-

.253

de administratie gestelde bewijsmidclelen
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 lleeft; 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
!Jeperkte zaak naar het Hof van !Jeroep
te Luik.

de verdeling ten opzichte van ae atwezigen of van de personen wellce niet
meester zijn van hun rechten als provisioneel ueaaan moet gehottden worden.
go De 1·echtm· schenrlt a1·t'ilcel 1134 .,;an het
BurgerUjlc Wetboek niet wanneer hij
aan een overeenlcomst de uitwerlcing
toe/cent die zij, volgens ae interpretatie
die hij er pan verstrelct, wettelijlc tussen
partijen heeft (2).
4° Om ae d1·aagwijdte van een overeenl<omst te bepalen moet ae rechter eerde·r
de bed·ingen ervan dan de m· aan door
de parUjen gegeven omschrijving in acht
nemen. (Burg. Wetb., art. 1156 en 1161.)

29 november 1955.- 2° kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Piret.
Gelijlcluidende conclus-ie,
H. Delange, advocaat-generaal. - Ple·iter,

ARRES'l'.

H. Van Leynseele.
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1o VERDELING. - PnoviSIONELE VERDELING. - BEPALING.
2° VERDELING. - PROVISIONELE VERDELING. - BURGERLIJK WE'l'BOEK, AR'l'IKELEN 466, 818 EN 840.- DRAAGWIJDTE.
go OVEREENKOJVIST. - INTERPRETATIE
DOOR DE REOHTER. - REOHTER DIE VOLGENS
DEZE INTERPRETATIE UITWERKING TUSSEN
PARTIJEN AAN DE .OVEREENCKOAfST TOECKENT.
- GEEN SOHENDING VAN ARTIKEL 11g4 VAN
RET BURGERLIJK WETBOEK.
4° OVEREE]'i[KOJVIST. - INTERPRETA'l'IE.
- RECHTER WELKE EERDER DE BEDINGEN VAN
DE OVEREEN'KOMST DAN DE DOOR DE PAR'l'IJEN
ERVAN GEGEVEN OMSOHRIJVING IN AOHT NEEMT.
- WET'l'ELI.TKE INTERPRE'l'A'l'IE.

1° De provisionele verdeUnu ·is een verdcUng van het gcnot (1) ; de verdeting
rUe het toelcennen van de eigendom van
zelcere goederen en van een vnwhtgelw·nilc tot voo1·werp heett ·is geen ve1·rleling van het genot.

2° De artilcelen 466, 818 en 840 -ran het
Btwgerlijlc Wetboelc omschrijven de ,qevallen, waarin, bij niet-vervu.lling van
ae bij de wet uestelae voorwaaraen opaat een verdeling aejiniUef 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,

(DUVINAGE, 'l'. DUVINAGE.)

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 juli 195g gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat nit de aan het hof
voorgelegtle 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
ge1asten van de gemeenschap welke tussen
voormelde aanlegger en wijlen zijn echtgenote, dame Bruneau, !Jestaan heeft, alsmede van dezer nalatenschap;
Overwegende dat aanlegger de rechter
er om verzoekt te lleslissen dat, v66r de
verriclltingen van vereffening en verdeling, een onroerend goed dat deel van de
gemeenschap Duvinage-Bruneau nitgemaakt 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 dat het vruchtgebruik van het te
Charleroi, boulevard Paul Janson, 84, gelegen onroerend goed door aanlegger definitief aan eerste verweerster overgedragen werd 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 11g4 van het
n" 1012 en 1013; PLANIOL en RIPERT, bd. IV,
n' 504).

(2) Verbr., 3 december 1953 (A1'1'.
1964, biz. 230).

