONSOLIDATIE NIE'l' INGE'l'REDEN IS. - SCHENDING
VAN HET AAN HET DESKUNDIG VERSLAG VERSCHULDIGD GELOOF EN VAN ARTIKEL 2 VAN
DE SAMENOESCHAKELDE WE'l'TEN.

4o OPENBARE ORDE. - AnBElDSONGEYAL. - SHIENGESCHAKELDE WE'l"l'EN. - BEPALING-EN VAN OPENBARE ORDE.

1o In geval van arbeidsongeval is de torfnitaire vergoeding verschttldigd zelfs
indien het ongeval slechts gedeeltelijk
het letsel heett ve•·oorzaalct en indien
de z·ielcte oolc het gevolg is van een unoJ· ..
bestaancle zielceli.i ke toesto.na vu.n het
slachtojjer (1). (Samengeschakelde wet-

ten van 28 september 1931, art. 1 en 2.)

2o De 1·echter ove1· ae grand beoonleelt
souve1·ein in fe-ite het oo·rzalcelijlc verbana tussen de trau-maUsme en de
zielcte waaraan een slachtoffe•· van een
a1·beidsongeval lijdt (2).
3° De besl-issing waarb-ij een tortwitaire
·~:e,·goecling wegens bl-ijvende onvotkomen ongeschiktheid serlert ae aatwn vw11
het ongeval toegelcend worat, schendt
het ueloof dut versclmlrUga is awn een
deslr-untlig verslu.g, ·wcuwozJ zij stc1mt.
alsmede a1·tilcel i3 cle·r samengeschakekle
wetten betreffencle ae vergoediny der
schade voortszwwitenae n-it ae wrbeidsongevallen wannee·r u-it voonnela ve·rsla{! bUflct clat ae ongschiktheid .et:ch
ee1·st late1· heett voorgeclaan en dat de
consoliaatie niet ·in,qet·reaen is.
4° De bepal-in{!en ·van cle snmengesch{l.kelcle wetten bekeffencle de vervoed·iny
aer schacle voortspru:itende ·nit ae a•·bciclsongevallen belangen ae openbare
o1·de aan waar z·ij de vergoeclingen bepaTen clie cum de slachtoffers van ':!-ulke
ongevallen verschnlcligrl zijn (3). !Sa-

mengeschakelde wetten vmi 28 se ptemoer l931, -art. 21.)
(2) Zie verb.r., 13 januari 1955 (An. Ferbt.,
1955, biz-. 358).
(3) Verhr., 7 februari 1946 (A,.,-. Yerbr.,
1946, biz. 52; Bull. en PAsrc., 1946, I, 59) ;
23 september 1948 (A1T. Yetbr., 1948, biz. 437) ;
zie ook verbr., 18 februari 1955 .(ibid., 1955,
blz. 501).
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digen herinnerend, het vonnis onderlijnt
dat de weerslag van het ongeval op de
tegenwoordige ongeschiktheid tot werken
van 100 t. h. op 15 t. h. kan geschat worden; dat het daaruit afieidt dat door een
ARH.EST.
percentage· van tussenkomst van de emoHET HOJP; - Gelet op het bestreden tionele schok te bepalen, zij (de deskunvonnis, op 13 april 195± in hoger beroep tligen) noodzakelijkE'rwijze deze als E'en
gewezen door de Rechtbank van eerste gedeeltelijke oorzaak Yan de pathologische _
toestand \Jesclwuwcl hebten;
aanleg te Brussel;
Overwegencle dat uit cleze lleschouwinOver het eerste middel, afgeleid nit de gen volgt dat het vonnis, verre van het
schending van de artikelen 1, 2, 12, 14 der ongeval te' lleschouwen als enkel de gelesamengeschalrelde wetten betreffende de genheid van het plotseling optlagen van
vergoeding van de schade voortsprnitende een onvermijdelijke toestand van krankuit de arbeidsongevallen, 97 van de Grand- zinnigheid te zijn geweest, aangenomen
wet, cloo1:dat het llestreden vonnis aanleg- heeft dat dit ongeval het ontluiken en de
ster veroordeelt om de gevolgen te dra- verhaasting heeft veroorzaakt van een
gen van de encefalopathie waardoor ver- voorbestaande ziekelijke toestand . welke
weerder aangetast is, omdat, « indien het onderworpen was aan een ontwikkeling
ongeval, op zich zelf, de grondoorzaak waarvan de duur niet met nauwkenrigvan de encefalopathie niet kan uitmaken, heid kon llepaald worden; dnt de rechter
het nochtans als oorzaak van haar nit- de traumatisme als gedeeltelijke oorzaak
bursting en van haar overhaasting client van de pathologische toestand en van de
weerhouden l>, dan wanneer het vonnis, daaruit vloeiende ongeschiktheid tot weranderzijds, met de deskundigen die ver- ken heeft aangezien;
weerder onderzocht hebben erkent dat
Dat hij aldus de toekenning van de
deze cc bestemd was om op onbepaalde forfaitaire vergoeding gerechtvaardigd
tijdperk krankzinnig te worden, cloch dat heeft, welke verschuldigd is zelfs indien
die toestand door de traumatisme en de het ongeval slechts gedeeltelijk de oorhaar vergezellende emotionele schok ver- zaak van de ziekte van het slachtoffer is;
haast is geweest >l, waaruit voortvloeit dat
Dat het middel niet kan aangenomen
het ongeval de oorzaak niet naar de zin worden;
van de wet op de arbeiclsongevallen van
Over het tweede middel, afgeleid uit de
het letsel en van de ongeschiktheid is ge- schending van de artikelen 1317, 1318,
weest, doch enkel cle cc gelegenheid >> ervan 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek,
en dat aanlegster niet verplicht was de 42, 43, 43bis van het Wetboek van burgevolgen ervan te vergoeden :
gerlijke rechtsvordering, 1, 2, 12 en 14 der
Overwegende dat uit het bestreden von- samengeschakelcle wetten betreffende de
nis en uit het verslag van het geneeskun- vergoeding der schade voortspruitende
clig geestesonder.zoek van dokters Moris- uit de arbeidsongevallen, 97 van de
sens en Van Looy waarnaar het vonnis · Grondwet, cloonlat het bestreden vonnis
verwijst blijkt dat verweerder op 26 de- het middel afwijst dat door aanlegster
cember 1951, tijdens de uitvoering van tegen de vordering van verweerder aangezijn werk, het slachtoffer werd van een voerd werd, en afgeleid werd hieruit dat
ongeval waardoor het een kneuzing van het ongeval slechts de gelegenheid is gehet gelaat op de Iwogte van het rechter weest van de ziekte waaraan verweerder
maalbeen onderging, dat pathologische lijdt, wijl haar oorzaak de vroegere
stoornissen min dan acht clagen na het lichaamstoestand van het slachtoffer is,
ongeval uitbraken; clat clie betogingen in om reden dat cc clit onderscheid onverenighet vervolg verergerden en zich geleidelijk llaar is met de geest en cle bewoordingen
vermenigvuldigden; dat, naar de conclu- van het deskundig verslag van dokters
sies van de deskundigen, cc Leon Olemans, Morissens en Van Looy, naar luid waarthans een pathologische toestand vertoont van het ongeval als de oorzaak van de nitmet voorteken van diepe krankzinnig- bursting der ziekte is tussengekomen >> ;
dan wanneer het deskundig verslag uitheicl l>;
Overwegeride dat, steunende op voor- drukkelijk verklaart dat cc er, naar de
meld deskundig verslag en gewag makend strikte betekenis van de woorden, geen
van de door verweerder vertoonde patho- oorzakelijk verband bestaat tussen het onlogische voorbeschiktheden, het bestreden geval waardoor genaamde Leon 'Olemans
vonnis hierop wijst dat ccgeintimeerde getroffen werd en de encefalopathie waar(thans verweerder), blootgesteld was om van hij is aangetast. De deskundigen aanop een onbepaalde periode krankzinnig te nemen dat de traumatisme met een emoworden, doch dat die toestand verhaast is tionele schok ge11aard ging en dat deze de
geweest door de traumatisme en- de emo- uitbarsting van de betoging ener bestaantionele schok welke deze vergezeld heeft >> ; de pathologische toestand heeft vergemakDat, aan de conclusies van de deskun- kelijkt, welke in elk geval zou ontloken
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ZlJn na een tijdperk waarvan het onmogelijk is· de dnnr te bepalen », hetgeen de
nitdrnkkelijke vaststelling nitmaakt van
het feit dat het ongeval de oorzaak van de
toestand van verweerder niet is geweest,
doch de gelegenheid van haar veropenbaring, en dan wanneer de beweerde « oorzaak >> van nitbarsting van een onverrnijdelijke staat van krankzinnigbeid, in werkelijkheid slechts de gelegenheid daarvan
is :
Over bet eerste onderdeel :
Overwegende dat aanleg·ster bij conclnsies beweerde << dat de desknndigen stellig verklaren dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het ongeval en de
encefalopathie waardoor Olemans aangetast is>>;
Overwegende dat nit bet deskunclig verslag blijkt dat, na verklaard te hebben
« clat er, naar de strikte betekenis van
de woorclen, geen oorzakelijk verband
tnssen bet ongeval en de encefalopathie
bestaat >> en alclus de eigenlijke· tranmatisme l1edoeld te hebben, de cleskuncligen
aangenomen hehben, zoals er aan in bet
antwoord op bet eerste middel herinnerd
werd « dat de tranmatisme met een emotionele schok gepaard ging en llat deze lle
uitbarsting van de veropenbaring ener bestaande pathologische toestand heeft vergemakkelijkt welke in elk geval zou ontloken zijn na een tijdperk waarvan het
onmogelijk. is de dunr te bepalen >>; dat de
desknndigen er bijvoegen dat « de weerslag van de emotionele schok op 15 t. h.
kan geschat worden >>;
Overwegende dat de rechter over de
grond onderlijnt dat « die overwegingen
de schijnbare strengheid verbeteren van
het eerste besluit, welke het bestaan van
een oorzakelijk verband ontkent >>; dat
hij, het geheel der conclusies van de desknndigen beoordelende, zonder zich in dit
verband met de hewoordingen van hun
verslag in strijd te stellen, nit die bestanddelen heeft kunnen afleiden dat bet
ongeval, gedeeltelijk, de oorzaak van de
eneefalopathie was; dat hij, aldus, het
geloof heeft geeerbiedigcl clat aan het desknnclig verslag verschnlcligcl is, en op gepaste wijze het bij conclusies van aanlegster voorg·estelcl micldel heeft beantwoord;
Dat het eerste onclerdeel van het midclel
feitelijke grondslag mist;
Over bet tweede onclerdeel :
Overwegende dat de beoordeling van
het oorzakelijk verband tnssen de emotionele sehok welke de tranmatisme vergezelde, « oorzaak der nitbarsting >>, en de
pathologische toestand van het slachtoffer een feitelijk vraagpunt is dat aan
de beoordeling van de rechter over de
grond overgelaten is;

Dat bet tweede onderdeel van het middel niet kan aangenomen worden;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1, 2, 9, 12 en 14
der samengeschakelde wetten betreffende
de vergoeding der schade voortsprnitende
nit de arbeidsongevallen, 1101, 1134, 1317,
1318, 1319 en 1320 van het Bnrgerlijk Wethoek, 97 van de Grondwet, doordat bet
bestrellen vonnis bij bevestiging van bet
beroepen vonnis· verweerster tot bet betaleu van Yergoedingen overeenkomstig cle
wetten over de arbeidsongevallen veroordeelt mits inachtneming van « een blijvende bestenclige ongeschiktheicl sinds de
26" december 1951 », dit wil zeggen sedert
de dag van bet ongeval, dan wanneer bet
vonnis zelf aanneemt dat de oorzaak van
ongeschiktheid welke bet weerhoudt zich
niet ten llage van het licht ongeval clat bet
beschrijft veropenbaard heeft, clan wanneer ·de consoli,datie van de toestand van
het slachtoffer op deze datum niet gebeurde en zelfs niet vaststaande is, gezien de desknndigen beslniten « dat de geneesbaarheid niet kan nitg·esloten worden
en dat de zieke zou dienen aangezet te
worden om zich te laten verplegen », dan
wanneer aanlegster bij conclnsies deed
gelden « dat zij aan geintimeerde (vt'rween1er) vergoedingen uitbetaald had op
grond van een ongeschiktheid van 100 t. h.
gednrende zeven maand ongeveer >> hetgeen door verweerder niet betwist was :
Over de samengevoegde eerste en tweede onderdelen :
Overwegende dat nit het bestreden vonnis en nit de overgelegde stukken blijkt
dat <le rechter over de grond bij bevestiging van het vonnis waarvan boger beroep
a::mlegster veroordeelcl heeft aan verweerder « de vergoedingen overeenkomstig de
bepalingen van de wet over cle arbeiclsongevallen te betalen, mits inachtneming
van een jaarlijks basisloon van 5:1.346 fr.
en een volkomen blijvende ongeschiktheicl
sedert 26 december 1951 »;
Overwegende dat het te dien einde enkel steunt op voormelcl desknnclig verslag,
naar luid waarvan de huidige ongeschiktheid tot werken van belanghebbende
100 t. h. beloopt;
Overwegende, enerzijds, dat bet deskuncUg verslag >ermeldt dat de encefalopathie slechts enige tijd na het ongeval nitbrak; dat de ongeschiktheid dns op de
datum van het ongeval niet geconsolideerd was;
Overwegende, anderzijcls, dat de beslniten van dit verslag niet definitief zijn;
dat · de desknndigen verklaren dat « daar
zij de juiste aard en oorzaak van de door
belanghebbende vertoonde krankzinnigheid niet hebben lmnnen vaststellen, de
-geneesbaarheid dns niet kan uitgesloten
worllen en lle zieke zou dienen aangezet
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Ulil zich tc la ten verplegen ll; dat de deskundigen er bijvoegen dat « zijn toestand
na een termijn van twee jaar zou moeten
herzien worden )) ;
Overwegende dat, door te beslissen dat
tle ongescbiktbeid setlert 26 december 1951,
tlatnm van bet ongeval blijvend en volkomen was, het llestreden vonnis impliciet aangenomen heeft dat de consolidatie
op deze datum verkregen was, dan wanneer, volgens de vermeldingen ntn het
verslag, enerzijds, de encefalovathie zich
op 26 december 1951 nog niet vei'open!Jaanl had en, anderzijds, de deskuncligen
bet vraag];unt van de geneeslmarheid van
!Jelmighebbi::mde voorJ;ehoudend en de
noodzakelijkheid van een nieuw medisch
(mderzoek llij het nerstrijken van een termijn van twee jaar voorziende, er zich
toe beperkt hadden het bedrag en de duur
,;an de tijdelijke ongeschiktheid van het
slachtoffer te b.epalen, alclus elke consolidatie op de datum van het ongeval uitslnitend;
, Overwegende dienvolgens, dat, door aan
n~rweerder de op grondslag van een volkomen blijvende ongeschiktheid sedert
26 december 1951 berekende wettelijke vergoedingen toe te kennen, het vonnis ·de
hewoordingen van het desknndig verslag
waarop het steuncle alsook het geloof dat
i1 ail clit verslag verschulc1igc1 is miskend
beeft, en artikel 2 cler samengeschakelde wetten betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende nit de arheiclsongevallen gescbonden heeft;
Overwegende dat de bepalingen van gezegcle wetten de publieke orcle aanbelangen en het micldel dienvolgens voor de
eerste maal v66r het hof mag opgeworpen
worden;
Overwegencle dat het eerste en l1et
tweede onderdeel van het midclel gegrond
zijn; dat de gegronclheicl van de eerste
twee onderdelen van llet middel alle vo01·wer11 aan het omlerzoek nm bet derde
onderdeel ontneemt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch enkel voor zoveel het
beslist dat de vergoetlingerr, welke het
aanlegRter veroonleelt bij toepassing der
samengesclutkelde wetten !Jetreffende de
yergoelling der scbade voortspruitende nit
rle arbeidsongevallen aan verweerder te
hetulen, berekencl zullen worden mits
inacbtneming van een volkomen blijvencle
ongescbiktbeid seclert 2() december 1951.;
llen~elt dat melding Yiln onderhavig arrest
zal gcmaakt worden op cle kant van het
gecleeltelijk .vernietigd vonnis; verwijst de
aldus ·lJeverkte zaak naar cle Rechtbank
van eerste aanleg te Nijvel zetelende in
hoger beroep; en, gelet op de wet van
20 maart 1948, veroonleelt aanlegstt:>r tot
de kosten.

17 november 1955. - 1• kamer. - Voor.
zitte·r, H. Wouters, .eerste voorzitter. :__
Verslaggever, H. Gilmet. - GeUjlcluidende conclusie, H. Paul l\'Iahaux, advocaatc
generaal. - Pleiters, HH. clella Faille.
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le

KAMER. -

MIDDELEN

17 november 1955
TOT

VERBREKING.

BURClERLIJKE ZAKEN. PENSIOEN VERSCHULDIClD AAN EEN ECH'l'GESCHEIDEN ECHTGENOOT, VOOR RET ONDERHOUD DER KINDEREN
WIER BEWAKING HIJ HEEFT, BESLISSING
VAN DE EERSTE RECH'l'ER WAARBIJ DIT PENSIOEN MET lNACH'l'i'>KlHNG VAN DE INKOMSTEN
VAN DIE ECfiTGENOOT WORDT VASTGESTELD. JVIIDDEL D~T DE RECH'l'ER IN HOGER BERQEP
YERWIJT ME'l' DEZELFDE INKOMSTEN REKENING TE HEBBEN GEHOUDEN. MID DEL DAT
NIET AAN DE HECHTEH IN HOGER BEROEP
OYERGELEGD VfERD. NIEU'V MIDDEL.

Is nie·nw en elm-halve niet ontvankelijk
het mirlrlel waarbij de rechter in hogm·
ueroep ve1·weten worrlt het aan een
echtgesche·irlen echtgenoot versch llldirtrl
onrle·rhoudsgeld voo1· het onlle1·honrl aer
Tcincleren tvie1· bewaking hij heeft, met
i:nncT1 t-nemin{l inzonlle1·he·ill vnn lle inkomsten vnn deze echt{lenoot vastqestelcl te hebben, llwn wanneer de eerste
·rechter met dezelfde inlwmsten 1·elcen·ing
r1chonrlen heeft en het middel aan de
rechter in hager beroep niet O'Uergelegcl
werll (1).
(COLLE EX MATHIEU, '1'. MATHIEU.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, OIJ 13 j nli 1954 gewezen cloor het
Hof van beroep te Luik;
Over het tweecle miclclel, afgeleicl nit
de schending van de artikelen 203, en voor
zoveel als noclig, 205 en 207 van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van cle Grondwet,
doordat het bestreden arrest l1et bedrag
der uitkeriilg tot onderhoud voor elk cler
twee kinderen op 2.000 frank heeft vastgestelcl, om reden dat << de vader en cle
moeder gezamenlijk schulclenaars zijncle,
naar luid van artikel 203, er in aanmerking client genomen clat de bijdrage van
de moecler vermeerdert zo haar inkomsten
aanzienlijker worden ll; dan wanneer verweerder, in zijn hoedanigheid van vacler
der twee kincleren en tot betaling van cle
uitkering tot onclerh.oucl gedagvaard, tot
l1et geheel van gezegcle uitkering tot one
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1954, biz. 28).
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derhoud verplicht is, en dan ·:JlVanneer de
inkomsten van eerste aanlegster, tegen
wie geen enkele eis tot betaling ingesteld
was geweest, niet in aanmerking kunnen
genomen worden om het bedrag van de
door verweerder te betalen uitkering tot
onderhoud te verminderen en dan wanneer het bestreden arrest, dooi· het bedrag van de door verweerder te betalen
uitkering tot onderhoud te verminderen
om reden dat de inkomsten van aanlegster vermeerderd waren, zonder dat enig·e
eis tegen deze gesteld werd, de in hetmidllel aangeduide llepalingen alclus geschonden heeft :
Overwegende dat aanleggers llij hun
conclusies in hoger beroep, in principe,
niet gecritiseerd hellben dat de eerste
rechter rekening had gehouden met een
uanzienlijkere tussenkomst van de moeder in de .onuerhonds- en opvoedingskosten van de kinderen; dat zij overigens
zelf, de verbetering van de toestand van
de inoeder, zoals de verbetering van die
van de vader hellben ingeroepen om daaruit af te leiden dat het lledrag van de uitkering tot onderhoud ten laste van de vader aanzienlijk diende vermeerderd;
Dat het middel nienw, en, clienvolgeils,
niet ontvankelijk is;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1293, 3°, van het Burgerlijk
Wetboek, 581 en 582 van het vVetlloek
van bnrgerlijke rechtsvordering, doordat
het bestreden arrest << het vonnis waarteg'en beroep llevestigll lweft onder de enkele verbetering dat de aan de kinderen
verschuldigde uitkering tot onuerhond
volgens de onderscheidene datums verminderll zal worden : 1° van 5.000 frank
op 4.000 frank, 2° van 2.500 frank op
2.'000 frank >> en, dienvolgens, gezegd heeft
<< dat die uitkeringen tot onderhond bij
voorbaat i,n han den en woonplaats van·
de respectieve verweerders betaalbaar zijn
en dat alle sommen welke aan verweerster Golle nit dien hoofde nitlletaald zontlen geweest zijn in mindering znllen komen », zonder het door aanleg·gers bij regelmatig genomen conclnsies aangevoerd
middel te lleantwoorden, waarbij staande
werd gehouden << dat cle eerste rechter in
een wat omlnidelijke overweging, de
vergelijking heeft schijnen aan te nemen
in omlerha vig geval ((( zegt dat die· nitkeringen tot o:Iiderhoud bij voorbaat in
handeu en woonplaats van respectieve
verweerders betaalbaar zijn en dat alle
sommen welke aan verweerster Golle nit
dien hoofde zouden uitbetaald geweest
zijn in mindeJ:ing znllen li:omen ») ; dat de
eerste rechter het principe geschonden of
miskend heeft van het artillitl 1293, 3°,
van het Burgerlijk Wetboe!', dat ten
stelligste de vergelijking . uitsluit; dat
er te dien opzichte kracht' van gewijsde
I'EHllR., 1956. 14

bestaat (zie arrest van het Hof te Luik
dd. 24 januari 1948, tussen dezelfde partijen, hetwelk uitdrukkeli,jk zegt : << wat
het pensioen ad lUem en de uitkering tot
levensonderhoud betreft, zal er tegen appellante geen vergelijking kunnen ingeroepen worden»); dat, de hierboven aangeduide overweging interpreterend zoals
appellanten het doen, geintimeerde (verweerder) sedert de uitspraak van het vonnis (18 juni 1953) alle betaling aan zijn
gewezen echtgenote en aan zijn dochter
heeft gestaakt; dat er dus aanleiding
llestaat tot hervonning, bijzomlerlijk over
dit punt dat door de eerste rechter niet
uitdrukkelijk bedoeld is geweest en in
zijn beslissing niet met redenen omkleed
werd » (eerste onderdeel), en, dan wanneer, zoals aanleggers in verbreking
het uitdrukkelijk llij conclusies staande
hieltlen, het vonnis, door te beslissen dat
alle a an aanlegster ui t dien hoofde betaalde sommen in vermindering van de
nieuw vastgestelde uitkering tot onderhoitd zouden komen, aldus een vergelijking heeft gesteld tussen, enerzijds, de
schuldvordering van verweerder wegens
teveel betaalde sommen ingevolge .de door
)let llestreuen arrest uitgesproken vermindering, en anderzijds, de door het arrest bepaalde schnldvorllering tot levensonderhoud van aanleggers vergelijking
welke llij artikel 1293, 3°, van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten was (tweede
onderdeel), doordat het bestreden arrest,
door de vergelijking tussen de vordering
tot levensomlerhoull van a::mleggers en
de schnldvordering van verweerder nit
te spreken, zonder het door aanleggers
nit artikel 1293, 3°, van het Burgerlijk
Wetboek uitgesloten was (tweede onderdeel), doordat het llestreden arrest, door
de verg-elijking tussen de vordering tot
levensonclerhoud van aanleggers en de
schuldvordering van verweerder nit te
spreken, zonder het door aanleggers nit
artikel 1293, 3°, van het Burgerlijk Wetboek afgeleid micldel te beantwoorden,
de in het middel aangedi1ide wetsbepalingen geschonden heeft :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de eerste rechter, het
lledrag van het door verweerder vo01: het
onclerhoud en de opvoeding· zijner kinderen te betalen pensioen verminderend, lleslist heeft dat alle sommen die aan aanlegster Golle uit dien hoofde zouden betaald geweest zijn in mindering zullen komen ·
o,;erwegende dat aanleggers bij conclusies in hoger lleroep, aangevoerd hadden
llat de eerste rcchter daanloor l!et principe geschonden of miskend had van artikel 1293, 3°, van het Burgerlijk Wetboek,
dat de vergelijking van elke schuld nit
·oorzaak van levensonderhoud uitsluit en
niet vatbaar voor beslag- verklaard;
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Overwegende dat het bestreden arrest
zonder dit verweer te beantwoorden, de
beslissing van de eerste rechter bevestigt,
behalve dat het de aan de kinderen verschuldigde uitkering tot onderhoud vermindert; dat wegens dit gebrek aan antwoord op de conclusies, het bestreden arrest artikel 97 van de Grondwet &cbenut ;
Dat het eerste onderdeel van het middel
gegrond is;
Om die redenen, verbrcekt het bcstreden arrest, docb enkel voor zoveel het
bij bevestiging van het vonnis waartegen
beroep beslist, uat alle sommen die
nit clien boofde aan verw£erster t;olle,
bier aanlegster, betaald zouden gewteest
zijn, in mindering van de te betalen levensonderhonclpensioenen zullen k omen;
verwerpt de voorziening voor het overige;
beveelt da t melding van onderba vig arrest zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; reroordeelt aanleggers tot de helft 1ler kosten en verweerders tot de wederhelft ;
verwijst de aldus !Jeperkte zaak naar bet
Hof van beroep te Brnssel.
17 november 1955. - 1e kamer. - Voorzittet·, H. Wouters, eerste voorzitter. Versla,qgever, H. Neveu.- G-elijlcluidende
conclusie, H. Paul J\ilahaux, advocaat-g·eneraal. - Pleiters, HH. Van Ryn en De-

lacroix.
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KAMER. -

2° De verhmtrtler, clie de hernieuwing van
een handelsh~wt· heett geweigerd om.
het goed zelf te betrelcken en die zijn
voot·nemen n·iet b'ionnen de zes maanden
en in de loop van minstens twee jaar
ten uUvoer bTengt, is re·r,qoeding vet·schttldigd aan de hmwcle·r indien hij
niet van een gewichUge t·eden doet
bUjken,· hij moet aaa;renteyen niet van
toeval ot oveTmacht doen bl'ijlcen (1).

(Wet van 30 april 1951, art.
en 25, 3°.)

1~,

I, 1 o

3° TVanneet· de vet'h'llunlm· met het oogmerlc het verh~f;twcle goea persoonlijlc te
bewonen, we·i,qert een hanllelshmw te
hernienwen, beooTdeelt de rechter over
de ,qroncl souverein in feUe h et be8ta.an
en de yewichtigheia van lle tot rechtvaanligin,q van ae niet-uitvoe1'inq •Uffin
(Ut voonwmen aangevoe1·ae reden.
De vaststeruny aoor cle verlzuurde·r. na
de ontnf;~m·ing van cle huurdet·, van het
yeborelc fle'r lolcalen, kan naar gelan,q cle
ornstancli,qheden een gewichUge rea.en
uUmaken, zelfs ind·ien het hem ni.et
vollcomen onmoyeUjk zou yeweest zijn
llit rJebrek v66T fle weige'l'ing van cle
her·niemoin,q te ontdekken.
(LAERJ\IANS, T. DEFAYS.)
ARREST.

17 november 1955

1°

HUUR, HANDELSHUUR. WEIGERING
DE HUUROVEREENKO.HST TE HERNIEUWEN
MET HE'f OOG.MERK HE1' GOED PERSOONLIJK
'l'E BEWONEN. GEBREK DER PLAATSEN DIE
DERGELIJKE BETREKKING VERHINDERT.
BEOORDELING DOOR DE RECHTER OVER DE
GROND.

2°

HUUR. HANDELSHUUR. VERHUURDER DIE DE HERNIEUWING WEIGERT OM DE
PLAATSEN ZELF TE. BE'fREKKEN. VERHUURDER DIE DIT VOORNEMEN NIE1' TEN UITVOER
BRENGT. VERHUURDER DIE BEWEERT GEEN
VERGOEDING AAN DE HUURDER VERSCHULDIGD
TE ZIJN. NODIGE RECHTVAARDIGING.

3°

HUUR. HANDELSHUUR. WEIGERING
DE HUUROVEREENKOJ~,IS1' 'fE HERNIEUWEN
MET HET OOGMERK HE'l' GOED PERSOONLIJK
TE BEWONEN. GEWICHTIGE REDEN WELKE
DE NIET-UITVOERING VAN DIT VOORNEMEN
RECH'l'V AARDIGT. J3EOORDELING DOOR DE
RECHTER:

1 o De rechtet· ove·r ae

g~·ond OO'I'(leelt souverein in teUe of het gebrek waat·door
een gedeelte van een onroerend goed is
aangetast de betrelcking verhintlert met
het oog waarop de verh·umrder de hernienwin,q van de handelsh'llurovereenlcomst heett geweigerd.