Ve1·b•·.,

-254Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest beslist dat de op ,26 december
1941 tussen aanlegger en verweerster gesloten overeenkomst een voorlopige ver<leling van eigendom uitmaakt en, vanwege aanlegger ten gunste van verweerster, 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 onroerencl goed, enkel ten
aanzien van de blote eigendom, gelast
werd 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
eig-endom van zekere goederen vaststelt;
dat er trouwens niet betwist wonlt dat
de in dezelfde overeenkomst vastgelegde
overdracht van onroerende goederen ten
gunste van geintimeerde, definitief enniet
voor een beperkte tijdruimte geschiedde,
dat, aangezien de tekst en voor de overdracht van de eigendom van het meubilair
en voor de verzaking van het vruchtgebruik dezelfde is, men niet inziet waarom
de tweecle in de tijcl beperkt zou wezen en
de eerste niet; dat noch cle geest, noch de
tekst van deze overeenkomst een andere
uitlegging dulden; dat de eerste rechter,
om na te gaan welke cleze geest is geweest,
zeer oordeelkunclig rekening ermecle gehouclen heeft dat <le overeenkomst cle dag
voor het huwelijk van de geiiltimeercle tot
stand gekomen is en dat appellant bij die
gelegenheicl zeker een definitief voordeel
ten bate van zijn dochter heeft willen bepalen; dat dit voornemen overigens blijkt
nit cle termen van een brief welke appellant naclerhand aan geintimeerde zondo oo;
dat de eerste rechter mitsclien in cle liti.gieuze overeenkomst, niettegenstaande de
daarin gebruikte woorden « provisionele
verdeling >> een voorlopige verdeling van
eigendom ziet, en geen provisione1e verdeling naar cle rechtskunclige betekenis van
die termen, clit wil zeggen een verdeling
van het genot, waarbij de eigendom onverlet blijft », dan wanneer integendeel
nit de andere vaststellingen van het arrest, waarin de tekst van de overeenkomst
van 26 december 1941 l)ijna in extenso is
opgenomen, blijkt « dat partijen overeengekomen zijn een provisionele verdeling
te verrichten van de goederen welke zowel
van de gemeenschap van goederen die tussen eerstgenoemde (aanlegger in verbreking) en zijn voormelde echtgenote bestaan heeft, als van de nalatenschap van
deze laatste afhangen »
« dat eerstgenoemde (aanlegger in verbreking) erin
toestemt als provisionele verdeling ten
gunste van zijn dochter (verweerster in
verbreking) afstancl te cloen van het
vruchtgebruik van het te Charleroi, bon"0

0,0

levarcl Paul Janson, 84, ge1egen onroerend
goed hetwelk van de gemeenschap Duvinage-Bruneau afhangt >> en dat « ingevo1ge
deze provisione1e verdeling, de ondergetekende tweederzijds voor de tijdsduur van
vijf jaar, ingaande op heclen, of althans
tot het aangaan van een nieuw hnwelijk,
er ten opzichte van haar vader van afziet
cle verdeling of vereffening zowel van de
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 onverdee1dheid wil blijven », dat de in dier
voege opgenomen tekst van deze overeenkomst « zeer duiclelijk en niet dubbelzinnig >>is; waaruit vo1gt dat de rechter over
de grond, na het bestaan vastgesteld te
hebben van deze overeenkomst, welke hij
duiclelijk en niet dubbelzinnig heet, niet
mocht weigeren ·haar de wettelijke gevolgen atin toe te kennen welke nit de door
de partijen aangenomen omschrijving
<< provisionele verdeling >> moeten spruiten:
In zover het middel op schencling van
artikel !!7 van de Grondwet gesteund is :
Overwegende dat, waar aanlegger v66r
het.hof van beroep, op grond van het herhaald gebruiken van cle woorden << provisionele verlleling >> in de overeenkomst van
26 necember 1941, betoogd had dat bij bewuste overeenkomst enkel een verdeling
van het goenot werd tot stand gebracht,
de rechter over de grond, na de bedingen
van die overeenkomst onderzocht te hebben, uit dit 'onderzoek afgeleid heeit dat
<< niettegenstaande de woonlen << provin sionele verdeling » welke daarin gebruikt
worden >l, (le akte van 26 december 1941
geen provisionele verdeling, dit wil zeggen een verdeling van het genot, met zicll
bracht, maar een verdeling welke, tegelijk met de definitieve toekenning in eigendom van roerende zaken aan eerste verweerster, cle eveneens definitieve toekenning van een vrnchtgebruik op het onroerend goed met zich bracht;
Dat hij aldus een passencl antwoorcl
op aanleggers aanvoering verstrekt heeft;
In zover llet middel op de schending van
de artikelen 466, 818 en 840 van het Burgerlijk Wetboek steunt :
Overwegende dat in de aangeduide bepalingen de gevallen omschreven worden
waarin, bij niet-vervulling van de bij de
wet gestelde voorwaarclen opdat een verdeling- definitief zou zijn, deze als provisioneel client gehouden te worden; dat de
toestantl van partijen, welke ten tijde van
de akte allebei meerderjarig en meester
van hun rechten waren, niet van zodanige
nard was clat hij oncler de toepassing van
gezegtle beDnlingen viel;