RET HOF; ____: Gelet op bet be~tre<len
vonnis, op 22 januari 1955 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van cerste
aanleg te Brnssel;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1101, 1134, 1148, 1302, 1303, 1315,
131!:0, 1320 van bet Bnrgerlijk vVetlJoek,
1, 13, 14, 25 llijzonderlijk 3°, 33 van de
wet van 30 april 1951, op de handdsbunrovereenkomsten, doordat bet bestre<len
vonnis, vaststellend dat verweerder llet
goed nit wiens bezit bij aanlegster ontzet
had om het zelf te bewonen niet betrokken heeft, nochtans aan· aanlegster de in
dit geval door de wet voor.ziene vergoedingen weigert toe te kennen, om reden
dat verweerder het niet betrokken beeft
wegens een gewichtige reden, de deskundige oordelend << dat bet verbliji in de
ondergrond voor verweerder nadelig is »
boewel <<cUt besluit voor de beneclt>nver·
dieping niet geldt » en dat << de onmogelijkbeid om een deel van het appartement
te bewonen praktiscb de onmogelijkheid
meclebracbt om dit gebeel te !Jctrekken l>,
zonder de door aanlegster genomen conclnsies te beantwoorden, dan wauneer
deze deed gelden dat << verblijf ll en « he- - - - - - - · - - - - - - - - - ..- -

(1) DE PAGE, Oommentah·e de la loi du
30 avril 1951, n• 794, 0, biz. 107, en nota 2.
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woning '' geen zelfde betekenis hebben,
dat (( zo de ueskundige besluit dat de g·ezondheidstoestand van de H. Defays ePn
verblijf van ten minste twee jaar in de
·lokalen van de benedenver<lieping in ondergrond nadelig en tamelijk gev1wrlijk
voor hem maakte, dit besluit niet geldt
voor een . verhoogue benedenveruicping
<< Pn dat verweerder '' eigenaar van bet
litigieus onroerend goed niet redelijk zou
kunnen staande houden dat hij aan p:pi"ntimeerde opzegging had gegeven om in tle
ondergroml van zijn onroerend got>d te
leven, dat die ondergroml slecht verliellt
en verlucllt is en dat clie lokalen aan een
mens van verweerders stand niet tot woning Jnmnen dienen :
Overwegende dat niet blijkt dat de eonelusies van aanlegster onder de Lwwoordingen « verblijven ,,, « betrekken lJ, « lcven ll, « tlienen tot woning lJ enig onuerscheid zou voorgesteld llebben welkP het
bestreden vonnis had moeten onderzoeken
en verkeertl zou begrepen hebben en aldus
het aan de akten verschuldig·d geloof zou
geschonden hebben;
Overwegende dat naar de vaststellingen van het vonnis het litigieus appartement nit een ondergrondse benedenvertliep en nit een verhoogcl benedenverdiep bestond, dat de conclusies staande
hielden dat de onmogelijkheid om in een
van hen te verblijven niet belette in de
andere te wonen, en, tlienvolgens, tle
niet-betrekking van het geheel niet rechtvaardigde;
Overwegende dat bet vonnis op gepaste
wijze op die aanvoering· antwoordt, door
in feite vast te stellen dat 'de onmogelijkheicl om een deel van het appartement te
bewonen praktisch deze medebracltt. om
het geheel te betrekken; dat het himwn
de macht van de rechter over de groml
vult in feite en dienvolgens sou verein te
beoordelen of het gebrek waardoor een
gedeelte van een onroerend goed is unngetast de betrekking verhindert met Let
oog waaro11 de verhuurder de hernieu·
wing van de huurovereenkomst hatl geweigerd;
Dat het geen enkel onderdeel van het
middel kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid nit tle
schending van de artikelen 1101, 1134,
·1148, 1302, 1303, 1315 van het Burgerlijk
Wetboek, 1, 13, 14, 25, bijzonderlijk in
zijn 3°, 33 van de wet van 30 april 1951
op de handelshuurovereenkomsten, 97 van
de Grondwet, doortlat het bestreden vonnis verweerder in verbreking, die nanlegster nit het door haar gehuurd goed
gedreven had om het zelf te betrekken,
vrijstelt van de verplichting het gehuurd goed te betrekken of de wettelijke vergoeding wegens niet-betrekking
te betalen, nit hoofde van een gewichtige reden, bestaande in zijn gezontl-

lieidstoestand welke hem zou hinderen
vochtige lokalen te bewonen, en het door
aanlegster aangevoerd middel afwijst,
waarbij zij deed gelden dat verweerder
geen na het aangaan van zijn verbintenis
ontstaan toeval of overmacht bewees om
reden dat « niets toelaat te zeggen dat
appellant (hier verweerder) zich rf•keuschap heeft kunnen geven van de werkelijke vochtige toestaml der litigieuze
plaatsen vooraleer aan ge!ntimeenle (ltier
aanlegster) opzegging te geven )J, dan wanneer, verweerder, waar hij het toeval, de
overmacht of de gewichtige reden aanvoerde om zich dam·om van zijn verbintenissen bevrijd te beweren, niet enkel het
bestaan van die overmacht of dit toeval
hoefde te bewijzen, doch nog het ontstaan
ervan na de totstandgekomen verbintenis,
gezien een voorbestaande toestand niet
het toeval of de gewichtige vrijstellende
reden kan uitmaken, zelfs indien de
schuldeiser, die bij de eis tot vrijstelling
als verweerder optreedt, niet kan bewijzen dat de schuldenaar deze toestand
heeft moeten kennen vooraleer hij de verbintenis aanging :
Overwegende dat het vonnis er zi'-'11 nict
toe beperkt te verklaren tla t « niets toelaat te zeggen dat de Terlnmrder zich
rekenschap moest geven van de vochtige
staat der litigieuze goeueren Y(Jnrnleer
opzegging aan de huurster te gevlm Jl,
doch vaststelt dat « de verhuurder enkel
nadat de lmurster het goed verlaten
had heeft kunnen verwezenlijken dat werken nodig waren, en enkel nadat hij ze
betrokken had lleeft kunnen verwl,zenlijken dat het onmogelijk was om daarin te
verblijven )) ;
Overwegende dat, naar luid van artikel 25, 3°, van de af<leling van het Burgerlijk Wetboek bevattende de bijzondere
regels eigen aan de handelshuurovereenkomsten (wet van 30 april 1951), de verlmurder die binnen de zes maanden en in
de loop van minstens twee jaar het voornemen niet ten uitvoer brengt met het oog
waarop hij de hum·der heeft kunnen uitwinnen, in principe de bij het vorig lid
yoorziene vergoeding verschuldigd is,
doch daarvan vrijgesteld is indien hij
een gewichtige reden doet blijken; dat die
bepaling niet vereist dat de verhuurder
van toeval of overmacht doet blijken;
Overwegende dat de rechter over de
grond souverein in feite het .hestann en
de gewichtigheid van de aangevoerde reden heoordeelt; dat hij de in het middel
bedoelde he11alingen niet schendt door te
beslissen dat, volgens de omstandigheden,
de vaststelling door de verhuurder van
een gebrek der lokalen na de ontruiming,
een gewichtige reden uitmaakt zelfs
indien het hem niet volkomen onmogdijk
zou geweest zijn dit gebrek v06r de weigering van de hernieuwing te ontdekken;
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Dat geen enkel onderdeel van het middel kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzienilig; veroordeelt aanl<'gster tot de koRten.
17 november 1955.- 1" kamer. - Voo-rz'itte-r, H. Wouters, eerste voorzitter. Ve-rslaggeve1·, H. Sohier.- Gelijkl'lf.iclenrle
oonol·usie, H. Paul Mallaux, advocaat-generaal. Ple-ite-rs, HH. della Faille
d'Huysse en De Bruyn.
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1° REDENFJN DER VONNISSEN EN
ARRESTEN. lNKOMSl'ENBELASTINGEN.
- ]]Is ER TOE S'l'llEKKENDE EEN SCHULDVORDERING Ul'l' DE BELAS'l'BARE WINSTEN TE
DOEN VERWIJDEREN. - JVliDDEL AFGELEID Ul'r
RET NIET BESTAAN VAN DIE SCHULDVORDERING
IN DE LOOP VAN HE'!' BELAS'l'BAAR TIJDPERK.ARREST DA'l' VOORHOUDT DA'l' EEN TWJ.JFELACHTIGE SCHULDVORDERING ALLEEN KAN AFGETROKKENWORDEN WANNEER ZI.J ONVERHAALBAAR BLIJKT EN OAT EEN LATERE BETALING
AANGE'l'OOND

HEEF'l'

DA'f

DIE

SCHULDVOR.DE-

RING ZEKER WAS.- AR.REST DAT NIE'l' NADER
BEPAALT WANNEER DIE SCHULDVORDERING ONTSTAAN IS. - NIET GEMOTIVEERD ARREST.
2° BELASTINGEN. - INKOMS'l'ENBELASTINGEN. - FlX'l'RABELASTING. - VRIJ ACTIVA
OP 10 MEI 1940. - NATUURLIJKE PERSOON
BEWEBEND DA'l' ZI.JN VRJ.J ACTIVA OP
10 MEl. 19!0 HOGER WAS DAN HETGEEN ARTIKEL 3, PARAGRAAF 2, 1°, VAN DE WET VAN
16 OCTOBER 1945 TOELAA'l' 'l'E VElUIOEDEN. BEWIJS TEN LASTE VAN DE BELASTINGPLTCHTIGE.

1° Is niet ·re,qelmat-ig gemotiveenl het at·t·est clat het becl·rag va·n een sch·n7llvorclering oncler cle belastbat·e winston lwhonclt en hot miclclel vet·we-rpt waa-rbij
cle belast-inmJliohtige cleecl gelclen aat cle
schulclvonlet·ing niet in de lootJ van 11 et
belastbaa·r tijclperlc beston£l, zich er toe
bepe-rlcencl e·r op te wijzen, enet·zijtls rlat
een twijfelaoht-ige sehulavonler·ing enlcel
111-a-[J afgetrokken wonlen vnn cle ·inltomsten vnn het clienstjnnt· in de loop waa.t·vnn is gebleken dat zij voorgoea om;e-rhaa.lbncw is gewonlen en, nnde-rzijds, rlnt
cle lcttere betnling nnngetooncl heejt dat
1Ue schulrlvm·cler·ing zelcer ~vas, zoncler
ann te ll'llillen op welk tijclstip zij ontstaa.n wa.~ (J).
2o W annee·r een awn cle extra be last-ing onclerhevige nctt·u.u-rli.ilce persoon beivee-rt
clat zijn v-rije a.etiva 011 .lO mei 1910 ilnt-

gene rlctt cwt-ilcel 3, pa-ragrnetj 2, 1°, van
cle wet· vnn 16 oetobe·r 19-i{i toestant te
vermoeclen te boven gingen, behoo1·t het
nnn cUe ·tJersoon cle 1'eoht·vna1'lligencle
elementen. tet· bepnl-iny van het berlntg
van clie nctiva over te leg_qen (2),

(KINAHD-MlGNON,
MI'IIS'l'ER

'1'.

VAN

BELGISCHE S'l'AA'f,
FINANCii<:N.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestrctlen
arrest, op 26 juni 195± gewezen door !Jet
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleitl uit de
schending van artikel 97 van de Grouclwet:
Overwegemle dat aanlegger in ue door
hem v66r het hof van beroep geuomen
conclusies deed gelden dat er nanleilling
was om nit de belastlmre winsten een som
van 21.9RG frank te verwijderen, wf>lke in
1948 door !let Claims Office aait aanleg~·er
betaald was geweest als schadeloosstelling voor cle door het Amerikaans leger
in 1944 aan zijn onroerencl goed veroorzaakte schade, dat hi.j tot staving van
zijn eis erop wees dat op 31 december 194±
geen vaste schuldvordering ontstaan was;
dat het princiep zelf van de vergoeding
van de door het Amerikaans leger veroorzaakte schade alsdan onzeker was, evenals de som welke zon kunnen bekomen
worden; dat er op 31 december 1944
slechts een hoop bes tond die slechls in
1948 een zekerheid werd;
Overwegende <lat llet arrest zicll t-rtoe
beperkt er op te wijzen, enerzijds. llat
een twUfelachtige schnldvordering enkel
als bedrijfslast · mag worden afgetrokken
van de inkomsten van het dienstjanr in
de loop waarvan is gebleken clat zij voorgoed onverhaalbaar was geworden, en
anderzijds, dat de latere feiten aangetoond hebben dat zij zeker was, zonder
antwoord te verstrekken, enerzijds, op
het midclel waarbij aanlegger deed gelden dat clie schuldvordering op 31 december 19H niet bestond en zonder, anclerzijds, nuder te bepalen op welk tijdstip
die schnldvordering zon bestaan hebben;
Dat het middel gegrond is;
Over llet derde micldel, afgeleid Hit de
scllencling van artikel 2279 van het Burgerlijk ·wetboek, doordat, om de getui_geniRs<'n t0 Vf'rW<'l'l1en welke betreklnng
heblJen op het bezit, door aanlegger en
zijn echtgenote, hij de aanvang van het
jaar 1940, van een grotere som clan
125.000 frank, het arrest hierop st0nnt

vorclering ontstaan is. Zie verbr., 22 maart
1955 (B<tll. en PASIC., 1955, I, 813).
vorderi_ng zijn, in de regel, onderworpen aan
(2) Zie verbr., 6 october 1953 en 22 juni 1954
de belasting voor het ja;tr waarin die schuld- , (Arr. Vm·ln·., 195i, biz. 77 en 693).
(1) De winsten voortkomende van een schuld-

-213dat « de sommen welke de belastingplichtige en zijn echtgenote op dat tijdstip in
hun bezit hadden hun door derden kunnen toevertrouwd geworden zijn >J, dan
wanneer, krachtens artikel 2279 van het
Burgerlijk Wetboek, voor roerende goederen het bezit als titel geldt, wat ertoe
leidt te beslissen dat aanlegger en zijn
echtgenote ingevolge een wettelijk vermoeden en tot bewijs van het tegendeel eigenaars moesten gel].cht wunlen
van de sommen welke zij in 1!140 in ll un
bezit hadden :
Overwegende dat de aan de extrn belnsting onderhevige natuurlijke persoon, die
beweert dat zijn vrije activa op 10 mei
1940 datgene dat artikel 3, paragranf 2,
1°, van de wet van 16 october 1945 toelaat
te vermoeden te boven gingen, de rechtvaardigende elementen ter bepaling van
het bedrag van dte activa behoort over te
leggen;
Overwegende, in dit opzic)lt, dut het
arrest de door aanlegger voorgebraellte
getuigschriften onderzoekt; dat llet t'rop
wijst dat dit bewijsmicldel ter zuKe sleehtr.;
met de grootste omziehtigheid dient aangenomen te worden; dat immers « de feiten waarover de getuigsehriften lopen
meer dan acht jaar geleden plaats badden ''• « dat de omstandigheden niet aangegeven zijn waarin de echtgenoten bij de
toentertijd voorgekomen gebeurtenissen,
van ellmar weggegaan zijn en daarna elkaar teruggevonden hebben, clat eindelijk
dergelijke getuigscllriiten vaak uit inscllikkelijkheicl afgeleverd worden '', en
dat derllalve « cle administi·atie terecllt de
voorkeur era an gegeven heeft haaf· o 1-ertuiging aan cle hand van objectieve en
vaststaancle gegevens te vormen >>;
Overwegende dat deze beschouwingen
over de bewijskrachtige waanle en de opreclltheid van de hem voorgelegde getnigschriften tot cle souvereine beoorcle!ingsbevoegdheid van de rechter over cle growl
behoren;
Overwegencle clat het arrest, vervolgcns,
zonder in clit opzicht gecritiseenl te worden, de objectieye en vaststaande p;egevens welke het opsomt beoordelencl, dar:ruit afleidt clat aanleggers -vrij bezit bij
het begin van het belastbaar tijclp@rk ~iPt
groter was clan clatgene hem door cle administratie toegeschreven werd;
Dat deze beweegTellenen volstaan om
het dispositief van het arrest· wettelijk
te rechtvaanligen;
Dat llet miclclel, ltetwelk slecllts ookumt
tegen een der red en en waarom de recll ter
over de groncl beslist cle door aanlcg~er
overgelegde getuigschriften niet in ncnt te
nemen, te weten << da t sonimen wellw de
belastingplichtige of zijn eclltgenore in
lnm l>ezit zouden gehatl hebben hun, alt)lans gecleeltelijk, door derclen kunnen

toevertrouwd· geworclen zijn Jl, een overtollige overweging van llet arrest eritiseert en bijgevolg niet ontvankelijk is;
Om die redenen, en zonder a ell t te slaa n
op het tweede middel hetwelk insgelijks
strekt tot verbreking van het arrest in
zover het over de vm·dering van aanleg·ger tot aftrekking van 21.986 frank van de
belastbare inkomsten uitspraak gedaan
heeft en op het vierde middel, betreffende de veroordeling tot het totaal der
kosten, welke ingevolge cle verbreking
van het arrest nm yoorwerp ontbloot i:;.
verbreekt het bestreden arrest, doch enkel
in zo,'er het onder de belastbare winsten
de schuldvordering van 21.986 fr. rekent
welke door llet Claims Office in 19-iS nan
aanlegger betaald werd, en in zove1· hPt
aanlegger tot de kosten veroordeelt; beveelt dat melding van onclerhavig arrest
zal gemaakt worden op fle kant vnn de
gedeeltelijk vernietigfle heslissin!!: ; verwijst de aldus beperkte zaak narr J,et
Hof van beroep te Brussel; veroordeelt
verweercler tot twee derden en aanlegger
tot het overblijvende clerde cler kosten.
18 november 1955. -
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BELASTINGEN.
INROMSTENBELASTINGEN. EX'l'RABELASTING. AFTm;K YAN
DE DOOR PARAGRAAF 6 VA:-.1 ARTIKEL 5 VAN
DE WET VAN 16 OCTOBE:l. 1£,[5 \'OJHZIEXE
REFERENTIEWINST, AFTREK ONDER. YODRW AARDE YAN DE UJTOEFENUW YAN EEN BEROEPSBEDRI.TI'IGHEID TI.TDENS HET BELAS'l'BAAR 'l'I.TDPERK. BER.OEPSBEDRT.JYIGHEID
\VELKE ZO\\TEL IN DE Ul'l'OEli'ENING VAN EEN
VRI.J OF EEZOLDIGD BEROEP ALS IN EEN NI.TYERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBEDRI.JF.
BES'l'AAN KAN. AFTREK MITS RET BEWI.JS
DAT DE BEROEPSBEDRI.TYlGHEID VAN DE BELASTINGPLICH'l'IGE VAN AARD WAS DE BELAS'l'BARE INKOMSTEN YOOH'l' 'rE BRENGEN.

Inclien het we·rkelij/.; uitoetenen van een
bcroepsbed1·ijvigheid als voon.oaarde tot
nttrek.Jdng ·vwn rle forfaitn·ire refe1·ent-ie·w·inst, voo·rzien floor 1Ja1·a.rwaaj' (j 1JWJI.
artikel 5 van de wet ·ntn .16 october J9.j;)
vere-ist is, lean <leze lieroepsberl1'ijv·irJhe1rl niet alleen in ni.i·verlwids-, hanrlel8oj' landbouwactiv'iteit, lloch ool;; in de
1ritoejening van een vrij beroep of vnn
een 1net loon ve·rgolrle11 beroep bestaan.
i nrlien de belastingpz.ichtige bewijst rlnt
tle belastbare inlcomsten ttit die bedrij-

-214· v'ighe·id ku.nnen voortlcomen· (1) (2). (Wet

de schenker te bepalen indien hij gl'ken!l
is, wat ten deze het geval is, uaarclien de
schenker, naar luid van het arrest, de
zoon Jean Hembise is; 3° en doordat uit
het bestredeu arrest niet duiuelijk lllijkt
(HEMniSE EN ~'HIRY, •.r. BELGISCHE STAAT,
aan wie de stock goederen bij de aanvaug
MINISTER VAN FINANCIEN.)
van het belastbaar tijdperk toebeh0orcle,
vermits, zo de valier Hembise het bezit
ARRES~'.
ervan in 1939 niet ter verantwoording van
' zijn belastbare acUva mocht inroepen, reHET HOF; - Gelet op het llestreden kening ermede moest gellouden wonl!•n
arrest, op 30 juni 195! gewezen door het ten gunste van de zoon .Jean Hembise, en
Hof van beroep te Brussel;
doordat, indien de stock in Hi37 door cle
Over het eerste middel, afgeleid nit vader aan de zoon overgelaten werd, zulks
ue schem1ing van de artikelen 97 van de enkel is kunnen geschieden voor een prijs
Grondwet, 1, 2, inzonderheid paragr:1fen 4 welke in het bezit in 1939 van vader
en 5, 4, 5, inzonderheid paragraaf 6, lid 1, Henri Hembise zou moeten teruggevonden
en paragraaf 7, lid 1, van de wet van worden, en doordat, in elk geval, zo geen
16 october 1945 tot invoering van een
prijs betaald werd, de waarde van de
extrabelasting op de in oorlogstijd he- stock aan de zoon Hembise ten goede
haalde exceptionele inkomsten, wiusten moest komen en van zijn activa in 1944
en baten, gewijzigd bij artikel 1 van de afgetrokken worden :
wet van 30 mei 19!9 betreffende dezclfde
Overwegende, ten aanzien van het et•rbelasting : 1° doordat het bestred0r1 ar- · ste ondercleel van het middel, da t het
rest op tegenstrijdige reclenen berust, wat geenszins tegenstrijclig is vast te s tell•Jn,
met het ontllreken van redelien gPli.ik·
aan de ene zijde, dat de rechts.voorgan?:er
staat, cloordat het na ten llewijze van de van aanleggers gedurende het llclastbaar
hoedanigheid van aan de extrabelasting tijdperk geen werkzaamheid met handels-,
onderhevige persoon nm wijlen Henri nijverheids- of landbonwkarakter gPbad
Hembise verklaard te hebben dat zijn had, en, aan de andere zijde, dat de ver<< vermogensaccressen ll van de handelsmogensaccressen van voormelde rechtswinsten uit de door zijn zoon bestuun1e voorganger voortkwamen van de hanclelilhandelszaak voortkwamen << en llat de ac- winsten nit de door zijn zoon, eerste :wntiva van vader en. zoon vermengd waren ll, legger, llestnurcle handelszaak, en dat de
het arrest anderzijds beslist heeft dat de activa van de vader en de zoon verrnPngd
administratie terecht het aftrekken van waren;
een referentiewinst voor wijlen Hembise
Dat immers het toekennen van een deel
niet toegestaan had, omdat het bewezen
was dat verzoeker gedurende het belast- van de handelswinsten nit de door de
baar tijdperk generlei bedrijfswerkzaam- zoon hestunrcle onderneming welke met
heid met handels-, landbouw- of nijver- lleicle vermengde bezitten gedreven wordt,
heidskarakter uitgeoefend had; 2° en door- anders kan verklaard worden dan als
dat, mocht er aangenomen worden dat, zijnde de vergelding van de lledrijvigheid
naar de zienswijze van het arrest, wijlen van de vader. en onder meer de llezoldiHenri Hembise niet door het persoonlijk -ging van ee:i:t inbreng of de opbrengst van
uitoefenen van een handelslledrijvigheid, de in de onderneming behonden deelnemaar bij wege van een schenking van de ming kan nitmaken;
Dat cUt onderdeel nm het midc\el in
zoon aan de vader, de handelswinsten uit
het bedrijf van zijn zoon heko1ilen heeft, feite niet opgaat;
Over~fegende, ten aanzien van ilet tweehet bestreden arrest ten onrechte het op
het kohier brengen van de aanslag in de onderdeel, dat het llestreden arrest
hoofde nm de vader, Henri Hembise, be- niet vaststelt dat het toekennen, at•n de
giftigde als wettelijk aangezien heeft; dan rechtsvoorganger van aanleggers, vall een
wanneer, naar luid van artikel 2, para- deel van de winsten der door zljn zoon
grafen 4 en 5, wanneer accressen v:Jn ver-- gedreven onderneming, een scheuking uitmogen van schenking voortkomen, het be- maakte en dat de door het arrest :tane:<~
drag ernul in beschouwing moet geuomen nomen oplossing niet inslnit dat ht't cf:1t
worden om de belastbare inkomsten van toekennen als het gevolg van een gift aangezien heeft;
Dat het tweede ondercleel van het mid(1) Vergel. verbr., 23 en 27 januari 1953
del in feite niet opgaat;
(Arr. YeriJ"r., 1953, b:z. 340 en 362); 17 mei 1955
:Overwegende, ten aanzien van het <lercle
(ibid., 1955, biz. 776) ; 20 september 1955, (Bull.
onderdeel, dat het bestreden arrest. anten PAsrc., 1956, I, 17); 23 september 1955,
woord verstrekkend op de beweringen van
sttp1·a., blz. 21.
de rechtsvoorganger van aanleggers. yol(2) Zie nota R. D. in Bull. en PAsrc., 1955,
gens welke hij het bezit behoude1i had
I, 261 en 262.
van een stock goederen die hij aan zijn
van 16 october 1945, art. 5, par. 6 en 7.
gewijzigd bij artikel 1 van c1e wet van
30 mei 19±9.)
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bij ontstentenis van bewijskrachtige elcmenten aangaande het bestaah, de uard,
de herkomst,' het gewicht, de waar<le en
de tegeldemaking van de beweerde private stock, de beweringen van yerzoekc•rs
niet kunnen aangenomen worden;
Dat de rechter over de grond, tlie er
aldus op wees dat het -bewijs van net bestaan van de stock niet bijgebracht. was,
het ingeroepen middel passend beantwoordde en zijn beslissing wettelijk rec·htvaardigde;
Dat hij trouwens, ten aanzien van de
ten laste van eerste aanlegger persoon-lijk gevestigde aanslag, verwees naar de
feitelijke gegevens op grond waarvan de
toestand van cliens handelszaak op 10 mei
1940 was lnmnen llenaald worden, en tle
draagwijdte dier gegevens souverein !Jeoordeelde;
Dat het derue onderdeel van het mi<ldel
niet gegrond is;
Over het tweede middel, :tfgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1, 2, inzonderheid. paragrafen1
en 5, 4, inzonderheid paragraaf 1, littera b, 5, inzonderheid paragTaaf 6, lid 1
en paragraaf 7, van.de wet van 1G october
1945 tot invoering van een extrabelastlng,
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van
30 mei 1949 betreffende dezelfde bela:;ting,
doordat het bestreden arrest de draagwijdte van dte bepalingen beperkt heeft,
waar het beslist dat, ingeval het bewezen
is dat de belastingplichtige gedurelllle het
belastbaar tijdperk geen bedrijvigheid
met handels-, nijverheids- of landbouwkarakter uitgeoefend heeft, de administratie hem terecht het aftrekken van een
referentiewinst weigert, dan wanneer,
naar luid van de artikelen 4, paragraaf 1,
en 5, paragrafen 6 en 7, het aftrekken
van de referentiewinst enkel uitgesloten
is ingeval de belastbare inkomsten van.
de in artikel 2, paragraaf 5, aangeduide
accressen voortkomen dit wil zeggen van
ue accressen opgeleverd door een scherrking waarvan de schenker onbekend is en
dan wanneer dienvolgens, de aftrek moet
toegestaan worden a an alle belastingp Uclltigen die gedurende het belastbaai· tijdperk een bedrijf uitgeoefend hebben, om
het even of dit bedrijf een hamlels-, uijverheids-, 1andbouwkarakter heeft, met
loon vergolden wordt of van een andere
aard weze:
Overwegemle dat het werkelijk uitoefenen van een bedrijfsactiviteit welke de
belastbare inkomsten zou kunnen opgeleverd hebben als voorwaarde tot hct aftrekken van een referentiewinst vereist
is;
Overwegende dat het bestreden nrre::lt
in feite vaststelt dat de rechtsvoorgnugE'r
van aanleggers geen lledrijfsactiviteit

cc met nijverheills-, handels- of landltunwkarakter gedurende het belastbaar tijdperk uitgeoefend heeft Jl;
Overwegende dat het niet nodig i~, OJ)dat er reden tot aftrek weze, dat de door
de belastingplichtige uitgeoefende bedrijvigheid een nijverheids-, handels- of landbouwkarakter gehad heeft;
Overwegende dat onder meer, krachtens
artikel 2, 1mragraaf 1, van de wet van
16 october 1945 de bezoldigingen, lonen,
wedden, enz. aangeduid in artikel 25,
paragraaf 1, 2°, van de samengeiichakelde
wetten, die niet in de jaarlijkse aangifte
in de inkomstenbelastingen opgenomen
werclen of niet v66r 1 januari 1945 door
cle schuld van de belastingplichtige aange8lagen werclen, aan de extrabelasting onderworpen worden;
Overwegende dat artikel 5, paragranf 7,
lid ::·, van !lezelfde wet, vervangen door
artikel 1 van de wet van 30 mei 1949, het
afh•ekken van het bij paragraaf 6 van
hetzelfde artikel bepaald minimum toestaat, zelfs wanneer de belast!Jnre inhlllc·
sten niet v66r 1 juni 194G aangegeven
werden ; .dat het enig gevolg van het niet
aangevf'n v66r die datum is, dat de te verricht aftrekking het bij voormelde paragraaf 6 van artikel 5 vastgestelcl minimum niet mag te lloven gaan;
Overwegende derhalve dat het uitoefenen van een met loon vergolden beroep,
zoals het beroep dat volgens aanlcggers
door hun rechtsvoorganger uitgeoPfend
werd, volsta::m kan om die aftrek te rechtvaardigen, inclien het bewezen is rlnt cle
belastbare inkomsten daaruit kunnen
voortkomen, wat de rechter over de grond
nagela ten heeft te onderzoeken ;
Dat, door op cle in het middel aangehaalde beschouwing te steunen, de rechter over de grond dus zijn beslissing niet
wettelijk gerech tvaanligd heeft;
Dat het mid del gegrond is;
Over het derde middel, afgelei!l uit de
schencling van de artikelen 9"i vnn de
Grondwet, 1, 2, inzonderheid paragraaf 3,
15, 19 van de wet van 16 october 1945, tot
invoering van een extrabelasting, 55 van
de bij besluit van 31 juli 19'13 samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen doordat het bestreden arrest, om
een trouwens duistere reden aangenomen
heeft dat door wijlen Henri Hembise na
9 october 1944 toegestane leningen tekenen
of indicien uitmaakten van een hogere
graacl van gegoedheid dan uit de aangegeven inkomsten blijkt, zonder de vercluiclelijken hoe zij van zodanige aarcl waren,
en zonder een passend antwoord te verstrekken op de conclusies waarbij aanleggers staande hielden dat die leningen niet
meer in de balans der activa mochten
opgenomen worden, omdat de administratie ze niet v66r 1 januari 1950 ct in aanmerking genomen had ll :
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0 verwegende, ten aanzien van cle eerste
twee onclenlelen van het rniudel, cla t het
dispositief van het b<~streclen arrt~st -..vettelijk ·gerechtvaardigd is .door ue beschonwing dat de betwiste leningen v66r 1 januari 1950 in aamnerking genome:! yn'rden, en dat, door te lleslissen dat el' grontlen waren om-hun bedrag ten belope van
flG.085 frank in aanmerking te nemen, !let
arrest in feite geaC'ht heeft dut aanleg·ger
het vermoeden van herkomst PnkpJ voor
lwt overblijvpnde te niet ge<1aan had:
Overwegende dat het derde onderc!eel
van het middel het bestreden arrest verwijt de leningen, welker totaal bedrag
n7.6Tii frank l1eliep, als indicien van de
toestand van de rechtsvoorganger van
aanleggers, ten belope mn R6.0S5 fi·ank
in aanmerking genomeu te hebl1en, zon~
~1er dit cijfer voldoende te n~chtvaarc1i
gen;
Overwegem1e dat het arrest erov wijst
<1a t er gronden zijn om een som van
36.085 frank van de llelastbare grondslag
af te trekken; dat, zo men c1it cijfer met
<lc~ in de beslissing van <lP <1irE'ct0nr flpr
helastingen aangeduide cijfers vergelijld,
er blijkt dat het verschil tussen l1eide cijfers voortvloeit nit het feit dat de <li.recteur, en na hem het hoJ' van beroev, de
waarcle van een effect dat de rechtsvoorganger van aanleggers reeds v66r de oorlog llezat en dat hij in de o01·log verkoellt
heeft met het heel rag va u c1e leningen in
vergelijking brengt;
Dat geen der ondenlelen van het mitldPl
kan aangenomen worden;·
Om die redenen, verbreekt hct bestre<len arrest, doch enkel in zover l1et geweigerd heeft de aftrek yan een referentiewinst op aanleggers, als rechtverkrijgenden van hun vader en echtgenoot toe te
1mssen; verwerpt de voorziening voor ln~t
oyerige; 1ieroordeelt aanleggers tot- twce
<lerden en verweerders tot eeu <ler<lE' der
kosten; beveelt dat melding 1lin omlerhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietig<'!e beslissing; verwijst de alc1us beperkt.~ znak
naar het Hof vnn beroep te Luilt.
1'\ november 1!};)5. --:--- 1 6 kamer. -

FoorH. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggeve1·, II. Pio
ret. - Gdi.ilcluiclencle oon'Clus.io. H. Dec
lange, advocaat-generaal.
·?leiters,
HH. de Mey (van de Balie van beroep te
Brussel) en Van Leynseele.
.~)Uer,

le

KAMER.

PETIK. ~. RAMlNG· GEGROND NAMELIJK OP
DE BESTANDDELEN VAN EEN IN MAAR'l' 1934
DOOR
DE
BELAS'l'INGPLICHTIGE
GESLO'I'EN
BRANDYERZEKERINGSPOLIS. VERMEERDERING VAN DE WAARDE VAN DE STOCK SEDEH'fDIEN. SOUVEREINE REOORDELING DOOR DE
REOH'I'ER OVER DE GROND.

Om rle waarcle ·vwn cle bij cle aanvang van
het belastbaar U.icl1JC·rk bestaanfle stool,; ·
te ·ramen, mag het )wf van be'/'Of'll nallleUjk ste·u.nen op cle bestanclflelen van
een floor cle belast-ingpz.iohtige in mafl'rt
1989 ueslpten b-ranclverzelceTingspoUs en
sourerei1l. in feite oonlelen .flat de
waanle van cle stool,; secle1·t dien nict
we·rkelijk uestegen was (1).
(!.EBOU'f'l'E, '1'. BELGISOHE S'l'AA'l',
MI~IS'l'ER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

Gelet ov het lJestrelleu
fllTPst, ov 4 januari 1!l'55 gewezen door
llet Hof vnn beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgelei<l nit
de schenc1ing van <le artikelen 97 v:m de
Urondwet, 2: en 3 van de wet Y·an 16. occ
toller l!J45, doordat, eerste onderdeel, het
hestreden arrest, zonder in cUt opzieht de
conclusies te beantwoorden, weigert het
be<lrag van aanleggers bezit aan liggem1
gel<l ov 1 januari 1940 te wrhogen met
3D.OOO fr., welk beclrag door de administratie op !JO.OOO frank met inachtneming
nm de terughetaling, door aanlegger in
193R, van een lening van 100.000 frank l1ep:iall1 wen1, dan wanneer deze v66r het
Hof van beroep een getuigschrift on:rgelegd had waardoor bewezen werd dat die
terugbetaling slechts 61.000 frank belol;en
lla<l; tweede onderdeel, het ari·est een ]Jeweerde verklaring van aanlegger 1aa t gel<len, wnarin deze ten overstnan van de controleur zou erkencl hebben dat hij in 1!J40
slechts een kleinere som in zijn be7.it llfld
dan die welke de administratie aftn~eno
men heeft, dan wanneer het iilgel;oevPn
stuk geen erkenning door aanlegger, maar
een van bewijskracht ontblote nota van de
administratie uitmaakt; derde onderdeel,
dan wanneer aanlegger do01' overlegging
van getuigschriften van huurders, ervan
liet blijken dat het hedrag der huurgelden
welke hij over het tijdverk 1940-1944 geincl had E'n waaro11 noch bedrijfsbelasting, noch extrahelasting geheven werd,
de som van· 110.000 frank en niet de door
de administratie in aanmerking genomen
HJ<J'l' HOF; -

18 november 1955

INKOMS'l'ENDELASTINGEN. -ExTRABELASTING.
, RA~£ING
VAN
DE
STOCK
BIJ DE AAI(YANG VAN HE'l' BELASTB.'AH 'l'I.TD-

(1) Nopens de raming van de stock bij het
einde van het belastbare tijdperk, zie verbr.,
12 juli 1955 (Ar1'. T'e1·b1·., 1955, blz. 930) en
8 november 1955, s-np1·a, blz. 177,
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te llewijzen dat hij wel degelijk aldus
een som van 110.000 frank ontvangen
had, het arrest zijn conclusies verwerpt
door erop te wijzen dat bet waarschljnlijk is dat aanlegger zo niet het lmnrcontract, dan toch sommige kwijtschriften
met betrekking tot de betwiste huurgelden
zou knnnen overleggen, aldus het verwerpen van de conclnsies ongenoegzaam
motiverend :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende, tlat het bestret1en arrest
beslist tlat de aangevoerde dwaling << geen
weerslag op de oplossing van de aan het
llof voorgelegde vraag heeft Jl, omdat het
op aanlegger, die de cijfers van de ndministratie betwistte, rustte door nlle elementen welke de overtuiging van het hof
lmnnen vormen te bewijzen <lat lli.i op
1 januari 1940 (llegin van het belastbaar
tijdperk) aanzienlijker vrije middelen in
zijn. bezit had dan die welke bevonden
werden, en omtlat, wegens de om'ltandigheden waarop het wijst en welke
nan de ingeroepen terugbetaling vreemd
zijn -, dat bewijs niet bijgebracht wenl;
Overwegentle dat het arrest mitsdien
nnnleggers conclusies beantwoord lweft;
Da t het eerste omlerdeel van het ml(l<lel
in feite niet opgaat;
Over het tweede onderdeel :
Overw,egende dat dit onderded van lwt
middel niet ontvankelijk is, naardien de
wetsllepalingen betreffende de aan tle akten en aan de bekentenis verschuldigde
bewijskracht niet ingeroepen zijn;
. Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arn~st
vaststelt dat het beclrag der ge!nde lmurgelclen op 78.070 frank bepaald werd aan
de hand van de inkomsten van die aard
welke voor de onderscheiden beschouwde
clienstjaren · in de inkomstenhelnstingen
aangegeven werden ;
Dat bet en de overgelegde getuigschriften en het bewijsaanbod verwerpt door
vast te stellen dat zij de overtuiging van
het hof van beroep niet zouden lnmnen
vormen;
Overwegende clat, wanr hij cr vt•rvolgens op wijst dat het waarschijnlijk is
dat aanlegger zo niet het instrnnwntmn
van de met zijn onderscheiclen hunnlers
gesloten overeenkomsten, clan toPh ROmmige facturen van de betwiste hnnrgelden
zou kunnen overleggen, de rechtPr over
de groncl overwogen heeft clat annlegger
geen gelclige reden deed geltlen waarom
hij noch een huurcontract, noch sommige
hnurkwijtschriften overlegde;
Dat hij aldus zijn heslissing pa~send
met reclenen omkleed heeft; wuarnit volgt
dat het middel, in zover het op artikel 97

van tle Grondwet steunt, feitelijke grandslag mist;
·
Overwegend~ dat, in zover het de scllending van de artikelen 2 en 3 van de wet
van 1G october 1945 inroept, het middel
niet verduiclelijkt waarin clie bepalingen
zouden. geschonden zijn> en derhalve niet
ontvankelijk is ;
Dat mitsdien geen van de onderdelen
van bet mitldel kan aangenomen worden;
Over bet tweede middel, afgeleitl nit de
schending van de artikelen 97 Pn 110 vun
de Grondwet, 1, 2, 3, 5 en G van tle 'vet
van 16 october 1945, cloonla t het bestrcden
arrest, om cle waarde van annleggers
stock bij bet begin van llet \Jelastbaar
tijdperk op 50.000 frank te ramen, steunt
op llet feit tlat aanlegger clie stock 011
19 maart 1939 voor 45.000 frank tegen
brandgevaar had laten verzekereu, dan
wanneer aanlegger getuigschriften overlegde en om een onderzoek verzocllt tot
bewijs dat cle waarcle van de ~toC'k
150.000 frank was, en dan waunee:r tlc
waarcle van de stock op 10 mei 111cl0 en
niet in maart 1939 in aamnerking mof'st
genomen worden :
·
Overwegende, enerzijds, clat het hof van
beroep de door aanlegger voorgestelrle
gegevens en bewijsaanbod verwerpt om
de reclen dat er geen gronden waren om
<le subjectieve, willekeurige en niet controleerbare beoordeling van de ven•onen,
welke aanlegger zou willen latl-'n hur('n,
a an te nemen;
Dat, anderzijds, het hof van beroep ten
llele steunend op de elenwntcn van een up
13 maart 1!l39 gesloten verzekeringspolis,
niet de som welke op voormelde polis
voorkomt ~ 45.000 frank - maar een som
van 50.000 frank als waarcle « op l januari
1940 >l annneemt, alclus souverein oordelend dat tle waarcle van cle stock sellert
maart 1939 niet merkelijk gesteget1 was;
Overwegende clat het arrest mitsclien
aanleggers conclusies beantwoord heeft
en geen van de in bet mitldel aangeduirle
wetsbepalingen geschontlen heeft;
Dat het micldel niet kan a:lngenomcn
worden;
Om die redenen, verwerpt de voat•ziening; veroordeelt aanlegger tot <lc lwstPn.
18 nowmber Hl55. - 1" kamer.- Yoorrdtte'l', H. de Clippele, raadsheer wnarnemend voorzitter.
F erslay.qe1'er,
H. Bayot. Gelijlcluidenae condusie,

H.

R.

Delange,

advocaat-generaal.

Pleiter, H. Van Leynseele.
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VONNISSEN
STRAFZAXE'I'. -

EN

ARHESTEN.

NIETWHETD \'AN HE'!' VONNifl
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CC A QUO ll. BESLISSING VAN DE RECHTER IN
HOGER BEROEP DIE BIJ EEN NIEUWE BESCHIKKING RECHT DOET. - NIETIGHEID VAN HET
VONNIS cc A QUO ll ZO!I'DER INVLOED OP DE
WET'l'ELIJKHEID VAN DE BESLISSING IN HOGER
BEROEP.
2° DUITSE TAAL (GEBRUIK).- STRAFZAKEN. - NIETIGHEID SPRUITENDE UI'.r EEN
SCHENDING VAN DE WET VAN 15 JUNI 1935. LATER. VONNIS VAN VEROORDELING, OP TEGENSPRAAK GEWEZEN. - GEDEKTE NIETIGHEID.

1° De nieUgheid van het be·roepen vonnis
is zonder invloed op de wettelijlrheid
van de beslissing van de rechter in ho.rJet· llm·oep, wanneet· de rechtet· in lzo.oer beroep, zonder verwijzing naar de
.oronden en het dispositief van dU vonnis, bij een 11ie1vwe beschikldng t·echt
[Jednan heeft (1).
2° De n·ietigheclen welke uit een schending
·van cle wet van 16 jun·i 1935 betrejjende
het ge lirnik elm· tnlen in gerechtsza Teen
·wortstJruiten wonlen cloot· het gewezen
·vonnis vwn veroonleling op tegenspraak
geclekt in zover het zelf niet door eniue
uU een soh ending van clie wet sprnitencle nietioheicl aangetast is (2). (Wet van

13 juni 1935, art. 40, lid 2.)

(GRENADE, T. SCHLEl\ffiACH.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het lwstreden
vonnis, ov 27 juni 19-55 in hoger !Joeroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Verviers;
L Aangaande de lteslissing over de pultlieke vordering :
0Yerwegende dat aanlegger geeh ho~e<la
nigheid heeft om zich tegen het bestreden
Yonnis te voorzien, in zover de medebeklaagde Schlembach daarbij Yrijgt>Hproken wordt;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 153, ll.lO en 210
van het Wetboek van strafvorderin!!;,
doordat het openbaar ministerie niet in
zijn vorderingen gehoord werd v66r de
eerste rechter :
Overwegende dat het bestrerkn yonuis
op eigen beschouwingen gesteund is zonder verwijzing naar de gronden van de
eerste rechter; clat het evenmin naar het
clispositief van het beroepen vonnis verwijst, doch bij een nieuwe beschikking
rech t rloet;
(1) Zie verbr., 28 september 1953 (An·.
Yet·b?"., 1954, blz. 31); ook verbr., 5 october
1953 (ibid., 1954, blz. 65).
(2) Verbr,, 10 januari 1955 (Bull, en PAsrc.,

1955, I, 465).

Dat derhalve de beweerde nietigheid, al
ware zij vaststaand, zomler in vloed is op
de wettelijkheid van het beroepen vonnis,
hetwelk ze niet overgenomen heeft ;
Over het tweede middel, afgele1<1 uit de
schending van m·tikel 11 van de wet van
15 juni 1935, cloordat het procecl-verbanl,
dat op 29 september 1954 door de rijkswacht in de Duitssprekende gemeente
IDupen opgemaakt werd niet helemaal in
de Duitse tnal opgesteld werd, daar de
yerklaring van aanlegger rechtstreeks
zomler bemiddeling van eeu tolk in de
Franse taal opgetekend werd :
Overwegende dat, aangenomen dat het
in het middel aangeduid beweerde gebrek
van het proces-verbaal, uietigheid van
de rechtspleging met zich zon ln·pngen
wegens overtreding van de regelen bPtreffencle het gebruik der talen tn gereelltszaken, fle correctionel<~ rechtbank ew'nwel had dienen te beslissen dat die nietigheicl gedekt werd door het heroepen
vonnis, door de Rechtbank van politie te
Eupeu op tegensprank gewezen, welk vonnis niet voorltereidend is en zelf niet door
enige uit een schending van de wet van
15 juni 1935 sprnitende nietigheid aangetast is;
Dat het middel bij gebrek aan b<>lang
niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel, afgelei1l hi<'rnit
dat aanlegger op grondslag van artikel 559, 3°, van het Strafwetboek veroordeelcl werd dan wanneer het te zijnen
laste als vaststaand beschouwcl feit een
inbreuk op artikel 559, 2°, van dat wethoek uitmaakt :
Overwegende dat aanlegger vrrvolgd
werd uit hoofde van inbreuken op artikel 26, 1, van het koninklijk l'esluit vai1
8 april 1954, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. en
op artikel 559, 3°, van het Strafwetboek;
dat, bij toepassing van het in het vonnis
aangednifl artikel 65 van het Strafwetboek, aanlegger wegens het te zijnen laste
vastgesteld feit, tot een enige straf van
100 frank geldboete veroordeeld wordt;
Overwegende clat het middel, hetwelk
slecllts op een der inbreuken bl~trekking
heeft. bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is, naardien de uitgesproken straf
door de inbreuk op de politie van het wegverkeer gerechtvaardigd blijft;
En overwegende clat de sub.~tantiele of
op straf van nietigheid voorgeschn~ven
rechtsvormen werden nageleefd en dat <le
beslissing overeenkomstig de wet is:
II. Aangaande de over aanleggers burgerlijke vordering gewezen beslissing :
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 10 en 54 Yl•ll
het koninklijk besluit van 8 april 1954,
doordat het hestreden vonnis, of'sc-lwon
erkennend dat beklaagcle Schlemhaeh, die
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(GAUTHIER, '1'. BELGISOHE S'l'AA'l',
op de openbare weg een kudde leidde,
MINISTER VAN FINANOiiGN.)
niet door een voldoend aantal begeleiders
bijgestaan werd, de inbreuken op deze
wetsbepalingen niet bewezen verklnard
ARRES'l'.
heeft, dan wanneer zij voorschrijven, de
eerste, da t de I eider van dieren deze
HET HOF; - Gelet op de llestreden
voortdurend goecl in de hand moet heb- arresten, op 18 maart 1955 en 1:l rnei 1 955
ben; de tweede, dat hij door een-voldoencl ge>~Cezen door het Hof van beroep te BI·usaantal begeleiders moet bijgestaai1 wor- sel;
den :
Owrwegende clat de voorziening gerkht
Overwegende dat het bestrelle~1 vonnis tegen het arrest van 13 mei 1955, wnarhij
geenszins vaststelt dat het aantal bege- het verzet tegen de beslissln!?: van
leiders onvoldoende was, maar bij onder- 18 maart 1955 ongedaan wordt YPrklnartl,
stelling overweegt « dat de aanwezigheid enkel de vraag opwerpt of tle reehter bij
van meer begeleiders niets zou veranderd wie het verzet aanhangig is, de >vet in
hebben aan de omstandigheden waarin acht genomen heeft door het herhaald
heide weggebruikers elkaar zouden ont- verzet van aanlegger vast te stellc~n, en
dienvolgens de vervallenverklarini; vtm
moeten >>;
Dat het middel in feite niet opgaat; het verzet uit te spreken;
Overwegende dat het hof van lleroev,
III. Aangaamle de beslissing over de
burgerlijke vordering van Sch lemhach : door in dier voege uitspraak te doen. <le
voorschriften van artikel 208, li•l 2, 'van
Overwegende dat aanlegger geen bij- het Wetboek van strafvordering i11 acht
zonder middel inroept;
genomen heeft ;
Over het vierde middel, hierbtwen aanOverwegencle, ten aanzien van bei<le argehaald :
resteu, dat de substantHHe of op struffe
Overwegende dat, in de in hogf'r i)('roep van nietigheid voorgeschreven rechtsvorgenomen conclusies, de burgerlijke vonle- men nageleefd werclen en da t de beslissinring van Schlembach gesteund was op de gen overeenkomstig de wet zijn;
inbrenk op artikel 26, 1, van het konink-.
Om die reclenen, verwerpt cle voorzielijk besluit van 8 april 1954, 1lit wil Z!~g ning; veroordeelt aanlegster tot de kosgen op de te hoge snelheid waarmede aan- ten.
leggers voertuig zich voortbe\voog; clat
21 november 1955. - 2• kamer. - Foorzij op cUe grond ingewilligd werd;
Dat het middel, hetwelk enkel op de zitte•J", H. Fettweis, voorzitter. - Vm·andere ten laste van aanlegger als vast- sla.lJ{!cver, H. Daubresse. ~ Gelijkluillenstaand beschouwde inbreuk betrekking de concl'lts·ie, H. Depelchin, aclvocaat-g!~
heeft, van belang ontbloot en derhalve neraal.
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt dt- voorziening; veroordeelt aanlegger tot tle kosten.
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21 november 1955. -

2" kamer. -

neraal.
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Voo1·-

zitte1·, H. Fettweis, voorzitter. Vc1"slaggevm·, H. Daubresse. ~ Geli.jkluidenrle conclus·ie, H. Depelchin, advocant-ge-

21 november 1955

VOORZIENING IN VERBREKING. STRAFZAKEN. VOOl\ZIENIIW 'l'EGEN EE'i ARREST WAARBJ,J HE'l' \'ERZE'f WE~ENS NIE'l' VERROHIJNING ONGEDAAN WORD'l' VERKLAARD. DRAAGWI.TD'l'E VAN DE VOORZIENING.

De voorziening {!er"'icht tegen een n1Test
waarl1ij het verzet we[!ens niet ,;erschij·uin,IJ onr1ellaan wonlt verklaanl we·rpt
enlcel lle vmag op of lle besUssing wettelijk is (1).

(1) Verbr., 29.november 1954 (Bull. en PAsrc.,
. 1955, I, 282).

VOORZIENING IN VERBREKING. TERMIJN. STRAFZAKEN. ARRES'l' DA'l'
EEN 'l'USSENGESOHIL Dl.f DE GROND VOEG'l'.
VOORZIENING \'OOR DE EINDBESLISSING. NIET ON'l'\'ANKELI.JK.

J s wiet ontvanl."el-ii k lle v66r lle einllbeslis-

sing ·in[!e·stelfle, ,;oorzienin{! te,lle·~t een
a·r·rest llat zich er toe bet!Crkt een tussen{/eschil bij de umnll te voe[len. (Wet-

hoek van strafv., art. 416.)
(GRIMAR'l'.)
ARRES'l'.

HE'l' HOF; - Gelet op bet be1;trerlen
arrest, 011 3 october 1955 gewezen door bet
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat llij het be;;tre•1en arrest enkel een tussengeschil bij de grond
gevoegd wordt; dat de voorziening, v66r
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de eim1beslissing ingestelcl tegen tlit arrest, waarllij aan de vervolging geen eincle
worclt gemaakt en geen uitspraak over de
lletwisting nopens de bevoegclheicl geclaan
worclt, niet ontvankelijk is (W etboek van
strafvorclering, artikel 416);
On1 die redrnPn. verwerpt tk voorzlellirig; ver6nn1relt aanlt>gger tot de ko:<ten.
21 nov0mber 11l55. - 2" kamer. - Fourdtt61', H. Fettweis, voorzitter. Ve·rNla.rm61'61', H. Daubresse. ~ Gelijklwidenlle conclusie, H. Depelchin, advocnat-go~
neraaL
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ARDliliDSONGEVAL. VORDERING
KRACHTENS INDEPLAATSSTELLING VAN DE YERZEKEllAAR

'l'EOEN DE VERAN'l'WOORDELI,Jl{E
VORDERING. '1'0'1' 'l'ERUGBE'l'ALING
VAN- HE'l' KAPITAAL UITGEGEVEN TOT YES'l'IGING VAN DE AAN EEN KIND VAN HE'l' SLACH'l'OFF'ER VERSCHULDIGDE RENTEN. ARREST
\VAAnBIJ llERLIS'l' \:VORDT DA'l' IIE'l' KIND GEEN
STOFFELIJKE SCHADE GELEDEN HEEFT O~IDA'l'
ZIJN "'"ET'l'ELI,JKE YERTE'JEN\VOORDIGER ZULKS

DERDE.

-

ERKENT. - 0NWE'l"l'ELI.JKHEID.
2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKONIST ONTSTAAN).
- VEROORDELING WEGENS ONVRIJWILLIGE
DODING. - SCHADE VAN HET MINDERJARIG
KIND VAN IIET SLACHTOFFER. -

DERVEN VAN

DE LONEN VAN Dl'l' SLACH'l'OFFER. '---- 1\.RTIKEL 203 VAN HE'l' BURGERLI.JK WE'l'BOEK.
- BEPALING WAARBI.J NIE'l' NOODZAKELIJK DE
SCHADE FITGESLOTEN WORDT.
1D Is niet wett6lijk g6rechtvaanJigd cle
beslissing clie cl6 lloor cl6 verzelre1·aarwet teyen cle ll61·lle verwntwoonlelijk
voor ecn 'l.verkonueval inuestelclc vo1·dering, tot tel"llflbetal'inu van het kapitaal
ui.trtcum:en tot vest-iuinu van cl6 renten
clie aan het min clan a.chttien jawr 0~(.(7
kincl van het slachtojfer moeten ·witg6keenl worclen, afwijst om cl6 ·rellen flat
(le wcttelijlce verteuenwoorcl-iuer van cUt
lcinll erkent flat laatstgeno6mlle geen
stojj6lijke schacle uelecl6n he6ft.

2° A1'tilcel 203 vctn het BuruerUjk Wetbock, kracht6ns hetwelk cl6 moecler, na
cle rloocl 1;an lle vcule·J', cle v6·rpUchtin[J
heej't alle6n haa1' k'incleren te oncl6rho!f.d6n -en op t6 voeclen, sluU niet ttit llat
het minclerja1"ifl ldncl, wiens vall6r h6t
slachtoffer van een m·isllrijf van onvrij'l.vUli.rte iloclinu ueweest ·is, e6n stoffeUjk
nacleel kan onlle1'flann weuens het llerven van. cle lonen, wnarvnn cle vacle1ecn dee/ nan het onclerlwttcl en cle opcocrlill{l· van h6t lcincl bcsteeclcle.

{N. ·v. ((COMPAGNIE I!AIGLE DE
'1', SPINE'l'TE.)

~PARIS ll,.

ARRES'l'.
HE'I' HOF; - Gelet op het lwstreden
an;est, op 18 januari 1955 gewez<~n door
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat aanlegster verklaan1
heeft zich te voorzien tegen al de beschikkingen van het arrest waarbij over haar
lmrgerlijke vorderingen uitsprnak gc:daan
werd;
· Over llet enig micldel, afgeleid uit de
schenc1ing van de artikelen 4, inzom1erlleicl -l, B, 1£·, inzonclerheicl19, lid 4, vcorlaatste en laatste lid, van de wetten hetreffem1e de vergoeding van de ~chacle
,-oortspruitende uit de arlleHisongeY:tllen,
s:1mengeon1end llij het koninkHjk besluit
Y<lll 28 sevtemller Hl31 (voormel<l a rtikell9
ge,vijzigd, in lid 4, llij artikel 10, l·', van
<le wet van 10 juli 1951 en, in iwt laatste
lid, lJij artikel 10, 2°, van de wc•t Yclll
1:) jnli 1951, en bij artikel 3 van o1e wet
Yan 16 maart 1g54), 22 van r1e wet Yan
l l ,iuni 187 ~, op de verze.keringen, 203, 205
(wet van 20 november 18g6, artikel 2),
:21)7 tot 209, 385, 1249, 1252, 1382 en 1B83
van het Burgerlijk Wetboek, 9"i Ytlll dE'
Grondwet, doordat het bestreden mTPst
Yerklaart dat aanlegster, in de vluats getre<1en verzekeraarster, van beklaagde,
hier verweertler, geen terugbetalin!!; kan
vorderen van de kapitalen welke de nit
kracht van artikel 4, 2°, B, van voormelcle
samengeordencle wetten aan de kincleren
van het slachtoffer verschuldigcle· renten
vertege.nwoorcUgen, om de reclenen clat
« volge!lS het gemeen recht, die. kim1eren
. . . naar de eigen stelling van hun wetteJijke vertegenwoon1iger, welke de rec!Jthank en het lwf in clit opziellt tot rle
hnnne maken, generlei stoffelijk n~clee.l
nm1ergaan hebben; '·· dat de nrbeidsongevalleuverzekeraar op grondslag van artikel 13<;2 van het Burgerlijk Wethnek <1e
sonunen niet kan vnrderen welke hij ter
uitvoering van de bijzondere wet van 1g03
w0gens llet stoffe1ijlr nacleel aan beide
kindceren gestort lleeft, evenmin als de
kim1eren op gronclslag van artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek een vprgoecling wegens stoffelijke schade ontvangen
h0 hben, . . . da t clergelijke OIJlossing met
ck voorschriften van artikel 203 van het
Burgerlijk Wetboek strookt, naarclien de
overlevende moeder, clank zij het toekennen, welke haar, op voet van het gemeen
recht, gedaan wercl van de integraliteit van
de lonen van haar man, na aftrek van het
deel dier lonen clat het slachtoffer opstreek,
aileen de bij artikel :?.03 van het Burgerlijk Wetboek aan de ouders voorgeschreven IJlichten waarneemt )J, dan wanneer
c1P rechte11s over de grond aan (!fe overle·

vende eclltgenote en moeder geen op grondslag van de integraliteit van de lonen van
de overledene berekende vergoedilig toegekend llebben, dan wanneer, ten aanzien van de incleplaatsstelling van de arheidsoilgevallenverzekeraar, llE't onverscllillig is dat, volgens llnn wdtl'li.ike
vertegenwoordiger, de kindere11 vnn l!et
slaclltoffer generlei stoffelijk nalleel zouden ondergaan hebben; dat, ''· ep;ens het
overlijden van het slachtoffer, zijn overlevende echtgenote en zijn kinderen, doorlint zij lmn .kostwinner verliezen; tegelijk
Pn persoonlijk een stoffelijk nadeel ondergaan hellben, welks bestium, in lloofde
van de kinderen niet uitgesloten worclt
<loor de op de eclltgeiJote rnstencle vervlicllting onclerlloud of voeding te verscllaffen, vooral wanneer, zoals ten deze,
de overlevende moeder van evengemellle
verpliclltingen outlast is door de renten
welke de in cle plants getreden arbeillsongenlllenverzekeraar of de erkende inril-llting aan cle kinderen verschuldigd
zijn :
Overwegende dat het middel llet nrrest
slechts critiseert in zover het uitspraak
gedaan heeft over !let. punt van aanlegsters vordering krachtens indeplaatsstelling welke tot doel lleeft de terugbetaling
te bekomen van de kapitalen welke door
dezelve uitgeg·even wen1en tot vestiging
van de renten die uit kracht van artikel 4,
2°, B, van de samengeordemle wetten betreffende cle vergoe<ling der schade voortspruitencle uit de arbeidsongevallen aan
de minderjarige kincleren van het slachtoffer moeten worden uitgekc>erd;
Overwegende dat de eerste recllter
recllt doende op de vordering van de weduwe van !let slachtoffer Sturbois, beslist
had <lat cle so!ll van 363.693 frank welke
<le kavitalen vertegenwoordigt, die door
aanlegster, arbeidsongevallenverzekeraarster van de werkgever, gestorf werden tot
. vestiging, zowel van de aan de weduwe
persoonlijk verschuldigde rente als van
de renten versclluldigd ann rle twec~ minclerjarige kincleren, die minder dan achttien jaar ou<l zijn diende afgetrokken te
worden van .de som van 407.740 frank,
welke, op voet van het gemeen recht, llet
derven van lonen vertegenwoorcligt welk
llet gevolg _van de dood van Sturbois, verootzaakt door een arheidsongeval waarvoor verweenler, clie no ell het ondernemingshoofd, nocll een arl1eider of aangestPlcle van hetzelve is, geheel verantwoorde lijk lievonclen werd ;
Dat, waar hij aan de wednwe llet verscllil, clit is 44.047 frank had toegekend,
llij verweerder veroordeeld had om voormel<le som van 363.693 frank te bc>talen
a an aanlegster, die tegen hem de in de
artikelen 22 van de wet van 11 juni 1874
op de verzekeringen en 1!} van de samen-

geordende wetten betreffende de vel'goeding der scllade voortspruitende nit de
arbeidsongevallen omschreven vordering
kraclltens incleplaatsstelling uitoefende;
Dat de welluwe, .hanclelende ah·. wettelijke voogdes van de twee mindE:rjarige
kinderen, voor elk van deze slecllts e<en
vergoeding wegens zedelijke scliarle gevorderd had;
Dat !let hof van beroep, op lld enkel
lloger !Jeroep vnu verweerdei·,- nrL overwo~
gen te lle!Jben llat de overlevenrle moecler
recllt had op de integraliteit van de sellatlevergoetling welke nit het derven van
!let loon van het slachtoffer voortvloeide,
om de in !let miclclel herllaalde redenen
aan aanlegster cle teruglletaling geweigenl heeft van de kapitalen welke,, volgens de ntststellhlg van llet arrest, deze
uitgegen'n bad tot vestiging van de rentei1
welkc> kracbtens artikel 4, 2°, B, van de
samengeonlende wetten aan de kinderen
versclml<ligd waren, wijl het overigens de
vergoet1ing door de eerste rechter aan de
moeder ·toegekencl onveranderd liet, vermits deze geei1 lloger beroep ingestelcl
had;
Overwegencle, enerzijds; dat, nar1at aanlegster wettelijk in de rechten van het
onclernemingshoof<l en van cle gerechtigden in de bij toe passing van artikel 4, 2°,
B, der samengeordencle wetten gevestigde
renten getreden was hanr vordering niet
mocllt lamgeleg<l worQ.en door de cerkenningen, welke gedaan werden door de
voogdes van de verkrijgers van die renten,
clie het recht niet had aanlegster te verllinden;
Overwegende, anderzijds, dat artikd 203
van het Burgerlijk w·etboek luachtens
hetwelk de moeder, na de doorl van de
vader, alleen met het onderhoud en de opvoeding van de minderjarige kinlleren belast is, niet uitsluit dat deze een stoffelijk
nadeel kunnen ondergaan ter oorzake nm
!let derven van de lonen, waarl'an de >ader een deel nan hun onderhoud en opvoec1ing besteedde;
Overwegende dat, waar het op de in het
middel gecritiseerde gronden de lwslissing
doet rnsten volgens welke de doocl van
hun vader aan cle minderjarige kincleren
generlei stoffelijk nadeel berokkeml he.eft,
het bestreden arrest mitsdien zijn dispositief niet wettelijk met redenen onoklee<l
lleeft;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden arrest, in zover enkel het uitspraak
ge((aan lleeft over het cleel van aanlegsters
vordering krachtens indeplaatsstelling,
lletwelk tot cloel heeft de terugbetaling
te bekomen -van de kapitalen welke deze
uitgegeven lleeft tot vestiging van de aan
<le twee minderjarige kinderen van het
slachtoffer versclmldigde renten uit
kracht vnn artikc>l 4, 2°, B, van de samengeordencle wetten betreffende de ver-

~.
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goeding van de schade voortspruitende uit
ue arbeidsongevallen, alsook over de in
verhand met <lie vordering iu h0ger l)eroep gevallen kosten; verwerpt de Yoorziening voor het overige; beveelt dat melding van onderha vig arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gcrleeltelijk
vernietigde beslissing; verwijst de aluus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik; veroordeelt verweerder tot twee
<Jerden der kosten, het overblijvende ten
laste van aanlegster zijnde.

21 november Hl55. - 2~ kamer. - Voo1·z'itter, H. Fettweis, voorzitter. Ve·rslaggeve·r, H. Moriame. - GeUjkluirle11de
aoncl·usie, H. Depelchin, advoc:tnt.-g0ne ..
raal. Pleiters. HH. Simont en Van
Leynseele.
·
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(N. Y.
RES
VAN
VAN

(( ANCIE!'\S ETABLISSEMENTS HEIRSCH FEEESVE >>, '1'. BELGISCHE STAAT, MINISTER
I'INANCIEN; BELGISCHE S'fAAT, MINISTER
I'INANCIEN T: N. V. (( ANCIENS ETABLISSEMEN'l'S HEIRSc'H FR~HES ESV:tf: >>.)
ARREST.

A.IN DE AK'l'EN VERSCHUL-

GELOOJi'.

REGISTER~

passend te ueant·woo1·den is m:et 1'egel·rnatig gernotiveerd (1). (Grondwet, artikel 97.)
go Om het excedent de1· baten hetwellc de
onder cle extrabelasting vallende grandslag u.itnwal't te bepalen moeten ondm·
lle cloo·r een naamloze vennootschap tijclen"S het llelnstbatH' tijdpet·k verwezenlijl,:te bc~ten de bezoldigingen beurepen
worden llie aan een boekhondm· van de
rnaatschappij · toegelcend wm·den nada,t
hij cle f'unctie van commissaris in die
mnatschappij, welke hij van april 1941
tot a!tfJ!tstus 1fl42 ttitgeoefenrl had, ·verlaten had, zo hi.i ve1·volgens in clienst
van de vennootschap is gebleven (2).
(Wet van 16 october 1945, art. 4, par. 5.)

DER

lKK0~£8TE~IlELAS'l'INGEN.
A.ANDit:LEN IN EE:V f\T~\AM

LOZE \'ENNOO'l'SCHAP.
RE'liS'l'EilS DE
OVERDRACHT VAN DIIC AANDELE:'l DOOR DE
DUI'l'SE SEQUESTER VASTSTELLENDE.- ARREST
WAARBIJ V~;RKLAARD WOilDT DAT DE BEZET'l'ENDE OYERHEID NOCH RECH'l'STREEKS NOCH
ONRECHTSTREEKS TER GELEGENHEID VAN DIE

OVERDRACH'l' IS TUSSENGEKOMEN. - SCHENDING VAN HE'f AAN DE AKTEN VERSCULDIGD GELOOJi'.

2° REDENEN DER VONNISSEN EN
ARRESTEN. lNKOMSTENBELASTINGEN.
VERWERPING VAN HET BEROEP VAN DE
BELASTINGPLICHTIGE. GEEN PASSEND ANTWOORD OP DE CONCLUSIES. - NIET GEMOTIVEERD ARREST.
go INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. - BEPALING VAN GEDURENDE HET BELAS'l'BAAR 'l'IJDPEBK VEUWEZENLIJKTE BATEN.
- BA'l'EN BEGRIJPEND DE AAN EEN BOEKHOUDER VAN DE VENNOOTSCHAP BIJ HET EINDE
VAN ZI.JN Ji'UNCTIE VAN COMMISSARIS IN DIE
MAATSCHAPPIJ TOEGEKENDE BEZOLDIGINGEN ZO
HIJ IN HAAR DIENST IS GEilLEVEN.

1 o Schendt het galoot dat versch·uldigd is

aan de 1·eg·iste·rs der aandelen vc~n een
naamloze vennootschap welke de ove1·d·racht van die aandelen, in 1942, doo·r
de Dttitse sequeste1· vaststellen, het
ar·rest wnarbij verlclaarrl wo1·dt dat de
bezettende ove1·he·id noch 1·echtst·reeks
noch onrechtstreelcs ter oelegenheid van
d·ie ove·rdntcht is tt~ssengelcomen. (Burgerlijk Wetb., art. 1319, 1g20 en 1322.)
2° H et an·est wnarbij het ve·rhaal vnn een
belastin_qpUchUge verworpen wonlt zonder 11 et bij conclusi es voorgestelrl m:illrlel

HE'l' HOF; -- Gelet op het hestr~den
arrest, op 12 juni 11154 gew·C'zen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat de voorziening'"ll in
de onder nummers F 2085 en F 2086 van
de algemene rol ingeschreven zaken tegen
hetzelfde arrest gericht zijn en derhalve
samenhangend zijn;
I. Over de voorziening van de naamloze
vennootschap Flsve tegen tle Belg-h;che

Stttat :
Over het middel, afgeleid uit <le schending van <le artikden 1g19, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 25, paragrafen 1, Z en H, van <le samengeschakclcle
wetten lletreffende de inkomstenlHe>lastingen (besluitwet van g1 juli lft43), 2 en 4,
varagraaf 5, van ue wet van Hi octo~)er
1945 tot invoering· nm een cxcrah<~lastmg
op de inkomsten, 14 van de in het Staa.tsblnrl te Louden op g1 maart 1!}42 versche·
nen besluitwet van 19 februari · 1942, 2
van de in het 8tantsblarl te Louden op
21\ fel>rnari 1941 verschenen besluitwet van
10 januari Hl41, en 97 van de Groncl wet,
doorda t het bestreden arrest verklaart cla t
de genaanulen Sergant en Van Laer op
12 augustus Hl42 als beheerders aangesteltl
werden door een algemene vergaflering
waarvan het niet bestaan ten aar:zien van
de wet of de onregelmatighei<l nie.t bewe(1) Standvastige rechtspraak. Zie namelijk
verbr., 11 october 1955 (B·ull. en PASIC., 1956,
I, 120).
(2) Zie verbr., 29 juni 1954 (A>·>·. Verb>·.,
1954, biz. 710); 10 mei 1955 (ibid., 1955,
biz. 75,!).