-255rn zover het middel op artikel 1134 van
l1et Burgerlijk Wethoek steunt :
Overwegende dat het middel onderstelt
·dat de akte van 26 december 1941 een overeenkomst van provisionele verdeling uitmaakte waarvan de rechter over de grond
de gevolgen niet juist zou bepaald hebben;
Overwegende dat, vermits de rechter
vastgesteld heeft dat de overeenkomst
geen provisionele verdeling was, dit wil
zeggen een verdeling van hef genot, de
grief welke het middel tegen het bestreden arrest doet gelden in feite niet opgaat;
,
Dat het middel niet kan aangenomen
worclen;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
scllending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1322, 1341 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
hestretlen arrest, om tle in het eerste middel tot verbreking aHngehaalde redenen,
beslist dat de op 26 december 1941 tussen
aanlegger en verweerster gesloten overeenkomst een voorlopige verdeling van
eigendom uitmaakt en, vanwege aanlegger, een definitieve verzaking van het
vruchtgebruik van het te Charleroi, lJoulevard Paul Janson, 84, gelegen onroerend
goed met zich brengt, en gevolglijk het
beroepen vonnis bevestigt waarbij de veiling van bewust onroerend goed, enkel
ten aanzien van de blote eigendom, gelast
werd, dan wanneer het bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben : 1° dat partijen bij de oyert>enkomst van 26 december
1H41, waarvan llet lie termen weergeeft,
overeengekomen waren een provisionele
vercleling te doen, waardoor ·aanlegger in
verbreking deswege het vruclltgebruik
nm het te Charleroi, boulevard Paul Janson, 84, gelegen onroerend goecl aan zijn
tlocllter overliet; 2° dat de tekst van deze
overeenkomst zeer duidelijk en zonder
dubbelzinniglleicl Jl is, en dat deze tekst
derhalve geen uitlegging vergde, desniettemin voormelde overeenkomst uitgelegd
lleeft. en bovendien, met schending van de
in het middel aangeduide regelen betreffencle het bewijzen van de overeenkomsten, gebruik gemaakt lleeft van afzonclerlijke elementen om te bepalen welke
de wil van de partijen was, door anclerzijds de overeenkomst, die vaststelling
van clie wil inhoudt, buiten beschouwing
te laten, en bijgevolg de overeenkomst
van provisionele verdeling, waarvan het
wettelijk bewijs overgelegd was, als niet
bestaande heeft beschouwd, en als bestaan<le in een overeenkomst van voorlopige verdeling van eigendom waarvan generlei bewijs bijgebracht was :
Overwegende clat de rechter over de
grond de overeenkomst, welke vaststelling

van de tussen partijen tussengekomen verdeling inhiel<l, geenszins buiten beschouwing gela ten he eft;
Dat hij, na op een tegenstrijdigheid tussen de door deze akte gegeven omschrijving en de bedingen die zij bevatte gewezen te llebben, beslist heeft - de bepalingen van de akte veeleer dan haar omschrijving in aanmerking nemend zoals
hij het moest doen -, dat aanlegger en
eerste verweerster een verdeling hadden
gedaan welke ten gunste van laatstgenoemde een toekenning van eigendom op
sommige goecleren en van het zakelijk
recht van nuclitgebruik op het betwif;t
onroerend goed met zich bracht, deze
oplossing, welke hij reeds door de
inhoud van de akte verantwoordde, op
andere aan de akte vreemde elementen
stavend;
Overwegende dat, waar de rechter, na
al de voorname passnssen van de akte
van 26 december 1941 aangehaald te hebben, verklaart dat de tekst van de overeenkomst zeer duiaelijk is en tot geen
clubbelzinnigheid leiden kan, daardoor
niet becloelt dat nit de gebruikte termen
« provisionele verdeling JJ dient te worden
afgeleid dat ontwijfelbaar een verdeling
van genot bij de overeenkomst tot stand
gebracht werd, maar wel clat de uitlegging welke hij verstrekt van de bepalingen
der akte zich opdringt ten gevolge van
het door hem gedaan onderzoek;
Dat het middel niet gegrond is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
1 december 1955. - 1" kamer. - Voorzittm·, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslauoeve1·, H. Piret. - Gelijkl~;iclende
aonalnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. - Pleiters, HH. Ansiaux en Yeldekens.
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SCHENKINGEN. ARREST VASTSTELLEND
DAT EEN PARTIJ EEN ONROEREND GOED HEEF'f
DOEN BOUWEN MET