-223zen is, en dat de bezettende overheid noch
rechtstreeks noch onrechtsreekR ovgetreden is in de vergadering van 12 augustus
19±2 of in de overdracht van de effecten
welke daaraan voorafging, ll'lll wanneer
de overdracht van de aandelen door de
Duitse sequester verricht werd en die vervreemding van de effecten dci' vennootschap « Heirsch Freres 11 mitsdirn volkomen nietig is, en bijgevolg de benoeming,
door een onregelmatige algemene vergadering, van de aankopers van die effecten
in de functies van beheerders eveneens
nietig is, en dan wanneer, vermlts alle
aandelen op naam zijn, de overdracht van
de aandelen door de Duitse sequester blijkt
uit de handtekeningen welke de:w als
overdrager van vier lwndPro l vennootschappelijke aandelen op bet register der
aandelen op naam geplaatst heeft, en
doordat de algemene verga<lerJn~~; Y>lll
30 september 1945 de door de vijand genomen maatregelen, onder meer de benoeming tot heheerders van de genaamden
Sergant en Van Laer, ten overvloede vernietigd heeft, en doorda t het arrest, vermits het op clit ·in de conclusies aangevoerde feit geen acht heeft geslagen, artikel 97 van de Grondwet alsmede de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek geschonden heeft :
Overwegende dat de aanleggemh naamloze vennootschap het opnemen in haar
aan de extrabelasting ond;el'WOl']JPn inkomst!'m betwistte van de bezoldigingen,
in totaal ten belope van 3'20.000 frank,
welke aan de genaamden Sergant en Van
Laer in hun beweerde hoedanh~lwid van
beheerders van die vennootsellap, Tan
12 augustus 1942 tot 31 decemlJ•.'r JfiH uitgekeerd werden ; da t zij te dien einde hij
conclusies inzonderheid betoog<le : 1° dat
de algemene vergadering van -12 aug·ustus
1942, welke de genaamden Sergant en Van
Laer tot beheei'ders benoemd had, samengesteld was uit aandeelhouders die hun
effecten bij wege van een door de Duitse
sequester verrichte vervreemding gekocht
hadden, wat zowel het kopen van de
effecten als de benoeming van !le lwhPf~r
ders nietig maakte.; 2° dat de regelmatige
algemene vergadering van :c)O SPIJtember
1945 zowel de op 10 augustus 1942 door
de Duitse sequester verrichte overdracht
van effecten als de beslissing van de algemene vergadering van 12 angustns 1042
waarbij de genaamden Sergant en Van
Laer als aandeelhouders aangesteld werden, nietig verklaard had ;
Overwegende dat om zijn dispositief te
rechtvaardigen het bestreden arrest aanvoert dat de hezettende overheid noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks was opgetreden in de overdracht van de effecten
welke aan de algemene vergadering van
12 augustus 1942 voorafging, en dat de

algemene vergadering van 30 september
1945 noch de rekeningen over de boekjaren
1£42 tot 1UH noch de aan de genaamden
Sergant en Van Laer uitgekeerde bezoldigingen vernietigd had;
Overwegende dat de eer.;;te re<len de
vermeldingen miskent van de aan de rpehter over de grond overgelegde Pn tot staving van de voorziening voorgebrachte
stukken, in welke geschriften onder mcer
vastgesteld werd dat de overdracht van de
effecten op naam der vennootsellap aan
de genaamden Se1;gant en Van Laer Ol)
10 augustus 1942 door de Duitse sequester
verrieht werd na storting van de lt'genwaarde dier effecten op een lmnkn~km1ing
op naam van die sequester ;
Dat het arrest mitsdien joor rUe reden
het geloof <lat aan de overgele!\'de akten
verschuldigd is geschonden heeft;
Overwegende dat de tweede reclen g-een
passend antwoord verstrekt op de stelling
der concl usies waarin de vernietiging,
door de algemene vergadering van 30 september 1945, wordt ingeroepen van de beslissing van de algemene verga<le!'ing van
12 augustus 1942, waar!Jij de genaamden
Sergant en Van Laer als beheerders aangesteld werden ;
Dat ilnmers het bestre<len arrest in tlit
opzlcht enkel er op wijst dat dt\ nlgemene
vergadering van 30 septemlJ,~r 1P45 noeh
de rekeningen over de boekjareu 1Ui2 tot
1944, nocll de aan de genaamden Sergant
en Van Laer uitgekeerde bezoldigingen
vernietigd lleeft; dat dit feit niet insluit
dat de benoeming van de gen~ amtlen Sergant en Van Laer tot beheerder,; door die
vergadering zou gehandhaafd geweest
zijn, noch, hijgevolg, dat de aan dezelven
toegekende bezoldigingen tot doel zouden
gehad hehhen beheerdersfuncties te vergelden;
Dat het bestreden arrest mits<lien gepn
passend antwoord verstrekt lteeft op de
conclusies waarbij aanlegster hetwistte
dat de aan Sergant en Van Laer uitgekeerrle bezoldigingen als aan beheerders
toegeken<l konden beschouwd worden;
Waaruit volgt dat het middel gegrond
is;
II. Over de voorziening van de Staat :
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen U7 en 112 van
de Grondwet, en 4, paragraaf 5, van cle
wet van 16 october 1945, tot iliYoering Yan
een extrabelasting op de in oorlogstijd
behaalde exceptionele inkomsten. winFten
en haten, doordat het bestreden arreRt
het beroep ten dele gegrond verklaart Pn
de betwiste aanslag enkel vernietigt in de
mate dat hij berekend wenl op een bPlastbare grondslag welke e~n S!'ll1 Yan
160.550 fr. 75 begreep, vertegenwoordigende aan een genaamde Poels in zijn enkele
lwedanigheid van boekhouder van de be-

--'- 224 .-"trokken vennootscllap toegekende bezoldigingen dan·wanneer, vennits de genaamde
Poels van 18 april 19U tot 1~ augustus
1942 in de vennootscllap de functie van
eommissal'is waargenomen had en na
laatsgemelde datum als boeklwnder in
diensf van de vennootsclla]l gebleven was,
het totaal van zijn bezolc1igingen, te weten 220.3-H fr. 75, nit kracht Yan de formele tekst van artikel 4, paragmnf 5, van
de wet van 16 october 1945, moet opgenomen worden in de winst welke in de door
verweerster versclmldig!le extra bela sting
belastbaar is :
Overwegende dat het bestr'~Llen itrn·st,
ofschoon llet vaststelt dat de ~enaamde
Poels van 18 april 1941 tot 12 nngmd;us
1942 de fnnctie van commissaris in de
vennootscllap vervuld lleeft, beslist dat de
bezollligingen welke hem naderlumd a ls
boekhouder toegekend werden, niet in de
winsten der vennootscllap dicenen begrepen, om de reden da t het niet bcwpzpn is
clat. gedurende het tijdperk dat de genaamde Poels gelijktijdig de funetie van
commissaris en die van boekllonder vervuide, de bezolcliging niet uitsluitend voor
de functie van commissariR uitg;ekePnl
werd, en dat artikel 25, paragraaf 1, 2",
7!, van de samengeschakelde wetten, naar
hetwelk artikel 4, paragraaf 5, van !le
wet van 16 october 1945 verwijst, niet de
bezolcligiilgen bedoelt welke aan een kantoorbediende in zijn enkele hoedanigheid
van boekhoucler uitgekeerd werclen;
Overwegende dat artikel 4, paragraaf 5,
van de wet van 16 october 1945 onder
meer bepaalt da t de te vergt~lijken ekmenten de winsten zijn alsmede de aan
de in de artikelen 25, paragraaf 1, 2°,
littera 7J, van de inkomstenbelastingenwetten genoemcle personen toegekencle bezolcUgingen, zelfs inclien cleze personen, geclurencle het belastbaar tijdpc)rk, deze hoe<lanigbeicl hehben verloren cloch in dienst
van de vennoots<;hap zijn geblevcn;
Overwegende dat, vermits de commissarissen onder de in voormeld artikel 25
van de samengescbakelde wetten aangeduide personen vermeld zijn en vermits
het arrest vaststelt dat •le gennnmde
Poels, boekhouder, van 18 aprll 194+ tot
12 augustus 1942 de functie van commissaris vervuld heeft en narlerllaml als
boekhouder in dienst van de vennootscbap
is gebleven, de bezolcligingen welke na
12 augustus 1942 aan de genaamtl2 Poels
toegekend werden behoorden voor te komen onder de elementen welkt' moesten
vergeleken worden ter bepaling van het
excedent der baten hetwelk de onder de
extrabelasting vallende gronc]slag uitmaakt;
Dat, waar het bestreden :llTC':1t lwt tegengestelde beslist, het bestrellen arrest

de 'i:n het mid del aangecluide wetsbepalingen geschonden heeft;
·
Om cUe redenen, voegt de onder nummers F. 2085 en F. 2086 van de algemene
rol gesehreven zaken samen; verbreekt
het bestreden arrest in zover, em•rzijds,
het als wettelijk aanziet de a:mHlag gevestigcl met opneming, in cle hl'lastlmre
inkomsten der naamloze vrmnootscllup
Esve, van de 320.000 frank, welke de van
19!2 tot 1944 aan de genaamclen Sergant
en Van Laer toegekende bezoldigingen
vertegenwoordigt en, anclerzijcls, het van
de belastbare grondslag de 160.fi50 J'r. 75
aftrekt clie de bezoldigingen vertegenwoordigen welke ·aan de genaamde Poels als
hoeklwuder van 12 augustus 1£42 tot eimle
1!J4c1 toegekend werden, en het terllg!Jc,taling gelast van de sommen welke op evengemelde bezoldigingen geind werden, en
in zover llet arrest over de kosten uitspraak geclaan beeft; beveelt dat melcling van onderha vig arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gefleeltelijk
vernietigde beslissing; veroorlleelt de Delgiselle Staat en de naamloze vem!ootscllnp
Esn\ voorlleen << Etahlissemeuts Hein<c:lt
Freres )) , elk tot de helft van de lwsten
van het geding in verbreking; verwijst de
alclus beperkte zaak naar llet Hof van
beroep te Luik.
22 november 1955. -

zc kamer.
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z'itter en ve1·sla.rJ!Jeve1', H. Giroul, randsheer waarnemend voorzitter. - Ciel'ijklu:iclende aonalusie, H. Ganshof van cler
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter,

H. Van Leynseele.
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INKOMS'l'ENBIDLASTINGEN.
EXTRABELASTING.
BEOORDELING
VAN
HE'l'
EXOEPTIO:><EEL
KARAK'I'ER
VAN
DE
WINSTEN VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.
RAMING VAN HE1' BEDRAG DIER WINSTEN.
~ VERPLICH'l'INO BI.T DE YERGELIJIGNG MET
DE WINSTEN \'AN HET REFERENTIET!.JDPERK
REKEXING 'l'E JIOl'DEI\ MET DE AAN DE IN AR'l'IKEL 25, PARAGRAAF 1, 2°, 1J, DER SA].iENGESCHAKELDE '\'ETTEN OPGESO:M:DE PETISONEN
UITGEKEERDE DIYIDEXDICN E:\' BEZOLDIGINGE~.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
J{ix•rRABELAS'l'l:"\~L

BEOORDELING VAN RET
EXCEP'l'IONEEL KAHAKTETI YAN DE 'WINS'L'EN VAN
EEN NAAl\HJOZE YENNOO'l'SCHAP. RAMING
'\TAN HE'£ BEDTIAG DIER 'VINSTEN. VERPLICI-!'1'1~0 BI.J DE YER({ELJ.JKING MET DE VVINSTEN VAN HET HEFEUE~1'lE'J'I.TOPERK REKENING
'l'E I-IOUDEN :MET DE BEZOLDHHNGEN YAN EEN
DES'l'UUTIDER. "'IEXS FUNOTIES, IN FEITE, DEZELFDE ALS DIE rAi'i ~EN BEHEERDER Zl,TN.

-2251° Wanneer de aan de emtrabelasting onderhevige persoon een naamloze vennootscha1J is, rnoet 1! ei emceptioneel lcaralcter van de winsten en hun be drag,
beivez·en worden door vergelijlcing van
de winsten, met inbegrip van de dividenden, alsmede van tle aan ae in artilcel 25, ;>J-aragraaf 1, 2°, litt. b, van de
·inlcomstenbelastingswetten
opgesomde
personen toegelcende bezoldigingen, zelfs
incli.en deze personen, gedurentle l1et
belastbaar tijllpe1·k, deze hoedaniglzeid
hebben verloren doch 'in (lienst van de
vennootschap zijn gebleven (1). (Wet

de hoedanigheid van beheerder of van
commissaris niet had :

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op l1 maart 1~52 gewezen doc.r het
Hof van beroep te Brussel;
Over llet enig middel, af15eleid uit de
schending van de artikelen 1!7 en 112 van
de Grondwet, 4, paragraaf 5, Pn :!, paragraaf 3, lid 3, van de wet van 1() oetober
1~45, tot invoering van een extrallelasting
op de in oorlogstijd behaalde exec•ptionele
inkomsten, winsten en baten. pn 1320 tot
1332 van llet Burgerli.ik Wetboek, doonlat
llet bestreden arrest beslist dt1 t de va ste
bezoldigingen (166.145 frank), welke Stainier gedurende de tijdruimte van 1 januari 1!!35 tot 5 april 1!138 als bestuurder
getrokken lleeft, tot bepaling van de winsten uit het referentietijdperk der vennootschap in aanmerking dienen genomen
te worden, dan wanneer, volgens de bPl)alingen van artikel 4, pai·agraaf 5, en 5,
paragraaf 3, lid 3, van de wet van 16 october 1!!45, de bovengemelde bezoldigingen
in de bestanddelen van de referentiewinst
niet mogen ovgenomen worden, omdat
voornoemde persoon gedurende de tijdruimte van 1 januari 1!135 tot 5 april HJ38

0Yerwegende dat, wanneer, zouls in hct
onderllavig geval, de aan de pxtrnbelasting onderhevige persoon een nanmloze
vennootschap is, het exceptioueel karnkter van de winsten en hun hedrag ·nbar
luid van artikel 4, paragraaf 5, ;:an de
wet van 16 october 1945, bewez·~n worden
door vergelijking van de winsten, met inbegrip van de dividenden, alsmede de aan
de in artikel 25, paragraaf 1 2° littera b
van de inkomstenbelastingen~etten ge~
noemde personen toegekende bezoldigingen, zelfs indien deze personen, gedurende ·
het belastbaar tijdperk, deze hoedanigheid verloren hebben doch in dienst van
de vennootscllav gebleven zijn;
0Yerwegende dat de aldus genoemde
personen zijn : de beheerderil, commissarissen of vereffenaars van de vPnnootschap op aandelen, met inbegrip van de
gouverneurs, bestuurders, regeuten, eensoren en anderen die soortge lijke am bten
als deze belastingplichtigen vervullen;
Overwegende dat het bestreden arr<'st
vaststelt dat, hoewel Stainier slechts op
6 april 1!!38 tot beheerder van de verweremle vennootscllap benoemd werd zijn
vroegere hevoegdlleden als bestuurder in '
de vennootschap identiek waren en dat hij
dus v66r die datum een met het ambt van
beheerder overeenstemmende functie vervuld heeft ;
·
Dat, aangezien geen conclusies genomen
werden, de recllter over de grond de verplichting niet had zijn beslissing te dien
opzichte breedvoeriger met redenen te
omkleden;
Overwegende dat, volgens de vaststellingen van het arrest, vermits Stainier
gedurende llet gause referf'ntietijrlperk
ononderbroken llet ambt van beheertlPr
van de vennootscllap of overeenstemmende ambten vervuld heeft, en, vc•rmit~ cle
ter zake in aanmerking genomen refPrentiewinst de gedurende het belastlmar tijdperk werkelijk behaalde winst is, het nutteloos voorkomt bet middel te onderzoeken in zover het gesteuncl is op de interpretatie welke van de eindbepaling van
artikel 4, 11aragraaf 5, van de wet van
16 october 1!!45, in een verband gebracht
met. artikel 5, paragraaf 3, lid 3 van dezelfcle wet client verstrekt te' worden,
naardien deze bepalingen aan cle feiten
der zaak vreemd zijn ;
Dat eruit volgt dat, waar l!et beslist
dat de bezoldigingen van Gaston Stainier,

(1) Verge!. verbr., 29 juni 1954 (A•·r. Ve•·M.,
1954, blz. 710); 10 mei 1955 (ibid., 1955,
blz. 7M); 11 october 1955, supra, blz. 92, en
voorgaand arrest.

(2) Zie verbr., 29 juni 1954 (Arr. Vm·br.,
1954, blz. 710); cf. verbr. 18 october 1949
(ibid., 1950, blz. 81) en
november 1951
(ibid., 1952, blz. 131). ·

van 16 october 1!!45, art. 4, par. 5.)
2° lVanneer de functie wellce een best·u.u·rder in een naamlo.ze vennootschap ·ll'itoefent in feite dezelfde als die van behee·rile1· is, moeten de bezoltlig·ingen die
hem toeqekend werden beg·repen worden
in het bedrag ller winsten van de vennootschap die dienen verrJeleken te worden en ook dienen in acht te wo1·den
genomen om het exceptioneel lcaralcter
de1· winsten te bepalen (2). (Samenge-

schakelde wetten, art. 25, par. 1. 2°, b ,·
wet van Hi october 1!145, art. 4, 11ar. 5.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
'f. N. V. <c ETABLISSE~'IENTS PH. PEERE ll.)
ARREST.

VERBR.,

195(i. -

l::i
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zelfs voor het deel van het tijdperk dat
b·ricage na te streven, zodoende voor de
aan 6 april 1938 voorafgaat, in de berekestoker·ij een fot·faUaiT doch vaststaa.nd
ning van ue winsten van het referentieinJ.;omen . in de plaats stellend van de
tijdperk moeten begrepen worden, om de
wisselvallige ttitlcomsten van die bijlcore!len dat, in onderhavig geval, de functie
mende uijverheidsbed'l"'ijvigheid (2). (Sawelke de belanghebbende in de vennootmengeschakelde wetten, art. 25, par. 1,
schap met de titel van bestmmler Vi!l'YUld ·
1°, en 27, var. 1.)
had met dat van beheerder avereenstemtle, !let bestreden arrest geen der in het ·
( GUILLA~fS, 'l'. BELGISOHE · S'l'AA'.r,
middel aangeduide wetsbiep:lllngen gescllonden heeft;
ARREST.
Dat het middel niet kan nang<~uomt>n
worden;
HET HO]'; - Gelet op nd llestreden
Om die redenen, verwerpt de voorziearrest, op 12 maart 1954 gewezen door het
ning; veroordeelt aanlegger t'Jt de ll:ost<~n.
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste mitldel, afgeheid uit de
22 november 1955. - 26 kanwr. - Yom·schending van de artikelen 2i"i, para·
zUter en verslaggever, H. Giro11l, raarlsheer waarnemend voorzitter. - OeU.ik- graaf 1, en 2i, paragraaf 1, van <le Si'mengeschakelde wetten, doorda t ltet bestrelwide1llle concl·us·ie, H. Ganshof van der
l\ieersch, advocaat-generaal. - Ple-iters, den arrest de som welke aan aanlegger
HH. Van Leynseele en Vrm Bastelaer wegens de inactiviteit van zijn bedrijf be(deze laatste bij de Balie van beroep te taald werd, als het inkomen van een nijverheitls- of landbouwbedrijf beschouwt,
Brussel).
clan wanneer voormelcl artikel 25, paragraaf i, enkel melcling maakt van de beclrljfsinkomsten, hetgeen, zoals op het
eintle van het artikel wonlt aangeduid,
2e KAMER. - 22 november 1955
in hoofde van de verkrijger van het inkomen een winstgevende betrekking onder1° INKOMSTENBEL.ASTINGEN.
stelt, en clan wanneer artikel 21, vara.BEDRIJFSBELASTING. WINS'l'EN YOOR'l'KOgraaf 1, slechts de hanclelingen bedoelt
:MENDE VAN EEN NIJVEU.HEIDS-, HANDELS- OF
welke in verbaml met evengemelde winstLANDBOUWBEDRIJF. lNKOMS'l'EN AAN DE
gevende betrekking verricht werden :
BEDRIJFSBELAS'l'ING ONDERWORPEN ZONDER DA'f
Overwegende tlat het llestretl•~n arrest
ZIJ NOODZAKELIJK DOOR HE'l' EIGENLIJK NIJin feite, en derhalve souverein vaststelt
VERHEIDS- HANDELS- OF LANDBOUWWERK OPclat aanlegger, behalve zijn :nn<lJJOuwbeGEBRACH'l' ZIJN.
drijf, als bijkomencle nijverheiclsbedrij2° INKOMSTENBEL.ASTINGEN.
vigheid, een stokerij had welke, ofgcltoon
BEDRI.JFSBELASTING. FORFAI'l'AIRE VERbepaalde jaren buiten gebruik gelaien,
GOEDING WELKE DE BELAS'l'INGPLICH'l'IGE ON'l'evenwel bleef bestaan; dat lle ~ommen
VANG'l' OM ZIJN BEDRIJF BUI'l'EN GEBRUIK 'l'E
waarop de betwiste aanslagen g('YPstigd
.AAN DE BEDRI.JFSBELAS'l'ING ONDERLATEN •. werclen vergoedingen waren "elke aan
WORPEN VERGOEDING.
aanlegger toekwamen wegens !let buiten
gebruik stellen van zijn stokerij en ter
1 o Alle wins ten van een nijverheids-, han- uitvoering van een tussen de Groepering
rlels- at lantlbo·uwbedrijf z·i,in aan rle
van de Belgische graanstokers en de verbedt·ijfsbelasting onderwot·pen, zondet· eniging van de alcohol- en gistfabricanten
aat zi.i noodzakelijk aoo'l· het eigenlijlc gesloten overeenkomst; dat aanlegger tijnijverheids-, .handels- of landbouwwet·lc dens de behanclelde jaren en voor elke
clienen opgebt·acht te zijn, al had de
periocle van inactiviteit de voorkeur erttitbater m·ijwUlig zijn bedr·ijvigheid aan gegeven heeft de forfaitaire bij die
:zorlanig betJe·rlct dat hij niets meer ;z;oot·t- ov.ereenkomst bepaalcle vergoeding te ontbrengt (1). (Samengeschakelde wetten,
vangen, veeleer dan de baten van de faart. 25, par. 1, 1°, en 27, par. 1.)
llricage na te streven, zodoende voor de
2° Is aan de bedrijfsbelasUng onderwor- stokerij een for.faitair doch vaststaaml
inkomen in de plaats stelleml van de wi;;pen de tortaitaire vergoeding welke de
belastingplichtige, die behalve zijn land- selvallige uitkomsten van die bijkomende
lwnwbedri!/, als bijlcomende nijverheids- uijverheids bedrijvigheicl;
liedrijvigheirl, een stolcerij heett, ontOverwegende dat het bestreden arrest,
vangt om zijn bed'l"ijf buiten {Jebruilc te
op groncl van deze feitelijke gegevens,
lnten, in plaats van de bnten van cle fawettelijk heeft lmnnen beslissen da t bovengemelde vergoedingen aan de bedrijfsbelasting onderworpen inkomsten uit(1) en (2) Zie verbr ., 7 en 25 october 1955,
maakten;
s1tpm, blz. 77 en 139.
Overwegende clat artikel 27, para-
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-227graaf 1, van de samengeschakelde wetten,
waarin de draagwijdte van artikel 25, paragraaf 1, 1 o, van dezelfde wetten omschreven is, bepaalt da t de wins ten van
een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf die zijn welke uit al de door zijn
inrichtingen of door tussenkomst ervan
gedane verriclltingen voortvloeien;
Overwegende dat elk ink<Jnwn dat nm
!lergelijke exploitatie voortkomt am• de
bedrijfsbelasting onderworpen is, zolider
dat llet noodzakelijk door llet eigenlijke
nijverheids-, llandels- of landbouwwerk
belioeft opgebracht te zijn; dat het er
niets toe doet dat aanlegger vrijwillig zijn
bedrijviglleid 'zodanig heeft beperkt dat
hij niets meer voortbrengt;
Dat de betwiste vergoeding, welke
van de exploitatie van aanleggers landbouwstokerij voortkomt, derhalve in het
toepassingsveld van de. artikelen 25, P>~
ragraaf 1, 1 o, en 27, paragraaf 1, van de
samengeschakelde wetten valt;
Dat het middel niet kan a:wgenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger ret <le kosten.
22 november 1955. - 2" kamer. - Foorzltte1", H. Giroul, raadsheer wa:Jrnememl
voorzitter. - Verslarmever, H. Titueel. -Gelijlcl·u·idende concl·usie, H. <J:m~hof vnn
der Meersch, advocaat-generaal. - PhAter, H. Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.

AAN-

SLAG. BUITENGEWOON TERHIJN. TERMIJN WELKE SLECHTS GELDT INDIEN DE
SCHATPLICHTIGE TE KORT GEKOMEN IS AAN
ZIJN ''ERPLICIITING ZLJN INKOMSTEN AAN
TE GEVEN EN INDIEN DEZE TEKORTKOMING EEN
GEBREK AAN OF EEN ONTOEREillENDHEID VAN
AANSLAG l\IET ZICH GERRACH'f HEEF'l'.

De buitengewone aanslagtermijn geldt
slechts voor de administratie indien zi.i
lww-ijst dat de schatplichti{fe te l.:o1·t
rtekomen is aan Z'ijn verp_licht'ifiiJ zijn
inlwmsten aan te geven, en dat deze
tekortkomin,q, een gebrek aan - of ontoe·reikendheid van - aanslag met zich
gebmcht heeft (1). (Samengeschakelde

wetten door besluit van de Regent
van 15 januari 1948, art. 74.)
(1) Zie verbr., 8 januari 1952 (Ar~·. T'e1'b1·
1952, biz. 219) ; 8 maart en 24 mei 1955 (ibid::
1955, biz. 585 en 793).

(N. V. « ETABLISSEMENTS HERMESSE FRERES ll,
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet OD !.Jet lle~trcdcn
arrest, op 13 maart l!JG4 gewezen door bet
Hof van beroep te Luik ;
Over het eerste midd.el, afgeleid nit ue
schending van de artikelen !1'7, 110 Pn 112
van de Grondwet, 1317 tot 132! van het
nurgerlijk Wetboek, 2 van de wet v:m
15 mei 1846, gewijzigd. bij cle :utlkcheu 3
van de wet van 9 april 1935 PH 2 yun de
wet van 8 juli 1946, 54 en 7 4, j hl 1, v:m
de bij koninklijk besluit van 12 september
1g::m samengeschakelde wetten, zoals· zij
respectievelijk bij de artikelen 18 en 22
van het koninklijk besluit nr 14 van 3 juli
19B!l gewijzigd werden, en van de artikelen B, paragraaf 1, en 9 van de wet van
10 januari Hl40, doordat het bestrfuen
arrest, ofschoon het erkent, of althans
niet betwist dat de door aanlegster over
dienstjaar 19~5 regelmatig ingediende aangifte met de bijlagen erbij aan de administratie alle feitelijke elfmwnt<en ~ erschaft !weft welke lmar in staat zouden
gesteld hebben v66r de afsluiting van het
dienstjaar 19~5 de bezoldigingen, welke in
Hl4± a an een cler beheerders van aanlegster
uitgekeenl werden, in de mate dat zij
60.000 frank te hoven gingen aan te slaan,
beslist dat de belasting op clit <leel Ynn
haar belastbaar inkomen na tle afslulting
van het dienstjaar is kunnen gevestigd
worden om de enkele reden dnt die aaugifte geldig binnen de bij artikel 74, lid 1,
van de samengeschakelde wetten gestelde termijnen gewijzigd werd wegens andere ontoereikenclheclen die slechts nn
het omlerzoek door de controleur-taxateur
hadden lmnnen ontdekt worden, dan wanneer, kruchtens artikel 74, aileen gedurenlle clrie jaar mocht worden nagevorderd
de belasting welke door het toedoen van
aanlegster ontdoken wercl, - dit wil zeggen .de helasting welke niet binnen de
termijn van het clienstjaar op het kohier
gebracht wercl omdat zij opeisbaaJ' was
op niet aangegeven winsten of op winsten
welke slechts aan het licht gekomen waren bij het onderzoek van feitelijke elementen die in de aangifte onjuist of onvolledig voorgesteld waren - en niet de
belasting waardoor een enkel aan ·de administra tie te wijten ont,oereikendheid
hersteld werd :
Overwegende dat uit het lmstreden arrest blijkt dat aanlegster enkel de regelmatigheid van de aanslag·, welke te haren
laste over het dienstjaar 1948, bij navordering van rechten over het dienstjaar
1945, gevestigd werd, betwistte in zover
bij de aanslag een aanvullewle lwJting
buiten de gewone aanslagtermijn op fei-
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telijke elementen beslist werd die door de aanglfte, wegens andere oorzaken, om binaangifte van aanlegster betreffende de in- nen de buitengewone termijn een dwaling
komsten over het jaar U4! en door de te herstellen welke zij bij het vestigen
bijlagen ervan aan de administratie ken- van ue aanvankelijke aanslag begaan had,
baar waren gemaakt, dat aanlegster voor het hof van beroep de in het middel aanhet overige de aanvullencle hefting niet geduide wetsbepalingen geschonden heeft;
betwistte;
Om tlie redenen, en zonder dn t er gronOverwegende dat het arre:>t beHlist dat den zijn tot behandeling van !le andere
belastingontduiking geschiedt zoclra de middelen der voorziening, verlJreekt het
aangifte van de inkomsten in om 't even bestreden arrest; beveelt dat melding van
welk van llaar elementen onjuist is, waar- onderhavig arrest zal gemaakt worden op
door de administratie in de mogelijkheid de kant van de vernietig<le lwslissing;
gesteld wordt binnen de termijnen van veroordeelt verweerder tot lie kostcn;
artikel 74 van de samengeschakelde wet- verwijst de zaak naar het I-I of 'an beroep
ten aanvullende aanslagen te vestigen;
te Brussel.
Overwegende dat het hof van l>eroep
alclus op impliciete doch zekere wijzt? be22 november 1g55, - ZC kamer. - Voo·rslist dat, bij enigerlei onjnistlleid in de zitter, I-I. Giroul, raadsheer waarnemend
aangifte, de administratie gereclltigd is voorzitter. - TTerslaggever, H. Louveaux.
om binnen de bij artikel .74 der samenge- - GeUjkl·uidende conclusie, li. Ganslwf
schakelde wetten gestelde bnitengewone van der Meersch, advocaat-generaal.
termijn, zowel op de jnist aangegeven Pleite1·, H. Van Leynseele.
doch door haar verkeerd nitgelegde elementen, als op de op onvolledige of onjuiste wijze aangegeven elementen een
aanvullende aanslag te vestigen;
Overwegende dat nit de termen van
2e KAMER.- 22 november 1955
lid 1 van artikel 74 van de ,;amengesch ;1kelde wetten, zoals het bij artikel 22 van
Emhet koninklijk beslnit nr 14 van 3 jnli INKO.MSTENDELASTINGEN.
VENNOOTSCHAP
1939 gewijzigd werd, blijkt dat de bniten- ' 'J'ENGEWONE TE!l.IIIIJN.
\VELKE IN HAAR AANGIF'l'E EEN SOM ALS BEgewone aanslagtermijn voor de adminisDRIJFSLAST AANGEGEVEN HEEFT DIE ALS BEtratie slechts geldt indien zij llewijst clat
LASTING OP HE'l' KAPI'l'AAL RETAALD WERD TER
de schatplichtige te kort gekomen is aan
ONTLASTING VAN DE EIGENAARS VAN ZEKERE
zijn verplichting zijn inkomsten aan te
GOEDEREN WELKE IN DE VENNOOTSCHAP INGEgeven, en dat deze tekortkoming een
BRACHT WERDEN NADAT ZIJ AAN DE BELASgebrek aan of ontoereikendlleitl Yflll ann'J'ING OP HET KAPITAAL ONDERHEVIG WERslag met zich gebracht heeft;
DEN. 0NJUISTE AANGIFTE.
AANGIFTE
Overwegende, enerzijds, daf;, vermits de
WELKE AANLEIDING GEEF'J' TOT DE· BUITENGEadministratie de bij artikel 74 van de saWONE AANSLAGTERMIJN.
mengeschakelde wetten gestelde bnitengewone termijn slechts · geniet voor zoveel Is onj uist en geett derlwlve aanleitl.in{f
het gebrek aan of de ontoereikendheid
tot de b1titengewone aanslagtennijn, cle
van aanslag nit een aan de !'<Chatpliclltige
aangifte w·aarin een vennootschap als
te wijten· oorzaak voortvloeit, zij, wanneer
bed1·ijfslast een sorr~ aarzduidt welke
lle gewone aanslagtermijn verstreken is,
door haar als belasting op het Tcapitaal
niet vermag van de bnitengewone tergestort wenl te1· ontlasting van de. eigemijn gebruik te maken om een dwaling
naars van zelcere goederen die door gete herstellen welke zij zelf zon llegaan
zegcle eigenaars slechts in de vennoothell ben in de toepassing van de lldastingscha1J ingebracht werden na de datum
wet op de elementen waarover zij aldan
waarop z·ij aan de belasting op het Tcareeds beschikte ;
pitaal o!~derhevig we1·den. (Samengeschakelde wetten, art. 74.)
Overwegende, anderzijds, dat, nTmits
artikel 74 .van de bij het beslnit van de
Regent van 15 jannari 1948 samengescha(P. V. B. A. « CONS'l'RUCTION MECANIQUE FELIX
kelde wetten melding maakt van de aan
GERBEHAYE ll, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER
cle schatplichtige te wijten << ontoereikendVAN FINANCIEN.)
heid van aanslag )), de administratie
ARRES'J',
krachtens die bepaling enkel in· de mate
waarin de onjnistheid van de aangifte
HET HOF; - Gelet op het bestreden
een dwaling in de aanslag tot gevolg gehacllieeft, een aanvnllencle aanslag binnen arrest, op 22 mei 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
een verlerigde termijn mag vestigen;
Overwegende derhalve dat, waar het
Over het eerste middel, afgeleid nit de
lleslist dat de administratie gebrnik heeft schending van de artikelen 97 en 110 van
kunnen maken van cle wij?<iging van een de Grondwet, 1319 van het Burgerlijk
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wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gewijzigd bij artikel 22 van het koninklijk besluit nr 14 van 3 juli 1939, en
2 van de wet van 15 mei 1846, doordat om te oordelen dat de tweede eventualiteit van artikel 74, lid 1, de administratie
in de mogelijkheid stelde na de afsluiting
van het dienstjaar 1948 de op een som van
29.535 frank verschuldigde belasting op
het kohier te brengen, welke som aanlegster in haar aangifte voor het dienstjaar
19-'18 onder de rubriek « belasting op het
kapitaal >> bij de bedrijfsuitgaven vermeld had, - het arrest hierop steunt dat
de administratie in die aangifte de nodige elementen niet had kunnen vinden
om de op die som verschuldigde belasting
te vestigen, welke som een !Jevoordeling
uitmaakte waarvan noch bet bestaan,
noch de aard, noch de wijze van taxatie
uit de aangifte bleek, dan wanneer uit het
arrest zelf blijkt dat het bestaan van die
beweerde bevoordeling slechts door het
onclerzoek over de reclamatie aan het licht
gekomen is, en dan wanneer bijgevolg, de
belasting waartegen naderhand die reclamatie ingediend werd op grondslag alleen
van de gegevens der aangifte op het kohier was kunnen gebracht worden voordat
die elementen bekend waren :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt, zonder deswege gecritiseerd te
worden, dat de aanleggende vennootschap in haar aangifte, als bedrijfslast,
een som vermeld heeft welke door lmar
als belasting op bet kapitaal gestort werd,
dan wanneer zij, in 1946 opgericht zijnde
geweest, niet onderhevig was aan die belasting, waarvan het kwijten een bevoordeling uitmaakte, wijl zij geschied is ter
outlasting van de personen cUe op 9 october 1944 eigenaars van de nadien in de
vennootschap ingebrachte goederen waren;
Overwegende dat deze vaststellingen
van de rechter over de grond het tlispositief van zijn beslissing rechtvaanligc;n,
naardien de wijze waarop de fc;itelijke
elementen in de aangifte voorc;esl:eld waren van aard geweest is om de administratie te misleiden; dat immers, hoewel
het bedrijfskarakter van de belasting op
het kapitaal toentertijd twijfelachtig kon
schijnen en hoewel het daardoor, wegens
een moeilijkheid in de uitlegging van de
wettelijke teksten,. een vertraging in bet
vestigen van de aanslag met zich kon
brengen, geen twijfel integendeel mogelijk
was in geval van ter outlasting van derclen gedane betalingen welke een bevoordeling te hunnen voordele uitmaakten;
Waaruit volgt dat, vermits het dispositief van het bestreden arrest gerecht"
vaardigd is door_ beschouwingen en vaststellingen welke het middel niet criti-

seert, het middel bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
22 november 1955. - 2" kamer. - Voorzitte'l", H. Giroul, raadsheer waarnemend ·
voorzitter.- Verslaggever, H. Louveau-x.
- Gelijkltticlende conclttsie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN. ExTRABELASTING. REFERENTIEWINST AF TE TREKKEN VAN DE WINSTEN VAN HET BELASTBAAR
TIJDPERK.
FORFAITAIRE REFERENTIEWINS'l". WINST WELKE SLECHTS MAG AFGETROKKEN WORDEN WANNEER DE BELAS'l'BARE
INKOMSTEN VAN EE:'<l BEDRIJFSWERKZAAMHEID VOOR'l'KOMEN.

Een vennootschapsbestnurder heett slechts
recht, met het oog op het bepalen van
de belastba1·e g1·ondsla.q in de ext-rubelasting, op de attrelclcing van de door
artilwl .5, paragraaf 6, van de wet van
15 october 1945 voo-rziene tm·faitaire -reterenUewinst wanneer de belastbare
winsten van een bed1·ijfswerlczaamheicl
voortlcomen, dit is wanneer zij vom·tkomen vrtn bezoldigingen, comrnissielonen,
gmtijicat·ies of voo-rdelen die hij ve1·rlie·1ul heeft in de vennootschap waarvan
hij besttwnler is (1).
(WERION, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOl!,; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 juni 1954 gewezen door het
, Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
. schending van de artikelen 97 en 112 van
: de Grondwet, 1, 5, paragraaf 6, van de
' wet van 16 october 1945, gewijzigd bij artikel1 van de wet van 30 mei 194\l, wegens
' gebrek aan redenen of tegenspraak in de
. redenen, doordat het bestreden arrest, na
: uitdrukkelijk vastgesteld te hebben dat
. aanlegger « bijzonder Takkundig was op
1
textielgebied, in deze tak van werkzaam(1) Zie verbr., 23 en 27 januari 1953 (Ar1·.
Y erbr., 1953, biz. 340 en 362) ; 17 mei 1955
: (ibid., 1955, biz. 776).
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verklaard te hebben, desniettemin de forfaitaire referentie van 300.000 frank, alsmede de referentie wegens ten laste zijmle
kinderen verwerpt, om de reden dat << lledoelde nftrekken enkel verlrend worden
aan diege1ien wiens onder de extrabelasting vallende wil1st de ophrengst van een
bedrijfswerkzaamheicl ifl, wat verzoeker
· noch bewijst, noch aanvoert >l, tlan wanneer het bestreden arrest, door aldus uitspraak te doen, in een overduidelijke
teg·enstrijcligheitl yerntllen is :
Overwegende dat, waar het erop wijst
clat aanlegger aanhoudend de mogelijkheid gehad heeft bijkomemle winsten te
maken, het hof Yan bProep niet l1eslist
dat hij de exceptionele winsten in de uitoefening van zijn lJeroep, namelijk van
zijn functie van vennootschapsbestuunler
l.Jehaald heeft;
Dat het hof van beroep, de eis onderzoekend welke tot het bekomen van cle
aftrek van een forfaitaire referentiewinst
strekte, integendeel nader bepaalt dat de
verzochte aftrek enkel mag verleend worden aan de belastingplichtigen van de
extral.Jelasting wiens belastbare winst de
ovbrengst van een bedrijfswerkzaamheid
is, << wat verzoeker - hier aanlegger noch bewijst, noch aanYoert >l ;
Overwegende dat deze motieven uoch
tegenstrijclig, noch dubbelzinnig zijn; clat
immers aanlegger slechts een referentiewinst kon genieten indien hij bewees dat
de belasthare winsten in het onderhavig
geval voortkwamen van bezoldigingen,
commissielonen, gratificaties of voordelen
clie hij verdiend had in cle vennootschup
in welker dienst hij stoncl ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om clie reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 november 1955. - 2 6 kamer. -- roorzittm·, H. Giroul, raaclsheer WIU\rnemcnrl
voorzitter. - Ve·rslaggeve·r, H. Louveaux.
Gelijkltl'idenae conclnsie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Leynseele.
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1° SEQUESTER VAN DE GOEDEREN
VAN VIJANDELIJKE
ONDERDANEN. - EIS TOT OPHOUDING VAN DE MAATREGEL. ~ EIS INGEDIEND DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ONZlJIJIG LAND. ~ BE'l'EKENIS
YAN DE TERM « ONZIJDIGE ll,

2° SEQUESTER VAN DE GOEDEREN
VAN VIJANDELIJKE
ONDERDANEN. - 0PHOUDING VAN DE l'>IAATREGELEN
VOORZIEN DOOR DE WE'l' VAN 14 JULI 1951.VOORWAARDEN GESTELD DOOR ARTIKEL 18
VAN DIE WET. - ZONDER 'l'OEPASSING OP DE
UITOEFENJNG V,\N RET DOOH ARTIKEL 3 YAN
DE BESLUI'l'WE'l' VAN 23 AUGUSTUS 1944 'fOEGEKEND RECHT.
1 o In arUkel 3 van ae beslttitwet van
23 a-u,rntstus 1941,, waa1·b'ij aan ellce
onzijdige onde1·aaan, a·ie beweert clat
een seq~testratiemaatregel ten om·echte
op hem werd toegepast, het recht worat
verleend de dienst van het seqnestm· te
aauen, bedoeU de term « onZ'ijll,ige >> ellce
persoon weUce geen ondercla£m is van
een oorlogvoerend land, zoals inzonam·lwid £le vaderlanaloze (1) ; het is van
belang ontbloot dat de belanghebbende
slechts ten gevol_qe vnn de toep£tssing
ntn £le wet ·van 30 fuli 1934 vaderlan£ll oos r1ewonlen ·is.

2° ArtUcel 18 van de wet van 14 juli 1951,
da,t ae ophejfing •1:an de maat1·egelen
wel.ke de D'llitse goede1·en, rechten en
IJelangen treffen aan zekere voo1·waarr/.en ondenDerpt, lieperlct het reclit niet
dat doo1· nrUkel 3 van ae beslttit·uJet
mm 23 au,qttstus 1.9-14 aan elke Belgische,
yealUeerde of onzi:idige belanghebbende
·wonlt toegekend.

(MARQUET, T. DlENS'l' VAN HET SEQUESTER.)
ARHES'l'.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 juli 1.953 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Overwegencle clat nit ilit arrest hlijkt
dat de Dienst van het sequester, de besluitwet van 23 augustus 1944 willende
toepassen, de goederen, rechten en belangen van een genaamde Joseph Dehottay
onder sequester gesteld heeft;
Dat aanleggers, de wednwe en de zoon
van een genaamde Joseph Dombret, clie
tijclens de o01·log llet slachtoffer is geweest van een door de genaamde Conrad
Dehottay, zoon van Joseph Dehottay, geclane aangifte bij de vijand, naar luid van
een in kracht van gewijsde gegaan arrest
van het militair gereclltshof schuldeisers
zijn van schaclevergoecling ten laste van
Conrad Dehottay;
,(1) Het behoort wel te verstaan aan de rechter na te gaan of de beweerde staat van vaderlandloze werkelijk is of, zo het slechts om de
schijn er van gaat, clegene die zich vadedandloze beweert onderdaan van een bepaalde
Staat is gebleven of geworden.
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krachtens indeplaatsstelling in de plaats
van hun schuldenaar optredend·, de opheffing vorderen van het sequester dat gelegd
werd op de goederen, rechten en belangen
van .Joseph Dehottay, die in october 1946
overleden is, en zijn zoon Conrad als erfgenaam nagelaten heeft; dat zij, na opheffing van het sequester, een verhaal op
voormelde goederen willen uitoefenen;
Overwegende dat de rechter over de
grond, zonder het recht van de litisconsorten Marquet-Dombret om bij wege van
een vordering krachtens indeplaatsstelling
op te treden, te betwisten, hun eis afgewezen heeft;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1, 3 en 8 van de besluitwet van
23 augustus 1944, betreffende het sequester van de vijandelijke goederen, rechten
en belangen, 1, van de besluitwet van
1 augustus 1945 tot uitlegging van de
voormelde besluitwet van 23 augustus
1944, en 1166 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest de vordering
niet ontvankelijk verklaart van aanleggers die bij uitoefening van de rechten
van de vaderlandloze Conrad Dehottay,
hun schuldenaar, opheffing· vorderden van
het sequester dat gelegd werd op de goederen van zijn in 1946 overleden vader,
Joseph Dehottay, wiens goederen de schuldenaar geerfd had, om de reden dat, hoewei elke Belgische, geallieerde of onzijdige belanghebbende opheffing van het
sequester vermag te vorderen (artikel 3
van bovengemelde besluitwet van 23 augustus ·1944), en cc hoewel desnoods de
vaderlartdlozen die ingevolge toevallige of
zelfs vrijwillige· omstandigheden elke band
van trouw aan een bepaald land verloren
hebben met een onzijdige onderdaan kunnen gelijkgesteld worden, het tegen de
geest van de besluitwet van 23 augustus
1944 zou indruisen die gelijkstelling nit te
breiden tot de Belg op wie de sanctie van
de wet van 30 juli 1934 toegepast werd
omdat hij ernstig aan zijn verplichtingen
als Belgisch burger te kort gekomen is ...
wat het geval van Dehottay vader en zoon
is ll, dan wanneer de besluitwet van 23 augustus 1944, uitgelegd bij de besluitwet
van 1 augustus 1945, aileen de goederen
van de Duitse en Japanse onderdanen
onder sequester stelt, en dat de cc tot opheffing )) geheten vordering mag ingesteld
worden door al degenen op wier goederen
de Dienst van het sequester in feite de
hand zou gelegd hebben, indien zij noch
Duitse, noch Japanse onderdanen zijn en
dienvolgens noodzakelijk deel uitmaken
van een der drie in artikel 3 van de besluitwet van 23 augustus 1944 vermelde
categorieen, te weten de Belgische, geallieerde of onzijdige onderdanen, de vaderlandlozeu in laatstgenoemde cutegorie die-

nend gerekend te worden, en dat het
bestreden arrest, door Dehottay vader en
zoon, wier staat van vaderlandlozen het
vaststelt, willekenrig gelijk te stellen met
de Duitse en Japanse onderdanen die aileen in artikel 1 van de besluitwet van
23 augustus 1944 bedoeld zijn, deze bepaling geschonden heeft en ten. onrechte
geweigerd heeft aan aanleggers hun vordering toe te wijzen :
Overwegende dat Conrad Dehottay als
algemene rechtsopvolger van zijn vader
Joseph, de vermogensrechten welke aan
dezelfde toebehoorden kan uitoefenen;
Overwegende dat, naar luid van artikel 1 van de besluitwet van 23 augustus
1!}44 alle goederen, rechten en belangen
welke rechtstreeks of onrechtstreeks het
eigendom zijn, onder de controle zijn of
ter beschikking staan van een vijandelijke staat, een vijandelijk organisme of
een vijanclelijke onderdaan onder sequester gesteld worden;
Overwegende dat, naar luid van artikel 1 van de besluitwet van 1 augustus
1945 aileen de Duitse en Japanse onderdanen als vijandelijke onderdanen worden
beschouwd;
Overwegende dat de rechter over de
grond vaststelt dat aan Joseph en Conrad
Dehottay, die krachtens het verdrag van
Versailles de Belgische nationaliteit bezaten, die nationaliteit in 1935 bij toepassing van de wet van 30 juli 1934 ontnomen
werd en dat zij aldus vaderlandlozen zijn
geworden;
Overwegende dat geen sequester bij
voormelde artikelen van de besluitwet
van 23 augustus 1944 en 1 augustus 1945
op de goecleren, rechten en belangen der
vaderlandlozen gelegd wordt;
Overwegende dat bij artikel 3 van de
besluitwet van 23 augustus 1944 een elke
Belgische, geallieerde of onzijdige onderoaan, op wie een sequestratiemaatregel
onwettelijk toegepast werd, het recht
wordt verleend die maatregel te doen ophouden;
Dat de. term cc onzijdige )) doelt op elke
persoon welke geen onderdaan is van een
oorlogvoerend land, en dat dit het geval
van de vaderlandlozen is ;
Dat, waar het bestreden arrest onderscheidingen maakt naar gelang van de
omstandigheden waarin de belanghehbende vaderlandloos geworden is, het in r1e
wetteksten een onderscheicl invoert welke
door die teksten niet wordt toegelaten;
Overwegende clat artikel 18 van de wet
van 14 juli 1951, betreffende de sequestratie en de vereffening van de Duitse goederen, rechten en belangen, het slagen niet
verhindert van een vorderihg tot opheffing die ingesteld wordt door een persoon op wiens goederen de Dienst van het
sequester onwettelijk de hand heeft g·e-
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legd, noch ·van de vordering van de erfge:iiaam van die persoon, en evenmin van
die van de schuldeisers van bedoelde erfgenaam, welke kracbtens een indeplaatsstelling optreden;
Dat bet middel gegrond· is;
Om die redenen, verbreekt bet bestreden arrest; 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 bet Hof van beroep
te Brussel.

lige vervreemding van de zee- en de binnenschepen, alsmede op de bevoegdbeid
in zake van zee- en binnenvaart, doordat
het bestreden arrest, ofscboon vaststellend dat op het tijdstip van de besproken
verkoop van 19 februari 1942 en van de
inschrijving ervan, het beslag tot bewaring, dat op 12 februari 1940 door aanlegster in verbreking zelf gelegd werd, nog
geldig was, maar dat bet op 1 februari
1940 door eerste verweerder gelegd beslag
tot bewaring vervallen was, dat laatstgenoemde mitsdien ten tijde van de verkoop
een gewone schuldeiser was, desniettemin
24 november 1955. -1" kamer.- Voor- die verkoop vernietigt om de reden dat
zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
het bij voormeld artikel 7 gesteld verbod
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Piret. de zaak na de inscbrijving van een beslag
Gel'ijlchtidende concl~tsie, H. R. Hayoit te vervreemden, « een algemene draagde Termicourt, procureur-generaal.
wijdte heeft en dienvolgens op alle schuldPleiter, H. AnsialL'r.
eisers van de beslagen scbuldenaar toepasselijk is >>, dan wanneer bet door het
bestreden arrest in aanmerking genomeri
beslag totl bewaring, zoals aanlegster het
v66r de r,ecbter over de grond betoogde,
l" KAMER.- 24 november 1955
enkel de aanleggencle vennootscbap zelf
betrof; dat in werkelijkbeid de bij artiBESLAG. - VAARTUIGEN. ~ lNSCHlUJVING kel 7 voorziene nietigbeid geen algemene
draagwijdte heeft en niet op alle schuldVAN RET BESLAG. NIETIGHEID VAN DE VEReisers van de beslagen sclmldenaar toepasVREEMDING OF VAN DE NADERHAND DOOR DE
selijk is, vermits artikel 8 van de wet van
EIGENAAR VAN HE'l' VAAHTUIG 'IOEGEKENDE
4 september 1908 bet artikel 7 van cleze
HYPOTHEEIC. PERSONEN WELKE DIE NIE'l'IGwet verzacht door cle vervreemding, welke
HEID MOGEN DOEN GELDEN.
in weerwil van cle inschrijvingen na beDe n·ietigheid van ae ve·J--vreemding of van slag plaats had, te banclbaven wanneer de
de hypotheelc tOe{/eStaan (lOO'l· fle eige- verkrijger cle som consigneert welke tot
naar van een vaa1·tu.i{f, waarop een het voldoen van de geldig ingeschreven
ingeschreven besla{f bestaat, lean niet sc!mldeisers volstaat, clat aangezien eerste
verweerder op het tijdstip van de litiingeroepen wo·J'den doo1· een {feWone
gieuze verkoop en van de inscbrijving erschulde·iser of (loo1· een sclmlaeise1· ten
van in bet register te Antwerpen, een gebehoove van wie de i.nscht"ijving van de
wone scbuldeiser was die niet ingeschresch~tldvorderin{l of V(/.11 het beslar1 vervallen is (1). (Wet van 4 september 1908, ven was, hij tegen aanlegster de bij voormeld artikel 7 ingevoerde nietigheid niet
art. 4, 7 en 8.)
vermocllt in te roepen, welke betrekkelijk
is en aileen ten belloeve van de ingeschre(N. V. STANDARD AMERICAN PETROLEUM
ven scbuldeisers ingevoercl werd, doordat
COMPANY, T. HERBETO.)
het bestreden arrest, door de litigieuze
verkoop te vernietigen en door dienvolgens
ARREST.
het op S october 1942 door eerste verweerder gelegd beslag geldig te verklareu,
HET HOF; - Gelet op bet bestreden mitsrlien de in het middel aangeduide
arrest, op 8 juli 1953 gewezen door het wetsbepalingen geschonden heeft :
Hof van beroep te Luik;
Over de grond van niet-ontvankelijkGelet op het eerste middel, afgeleid nit heid, door verweerder afgeleid nit de
de schending van de artikelen 7, 8 en 9 nieuwheid van het middel :
van de wet van 4 september 1908, op de
Overwegende dat verweerder Herbeto,
inbeslagneming e~ het opbod bij vrijwilin de door hem v66r de rechter in hoger
(1) Omtrent het recht deze nietigheid in te
roepim, zie BRAAS, Procedures d' ouve1·ture des
successioM, Voies d'execution et Procedures de
distribution, 2' uitg., n' 532; Repert. p1•at. d1·.
belge, v' P1·ivileges et hypotheques, n:• 636. en
638; zie ook in Frankrijk, nopens de mtleggmg
van de bepalingen we!ke met de artikelen 686
en 687 van het Wetboek van burgerlijke rechts-

pleging kunnen overeenstemmen : GLASSON,
P1·ccis de procedu.re civile, bd. II, n' 1349;
GARSONNET en CEizAR-BRu, bd. IV, n' 366;
BAUDRY-LACANTINERIE en SAIGNAT, bd. XIX, De
la vente, n" 279 en 280; verbr. Fr., 23 aprjl
1903 (Dall. pe1·., 1905, I, 121) en nota van
M. de Loynes.

~
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beroep genomen l'onclusies, doen gelden
heeft « dat de door artikel 7 van de wet
van 4 september HJ08 voorziene nietigheid een radicale en volstrekte nietigheid is, waardoor het in beslag genomen
schip onbeschikbaar wordt zolang een ~n
schrijving van beslag bestaat of blijft bestaan; dat die nietigheid door elke belanghebbende persoon, ingeschreven of niet,
mag ingeroepen worden >> ;
Overwegende dat, ter bestrijding van
deze stelling, aanlegster bij conclusies betoogd heeft cc dat het volstaat de wettekst,
en inzonderheid de artikelen 7, 8 en 9 van
· ue wet van 4 september 1908 te herlezen,
om van (le zwakheid van de rechtskundige
redenering van Herbeto overtuigd te wezen; dat in werkelijkheid artikel 8 van
<le wet van 4 september 1908 het artikel 7
van deze wet verzacht door de vervreemding, welke in weerwil van de inschrijvingen van beslag geschiedde, te handhaven, wanneer de verkrijger de som cousigneert welke volstaat tot het voldoen
van de geldig ingeschreven schul<leisers
die v66r door hem voor de toewijzing
vastgestelde dag ingeschreven waren »;
Waaruit volgt dat het middel v66r de
rechter over de grond opgeworpen werd
en mitsdien niet nieuw is; dat de grond
van niet-ontvankelijkheid niet kan aangenomen worden;
Over het middel :
Overwegende dat artikel 7 van hoofdstul{ T van de wet van 4 september 1908
weliswaar bepaalt dat, te rekenen van de
!lag van de inschrijving van het beslag.
de eigenaar van het in beslag genomen
vaartuig het niet meer kan vervreemden
of hypothekeren, op straffe van nietigheid,
en zonder dat het nodig zij deze te doen
uitspreken;
Doch dat, naar luid van artikel 8 van
hetzelfde hoofdstuk, de aldus gedane vervreemding evenwel haar uitvoering bekomt indien de verkrijger, v66r de voor
de toewijzing gestelde dag, genoegzame
gelden consigneert tot kwijtiug, in hoofdsom en toebehoren, van de eisbare sommen die aan de ingeschreven schuldeisers,
alsook aan de beslagleggers die hun inbeslagneming deden inschrijven, verschuldigd zijn;
Overwegende dat uit die met elkaar in
verband gebrachte wetsbepalingen, dient
te worden afgeleid dat de schuldeisers, in
wier belang de nietigheid ingevoerd werd,
de in artikel 8 vermelde schuldeisers
zijn;
Dat de gewone schuldeisers ten behoeve
van wie geen beslag is ingeschreven of
een beslag niet meer geldig ingeschreven
is ten dage van de vervreemding van het
in beslag genomen vaartuig, onder deze
schuldeisers niet begrepen zijn;
Overwegende derhalve dat, waar het

~.

beslist dat artikel 7 van hoofdstuk .I :van
de wet van 4 september 1908 cc een algemene. draagwijdte heeft en dienvolgens
op alle schuldeisers van de beslagen schuldeuaar toepasselijk is», en waar het hieruit afleidt dat de bU dit artikel ingevoerde nietigheid door eerste aanlegger,
cc gewone schuldeiser van Seerden (de verkoper) op het tijdstip van de verkoop
mocht ingeroepen worden », het bestreden
arrest de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, en zonder dat er grond
is tot onderzoek van het tweede middel,
verbreekt het bestreden arrest; beveelt
dat melding van onderhavig arrest zal
gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder Herbeto tot de kosten van het geding
in verbreking; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
24 november 1955. - 1° kamer. - l'oorzitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - l'erslaggever, H. Daubresse.
Gelijlcluidende oonolusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. della Faille d'Huysse en Demeur.

l"

KAMER.-

24 november 1955

HUUR. HANDELSHUUR. WET VAN
30 APRIL 1951, ARTIKEL 35, LID 3. - TOEPASSINGSMODALITEIT VAN RET IN ARTIKEL 33
GEVESTIGD BEGINSEL. PARTIJEN MOGEN ER
NIET BIJ VOORBAAT VAN AFZIEN.

A1·tUcel 35, Hd 3, van de wet van 30 april
1951, waarbij aan partijen toeyestaan
wo1·dt herziening van het huuryeld van
een handelsfonds, waarvan de huurovereenlcomst bij het in voe,qe treden
van de wet loozJt, mits zelcere voorwaa1·den, aan te vragen is een toepassingsmodaliteit van het in artilcel 33
gevestigd be,ginsel,· vermits partijen niet
geldig bij voorbaat lc1tnnen afzien van
de toepassingsmodaUteit van het beginsel evenmin als van het beginsel zelf (1).
(N. V.

cc ATELIERS DE CONSTRUCTION D'ENSIVAL »,
T. DE MEYER.)
ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 december 1953 in hoger be(1) Verbr., 10 juni 1954, (Arr. Verbr., 1954,
blz. 646); zie verbr., 6 october 1955, supra,
biz. 75.

-234roep gewezen door de Reclitbank van eerste aanleg te Brussel;
Over het enig mid del, afgeleid uit de·
schending van de artikelen 6, 1101, 1102,
1108, 1134, 1317, 1311}, 1320, 1322, van het
Burgerlijk :Wetboek, 1, 3, 6, 35, van de wet
van 30 apnl 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming
van het handelsfonds en 97 van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis bij bevestiging van het beroepen vonnis de herziening beslist van het hum·geld' van de
lopende handelshuurovereenkomst welke
partijen bindt, en . clat hum·geld ov
72.000 frank per jaar vanaf het v.erstrijken van de lopenue uriejarige termijn
brengt, bij toepassing van artikel 35 van
de wet van 30 april 1951, welke bepaling,
naar het vonnis verklaart « een bepaling
van openbare orde uitmaakt, waarvan de
toepassing niet verhinderd wordt door het
beding van de overeenkomst )), bij hetwelk
partijen van elke herziening afzagen, dan
wanneer de overeenkomst welke partijen
bonu, bepaalde dat de overeengekomen
huur « definitief voor de duur van de huurovereenkomst bepaald is en niet voor verhoging vatbaar zal zijn zelfs zo een later
van kracht wordencle wet zulks mocht
toestaan J>, dan wanneer noch de wet van
30 april 1951, noch haar artikelen 6 of 35
lid 3, van openbare orcle zijn, en dan wan~
neer die bepalingen zelfs geen gebiedend
karakter hebben ten aanzien van de Jnmrprijs, betreffende dewelke de wetgever
zijn wil aan de partijen niet opgelegd
heeft, hun veroorloven hem vrijelijk vast
te stellen, en derhnlve, van het vorueren
van de herziening ervan in de loop van
de huurovereenkomst af te zien :

dend zijn en dat de partijen daarvan en-·
kel kunnen afwijken wanneer hun daartoe ve1~mogen wordt verleend;
Dat de wet noch uitdrukkelijk noch
impliciet veroorlooft af te wijken ~an de
overgangsbepaling van artikel 35, lid 3 ·
waarbij aan de partijen toegestaan wordt
herziening van het huurgeld van een onroerend goed, waarvan de huurovereenkomst loopt, een eerste maal met ingang
van het verstrijken van de lopende driejarige termijn te vorderen;
Dat artikel 35, lid 3, slechts een toepassingsmodaliteit is van het in artikel 33
gevestigll beginsel; dat de nieuwe wet
de lopencle · huurovereenkomsten beheerst;
clat, vermits partijen niet bij voorbaat
van toepassing van artikel 33 hebben kunnen afzien, zij evenmin geldig hebben kunnen afzien zicll op artikel 35, lid 3, te
beroepen;
Overwegende clat de rechter over de
grond derhalve te recht, niettegenstaande
het voormeld in de overeenkomst vervatte
heeling, die wetsbepaling toegepast heeft;
Dat het tweecle onclerdeel van het midclel naar recht faalt;
En overwegencle clat, het bestreclen disJlositief wettelijk zijnde wegens het gebiedencl karakter van voormeld artikel 35
lid 3, het eerste onderdeel van het micldel
van belang ontbloot is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.

. Overwegende dat, blijkens de vaststellmgen van de rechter over de grond, verweerder op 1 augustus 1947 aan aanlegster
voor een termijn van negen jaar een benedenverdieping in huur gegeven heeft
we~ke hoofdzakelijk tot het drijven van
klemhandel bestemcl is, en tlat de overeenkomst bepaalt dat << de prijs definitief
voor de duur van de huurovereenkomst
bepaalcl is en niet voor verhoging vatbaar
zal zijn, zelfs. zo een later van kracht
wordencle wet zulks mocht toestaan >> •
Overwegende dat verweerder op 24ma'art
1953 v66r de rechter ond.er meer herziening van het huurgeld op grondslag van
artikel 35, lid 3, van de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten
gevorderd heeft, dat het vonnis bestreden
wordt in zover het hem uit dien hoofde
een huurverhoging heeft toegestaan vanaf
het verstrijken van de driejarige termijn
welke bij de inwerkingtrecling van evengemelde wet liep, dit is vana{ 1 augustus
1!153;
. .
Overwegende dat de bepalingen van de
wet van 30 april 1951 in beginsel gebie-·

Pleite1·s, HH. della Faille d'Huysse en

24 november 1955. - 1" kamer. - Voorzitte·r, H. Sohier, raadsheer waarnemencl
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Daubresse.
- Gelijlclwidende conclus·ie, H. R. Hayoit
<le

Termicourt,

procureur-generaal.

-

Demeur.

l"
1°

KAMER.-

25 november 1955

INTERNATIONALE VERDRAGEN.
- VERDRAG DAT DE STAAT BEZWAREN KAN.
- VERDRAG DA'l' SLECHTS NA GOEDKEtrRING
DOOR DE KAMEHS UITWERKSEL HEEFT.
2° INTERNATIONALE VERDRAGEN.
- VERDRAG DAT DE STAA'r BEZWAREN KAN.BEPALING.
3° WETTEN EN BESLUITEN.- BEGRO'l'INGSWET WAARBLJ KREDIETEN TOT UiTVOERING VAN EEN IN'l'ERNATIONAAL VERDRAG GEOPEND WORDEN. - UITWERKSELS.
4° INTERNATIONALE. VERDRAGEN.
- VERDRAG DA'l' AAN DE GOEDKEURING DER
KAJ\IERS MOE'l' ONDERWORPEN WORDEN. BEGROTINGSWE'l' WAARlliJ KREDIE'l'EN 'l'O'l',
UITVOERING 'VAN EEN INTERNA'l'IONAAL VERDRAG
GEOPEND WORDEN. - GELD'l' NIET ALS GOED-

-235KEURING NAAR DE ZlN VAN ARTIKEL
GRONDWET.

5°
.

INTERNATIONALE

68

VAN DE

VERDRAGEN.

VERDRAG « SCHIICKING GENOEMD ll BIJ
BRIEFWISSELING 'l'USSEN RE3ERINGEN, ZONDER
'l'USSENKOMST VAN KoNING EN VAN KAMERS
GE3LOTEN. « SCHIKKING ll DAT DE STAAT
BEZWAREN KAN. GEEN BINDENDE KRACHT
NAAR INWENDIG RECHT.

1° Een internat-ionaal venlrag,

dat de
Staat bezwaren lean, heeft slechts inwen.dige doeltt-ettendheid na goedlcettring d001' Karners. Bij geb1·ek hie·raan
heett het verdrag geen bindende k1·acht
·in BelgiiJ en rnogen de rechtbanken het
derhalve niet toepassen. (Grondwet, ar-

tikel 68.)
2° Een inte1·nationaal verdrag dat aan de
Belgische_ schatlcist de lnst oplegt van
betalingen die ove·rigens jaarl'ijlcs door
de begrot-ingswet toegestann worden,
« bezwnnrt )) de Stant, naa·r de zin van
nrtikel 68 van de Grondwet, zelfs indien
het verdrag bepnalt dat de door ieder
der · overeenlvornende partijen betnnlde
sornrnen op bijzonde1·e 1·ekeningen zttllen
gebrncht worden die nnderhnnd doo1·
rniddel vnn verrekening zttllen vereffend wo1·den.
3° Een begrotingswet, wnnrbij lcredieten
tot uitvoering van een internationnnl
verd1·ng ,qeopend worden, verleent enkel
mnchtiging tot betnlen. Zij heeft niet
voor gevolg in het inwendig recht regelen in te voeren welke nan het ve1·d«ng
opgelegd worden.
4° Een begrot'ingswet, wnnrbij lcredieten
tot nitvoering vnn een internntionnal
verdrng geopend worden, lean niet a.Zs
de doo1· nrtikel 68 vnn de Grondwet
voorziene goedkettring gelden ten op.
zichte vnn de hnndelsverdrngen en de
verdragen wellce de Stnat kunnen be.:zwaren of wna1·door de Belgen pe1·soonlij7c lmnnen gebonden worden.
5° Een << schilclcing ll genoemde internntionnle overeenkomst, gesloten bij briefwisseling t-ltssen regeringen, zonder dnt
de Koning of de Knrners dnarin tttssenlcwnrnen, en wellce de Stnnt zou kunnen
bezwn1·en, heeft geen bindende lcrncht
in inwendig 1'echt (1).
. {BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING EN MINISTER VAN FINANCIEN, T. LEROY.)
ARREST.

HET HOF;

Gelet op het bestr.,.den

(1) Zie conclusies van de H. advocaat-generaal Dumon, en verwijzingen er in opgesmnd
(Bull. en PASIC., 1956, I, 286 en vlg.).

arrest, op 10 juni 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 26, 38, 41, 68,
69, 117, 107 van de Grondwet, 1101, 1134,
1119, 1121, 1165 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest de Belgische Staat, aanlegger, veroon1eeld heeft
om in de plaats van de Franse Staat het
in Belgie aan een Fransman door Franse
soldaten berokkend nadeel te vergoeden,
bij toepassing van een scllikking welke
op 30 october 1945 (Staatsblnd van 3 en
4 december 1945), tussen de Franse en
de Belgische regering tot stand gekomen
is, en naar luid waarvali deze regeringen
oyereengekomen zijn de vereffening van
zekere Franse sclmldvorderingen op het
Delgisch leger en van zekere Delgisclle
sclmldvorderingen op het Frans leger te
Yergemakkelijken, dim wanneer, vermits
hewuste « scllikking )) een- verdrag uitmaakte lletwelk de Staat kon bezwaren,
zoals door de bij llet bestreden arrest uitgesproken veroordeling aangetoond is, zij
slecllts geldig kon zijn indien zij door de
Koning gesloten en door de Kamers goedgekeurcl was, lletgeen ilet geval niet is,
naarclien de kwestieuze « schikking )) bij
wege van eenvoudige briefwisseling tussen
de Belgische Minister van buitenlandse
zaken en de gezant van Frankrijk aangegaan werd, bijgevolg van waarde ontbloot
was en door de hoven en rechtbanken niet
mocht toegepast worden :
Overwegende dat clit middel de schending inroept van de grondwettelijke regelen met betrekking tot_ de internationale
verdragen; dat het van openbare orde en
<1erhalve ontvankelijk is, hoewel het voor
de eerste maal v66r bet Hof van verbreking opgeworpen werd; ,
Overwegende dat artikel 68 van de
Grondwet luidt : de Koning... sluit de
vre<les-, verbonds- en handelsverdragen;
ilij geeft er kennis van aan de Kamers
zodra het belang en de veiligheid van de
Staat het toelaten, onder bijvoegin!?,' van
de passende mededelingen; de handelsverdrngen en de verdragen, welke de Staat
zonden kunnen bezwaren of waardoor
Belgen persoonlijk gebonden worden, zijn
slechts van kracht nadat zij door de Kamers zijn goedgekeurd;
Overwegende dat de gecritiseerde schikking bij briefwisseling van 30 october 1945
-tussen de. Belgische Minister van buitenlandse zaken en buitenlandse handel en
de gezant van Frankrijk te Brussel tussen
de regeringen gesloten werd, zonder dat
de Koning of de Kamers daarin tussenkwamen;
Overwegende dat, naar luid van die
schikking, de Belgische administratie nadat de Franse administratie haar instemming over de geldiglleid der schuldvorde-
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ringen zal betuigd hebben, voor rekening
2• KAMER.- 28 november 1955
der Franse Schatkist en overeenkomstig
de i:n BelgHl van kracht zijnde wetten tot
de vereffening en betaling zal overgaan VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL 1954,
AR'l'IKEL 26, 1. - SNELHEID. - VERPLICHvan : a) de vergoedingen wegens aan per'l'ING VOOR DE BETUURDER ZIJN SNELHEID TE
sonen en goederen door de Franse troepen
REGELEN ZOALS WEGENS DE BELEMMERING TER
in Belgie veroorzaakte schade met uitsluiPLAATS VEREIST WORDT. - IN ACH1' TE NEting van de schade wegens oorlogsfeiten;
MEN ELEMENTEN.
b) de ten voordele van het Franse leger
in Belgie gedane of gesloten opeisingen,
aankopen, koopovereenkomsten en presta- Bij het 1·egelen van z·~Jn snelheid zoals
wegens de belemmering ter plaats verties van allerlei aard, dat, krachtens een
eist wordt opdat geen ongevallen zouden
daarmede overeenstemmende clausule, de
lmnnen veroorzaalct noah het verlceer
Franse administratie de betalingen voor
verhinde·rd worden moet de besttturder
rekening van de Belgische Schatkist zal
n·iet alleen met de vooi·oprijdende voervoldoen; dat een clausule bepaalt dat de
t·uigen doch oolc met om het even welke
van wederzijds betaalde bedragen op spegebntilcer van de openbare weg relcening
ciale rekeningen zullen gebracht worden
hotttlen (1). (Wegcode van 8 april 1954,
die naderhand door middel van verrekeart. 2.6, 1.)
ning zullen vereffend worden ;
. Overwegende dat het akkoord in vereen(VAN PRAET EN «COMPAGNIE D'ASSURANCES
voudigde vorm van 30 october UJ45 v66r
GENERALES DE PARIS», 1'. VOS.)
deze verrekening ami de Belgische Schatkist de last oplegt van de betalingen waartoe jaarlijks door de begrotingswet. machc
ARREST.
tiging wordt verleenc1; dat de schikking,
die de Staat bezwaart, in inwendig recht,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
enkel van kracht kan worden na door de vonnis, op 20 april 1955 in hoger beroep
Kamers goedgekeurd te zijn geweest ;
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
Overwegende dat de Kamers het ak- te Antwerpen;
koord niet goedgekeurd hebben;
Over het enig middel, afgeleid uit de
Overwegende, anderzijds, dat de bij ar- schending van de artikelen 26 van het kotikel 68 van de Grondwet vereiste goed- ninklijk besluit van 8 april 1954, houdende
keuring door de Kamers niet kan afge- algemeen reglement op de politie van het
leid worden uit de begrotingswet waarbij . wegverkeer, en 97 van de Grondwet, doorde kredieten tot uitvoering van het ak- dat het bestreden vonnis, vaststellende
koord geopend werden, en aldus machti- dat eiser in verbreking « ter hoogte van
ging tot betaling verleend werd; dat de het Bevrijdingsmonument een camionbegrotingswet in het inwendig recht de nette wilde voorbijsteken die hem vooropin de schikking van 30 october 1945 uitge- reed, dat deze camionnette naar links nitdrukte algemene en gebiedende regelen week daar een geparkeerde wagen zich op
niet heeft ingevoerd;
dat ogenblik in gang zette, dat Van Praet
Overwegende mitsdien dat, vermits zij dan zijn stuur naar rechts trok om niet
niet overeenkomstig artikel 68 van de op de verhoogde berm terecht te komen,
Grondwet goedgekeurd werd, deze schik- dat hij slipte en dwars op de rijbaan tot
king van inwelldige doeltreffendheid ont~ stilstand kwam », hem vervolgens veroorbloot is en geen bindende kracht heeft; deelt en voor de aanrijding met de
dat de rechtbanken ze derhalve niet mo- heer Vos verantwoordelijk stelt om reden
gen toepassen;
dat « Van Praet de camionnette bij het
Dat het middel naar recht gegroncl is; oversteken van de overweg-kruispunt heeft
Om die redenen, verbreekt het bestre- ingehaald, dat hij ook tijdens het inden arrest; beveelt dat melding v;~n on- hulen van de camionnette zich niet zo ver
derhavig arrest zal gemaakt worden op als nodig van de in te halen camionnette
de kant van de vernietigde beslissing; heeft gehouden; dat hij dan ook het ververoordeelt verweerder tot de kosten van keer heeft belemmerd door te stoppen,
het geding tot verbreking; · verwijst de hetgeen voor Van Praet niet als onvoorzaak naar het Hof van beroep te Lnik. zienbaar voorkomt ten aanzien van de
aanwezigheid enerzijds van de verhoogde
25 november 1955. - 1e kamer. - Voor- berm en de afwezigheid van een veiligzitter. H. Wouters, eerste voorzitter. -- heidsruimte tussen de in te halen camionVerslaggever, H. Neven.- Gelijklu.idende
concl·usie, H. Dumon, advocaat-generaal.
(1) Zie verbr., 19 juni 1933 (Bull. en PAsrc.,
- Pleiters, HH. della Faille d'Huysse en
1933, I, 268); 10 februari 1941 (ibid., 1941, I,
Simont.
36) en
I, 937).

281 juni

1954 (Bull. en PAsiC., 1954,
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nette en zijn wagen; dat hij dan ook zijn
snelheid niet zoals voorzien door artikel 26, 1, van de Wegcode geregeld heeft ll
dan wanneer uit de door de rechters over
de grond gedane vaststellingen integendeel
blijkt dat Van Praet alle aanrijding met
de uitwijkende camionnette, die hem vooropreed, heeft kunnen vermijden en derhalve meester van zijn snelheid is gehleven, terwijl Vos, die hem volgde, zijn
wagen niet tijdig heeft kunnen tot stUstand brengen, doordat het bestreden vonnis, door, enerzijds, vast te stellen dat
Van Praet zijn wagen achter de uitwijkende camionnette heeft kunnen tot stilstand brengen en alzo een aanrijding ermede voorkomen heeft en, anderzijds,
door Van Praet te veroordelen om reden
dat hij zijn snelheid niet zoals voorzien
door artikel 26, 1, van de Wegcode zou
geregeld hehben, wijl uit gezegde motivering blijkt dat Van Praet meester van zi.in
snelheid gebleven is en het verkeer niet
gehinderd heeft, alzo de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen geschonden
heeft :
Overwegende dat artikel 26, 1, van de
Wegcode van 8 april1954 aan de bestuurder oplegt zijn snelheid derwijze zoals
ondermeer wegens de belemmering van
het verkeer vereist is te regelen, dat zi.i
geen ongevallen zou kunnen veroorzaken
noch het verkeer zon verhinderen;
Overwegende dat de snelheid waarmede
een bestuurder van een voertuig rijdt
niet aileen ten opzichte van de vooroprijdep.de voertuigen, doch ook van om het
even welke weggebruiker client heoordeeld
te worden;
Overwegende, dienvolgens, dat het feit
dat aanlegger Van Praet een aanrijding
met de « camionnette ll die hij volg(le en
welke hij ging inhalen heeft kunnen vermijden, niet noodzakelijkerwijze insluit
dat zijn snelheid geen oorzaak van ongeval of geen hinder voor het verkeer heeft
kunnen uitmaken;
Dat het bestreden vonnis, bij een feitelijke en dienyolgens souvereine beoordeling, wettelijk uit de door hem uiteengezette omstandigheden de verantwoordelijkheid van aanlegger heeft kunnen afleiden;
Dat het mid del naar recht faalt;
(Het volgende zonder belang.)

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
28 november 1955. - 2" kamer. - Voorzitter, H. De Bersaques, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Valentin. - Gelijklltidende conclltsie, H. P.
Mahaux, advocaat-generaal. - Pleiter,
H. Van Ryn.

·
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EET- EN KOOPW AREN (MISBRUIK
IN DE HANDEL VAN). - VERKOOP
MET PREMIE. - PREMIE ZONDER PRI.JSVERLENGING. - NIETTEMIN VERBODEN VERKOOP.
B1titen de beperlcend in de wet opgesomde
gevallen is de verlcoop met premie verboden zelfs indien de premie geen P1'ijsverlenging uitmaalct (1).
Zu.llcs is namelijlc het geval wanneer V001'werpen voor een totaal bedrag mits terhandstelling van andere voorwerpen als
premie vet·lcocht worden. (Kon. besl.,

nr 61, van 13 januari 1935, art. 1 en 2;
nr 154, van 18 maart 1935, art. 2; nr 294,
van 30 maart 1936, art. 1.)
(VAN DAELE.)
ARREST.
HE'£ HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 juni 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van het artikel 1 van het koninklijk besluit nr 61 van 13 januari 1935,
doordat het bestreden arrest eiseres veroordeelt om bij iedere aankoop voor een
totaal bedrag van meer dan 100 frank,
vijf stukken toiletzeep te hebben aangeboden, dan wanneer slechts het aanbieden
van premiiln in verband met het verkopen van een voorwerp, welke premHln
bestaan uit voorwerpen die verstrekt werden, hetzij kosteloos, hetzij mits een lichte
vergoeding, hetzij mits een prijs die met
die van het hoofdvoorwerp vermengd is,
strafbaar gesteld wordt :
Overwegende dat aanlegster beweert
dat de verkoop van textielwaren, ten bedrage van 100 frank, met aanbod van vijf
stukken toiletzeep, als premie, niet onder
toepassing van het koninklijk besluit nr 61
van 13 januari 1935 valt, omdat : 1° er
geen prijsbewimpeling voorhanden is, wanneer de premie in verband is met de verkoop van een zeker bedrag voorwerpen en
niet met de verkoop van een bepaald voor:
werp; 2° de waarde van de aangeboden
stukken zeep niet in. de prijs van het verkochte product begrepen isJ doordat zij
geen handelswaarde vertonen;
Over het eei·ste onderdeel :
Overwegende dat uit de bewoordingen
van artikel 1 van voormeld koninklijk
besluit, zoals door de koninklijke besluiten nr 154 van 18 maart 1935 en nr 294 van
(1) Zie verbr., 21 november 1939 (Bull. en
1939, I, 482),

PASIC.,
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20 maart 193G is aangevuld, blijkt dat elk

(BOVEND' AERDE,)

aanbod van een premie in verband met de
verkoop van een of meerdere voorwerpen
behalve deze die uitdrukkelijk bij artikel 1, paragraaf 3, en bij artikel 2 van
het koninklijk besluit van 13 januari 1935
zijn voorzien, verboden is, zelfs wanneer
tlergelijk aanbod niet met een prijsverlenging gepaard gaat;
Overwegende, trouwens, dat de rechter
over de grond er op wijst dat << de prijs''erlenging niet volkomen afwezig is ll ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan aangenomen worden;
. Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
souverein vaststelt dat << de betichte zelf
aan het gegevene een bepaalde hamlelswaarde heeft toegeschreven ll en << dat de
benatlerende waarde van de premie met
de prijs is verbonden ll;
Dat dit onderdeel van het middel derhalve feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieniug; veroordeelt aanleg.ster tot de kosten.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 21 juni 1955 gewezen door
de herkeuringsraad der provincie WestVlaanderen ;
. Over het middel, afgeleid nit de schending van artikel 59, paragraaf 1, van de
wet van 15 juni 1951, doordat aanlegger
bij de bestreden beslissing als voorlopig
ongeschikt voorlopig afgekeurd werd, dan
wanneer de geneesheer .die aan het hoofcl
van de gezondheidsdieust van het recruterings- en selectiecentrum staat aanlegger
als definitief ougeschikt had aangezien :
Overwegemle dat de geneesheer die ann
het hoofd van de gezondheiclsdienst van
het recruterings- en selectiecentrum staat
geenszins beslist dat een dienstplichtige
wegens definitieve ongeschiktheid zal vrijgesteld worden van de dienst, doch in
dit verbancl slechts aclvies uitbrengt en de
belanghebbende naar de herkeuringsraacl
verwijst;
Dat het middel naar recht fault;
Om die re<j.enen, verwerpt de voorziening·.

28 november 1955. - 2° kamer. - Voorzitte!' en ve!·slaggeve·r, H. De Bersaques,
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge·
lijklttidende conclusie, H. P. Mahaux,

28 november 1955. - 2" kamer. - l'om·zitter, H. Huybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter. - l'C!'Sla.ggever, H. Delahaye. - Gez.ij7cl1t·idenlle conclHsie, H. P.

advocaat-generaal.
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ARREST.

Mahaux, aclvocaat-generaal.

28 november 1955

1\fiLITIE.

GENEESHEER DIE AAN HE1'
HOOFD VAN DE GEZONDHEIDSDIENS'f VAN HET
TIEORU'l'ERINGS- EN SELEOTIEGENTRUM STAAT.
00RDELEND DAT ER AANLEIDING TOE BESTAAT DE DIENSTPLIOHTIGE WEGENS DEFINI'l'IEVE ONGESOHIKTHEID VRIJ 1'E STELLEN. ADVIES DAT GEEN BESLISSING INHOUDT DIE
VAN AARD IS DE HERKEURINGSRAAD TE BINDEN.

Wnnneer de geneesheet·, die aan het hoofd
·&an de gezonllheidsll·ienst van het recrntet"in{ls- en selecUecentrum staat .van
oonleel is llat e1· aanleillin[l toe bestaat
cle cl·ienstplichtige we{lens llefinitieve onffCSchilctheicl vrij te stollen, brengt hij
ndv,ies tt.it en trett hij geen besUssinrJ
van aarcl O'ln de herlcettringsraarl, naar
rleivellce lle clienstplichti.IJe verwezen
ivorclt, te binden (1). (Wet van 15 juni

1951, art. 59, par. 1, lid. 2.)
(1) Verbr., 24 mei .1954 (Bull . .en
I, 323).
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1°

VERBREKING. BEVOEGDHEID.- MILITlE. S'l'UKKEN WAAHOP RET HOF AOHT
VERMAG TE SLAAN,

2°

VERBREKING. BEVOEGDHEID. 1\IIILITIE. 1\'IIDDEL WAARBIJ AANGEVOERD
WORDT DAT DE HOGE MILU'IEHAAD DE BESTANDDELEN DER ZAAK VERKEERD IN ~'EITE
BEOORDEELD HEEFT. 0NBEVOEGHEID VAN
HET HOF.

1° Om een tot stnving va-n rle voorzien·ing
te{len lle besz.issing van de ho{le militieinge1·oepen midclel te onderzoelcen,
ve·rma[J het hot ueen acht te slaan op
st·u.Jcken die aan die raacl niet overgelegll
wm·llen (2) .

~·and

2° Het hof is niet be·voegcl om nn te gaa.n
of de ho{le milit-ieraacl [IOCll of slecht
in teite cle bestanllllelen van een zaalc,

(2) Verbr., 25 october 1954 (Arr.
1955, blz. 108).

T'erbr.,
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1.oaarover hij te lcennen ha.d, beoordeeld
heeft (1).
(DELAMEILLEURE.)
ARREST.

2°

STEDEBOUW. llESLUITWE'r VAN 2 DEBOUWWERX.
CEMBER 1946, ARTIKEL 18. BEGRIP.

3°

REOHTERLIJKE MACHT. BEVOEGDHEID. KONINKLIJK BESLUIT GENOMEN·KRACH'l'ENS DE WETTEN VAN 7 SEPTEMBER
1939 EN 14 DECEMBER 1944. - BEOORDELING
VAN DE DRINGENDHEID EN VAN DE NOODZAKELIJKHEID. 0NBEVOEGDHEID VAN DE RECH'l'ERLIJKE MACHT.

RET HOF; Gelet op de bestreden
beslissing-, op 13 juli 1955 g-ewezen door
de hog-e militieraad;
Over het enig- middel, afg-eleid uit de
schending- van de artikelen 10 en 12, 4°, 4° WETTEN EN BESLUITEN. - BESLUITWE'l' IN HE'l' KADER VAN DE WE'l.l'EN VAN
van de wet van 15 juni 1951, doordat de
7 SEPTEMBER 1939 EN 14 DECEMBER 1944. bestreden beslissing- ten onrechte beslist
00NTROLE VAN DE GRONDWETTELIJKHEID VAN
heeft dat het niet bewezen is dat het verDE BESLUITWET. BEHOOR'l' NIET AAN HOmoedelijk inkomen van de moeder, voor
. YEN EN RECHTBANKEN.
het lopend jaar, lag-er dan het wettelijk
maximum zal zijn, dan wanneer uit de 5° STEDEBOUW.- BESLUITWET VAN 2 DEverklaring- van de controleur der belastinCEMBER 1946. BESLUIT DAT DE MACHTEN
gen blijkt dat gezegd inkomen 8.251 frank
NIET TE BUI'l'EN GAAT WELKE AAN DE KONING
bedraagt en clus lag-er dan het wettelijk
DOOR DE WETTEN VAN 7 SEPTEMBER 1939 EN
toegelaten maximum is en dan wanneer al
14 DECEMBER 1944 VERLEEND WERDEN EN IN
de stukken waarop de controlenr de vastDE BIJ DIE WETTEN VOORZIENE VORMEN GENOstelling der inkomsten gedaan heeft aan
MEN WERD. vVETTELI.JKHEID.
de hoge militieraad werden overgelegd :
6° STEDEBOUW. - BESLUITWET VAN 2 DEOverweg-ende dat de door aanlegger inCEMBER 1946, ARTIKEL 27. lNBREUK OP
geroepen verklaring van de contr()leur der
DE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 17 EN 18.
belastingen slechts op 27 juli 1955, weze
HERSTEL YAN DE INBREUK. VooRna de bestreden beslissing afgeleverd
WAARDE.
werd; dat, voor het overig-e, de hoge mili- ·
tieraacl in feite, en clus op souvereine 1 o De door artilcel 18 van de besluitwet
wijze de bewijskracht van de door aanvan 2 december 1946 betreffende de stelegg-er overg-eleg-de stukken beoordeeld
debouw opgelegde voorafgaande toelaheeft;
Ung van de Minister van openbare werDat het micldel niet kan aangenomen
lcen of van zijn afgevaardigde wonlt
worden;
enlcel vereist wanneer de werlcen 1titgeOm die redenen, verwerpt de voorzievoerd worden op het grondgebied hetning.
wellc omschret'en is lloor lconinlclijlc be-

ze

28 novembPr 1955. kamer. - Vonrzitter, H. Huybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Rutsaert. - Gelijklu-idende concl1tsie, H. P.

Mahaux, advocaat-g-eneraal.
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WEGENIS. S'l'EDEBOUW. __: BESLUITWET VAN 2 DECEMBER 1946, ARIIKEL 18. WERKEN BIJ DEZE WETSBEPALING VOORZIEN.
VOORAFGAANDE TOELATING NODIG.
VOORWAARDEN.

sl?tit, waarbij tot het opnzalcen van een
algemeen of bijzonder plan van aanleg
wo1·(lt besloten en slechts van at de bekenllmalcing van dit beslwit in het

Staatsblad.
2° H et begTip

<< bottwen >> waarvan spraalc
i.n a·rtilcel 18 van lle besl·uitwet van 2 decembe1· 1946 bet1·efjende rle stedebonw,
stt·ekt zich 1tit tot alle sarnenvoeginfl
van materialen, om om het even tvelk
aan de grond gehecht (2) bonwwerlc tot
stand te brengen, afgezien van alle lca,·alcte,r van bestendigheid van dit bou.wwe'l'lr-.

3o De d'l'ingenclheicl en lle noo<lzalcelijkheid van lle maatregelen die bij een
koninlclijlc besluit, lr-rachtens de wetten
van 7 septembm· 1939 en 14 december

(1) Verbr., 5 januari 1953 (A,.,.. 1'e1·br., 1953,

blz. 275).
(2) Verbr., 17 januari 1955 (A1·r. 1'e1·br.,
1955, biz. 381). Zie ook, benevens verbr., 2 augustus 1854, aangehaald in de nota onder. dit
arrest, Raad van State, 16 februari 1951 (PASIC.,
1952, IV, 13); MARCOTTY en GENOT, 1'oi1·ie publique pa·r terre, n' 355; WILKIN, 1'oi1·ie com-

munale, n' 149; WILKIN, Foi·rie, cOnstJ·uction~
et u.,·banism.e, n' 106, biz. 258; LES NovELLES,
Lois politiques et adrninistmtives, bd. IV, Yoi,·ie, constructions et u1·banisrne, n" 134 en 491;
WASTEELS, Adrnmistratief Lexicon, v' Bouwpolitie, n'" 5 en 75; WASTEELS, Tijdsch1'ift V001'
bestuurswetenschappen, blz. 149 en vlg.

---~~
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240·1944 genomen wor·dt, ontsnappen aan het
toezicht der hoven en rechtbanken, zo
zij door het besl·uit vastgesteld zijn en
niet door de telcst ervan tegengesprolcen
worden (1).

4° De hoven en rechtbanlcen beschilclcen
niet over de macht om na te gaan of
een beslnitwet dat genomen wordt in
~titvoering van de wetten van 7 september· 1939 en 14 december· 1944, die aan
de Koning bttitengewone machten ve·rlenen, overeenlcomstig de Gr·ondwet is (2).

5° De besluitwet van 2 december· 1946,
betreffende de stedebouw, die steunt op
de wetten van 7 september 19.~9 en
14 december 1944, waarbij bttitengewone
machten aan de Kon·ing verleend 1Vor·den, valt binnen de pe-rken van die wetten, wordt in de er·bij voorziene vonnen
yenomen en is derhnlve wettelijlc (3).

6° Het materieel her·stel van een overtrading op de bepa1inyen vnn IZe al'tilcelen 17 en 18 vnn de besluitwet van ~ december 1946, bet-reffende de sterZebouw,
Tcwn enlcel bevolen wor·den indi.en het
door· de Minister van openbare werken
of door zijn afyevaardigde gevraayd
wordt ~ en wel in de mate waarin het
gevrnngd wor·dt; het lcnn niet bevolen
worllen op de aanvran.q vnn de gemeente
nlleen, op wier gr·ondgebied de inbreuTcen be,qaan we·rden (4). (Besluitwet van

2 december 1946, art. 27.)
(YANOOTEGHEM, T. GEMEEN'l'E ZINGEM EN BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN OPENBARE WEllKEN.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 15 juni 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
I. Nopens de voorziening in zover zij
(1) Verbr., 27 januari en 10 februari 1943
(Bull. en PAsrc., 1943, I, 32 en 61, en nota's
onderaan deze arresten) ; 13 november en 9 december 19<1.6, redenen (ibiil., 1946, I, 411 en
468). Zie ook verbr., 27 mei 1946 (ibiil., 1946,
I, 222) ; 3 maart 1947 (ibiil., 1947, I, 94) ;
23 februari 1955 (A1·r. Ve1'b1·., 1955, blz. 535).
(2) Verbr., 27 januari, 10 februari en 28 juni
1943 (Bull. en PAsrc., 1943, I, 32, 55 en 273, en
nota's onder het eerst genoemd arrest); 7 october 1946 (ibirl., 1946, I, 353); 27 februari en
20 maart 1947 (ibiil., 1947, I, 92 en 118, en
nota 2 onderaan het tweede arrest); 17 october 1949 (Arr. Ve1·br., 1950, blz. 75). Zie ook
verbr., 13 november en 9 december 1946 (Bull.
en PASIC., 1946, I, 411 en 468); 22 november
1948 (A1'1', Verbr., 1948, blz. 576), ook verbr.,
14 mei 1945 (Bull. en PASIC., 1945, I, 160} ;
18 october 1949 (Arr. V er·br., 1950, blz. 84).

tegen de beslissing over de publieke vorclering gericht is;
Over het eerste miclclel, afgeleid uit
de schencling van. de artikelen 97 van de
Gronclwet, 1, 2, 3, 10, 18, 27, 28, van de
besluitwet dd. 2 december 1946 betreffende
de stedebouw, doordat het bestreden arrest eiser bij toepassing van de artikelen 18 en 27 van de besluitwet dd. 2 december 1946 veroordeelt, zonder vast te
stellen dat de kwestieuze afsluiting opgericht werd op een grondgebiecl dat bepaald werd door een koninklijk besluit
waarbij een plan van aanleg opgelegd
wordt, clan wanneer het door artikel 18
van de besluitwet opgelegcl verbod slechts
geldt voor de grondgebieden die door clergelijke koninklijke besluiten bepaalcl worden en clit slechts na bekendmaking van
het koninklijk besluit :
Overwegende dat cle door artikel18 van
de besluitwet van 2 december 1946 opgelegcle voorafgaande toelating enkel vereist
worclt bij het uitvoeren der erin opgesomcle werken op het gronclgebiecl dat omschreven is door koninklijk besluit, waarbi.i tot het opmaken van een algemeen of
bijzoncler plan van aanleg worclt besloten,
en wel vanaf de bekenclmaking van clit
besluit in het Staatsblnd;
Overwegende dat aanlegger, bij op 6 november 1953 betekende dagvaarcling,
not. 6248, strafrechtelijk vervolgd wercl
om « zoncler voorafgaande toelating van
de Minister van openbare werken of van
zijn afgevaardigde gebouwd te hebben >>
en, bij op 18 november 1953, not. 10414, betekende clagvaarding, om « bij inbreuk op
de artikelen 18, 27 en 31 van gemelde besluitwet, op het gronclgebied der gemeente
Zingem dat omschreven wercl door het besluit van de Regent van 1 februari 1945,
waarbij voor deze gemeente tot het opmaken van een algemeen of bijzonder plan
van aanleg besloten wercl, zonder voorafgaancle toelating te hebben gebouwd ... ll;
Zie bovendien verbr ., 20 a,pril 1950 (ibiil., 1950,
blz. 517) en conclusies van de H. procureurgeneraal Leon Cornil (Bull. en PAsrc., 1950,
I, 560).
(3) Zie de in voorgaande nota aangehaa,lde
arresten.
De wettelijkheid van debesluitwet van 2 december 1946 betreffende de stedebouw werd
reeds impliciet door verschBidene arresten van
het Hof erkend. Zie inzonderheid verbr.,
26 september 1949 (Ar1·. Verbr., 1950, blz. 16);
24 september 1951 en 25 februa,ri 1952 (ibid.,
1952, blz. 14 en 327); 8 december 1952 en
16 februari ~953 (ibid., 1953, blz. 203 en 415) ;
17 januari e~1 16 mei 1955 (ibiil., 1955, blz. 381
en 775).
(4) Zie verbr., 16 mei 1955 (Arl'. Jlerb?'.,~
1955, blz. 775).
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Uverwegende dat aangehaald besluit in
'over het derde middel, afgeleill nit de
het Staatsblad van 19 en 20 februari 1945 schending van de wet van 7 september
bekend gemaakt werd ;
1939 en van de wet del. 14 december 1944
Overwegende dat de rechtbank, door de waarbij buitengewone machten aim de
zaken samen te voegen bij tussenvonnis Koning verleend worden, in bet bijzonder
del. 20 april 1954, de twee dagvaardingen van artikel 7 van deze laatste wet, van de
nls er maar een enkele uitmakend be- beslnitwet dd. 2 december 1946 betreffende
scbouwd heeft;
de stedebouw, van de artikelen 11, 92, 97
Overwegende dat het bestreden arrest, en 107 van de Grondwet, doordat het bedoor te verklaren llat het door de eerste streden arrest eiser op grond van de berechter als bewezen aangezien feit v66r sluitwet del. 2 december 1946 veroordeelt,
bet hof van beroep, zoals omschreven in dan wanneer elke toepassing van gezegde
de dagvaarding, bewezen is gebleven, bi.i besluitwet wegens onwettelijkheid en ongemis aan conclusies op dit punt, de be- grondwettelijkheid cliende geweigerd te
standdelen van het bestrafte misllrijf in worden daar : 1 o de samengeordende wetde termen van de toegepaste besluitwet ten del. 7 september 1939 en 14 december
1944 slecbts aan de Koning buitengewone
vaststelt;
Dat het middel niet kan aangenomen machten verlenen << in gevallen van driugende nooazakclijkbeid ll, voorwaarde die
worden;
Over het tweede middel, afgeleid t1it de door de lleslnitwet dd. 2 december 1946
schending van de artikelen 18, 27, 28, van niet vastgesteld wordt, de inleiding van de
de besluitwet del. 2 december 1946 betref- besluitwet integendeel latende blijken dat
fende de stedebouw, 97 van de Grondwet, geeu dringende noodzakelijkbeid hestoud, .
517, 518, 519, 525, 528, 552, 553, 647 van bet 2° de inleiding van gezegde hesluitwet de
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre- verlenging van de uitwerking van het beden arrest eiser wegens overtreding van sluit del. 17 november 1944 slechts rpchtartikel 18 van de besluitwet del. 2 decem- vaardigt totdat het Parlement het zal verber 1946 veroordeelt, om, zonder vooraf- vangen hebben, dan wanneer de tekst van
gaande toelating van de Minister van de besluitwet bet vroeger besluit afscbaft
openbare werken, een afsluiting opgericht en het door andere bepalingen vervangt,
te bebben bestaande nit « palen, welke in 3° de besluitwet de aan de Koning verlcende grond gevestigd werden en betonnPn de buitengewone machten te buiten gaat,
platen, welke daartussen geschovPn wer- daar zij de Grondwet schendt, namelijk
den 11, dan wanneer artikel 18 de vooraf- door de burgers van hun eigendomsrechgaande toelating van de Minister slechts ten zonder vergoeding te beroven, hetgeen
voor bet << bouwen, afbreken of wederbou- door de wetten del. 7 september 1939 en
wen 11 vereist. en dan wanneer het <<bon- 14 december 1944 aan de Koning niet toewen 11 de bestendige samenvoeging veron- gelaten werd :
derstelt van materialen die op bestendige
Over het eerste en het tweede onderwijze aan de grond vastgemaakt worden,
wat het geval niet is voor een afsluiting dee! :
bestaande uit tussen palen geschoven plaOverwegende dat de besluitwet ter
ten:
recbtvaardiging van de dringendheid inroept, enerzijds, << dat de uitwerking van
Over de twee onderdelen samen :
het beslnit van 17 november 1944 op 31 auOverwegende dat het bestreden arrPst gustus 1947 eindigt en dat het te vrezeu is
vaststelt << dat de door aanlegger opge- · dat het Parlement v66r die tijd de wetrichte muur wel een samenvoeging van geving op de stedebouw niet zou kunnPn
materialen van een gebouw uitmaakt 11, aannemen ll, enter rechtvaardiging van de
en <eclat de door aanlegger gebruikte noodzakelijkheid anderzijds << dat het ge·
materialen - namelijk palen, welke in brek aan wetgeving, dat aldus zou Inmnen
de grond gevestigd werden en betonnen teweeggebracht zijn, bnitengewoon voor
platen, welke daartussen geschoven wer- de noodwendigbeden van de heropbouw
den - samengevoegd zijn en een degelijk nadelig zou zijn_ll; dat zij aldus de flrinop zich zelf bestaand geheel tot bereiking gende noodzakelijkheid van het uitvaarvan bet door de oprichter gesteld doel uit- digen van de wetgeving vaststelt;
maken 1l;
Overwegende dat de beoordeling ·van
Overwegende dat het dusdoende het he- deze dringendheid en van deze noodzakegrip << bouwen ll niet miskent wijl dit zich lijkheid aan het toezicbt der hoven en
uitstrekt tot aile samenvoeging van mate- rechtbanken ontsnapt, zo zi.i door de Mirialen, om het even om welk aan de grond nisterraad vastgesteld zijn, en door de
gehecbt bouwwerk tot stand te brengen; tekst niet tegengesproken worden;
dat noch de besluitwet van 2 december
Overwegende dat de aldus vastgestelde
1946 noch de andere in het middel ingerioodzakelijk!Hiid van een wetgeving niet
roepen wetsbepalingen de bestendigheill tegengesproken wordt door de bepalingen
van bet bouwwerk vereisen;
van de besluitwet van 2 december 1916
Dat bet mid del naar recht faalt;
waarbij het koninklijk besluit del. 17 noI'ERBR.,
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wordt;
Overwegende inderdaad dat het kon:inklijk besiuit van 17 november 1944, aangepast door het besiuit van de Regent van
31 augustus 1945, onder voorbehoud van
de in artikei 2 van gezegd besiuit van
17 november 1944 voorziene wijzigingen,
het besiuit van 12 september Hl40, hetweik
Iuidens artikei 1 van <le besinitwet van
5 mei 1944 nietig verkiaard werd, met.
ingang van 1 september 1944 voor een termijn van drie jaar terug ·in werking
brengt;
Overwegende dat de besinitwet van
2 december 1946, na in haar inieiding
vastgesteid te hebben dat het koninklijk
besluit van 17 november 1944 onder verschillende oogpunten onvolledig was, de
regiementering voorkomende in genoem<le
besiuiten van 12 september 1940 en 17 november 1944, mits zekere aanvullingen en
wijzigingen, overneemt;
'Overwegemle dat het · derhaive niet
strijdig is te verkiaren dat het koninklijk
besiuit van 17 november 1944 «tot op heden de roi van vooriopige wetgeving op
de stedebouw heeft vervuid en dat de
beste en de meest doeitreffende oplossing
erin bestaat de nitwerking ervan te verlengen >> en tevens gezegd besiuit af te
schaffen en in hoger vermeide mate te
vervangen;
Over het derde onderdeei :
Overwegende dat de besiuitwet van
2 december 1946 genomen werd in uitvoering van artikei 1, 11 o, van de bij besiuit
van de Regent del. 24 januari 1945 samengeschakeide wetten van 7 september 1939
en 14 december 1944, die aan de Koning
buitengewone machten verienen;
Overwegende dat, wiji gezegde beslnitwet binnen de perken van deze samengeschakeide wetten in de door deze wetten
voorgeschreven vormen genomen werd, de
hoven en rechtbanken over de macht niet
beschikken om na te gaan of zij ai dan
niet overeenkomstig de Grondwet is;
Dat de drie onderdeien van het middel
naar recht faien ;
En overwegende dat de substantii!le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageieefd werden en dat cle
straf overeenkomstig de wet is;
II. N opens de voorziening in zover zij
tegen de beslissingen over de burgerlijke
eisen gericht is :
a)
de burgerlijke partij Belgische
Staat :
Overwegemle dat de eis van deze burgerlijke partij niet ontvankelijk verkiaard werd; dat, bij gemis aan beiang,
cle voorziening niet ontvankelijk is;
b) de burgerlijke partij gemeente Zingem:

Over het vierde middei, afgeieid llit de
schencling van de artikeien 18, 27, 28, van·
de besiuitwet dd. 2 december 1946 betreffende de stedebouw, 1, 3, 4, van de wet
cld. 17 april1878 houdende de voorafgaande titei van het Wetboek van rechtspieging in strafzaken, 161 en 189 van het
Wetboek van rechtspieging in strafzaken,
1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wethoek, 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest de gemeente Zingem ontvankelijk en gegrond verkiaart om zich
burgerlijke partij te stellen en om, in deze
hoedanigheid, bij wijze van door de artikelen 161 en 189 van het W etboek van
rechtspieging in strafzaken voorziene « teruggave », cle veroorcleling van eiser tot
het afbreken van de kwestieuze afsiuiting
te bekomen, dan wanneer artikei 27 van
de besiuitwet beschikt dat het herstei van
de overtrecling siechts mag bevoien worden
<< indien het door de Minister van openbare werken of door zijn afgevaardigde
gevraagd wordt en wei in de mate waarin
zij gevraagd wordt >), dan wanneer het
bestreden arrest vaststeit dat de Minister
van openbare werken uitdrukkelijk het
afbreken van de kwestieuze afsiuiting
verzaakt had, wat met de toelating van
de minister gelijkstaa t en a an de eigenaar het recht toekent de kwestieuze
werken te behouclen, dan wanneer de gemeente Zingem slechts ontvankelijk was
om zich burgerlijke partij te stellen indien zij bewees dat een schade haar door
het misdrijf veroorzaakt was geworden,
wat door het arrest niet vastgesteld
wordt, de overeenkomstig artikei 161 van
het Wetboek van rechtspieging in strafzaken uitgesproken « teruggave >> geen op
burgerlijke vordering toegekende schadeherstelling zijnde en· het arrest geen andere sella de hers telling toekennende :
Overwegende dat artikei 27, alinea 3,
van de besiuitwet del. 2 december 1946 bepaait dat « de rechtbanken, behoudens de
straf, het herstei van de overtreding bevelen, indien dit herstei door de Minister
van openbare werken of door zijn afgevaardigde gevraagd wordt en wei in cle
mate waarin deze gevraagd wordt »;
Overwegende dat zowei nit de aigemene
bewoordingen van deze wetsbepaling als
uit het nagestreefd doel volgt dat het
materieei herstei van een inbreuk op cle
voorschriften van de artikeien 17 en 18,
niet hetzij bij wijze van teruggave, hetzij
bij wijze van schadeherstei in natura, kan
bevoien wonlen tenzij met instemming
van de Minister van openbare werken of
van zijn afgevaardigde ;
Overwegende dat zniks inzonderheid
waar is wanneer de Minister van openbare werken, zoals ter zake nit de bestreden beslissing blijkt, definitief van het
materieei herstei van de inbrenk afgezien
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Overwegende dat nit geen van de voorlieeft en, dienvolgens, het behouden van·
het zonder zijn voorafgaande toelating op- gelegde stukken blijkt dat aanlegster, die
gerichte bouwwerk voor fle toekomst toe- tot een deel van de kosten van de publieke vordering veroordeeld werd, aan
gestaan heeft ;
Overwegende derhalve dat, door de af- llet openlmar ministerie een afschrift van
braak van de besproken afsluiting alleen de akte van voorziening betekend heeft;
dat de voorziening derllalve, bij toepasop aanvraag van de gemeente Zingem llier verweerster - te bevelen, alhoewel sing nm artikel 418 .van het Wetboek van
de vervolging enkel wegens inbreuk op de strafvordering, niet ontvankelijk is;
besluitwet van 2 december HJ'l6 ingestelcl
II. In zover de voorziening tegen de
werd, het bestreden arrest het artikel 27
beslissing over de burgerlijke vordering
van deze besluitwet geschonc1en heeft;
gericht is :
Om die redenen, verbreekt het bestreOver het middel, afgeleid nit de scherr<len arrest in zover het over de burgerlijke eis van de gemeente Zingem uitspraak ding van artikel 97 van de Grondwet,
gedaan lweft; verwervt de voorziening doordat het bestreden arrest verweerder
voor het overige; zegt dat melding van vrijspreekt en de burgerlijke vordering
pnderhavig arrest zal gemaakt worden ov van eiseres afwijst ov grond van tegenc1e kant van de gec1eeltelijk vernietigc1e strijdige motieven cUe met een gebrek aan
beslissing; verwijst de aldus beperkte motivering gelijkstaan, vermits de rechzaak naar het Hof van beroep te Brussel; ters over de grond enerzijds aannemen dat
laat de helft der kosten ten laste van aan- noch de schaarsheid der voorhanden zijnlegger, de wederhelft ten laste van de ge- de getuigenissen noch de enkele onnauwkeurigheden die erin voorkomen van aard
meente Zingem zijnde.
zijn de geloofbaarheid er van te doen be28 november 1955. - 2" kamer. - Voo1'twijfelen, om daarna vast te stellen dat
Z'itter, H. Huybrechts, raadsheer waarne- de draagwijdte dezer getuigenissen echter
mend voorzitter. - Ve1'8laggever, H. De- wegens de terzake betoonde ijverzucht
lahaye. - Gelijlclltidende conclusie, H. P. volledig vervalt, en dan wanneer het
Mahaux, advocaat-generaal. - Pleiter·, tegenstrijdig is enerzijds de geloofbaarH. della Faille d'Huysse.
heid van getuigenissen aan te nemen en
anderzijds hun geloofbaarheid af te wijzen:
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28 llOVember 1955

REDENEN DER VONNISSEN EN .ARRESTEN. STRAFzAKEN. GETUIGENIS. SEN. BESLISSING BESCHOUWEND DAT DE
GETUIGENISSEN HOEWEL RECHTZINNIG ZI.TNDE NOOHTANS NIET YOLSTAAN OM DE OVERTUIGING VAN DE RECHTER 1fiEDE TE BRENGEN.
GEEN STRIJDIGHEID.

Is n·iet st1'ijd•ig de beslissing wellce ver·klaar·t flat de opgenomen get·uigenissen,
hoewel r·echtzinnig voortlcomena, niet
volstaan om ae overtuiging van de r·echter· rneae te brengen.
(DE WYNGAERT, T. LAMBRECHTS.)
ARREST.
RET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 22 juni 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. In zover de voorziening tegen de beslissing over de publieke vordering gericht
is :
Overwegende dat aanlegster, burgerlijke partij, geen hoedanigheid heeft om
een voorziening tegen het arrest in te
stellen in zover het een beklaagde vrijspreekt;

Overwegende dat verweerder in zijn
conclusies v66r het hof van beroep voorhield dat geen geloofhaarheid aan de getnigenissen kan worden gehecht wegens de
onwaarheden en tegenstrijdigheden welke
die getuigenissen hevatten;
Overwegende dat het bestreden arrest,
ten antwoord op die conclusies, terloops
opmerkt dat enkele onnauwkeurigheden
niet van aard zijn om de geloofhaarheicl
van de getuigenissen te doen betwijfelen
maar dat de terzake betooncle ijverzucht
aan de llezwarende gegevens die ter beoort1eling van het hof van beroev worden
bijgebracht alle overtuigende zekerheid
ontneemt;
Overwegende dat het hof van beroep
aldus duidelijk te kennen geeft dat, ofschoon de getuigenissen rechtzinnig voorkomen, de voorhanden zijnde bezwaren
nochtans niet volstaan om de overtuiging
Yan het I!of mede te brengen;
Dat die overwegingen niet tegenstrijdig
zijn en het middel dan ook in feite n~et
opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
28 november 1955. - 2" kamer. - Voorz1tte1', H. Huybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Lou.
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veaux.
Gelijklttidende
conclttsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Leynseele.

toezicht ttit te oefenen (S). (Grondwet,
art. 97.)

(SEGHERS.)
ARREST.
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28 november 1955

1° BESLAG. -

VERDUISTERING VAN IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN. - VOORWERPEN IN BESLAG GENOMEN DOOR EEN OVERHEID
WELKE INGEVOLGE DE WE'l' BEVOEGDHEID
HEEFT OM '1'0'1' DE INBESLAGNEMING OVER 'l'E
GAAN. - BEDRIEGLIJKE VERDUIS'l'ERING. NIE'l'IG BESLAG WEGENS EEN GEBREK DER
RECTSVORMEN OF OMDA'l' HE'l' GEDAAN WERD
DOOR EEN OVEHHEID DIE ZULKS NIE'l' WE'l"l'ELUK KAN DOEN IN HE'l' GEV AL WAARIN DE INBESLAGNEMING GEBEURDE. - NIET DIENENDE
OMS'l'ANDIGHEDEN.
2° BESLAG. - VERDUIS'l'ERING VAN IN BESLAG GENOl>IEN VOORWERPEN. - BEDRIEGELUKE VERDUIS'l'ERING IN HE'l' BELANG VAN DE
IN BESLAG GENOMENE. - INBREUK WELKE NIE'l'
NOODZAKELIJK HE'l' BES'l'AAN VAN EEN EIGENDOMSRECH'l' VAN DE IN BESLAG GENOMENE OP
DE IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN INSLUI'l'.
So REDENEN DER VONNISSEN EN
ARREJSTEJN. STRAFZAKEN. VERBEURDVERKLARING. - GEEN VAS'l'S'l'ELLINGEN
OM'l'REN'l' DE WE'l''l'ELIJKHEID VAN DE MAA'l'REGEL. - VERBREKING.

1° Artilcel 507 van het Strafwetboelc bestraft het miskennen van het onder de
hand van het gerecht stellen van de
aangeslagen voorwerpen, welke gedaan
werd door de openbare macht, die ingevolge de wet bevoegdheid heett om tot
inbeslagnemingen over te gaan of te
rloen overgaan; het is onverschillig dat
de gedane inbeslagneming later nietig
verlclaard wordt wegens een gebrek der
rechtsvormen of omdat d.e overheid er
toe overgegaan is in een geval waa·rin
de inbeslagneming door die over·heid
niet wettelijk toegelaten was (1).
2° De bedriegelijke verdttistering van de
in beslag genomen voorwerpen in het belang van de in beslag genomene slttit
niet noodzakelijk in zich een eigenc
domsrecht van de in beslag genomene
op uezegde voorwerpen (2). (Strafwetboek, art. 507.)
so De beslissing waarbij de verbettrdverklaring van een in beslag genomen voorwerp bevolen wordt, zonder eni,qe vaststelling van de wettelijkheid van de
maatregel, laat het hot niet toe zijn
(1) Verbr., 16 juni 1947 (Bull. en PAsiC.,
1947, I, 277) .
(2) Verbr., 22 september 1941 (Bull. en
PASIC., 1941, I, 350).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
I. In zover de voorziening tegen de beslissingen over de betichtingen A en 0
gericht is :

Overwegende dat aanlegger uit hoofde
van betichting A vrijgesproken werd en
dat de uit cle betichting 0 ontstane openbare vordering wegens verjal'ing vervallen
verklaard werd;
·
Overwegende dat de voorziening, bij
gemis aan belang, niet ontvankelijk is;
II. In zover de voor~r,iening tegen de
beslissing over de betichting B gericht is :
. Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 507 van het Strafwetboek, eerste onderdeel, doordat het
bestreden arrest de inbeslagneming der
goederen, wegens welker verduistering
aanlegger veroordeeld werd, geldig en regelmatig verklaart, dan wanneer de ambtenaar die ueze goederen in beslag genomen heeft geen rechtsbevoegdheid had om
tot dergelijke inbeslagneming over te
gaan; tweede onderdeel, doordat het bestreden arrest de inbreuk op artikel 507
van het Strafwetboek als bewezen aanziet
na vastgesteld te hebben dat aanlegger in
zijn belang en bedriegelijk gehandeld had,
dan wanneer het arrest niet betwist dat
de in beslag genomen koopwaar het eigendom van de naamloze vennootschap Seghers Graanhandel en niet van aanlegger
was, en dan wanneer de vrijspraak uit
hoofde van de betichtingen A en 0 bewijst
dat aanlegger niet bedriegelijk en in eigen
belang gehandeld had :
Over net eerste onderdeel :
Overwegende dat artikel 507 van het
Strafwetboek het miskennen bestraft van
het onder de hand van het gerecht stellen
van de aangeslagen voorwerpen, dat gedaan wordt door de openbare macht, dit
is door een overheid welke ingevolge de
wet de macht heeft om tot inbeslagnemingen over te gaan of te cloen overgaan;
Dat een nietigverklaring van de inbeslagneming die later zou kunnen uitgesproken worden hetzij tengevolge van
een gebrek der rechtsvormen hetzij omdat de overheid ertoe overgegaan is in
een geval waarin de inbeslagneming niet
(3) Verbr., 4 juli 1955 (Arr. Yerbr., 1955,
blz. 904).
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-- 245wettelijk toegelaten was terzake onverschillig is ;
Overwegende dat de optredende ambtenaar, inspecteur bij de aan het lVlinisterie
van landbouw gehechte dienst tot beteugeling der vervalsingen, ingevolge de
wet, namelijk ingevolge de artikelen 3,
17, 18 van het konlnklijk besluit van
28 februari 1891 genomen in uitvoering
van de wet van '1 augustus 1890 en gewijzigd en aangevuld door de konink1ijke
besluiten van 8 october 1891 en 13 augustus 1901, en de artikelen 3 en 6 van het
koninklijk besluit van 30 november 1939,
over de macht beschikt om tot inbeslagneming over te gaan;
Dat het eerste onderdeel van het middel naar recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de beslagene in de
verduistering der in beslag genomen zaken
belang kan hebben, zelfs wanneer hij geen
eigendomsrecht over deze zaken geniet;
Dat het tweede onderdeel van het middel niet kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest niet geantwoord heeft op de door aanlegger v66r
het hof van beroep gerfomen conclusies,
waarin hij aanvoerde dat de ambtenaar,
die tot de inbeslagneming overging, daartoe geen rechtsbevoegdheicl bezat :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanleggers conclusies op passende wijze
beantwoordt door te verklaren clat de
eerste rechter terecht besliste dat de
ambtenaar ingevolge de artikelen 3 en 6
van het koninklijk besluit van 30 november 1939 « gemachtigd was op cle bedoelde
partij rogge beslag te leggen >i ;
Dat- het mid del feitelijke grondslag
mist;
Over het mtddel van ambtswege, afgeleid nit de schending van artikel 97 van
de Grondwet, doordat de uitgesproken
verbeurdverklaring niet gemotiveerd is :
Overwegende dat aanlegger wegens inbrenk op artikel 507 van het Strafwetboek
veroordeeld werd;
Overwegende dat, wat de verbeurdverklaring betreft, het bestreclen arrest zich
ertoe beperkt het beroepen vonnis te bevestigen in zover het de in beslag genomen staal rogge verbeurd verklaarde,
zonder vast te stellen dat de wettelijke
voorwaarden vervuld zijn;
En overwegende voor het overige dat
de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het over de verbeurdverklaring uitspraak doet; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt dat

melding van huidig arre!)t zal gedaan
worden op de gedeeltelijk te niet gedane
beslissing; legt de twee derden der kosten ten laste van aanlegger en het overige
dercle ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
van beroep te Brussel.
28 november 1955. - 2" kamer. - Voot··
zitter, H. Huybrechts, raaclsheer waarnemend voorzitter. - VeTslaggever, H. Delahaye.
Gelijklltidende
conclusie,

H. Paul lVlahaux, advocaat-generaal. Pleitet·, H. Paul Seghers (van de Balie

van beroep te Antwerpen).
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1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. TERMIJN BINNEN DEWELKE OVER HET HOGER
BEROEP UITSPRAAK WORDT GEDAAN. - TERMIJN NIET OP STRAF VAN NIETIGHEID GES'l'ELD.
2° lVIIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - ENIGE STRAF WEGENS VERSCHEIDENE INBREUKEN Ull'GESPROKEN.
lVIIDDEL DAl' SLECHTS EEN DER INBREUKEN BEl'REFT. - DOOR EEN ANDERE INBREUK GERECHTVAARDIGDE STRAF. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
1 o De termijn van een maand binnen rlcwellce over het hoger be-roep in strajzaken ttitspraalc moet gedaan wo-rden
is noch op -straj van nietigheid gestelrl
noch substantieel (1). (Wetboek van

strafv., art. 209.)
2° Wanneer een enkele straf wegens vet·scheidene inbreuken ltit[lesp-roken werd,
is niet ontvanlcelij lc de vraag tot vm·bt·elcing van de beslissing over de publielce vorderinrJ wellce ste1tnt op een
midclel rlat ttitsluitena een der inbreulcen betrejt, wanneer de uitgesprolcen
straf door een andere inbreuk gerechtvaardi[ld blijjt (2). (Wetboek van strnf-

vordering·, art. 411 en 414.)
(STEENENBRUGGEN,

'1'.

'

PALMANS.)

ARRESl'.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 augustus 1955 in hoger be(1) Verbr., 31 october 1921 (Bull. en PAsiC.,
1922, I, 39). Zie ook verbr., ~4 maart (twee
arresten) en 22 september 1941 (ibid., 1941, I,
93, 95 en 354, alsmede nota 2, biz. 94).
(2) Verbr., 24 october 1955, supra, biz. 127).

-246roep gewezen door de
Rechtlmnk te Tongeren;

Oorrectionele_

I. Voor zover de voorziening tegen de
lleslissing over de publieke vordering gericht is :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 209 van het Wethoek van strafvordering, doordat het bestreden vonnis slechts op 11 augustus 1955
over het op 17 mei 1955 ingesteld hoger
lleroep uitspraak gedaan heeft :
Overwegende dat, naar luid van voormeld artikel, clat op het hoger beroep tegen lJOlitievonnissen toepasselijk is, binnen de maaml nitspraak over het hoger
llel'O<'ll moet gedaan worden. maar dRt die
t<>rmijn noch op straf van nietigheid gestelcl noch substantieel is ;
Dat, derhalve, het middel niet ontvankelijk is (Wetboek yan strafvordering,
artikelen 413 en ,408; wet van 4 augustus
1832, artikel 17);
Over het tweede middel, afgeleid uit
een gebrek aan motivering van het bestreden vonnis : eerste onderdeel, doordat die motivering en de bewezen verklaarde telastlegging tegenstrijdig zijn,
daar het bestreden vonnis om een straf
uit te spreken als enkele reden geeft
« dat die getuigen Vandenbosch en Renno
verklaren dat hetichtt:) plotseling gestopt
heeft, dat hij tlerhalve op onvoorzichtige
wijze reed en de uitsluitende oorzaak
was dat de burgerlijke partij tegen zijn
achterschokbreker aanbotste ll, dan wanneer aanlegger vervolgd werd om << bestuurder zijnde van een autovoertuig, op
de openbare weg, niet voor een hindernis
clie kon worden voorzien te hebben kunnen stoppen, tweede onderdeel, dan wanneer het bestreden vonnis nalaat de conclusies te beantwoorden waarbij aanlegger
deed geld en « da t het door de bundel bewezen is dat Steenenbruggen op tijd stopte zonder de kar, die voor hem reed, te
raken ll ; derde onderdeel, doordat het bestreden vonnis nalaa t de conclusies te beantwoorden waarbij aanlegger aanvoerde
« dat de verklaring van Palrnans aantoont
dat het voor zekerheidsredenen is dat
Steenenbruggen moest stoppen daar zich
op de rechterkant een bespannen voertuig
en op de linkerkant de auto van Vanclee
bevonclen, zoals deze het uitlegt ll :
Over de drie onderdel_en samen :
Overwegende dat die drie onderdelen op
de hierboven vermelde telastlegging betrekking hebben, zijnde een inbreuk op
artikel 26, 1, alinea 2, van de Wegcode
van 8 april 1954;
Dat aanlegger bovendien nit hoofde van
onvrijwillige slagen en verwondingen vE>rvolgd wercl;
Dat hij wegens beicle misdrijven tot e('n

enkele geldhoete van 1.'i frank, gebracht
op 300 frank, veroordeeld werd;
Overwegende dat de rechter in hoger
lleroep zijn lleslissing niet alleen op de in
het eerste onderdeel van het middel vermelde besclwuwing gegrond heeft, maar
ook, bij overneming van de redenen van
de eerste rechter, op de omstandigheid dat aanlegger « de onvoorzichtigheid begaan heeft van bij het naderen
van de top van een helling voor te steken,
en dit zelfs op een ogenblik dat nog een
tweede voertuig zich voor de voorgestoken
moto hevond; dat hij had moeten stoppen
of minst0ns v<:'rtragen alvorens enige voorstekingsmanmuvre nit te voeren Jl, dat die
onvoorzi<'htigheill tot grondslag van het
feit van onvrijwillige slagen en verwondingen ligt ;
Overwegende dat de nitgesproken straf
door de alzo bewezen verklaarde inbreuk
op de nrtikelen 418 en 420 van het Strafwethoek ~ zelfs afgezien van de inbreuk
op yoormelcl artikel 26, 1, alinea 2 - gerechtvaardigd blijft;
Dat het middel, dat enkel die inbreuk
op de Wegcode betreft, bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;
Over hot clerde middel, afgeleid uit het
feit dat het bestreden vonnis geen rekening heeft gehouden met de wettelijke
redenen die Steenenbruggen had om te
stoppen en in zijn conclusies aanwees en,
derhnlve, de straf voor onvrijwillige slagen en verwondingen niet gerechtvaarcligd is :
Overwegende dat, zoals hierboven ten
nntwoord op het tweede middel vermeld
worclt, de uit hoofde van onvrijwillige
slagen en verwondingen uitgesproken straf
gerechtvaarcligd blijft door beweegredenen
van de rech ter over de grond met betrekking tot omstandigheden die van het al
dan niet stoppen van aanlegger onafhankelijk zijn ;
Dat de rechter over de grond derhalve
niet gehouden was de oorzaak van dit
stoppen verder na te gaan;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantHHe of
op straf van nietigheid vo01;geschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
IL Voor zover de voorziening tegen de
beslissing !lover de burgerlijke vordering
gericht is
Over het tweede middel, hierboven aangehaald:
Overwegende dat, zoals reeds hierboven
vermeld wordt, het bestreden vonnis · verklaart dat aanlegger een onvoorzichtigheicl heeft begaan, die volkomen onafhankelijk is van de mogelijkheid voor aanlegg-er al dan niet te stoppen ;
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geen de minste onvoorzichtigheid begaan
heeft en dat betichte derhalve de gause
verantwoordelijkhei<l voor het ongeval
dient te dragen;
Dat het middel dienvolgens feitelijke
grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
kamer.- Fool·H. Huybrechts,
raadsheer waarnemend voorzitter. - Gel'ijkl~tidende concl~tsie, H. Paul Mahaux,
ad vocaat-generaal.
28 november 1955.-
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z'itter en ve1·slaggever,
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INKOMSTENBELASTINGEN. -

EX'l'RA-

BELASTING. DOOR ARTIKEL 2, PARA ..
GHAAF 3, VAN. DE >VET VAN 16 OO'I'OBER 1945
VOORZIENE VERMOEDENS.
GELDSOM IN
1942 TEN NADELE VAN DE SCHATPLICHTIGE ONTVREEMD.- WETI'ELIJK VERMOEDEN VAN OURSPRONG NIET VAN TOEPASSING OP DIE SOM.

Het wettelijk vennoeden 1:an oorspmng,
wellc artikel 1!3, paragraaf 3, van de wet
van 16 octobe1· 1945 voorziet ten opzichte
van zelcer activa en zeker sommen, die
er beperlcend in aanqehaald worden,
kan geen toepass·ing vinden ten aanzien
van een geldsom welke in 1942 ten laste
van een aan de extTabelasting ondeThevig schatplichtige ontvTeemd weTd.
(MOREAU, 'l'. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINAl\'CIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 december 195~ gewezen d.oor
het Hof van beroep te Lmk;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1317 tot 1322
van het Burgerlijk vVetboek en 97 van de
Grondwet doordat, zonder antwoorr1 te
verstrekk~n op het door aanlegger in zijn
beroep v66r het hof yan beroep gesteld
bezwaar betreffende het bedrag van zijn
bezit in specHin 011 het begin van de belastbare periode, het bestreden arrest verlrlaart dat aanlegger dit bezwaar verzaalrt
heeft .en, het om die reden verwerpt, cl:m
wanneer die verzaking noch uit aanleggers conclusies noel! uit de vermeldingen
van de inleiding van het arrest blijkt :
Overweg·ende dat, in zijn beroep v66r
het hof van beroep, aanlegger het door

hell1 naar luid van ZIJn bezwaarschrift
opgeworpen bezwaar herhaalde met betrekking tot het bedrag van zijn vrije
middelen op het begin van het in de extrabelasting belastbaar tijdperk;
Overwegende echter dat de conclusies,
waarbij aanlegger v66r het hof van beroep de <<tot staving van zijn beroep uiteengezette middelen >> voorstelde, geen enkele bewering van aanlegger aangaande
het bedrag van zijn activa in specien op
1 januari 1940 inhouden;
Overwegende dat, door te beslissen dat
gezegd bezwaar verzaakt werd, het bestreden arrest van aanleggers conclusies
een interpretatie verstrekt welke met hun
inhoud verenigbaar is, en dienvolgens souyerein is;
Dat het arrest, door die interpretatie,
de betwisting beantwoordt welke aanlegger, aangaande het bedrag van gezegde
activa, in zijn beroep opwierp;
Waaruit volgt dat het middel feitelijlre
grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid nit rle
schending van de artikelen 2 en 3 van de
wet van 16 october 1945 tot invoeririg van
een extrabelasting, 25 tot 32 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 1315, 1317 tot 1322, 1349,
1350, 1352 en 1353 van het Burgerlijk Wethoek 97 110 en 112 van de Grontlwet,
doordat, 'om een som van 340.000 frank in
de belastbare grondslag van de extrabelasting en van de gewone belastingen te
handhaven, welke som in 1942 ontstolen
werd, - stof{elijk feit door . het arrest
aangenomen, - eerste onderdeel, het bestreden arrest erop wijst dat die som onderstelt dat er een vermeerdering van
belastbare inkomsten is tussengekomen
die onder toepassing van het bij artikel 2,
paragraaf 3, van de wet van 16 october
1945 vastgesteld vermoeden van oorsprong
valt dan wanneer een in 1942 ontstolen
som' in geen der door die wetsbepaling bedoelde ca tegorieen sommen of acti va kan
gerangschikt worden, en dan wanneer het
arrest verznimt na te gaan of de som van
340.000 frank in de gewone belasting dient
hernomen te worden, ofwel of zij niet
als een bij de artikelen 26 en 32 van rle
samengeschakelde wetten betreffende ue
inkomstenbelastingen bedoeld bedrijfsverlies Imn beschonwd worden, dan wanneer
eindelijk het arrest op aanleggers bewering geen antwoord verstrekt, of ze slechts
met onvoldoende redenen beantwoordt ;
tweede onderdeel het bestreden arrest
erop wijst clat h~t vermoeden van artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 october 1945 in het onderhavig geval door
geen tegenbewijs teniet g-edaan wordt,
vermits aanlegger niet bewijst dat hij gezegde som op 1 januari 1!140 bezat, dan
\Yanneer aanlegger dit bewijs gelever!l
lleeft, door bij conclusies te bepalen dat
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in 1940 zijn activa 700.000 frank groot waren; derde onderdeel, het arrest verzuimt
na te gaan of gezegde ontstolen som van
340.000 frank niet van op 1 januari 1940
bestaande inkomsten of kapitalen voortkomt, en niet vaststelt dat het verlies,
welk het gevolg van een diefstal van Hl42
is, geen verband met aanleggers beroep
houclt, dan wanneer, indien deze som
van een op 1 januari 1940 bestaand kapitaal voortkomt, zij niet in de schatting
der in de gewone en extrabelastingen belastbare accressen kan begrepen worden,
en, dan wanneer, indien zij van inkomsten
of van het omloopsfonds van aanlegger
voortkomt, zij met dezes beroe]} verband
houdt en dus een aftrekbaar bedrijfsverlies ·uitmaakt; dat het bestreden arrest,
dienvolgens, aan het hof niet toelaat zijn
toezicht over de wettelijkheid van de toepassing op het geval van de in het middel
aangevoerde wetsbep:;tlingen nit te oefenen:
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat dit onderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist in zover
het hierop steunt dat het bestreden arrest
met gezegde som van 340.000 frank rekening zou gehouden hebben voor wat de
gewone belastingen betreft; dat, imlerdaad, noch uit het bestreden arrest, noch
uit enig stuk waarop het hof acht vermag
te slaan blijkt dat gezegde som, naa1· de
zin van het arrest, in de belastbare grondslag van de gewone belastingen zou \legrepen zijn;
Overwegende, voor het overige, dat aanlegger, in zijn beroep en zijn conclusies
v66r het hof van beroep als tegenbewijs
deed gelden dat een som van 340.000 fr.,
welke hem in 1942 ontstolen werd, niet bij
de in zijn hoofde aangerekende activa van
october 1944 mocht gevoegd worden ;
Overwegende dat het bestreden arrest
die bewering afwijst om de enige reden
rlat die diefstal een belastbaar accres on~
derstelt dat in principe onder het vermoerlen van artikel 2, paragraaf 3, van de wet
van 1G october 1945 valt en dat aanlegger
niet bewijst dat hij die som op 1 januari
1940 bezat;
Overwegende rlat het bestreden arrest
vaststelt dat de werkelijkheid van de
diefstal niet betwist ·wordt;
Overwegende dat het door voormelrl ar"
tikel 2, paragraaf 3, vastgesteld vermoeden van oorsprong slechts toepasselijk i.s
op de activa in bankbiljetten en effecten
en op de sommen die er in beperkend aangehaald worden;
Overwegende dat een gestolen som bet
voorwerp niet kan uitgemaakt hebben van
een der bijzondere su,b littera c, paragraaf 3, van artikel 2 van de wet van
16 october 1945 bepaalde bestemmingen;
Waaruit volgt dat het door paragraaf 3

bedoeld vermoeden van oorsprong op gezegde som niet mocht toegepast worden
om aan deze som het karakter van in de
extrabelasting belastbare inkomsten te
verlenen;
Dat, door er anders over te beslissen,
het arrest artikel 2, paragraaf 3, van de
wet van lG october 1945 geschonden heeft;
Dat dit deel van het eerste onrlerdeel
van het mirldel gegrond is;
Over het rlerde middel, afgeleid ui.t de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 1317 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 25, 27, 55 en 61 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest de door aanlegger tegen de
betwiste aanslagen opgeworpen vierde,
vijfde en zesde bezwaren afwijst, om reden dat die bezwaren nieuwe eisen uitmaken, dan wanneer artikel 61 van gezegde samengeschakelde wetten de belastingplich tige niet verplich t in zijn ]Jezwaarschrift al de middelen aan te dniden
die hij tegen de betwiste aanslag meent te
mogen aanvoeren en hem niet verbiedt
op het akkoord dat hij z01.1 gegeven hebben
terug te kom~n in de veronderstelling dat
hij, in het onderhavig geval, zijn akkoord
op zekere bestanddelen van de belastbare
grondslag zou gegeven hebben, dan wanneer de directeur der belastingen, en vervolgens het hof van beroep, na kennis
genomen te hebben van het. beroep en van
de conclusies van aanlegger, desnoods,
zelfs van ambtswege, al wat in de aanslag
onjuist mocht zijn, dienden te verbeteren,
clan wanneer aanlegger in zijn bezwaarschrift alle tot staving van het geschil
geldende « middelen » had voorbehouden :
Overwegende dat aanlegger, bij v66r
het hof van beroep genomen conclusies,
aanspraken opwierp betreffende, onder
meer, de onroerencle inkomsten, de afschrijvingen op aankoop van materieel en
de belangrijke minclerwaarde van het vee;
Overwegencle, enerzijds, dat het in het
dossier overgelegd bezwaarschrift van
aanlegger geen enkel dezer aanspraken
stelt; dat, anderzijds, geen enkel ervan
het voorwerp van een door de directeur
der belastingen van ambtswege getroffen
beslissing uitgemaakt heeft ;
Overwegende dat, door rechtstreeks hetgeen de in het bezwaarschrift opgeworpen
geschillen en de eisen welke de directeur
van ambtswege ter gelegenheid vari dit
bezwaarschrift beslecht had te buiten gaat
aan het hof van beroep te onderwerpen,
de schatplichtige geen beroep tegen de beslissing van de directeur instelt, doch een
tegen de aanslag nieuw bezwaarschrift
indient, welk, krachtens artikel 61, paragraaf 3, der samengeschakelde wetten.
niet naar het hof van beroep, doch naar
de directeur der belastingen dient toege-
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stuurd te worden, en welk op straffe van
verval binnen de bij artikel 61, paragraaf 3, lid 2, voorziene termijnen moet
ingediend worden;
Overwegende dat de regels welke de wederzijdse bevoegdheden van de administratieve en van de gerechtelijke overheden
bepalen van openbare orde zijn;
Dat behalve de door de wet voorziene
gevall~n, de hoven van heroep zich het
berechten van de v66r hem opgeworpen
vraagstukken niet kunnen toekennen zonder hun machten te buiten te gaan, indien
die vraagstukken niet voorafgaandelijk
aan de directeur zijn onderworpen geweest of het voorweriJ van zijn ambtsbalve beslissing uitgemaakt hebben;
Waaruit Tolgt dat door te weigeren over
gezegde aanspraken van aanlegger uitspraak te doen, om reden dat zij nieuwe
eisen uitmaken, het bestreden arrest een
juiste toepassing van de wet beeft gerlaan
en dat bet midclel naar recht faalt;
Om die redenen, verbreekt het bestrPden arrest, cloch enkel voor zoveel het
aanleggers aanspraak strekkend tot aftrekking der ontstolen 3-!0.000 frank van
de belasthare grondslag in de extrabelasting verworpen heeft; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt clat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde IJeslissing; veroordeelt aanlcgger
tot de helft der kosten en de verweerder
tot bet overige der lw:-;ten; verwijst de
aldus be)>erkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.

ze

29 november 1955. kamer. - TToorzitter, H. Vandermersch, raadsheer wrt:l.l"nemend voorzitter.
V erslaggeve1·,
H. Bareel. - Gelijlcluidende oonolus·ie,
H. Delange, advocaat-generaal. - PlPite1·,
H. Van Leynseele.
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1o

INKOMSTENBELASTINGEN. WIJZIGING VAN DE AANGIF1.'E. AKKOORD
VAN DE BELASTINGPLICRTIGE. DWALING
AANGEVOERD DOOR DE BELASTINGPLICRTIGE. SOUVEREINE BEOORDELING IN FEI'.rE DOOR DE
RECRTER OVER DE GROND.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR RET Rm' VAN BEROEP.
WET VAN 23 JULI 1953. WET NIET TOE-

(1) Verbr., 9
3 mei 1955 (A,.,..
(2) V erbr ., 1
1955, blz. 217).
(3) Verbr., 8

november 1954, 29 maart en
Ym·b,·., 1955, biz. 16(} en 646).
december 1954 (A'"'· V erbr.,
februari 1955 (Ar.,-.

Verbr.,

PASSELIJK OP RET VOOR RAAR BEKENDMAKING IN RE'f « STAATSBLAD » INGESTELD BEROEP.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR RE'l' ROF VAN BEROEP.
NEDERLEGGING VAN NIEUWE STUKKEN DOOR
DE VERZOEKER. WET VAN 6 SEP1.'EMBER
1895. - TERMIJN.

1° De reohter ovm· de g·rond oo·rdeelt so·uverein in feite of het dom· de belastingpliohtir!e gegeven alclcoord ove1· de doo1·
de administmtie vom·gestelde verbetering van de aangifte al dan niet door
een dwaling aangetast is (1).
2" De wet vwn 23 juli 1953 betreffende de
voorzieningen in beroep en in verbreTcing op het stu.lc der di1·eote belastingen
·is niet van toepassin[! op de v661- de
datum van haa1· belcendmalcing in het
Staatsblad ingestelde voorzieningen; die
voorzieningen bZijven door de bepalinr;en van de wet van 6 septe-mbe1· 1895
beheerst (2) .
3o Ove·reenlco-mstig artilcel 9 van de wet
van 6 septentber 1895 moeten de nie·uwe
stu.Tcken, wellce de belastin[!pliohtige tot
stav·bng van zijn beroep tegen de beslissin[! van de direotew· der belastingen
wil inroepen binnen de maand vanaf
het verstdjlcen van het termijn van be~·oep doo1· hen~ ter griffi e van dit 11 of
nee·rgelegd worclen (3) . (4).
(IlORGUIGNON, WEDUWE ARIJS,
T. I!ELGISCRE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEll'.) ·
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestrcdPn
arrest, op 22 februari 1954 gewezen dooe
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest geen
antwoord verstrekt op de door aanlegster
genomen conclusies, waarbij zij deed gelden dat, niettegenstaunde het feit dat
haar man, wijlen Henri Arijs, zijn aklword zou gegeven hebben over de door
de administratie voor de dienstjaren 1941
tot en met inbegrip van 1945 weerhouden
aanslaggronden in de gewone belastingen,
zij de aanslagen mocht betwisten oloor
te bewijzen dat dit akkoord door •lwaling was aangetast, dat het bewijs van
<lie dwaling hieruit bleek dat wijlen Arijs
lonen had uitbetaald tegen de bij de
llesluiten van de secretarissen-generaa l
1955, blz. 463); 13 juli 1955 (ibid., 1955,
biz. 939).
(4) N opens het begrip « nieuwe stukken »,
zie verbr., 7 october 1955, s1tpm, biz. 81.
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yerboden bedragen en werkweigeraars had
hezoldigd waarvlm hij destijds in zijn
hoekhouding geen melding mocht maken;
dat hij, onrler meer, voor de betwiste
<lienstjaren enkel sommen had geboekt
waarvan het bedrag 413.979 fr. 45 lager
was dan die welke hij werkelijk had uitgekeerd :
Overwegende dat het bestreden arre:;;t
vaststelt, enerzijds, wat aangaat de ge
wone belastingen betreffende de diem:tjf!ren 1941 tot en met inbegrip van 1945 en
de eerste aanslag in de extrabelastim~.
dat r1e aanslag· op aangegeven of aang·enomen inkomsten gevestigd werd en, an•lerzij<ls, wat de aanvullende aanslag in
tle extrabelasting op de in oorlogstijd he
haalde winsten en haten betreft, dat
<le aanslag van ambtswege wercl gevestigd
<~n op 2S januari 1948 ten kohiere gehracht, rekening gehouden met de il0or
wijlen Arijs gedane aangiften in de gewone belastingen, en met het feit <lat
Arijs zich overigens onthouden had op
het verheteringsbericht van de ambtenaarschatter antwoord te verstrekken;
Dat het arrest erop wijst dat, voor de
aanvullende aanslag in de extrabelasting,
het aan aanlegster behoort het bewijs van
het juiste bedrag van de inkomsten van
wijlen Arijs in te brengen, en, voor rle
gewone inkomsten en andere aam~lagen.
het hewijs te leveren dat de vorig door
hem gegeven akkoorclen wegens dwaling
gebrekkig zouden geweest zijn;
Overwegende dat het bestreden arrest
onderlijnt dat, zowel in het bezwaarschrift als in het beroep en in de conclnsies, gewag gemaakt wordt van een boek-·
houding cUe slecht gehouden, onjuist en
onvolledig is;
Overwegende dat die vaststellingen van
hE't arrest die namelijk gegrond zijn op
de bewoordingen van het beroep, welke
in het licht stellen dat het verschil tussen
het theoretisch bezit in lms en het werkelijk- bezit kan gerechtvaardigd worden
<loor « heffingen voor in de hoeken niet
opgenmi1en private uitgaven ll en vool'
" van hand tot hand betaalde en in rle
hoeken niet opgenomen prijsaanvullingen
van goederE'n ll zelf bevestigd worden •1oor
tlE' voorziening waarln erkencl werd flat
wijlen Arijs niets voor ordening voelde,
geen begrip over boekhouding had e11 vr1 n
cen bediende afhing, wiens onbekwaamheid hij zelf niet kon vaststellen;
Overwegende dat, met de bestanddelen
nl<lns af te wijzen welke bleken nit een
hoekboufling die, volgens het bestretlen
arrest geen waarllorg kon bieden, bet arrest niet breedvocriger OJ) aanlegsters <'011C'lnsies moest antwoonlen, vermits l1et
vaststelt clat noodzakelijk nit die elemen
ten client afgeleid clat de zowel ten tijde
van de aanslag als « na het inclienen van

het bezwaarscbrift overgelegde boekhouflingsbescheiden geen enkele waarborg van
juistbeid noch van oprecbtbeid biedE'n ))
en niet als bewijsmiddelen van het juiste
bedrag der inkomsten kunnen aangezien
worden noch van het bestaan van epn
clwaling welke het op cle aanslaggronden
gegeven akkoord gebrekkig zou maken;
Dat, dienvolgens, het middel feitelijke
grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit ae
scbending van de artikelen 2, paragraaf 3,
en 19 van de wet van 16 october 1945, 61,
paragraaf 3, en 25, paragraaf 1, der samengescbakelde wetten op de inkomstenhelastingen, doordat, vermits aanlegster
<le clwaling en het feit, welke de toeRtemming van de belastingplicbtige gebrekkig
maken, bewezen heeft, het bestredcn ar·
rest het beroep diende te ontvangen -:
Overwegende dat de rechter over de
grond souverein in feite oordeelt of bet
<loor de belastingplicbtige gegeven nkkoord over de door de administratie voorgestelde verbetering van de aangifte al
rlan niet door een dwaling is aangetast ;
Overwegende dat het middel tegpn een
souvereine beoordeling van de rechter
over de grond ·stuit en dienvolgens feitelijke grondslag mist;
Over het denle mirldel, afgeleid nit cle
schending van artikel 9 van de wet >an
6 september 181l5, doordat het hof van beroep de attesten van dokter Callewaert
nit <le clebatten geweerd heeft omdat zij
op 1 februari 19·34 buiten de hij gezegll
artikel voorziene termijnen neergelegd
werden, dan wanneer die termijnen de
stukken niet bedoelen welke slechts de
aanvulling zijn van die welke binnen de
wettelijke termijnen neergelegd werden :
Over de grond van niet-ontvankelijklleid, door verweercler bieruit afgeleid dat
rle enkele in het middel aangeduicle bepaling van artikel 9, lid 2, van de wet van
() september 1895 thans niet meer in Werking is sedert de bekendmaking in het
Staatsblacl van de wet van 23 juli 1953 :
Overwegende dat aanlegster haar beroep v66r het hof van beroep op 4 mei
1951 ingediend heeft;
Overwegende dat, naar luid van baar
a rtikel 2, de wet van 23 jnli 1953 enkel
toevasselijk is op de in beroep ingestelde
voorzieningen, te rekenen van haar hekendmaking; waaruit volgt clat de v66r
deze datum ingestelde beroepen v66r lwt
hof van beroep door de vorige bepalin!!;en
van de wet van 6 september 1895 behee:rst
blijven;
·
Overwegende dat de grond van niet-ontvankelijkheid dus niet kan aangenomen
worden;
Over het midclel
Overwegende dat, naar lnill van arti-
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kel 9, lid 2, .van de wet van 6 september
1895, de schatplichtige die zijn beroep
v66r het hof van beroep instelt, gehouden
is de nieuwe stukken welke hij tot staving
van zijn beroep wil cloen clienen, binuen
de bepaalcle termijn ter griffie van clit hof
neer te leggen ;
Overwegencle dat noch uit het bestredcu
arrest noch uit enig stuk waarop het hof
acht vermag te slaan blijkt dat de attesten welke het miclclel bedoelt en welke na
het verstrijken van de wettelijke tcrmijn
neergelegd werclen, enkel de aanvulling
waren van andere stukken welke hinnen
deze termijn neergelegd waren geweest ;
\ Overwegencle (lat het micldel feitclijke
gronclslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de vool'ziening; veroordeelt aanlegster tot oe kosten.
29 november 1955. - 2e kamer.- roo·rzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggever.
H. Bayot. - Gelijklttidende conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal. - Pleite1·,
H. Van Leynseele.
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INKOl\1STENBELASTINGEN.

EJX'l'RABELAS'l'ING. AANSLAG DIE VAN AMB'l'S\VEGE TOI' 'l'1EPASSING VAN DE ·wET VAN 30 MEI
1949 llfOET HJWZmN WORDEN.
VERIIAAL YOUR IIE'l' HOi•' VAN BEROE.?. HOF VAN
BEROEP VERPLICH'I' AMBTSHALYE NA TE GAAN
OF DE WE'l' VAN 30 MEI 1949 'l'OELAA'I' EEN
REFERENTIEWINS'l' <ll' TE 'l'REKKEN. 0NDERZOEK DAT ZICH OPDRING'l' ZELFS INDIEN
DE BELASTINGPLICH'l'IGE DEZE AFTREKKING
NIE'I' lN ZIJN BEZWAARSCHRIFT AANGEVRAAGD
HEEFT E'! INDIEN DE DIRECTEUR DEll llELAS'l'INGEN YAN AMBTSWEGE DESBETREFFENDE
GEEN UITSPRAAK GEDAAN HEE~"l'.

2°

INKOl\1STIDNBELASTINGEN.
IDX'I'RABELAS1'ING. AF'l'HEKKING VAN EEN
REFEREN'l'IEWINS'l'. AF'l'REKKING ONDERWORPEN AAN HE'l' BEWIJS VAN EEN BEROEPS-

(1) Verbr.,. 16 october 1[}51 (A1'1·. Ye1'b1'.,
1952, biz. 76) en 24 maart 1953 (ibid., 1953,
biz. 506).
(2) De gebiedende bepaling van artikel 7 van
de wet van 30 mei 1949, die de herziening van
ambtswege van de in strijd met zijne bepalingen gevestigde aanslagen in de extrabelasting
oplegt, sluit in zich een nitbreiding van de aan
het hof van beroep toegekende machten, wanneer het met het verhaal van de belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur
der belastingen gelast is. Ret gaat om een

BEDRIJVIGHEID DIE VAN AARD WAS DE BELASTBARE INKOMS'l'EN VOOR'I' 'l'E BRENGEN.

3°

INKO.MSTENBELASTINGEN.

EXTRABELASTING. BELAS'l'BARE GRONDSLAG
BEPAALD BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 55 DER
SAMENGESCHAKELDE WET'l'EN: WIJZE VAN
VAS'!' STELLING DIE NIET NOODZAKELIJK IN
ZICH SLUI'l' DA'I' DE ONTDEKTE INKOMSTEN
VAN HEDR!.JFSINKOMSTEN VOOR'l'KOMEN.

1 o Gelast llooT het verll aal van de belasUngpUchUge tegen de beslissing van de
d·i·rectenr der belastingen bet1·ejjende
een v66'J' het 'inwerkinrJtTeden van (le
wet van 80 mei 1949 gwvestigde aanslau
in de extrabelasting, 1wett het hof van
beroep de plicht en dienwlgens het
r;;cht nn te qaan, hoewel zulks in lzet
lJez·waarschrift n·iet gevTactrJll wenl en
lle directeur zich clesaangaande niet
ambtshnlve uitgesproken heej't, ot deze
wet toelaat een overeelll>omstig panturaaf 6 van artikel 5 vau de wet van
16 october 1945 bet·eken(le rej'erenUewinst van het bed·rag van de belastbwre
r;rondslag aj' te trek ken (1) (2).

2° De nj'treklcing van een retel·ent-iewinst,
zelfs wannee1· het om lzet tortait van
artilcel 5, pat·agl·aaf 6, vnn de wet van
16 octobet· 1945 gaat, fs slechts te t·echtvan·rdigen inclien de belastingplichtige
een bm·oepsbedl"ijvighehl heett gehad
rUe vnn a.ard was om liela.stbare inlcomsten voo1-t te brengen (3).
3° De toepassing vnn cwtikel 55 der samengesolialcelde ~vetten betrejjenlle de
inkornstenbelastingen, tot bepalin,q van
de belastliare grondsla{l in de extrabelasting, sluit niet noodzakelijk in zich
dat de vastgestelde inl•omsten van de
IJeroeps/Jedrijvigli eid va.11 de schatpl-iclltige voortkomen.
(BELGISCHE

S'I'AA'l', MINISTER
T. PRINCEN.)

\'AN

FINANCIEN,

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het llestredl'n
arrest, op .24 jnni 1954 gewezen door bet
Hof van beroep te Brnssel;
Overwegen<le dat het hof nm beroep,
uitzondering van de regel die de aan bet hof
van beroep overgelegde betwisting beperkt tot
de grieven welke in het bezwaarschrift opgeworpen worden en tot de punten welke de
directeur van ambtswege in zijn beslissing
heeft onderzocht, welke regel door de standvastige rechtspraak van het_ hof gevestigd
wordt (zie arrest van zelfde dag, supra,
biz. 247, inzonderheid derde middel, biz. 2·!8.
(3) Zie verbr ., 18 november 1955, supm,
biz. 213.

-252waarbij verweerder een beroep tegen ?.ijn clienue afgetrokken te woruen van het beaanslag in de extrabelasting op de in opr- drag vail de llelastbare grondslag, zoals
logstijd behaalde exceptionele inkomsten, deze v66r de inwerkingtreding van de wet
winsten en baten aanhangig had gemaakt, van 30 mei 1949 was gevestigd geweest ;
erop wijst tot afwijzing van de bewering
Dat het hof van lleroep zijn machlell
van gezegde verweerder over dit punt nat aldus niet te buiten gegaan is door de
deze de hoedanigheid van belastingplich- gelleurlijke toepassing van de door de wet
tige in de extrabelasting heeft;
van 30 mei 11J49 gewijzigde bepalingen van
Dat het een aanvoering van verweerdo· de wet van 16 october 1945 betreffende de
afwijst, welke deed gelden dat hij, v66r aftrekking van bedoelde referentiewinst
het llelastbaar tijdperk, een activa bcznt te onderzoeken;
welk ten minste 250.000 frank bedroeg,
Dat het middel naar recht faalt;
dan wanneer de administratie slechts
Over het tweede middel, afgeleid uit de
aannam dat hij op het begin van ge- schending van de artikelen 97 en 112 van
zegd tijdperk een activa ten belope van de Grondwet, 2, 4, 5.en 19 van de wet van
100.000 frank had;
16 october 1945 tot invoering van eeu
Dat de rechter over de grand, opmer- extrallelasting op de in oorlogstijd llekend dat verweerder zelf beweert nat haalde exceptionele inkomsten, winsten
hij van 1940 tot 1944 geen beroepsbedrij- en baten, en 55 van de bij besluit van cle
vigheid gehacl heeft, een forfaitaire af- Regent van 15 januari 1948 samengeschatrekking van 300.000 frank toepast, om kelde wetten betreffende de inkomstenllereden dat de aanslag hoofdzakelijk OjJ ar- lastingen, doordat het bestreden arrest
tikel 55 der samengeschakelde wetten be· ann verzoeker een referentiewinst vnn
treffencie de inkomstenbelastingen stenut; 300.000 frank toestaat om reden dat de
Over het eerste middel, afgeleid uit de litigieuze aanslag, lloofdzakelijk gegronu
schending van de artikelen ·97 en 112 van op artikel 55 der samengeschakelde wetde Grondwet, 61, paragraaf 3, 65, G6 en ten, een bedrijvigheid onderstelt waaruit
67 van de bij besluit van de Regent Yan verzoeker voordeel getrokken lleeft, wat
15 januari 1948 samengeschakel<le wetten hem noodzakelijk recht op die referentie
lletreffende de inkomstenllelastingen Pn geeft, dan wanneer, in zake extrabelas19 van de wet van 16 october 11J45 tot ting, de ontdekking bij middel van de verinvoering van een extrallelasting op de in moedens van artikel 55 cler samengeschaoorlogstijd llehaalde exceptionele inkorn- kelde wetten van in die belasting bel aststen, winsten en baten, doordat het hof llare inkomsten geenszins insluit dat rlie
van lleroep zich niet onllevoegd verk1aar- inkomsten llet gevolg van een beroepsbede om de vraag te onderzoeken of de clrijvigheid zijn en dienvolgens, dat de beschatplichtige het voordeel van de bij de lastingplichtige op de referentiewinst
artikelen 4 en 5 van de wet van 16 october recht heeft :
1945 bepaalde referentiewinst kon bekoOverwegencle clat de aftrekking i'an de
men, waarop hij bij de v66r het hof ncer- referentiewinst, zelfs wanneer het om het
gelegcle conclusies voor de eerste maal forfait van artikel 5, paragraaf 6, van de
aanspraak maakte, clan wanneer clezc wet van 16 october 1!}45 gaat, slechts te
vraag niet door de belastingplichtige mm rechtvanrdigen is indien de schatplichtige
de directeur of door deze niet van ambts- een beroepsbedrijvigheid heeft gehad welwege was opgeworpen geweest, voorwaar- ke van aard was om belastbare inkomsten
dc~ sine qna non, opdat het hof daarvan
voort te brengen ;
kennis zou mogen nemen :
Dat het bestreden arrest vaststelt dat
Overwegende clat de wet van 3tl met verweerder zelf staancle houdt geclurende
1949, die bepalingen inholll1t betreiTende llet belastbaar tijdperk geen beroepsbede toepassing van de in paragraaf 6 var; drijvigheid uitgeoefencl te hebben;
Overwegencle dat de rechter over fle
artikel· 5 van de wet van 16 october 1945
omschreven referentiewinst, in arti,ll:el 7 grond, die dergelijke vaststelliiig doet,
beschikt dat de in strijd met zijn bepa- zijn beslissing niet kan rechtvaardigen,
lingen gevestigde aanslngen van nmbts·- door ze te steunen op het feit dat de adwege zullen herzien worden;
ministratie haar aanslag op artikel 55 der
Dat, vermits de beslissing· van de clirec- samengeschakelde wetten betreffende de
teur der belastingen, waarbij over de re- inkomstenbelastingen gegrond heeft;
clamatie tegen het bedrag van de aanslag
Overweg,nde dat, in zake extrabelasuitspraak werd gedaan, door het beroep ting op de in oorlogstijd behaalde excepbij het hof van beroep aanhangig was getionele inkomsten, winsten en baten, uit
maakt, dat hof de plicht en dienvolgeJls
de toepassing van artikel 55 en nit de onthet recht had van arnbtswege na te gaan dekking· van llelastbare inkomsten, .joor
of, krachtens de bepalingen van de wet cle erin llepaalde middelen, niet noodzaYan 30 mei 1919 een overeenkomstig para- kelijk voortvloeit dat clie inkomsten vau
graaf 6 van artikel 5 van de wet van 16 oc_ een beroepsbedrijvigheid voortkomen;
tuber 1943 berekende referentiewinst niet
Dat, ter zake, de ter beschikkiog van
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de administratie gestelde bewijsmiddelen
tot de vaststelling van andere exceptionele inkomsten, winsten en baten dan bedrijfsinkomsten kunnen leiden, vermits de
extrabelasting niet uitsluitend op dergelijke inkomsten toepasselijk is ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel voor zoveel het ten
voordele van verweerder een vermindering van 300.000 frank op het belastbaar
bedrag toegestaan heeft; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietig<le beslissing ; veroordeelt verweer<ler tot de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van !Jeroep
te Luik.

de verdeling ten opzichte van de afwezigen ot van de personen wellce niet
meester zijn van hun rechten als provisioneel gedaan moet geho1tden worden.
3° De rechter schen(lt a1·Ulcel 1134 van het
Bm·aerlijlc Wetboek niet wanneer hij
aan een overeenlcomst de uitwerlcinu
toelcent die zij, volgens de interpretatie
die hij er pan verstrelct, wettelijlc tussen
pa1·tijen heeft (2).
4o Om de draagwijdte van een overeenkomst te bepalen rnoet d.e rechter eerde·r
(le bedingen ervan dan de er aan door
de partijen gegeven om,schrijving in acht
nemen. (Burg. Wetb., art. 1156 en 1161.)

(DUVINAGE, T. DUVINAGE.)

ze

29 november 1955. kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Piret. Gelijlclui(lencle conclusie,
H. Delange, advocaat-generaal. - Ple·iter,

H. Van Leynseele.
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1° VERDELING. - PROVISIONELE VERDELING. - BEPALING.
2° VERDELING. - PROVISIONELE VERDELING. - BURGERLI.JK WETBOEK, ARTIKELEN 466, 818 EN 840. - DRAAGWIJDTE.
3° OVEREENKOMST. - INTERPRETATIE
DOOR DE RE<TIITER. ~ REOHTER DIE VOLGENS
DEZE INTERPRETATIE UITWERKING '.fUSSEN
PARTIJEN AAN DE ·ovEREENKOMST 'fOEKENT.
- GEEN SOHENDING VAN ARTIKEL 1134 VAN
HET BURGERLIJK WETBOEK.
4° OVEREENKOMST. - INTERPRETA1'IE.
- REOHTER WELKE EERDER DE BEDINGEN VAN
DE OVEREENKOMST DAN DE DOOR DE PAR'.fiJEN
ERVAN GEGEVEN OMSOHRIJVING IN A<TIIT NEEMT.
- WETTELIJKE INTERPRETATIE.
1° De provisionele verdeUng ·is een verdeling van het genot (1) ; de ve1·deling
die het toelcennen van de eigendom van
zelcere goederen en van een vruchtgelwuilc tot voorwerp heeft is geen verdeling van het genot.
2° De artilcelen 466, 818 en 840 1:an lzet
Bu.rgerlijlc Wetboek ornsclwijven de gevallen, waarin, bij niet-verm1.lling van
de bij de wet gestelde voorwaarden opdat een verdeling definiUef zou zijn,
(1) De erkenning van eigendom kon met de
bepaling van voorlopige verdeling verenigbaar
zijn, maar is onverenigbaar met de bepaling
van provisionele verdeling (DE PAGE, bd. IX,

ARRES'l'.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 juli 1953 gewezen door het
Hof van b~roep te Brussel;
Overwegende dat uit de aan het hof
voorgeleglle stukken blijkt dat de door
aanlegger tegen eerste verweerster, zijn
dochter, en tweede verweerder, zijn
schoonzoon, ingestelde vordering ertoe
strekt de vereffening en verdeling te doen
gelasten van de gemeenschap welke tussen
voormelde aanlegger en wijlen zijn echtgenote, dame Bruneau, bestaan heeft, alsmede van dezer nalatenschap;
Overwegende dat aanlegger de rechter
er om verzoekt te beslissen dat, v66r de
verrichtingen van vereffening en verdeling, een onroerend goed dat deel van de
gemeenschap Duvinage-Bruneau uitgemaakt heeft en te Charleroi, boulevard
Paul Janson, 84, gelegen is, te koop zal
gezet worden;
Overwegende dat verweerders zich niet
verzet hebben tegen de vereffening en verdeling welke door aanlegger gevorderd
worden;
Dat zij, op grond van een op 26 december 1941 tot stand gekomen akte, betoogd
hebben da.t het vruchtgebruik van het te
Charleroi, boulevard Paul Janson, 84, gelegen onroerend goe<l door aanlegger definitief aan eerste verweerster overgedragen we1;d en dat mitsdien enkel de veiling
van de blote eigendom van bewust goed
kon gelast worden;
Dat de rechter over de grond aan verweerders hun conclusies toegewezen heeft;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 466, 818, 840 en 1134 van het
RIPERT,

bd. IV,

(2) Verbr., 3 december 1953 (Arr.
1964, biz. 230).

Ye.·b•·.,

n" 1012 en 1013;

PLANIOL

en

n' 504).

-254Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest beslist dat de op _26 december
1941 tussen aanlegg·er en verweerster gesloten overeenkomst een voorlopige verdeling van eigendom uitmaakt en, vanwege aanlegger ten gunste van venveerster, een definitieve afstand van het
vruchtgebruik van het te Charleroi, boulevard Paul Janson, 84, gelegen onroerend
goed met zich brengt, en bijgevolg het
beroepen vonnis bevestigt waarbij de veiling van dit onroerend goecl, enkel ten
aanzien van de blote eigendom, gelast
wenl om de reden clat de tekst van voormelde overeenkomst « geen tijdsduur
voor de verzaking van het vruchtgebruik
door appellant (aanlegger in verbreking)
evenmin als voor het toekennen in volle
eigendom van zekere goederen vaststelt;
... clat er trouwens niet betwist worclt dat
de in dezelfde overeenkomst vastgelegde
overdracht van onroerende goederen ten
gunste van geintimeercle, clefinitief en niet
voor een beperkte tijdruimte geschiedde,
clat, aangezien de tekst en voor de overdracht van cle eigenclom van het meubilair
en voor de verzaking van· het vruchtgebruik dezelfde is, men niet inziet waarom
de tweede in de tijd beperkt zou wezen en
de eerste niet; dat noch de geest, noch de
tekst van deze overeenkomst een andere
uitlegging clulclen; clat de eerste rechter,
om na te gaan welke deze geest is g·eweest,
zeer oordeelkundig rekening· ermecle gehouden heeft dat de overeenkomst de dag
voor het huwelijk van de gei:b.timeerde tot
stand gekomen is en dat appellant bij die
gelegenheid zeker een definitief voordeel
ten bate van zijn dochter heeft willen bepalen; dat dit voornemen overigens blijkt
uit de termen van eim brief welke appellant naderhand aan geintimeerde zond ... ;
dat de eerste rechter mitsdien in de litigieuze overeenkomst, niettegenstaande de
daarin gebruikte woorden « provisionele
verdeling >J een voorlopige verdeling van
eigendom ziet, en geen provisionele verdeling naar de rechtskunclige betekenis van
die termen, uit wil zeggen een verdeling
van het genot, waarbij cle eigenuom onverlet blijft >J, dan wanneer integendeel
uit de andere vaststellingen van het arrest, waarin de tekst van de overeenkomst
van 26 december 1941 bijna in extenso is
opgenomen, blijkt cc dat partijen overeen"
gekomen zijn een vrovisionele vercleling
te verrichten van de goederen welke zowel
van de gemeenschap van goederen cUe tussen eerstgenoemde (aanlegger in verbreking) en zijn voormelde echtgenote bestaan heeft, als van de nalatenschap van
deze laatste afhangen >J ... cc dat eerstgenoemde (aanlegger in verbreking) erin
toestemt als provisionele verdeling ten
gunste van zijn dochter (verweerster in
verbreking) afstancl te doen van het
vruchtgebruik van het te Charleroi, bou-

levarcl Paul Janson:, 84, gelegen onroerend
goed hetwelk van de gemeenschap Duvinage-Bruneau afhangt » en dat <c ingevolge
cleze provisionele verde ling, de ondergetekende tweeclerzijds voor cle tijdsduur vRn
vijf jaar, ingaande op heden, of althans
tot het aangaan van een nieuw huwelijk,
er ten opzichte van haar vader van afziet
cle verueling of vereffening zowel van oe
gemeenschap van goederen welke tussen
hem en wijlen zijn echtgenote bestaan
heeft, als van dezelver nalatenschap te
vorderen, en bijgevolg juffrouw Duvinage
gedurende cUe zelfde tijdruimte in onvercleeldheid wil blijven », dat cle in dier
voege 011genomen tekst van deze overeenkomst <c zec~r duidelijk en niet dubbelzinnig >J is; waaruit volgt dat de rechter over
de grond, na het bestaan vastgesteld te
hebben van cleze overeenkomst, welke hij
duidelijk en niet clnbbelzinnig heet, niet
mocht weigeren haar de wettelijke gevolgen aan toe te kennen welke uit de door
de partijen aangenomen omschrijving
<c provisionele vercleling JJ moeten spruiten :
·
In zover het micldel op schencling van
artikel 97 van de Grondwet gesteund is :
Overwegende dat, waar aanlegger v66r
het .hof van beroep, op grond van het herhaald gebruiken van de woorden <c provisionele verdeling >J in de overeenkomst van
26 december 1941, betoogd had clat bij bewuste overeenkomst enkel een verdeling
van het genot werd tot stand gebracht,
de rechter over de grond, na de beclingen
van die overeenkomst onderzocht te hebben, uit dit onderzoek afgeleid heeit dat
cc niettegenstaande de woorclen cc provi>J sionele verdeling Jl welke daarin gebruikt
worden», qe akte van 26 december 1941
geen provisionele verdeling, clit wil zeggen een verdeling van het genot, met zich
bracht, maar een verdeling welke, tegelijk met cle tlefinitieve toekenning in eigendom van roerentle zaken aan eerste verweerster, cle eveneens definitieve toekenning van een vruchtgebruik op het onroerend goecl met zich bracht ;
Dat hij aldus een passencl antwoord
op aanleggers aanvoering verstrekt heeft;
In zover het midclel op de schending van
de artikelen 466, 818 en 840 van het Burgerlijk Wetboek steunt :
Overwegende clat in de aangetluicle bepalingen de geYallen omschreven wortlen
waarin, bij niet-vervulling van cle bij de
wet g·estelde voorwaarden opdat een verdeling clefinitief zou zijn, deze als provisioneel client gehoutlen te worden; dat de
toestand van partijen, welke ten tijde van
de akte allebei meerderjarig en meester
Yan llun rechten waren, niet van zoclanige
aard was clat hij onder de toe passing von
gezegcle bepalingen viel:

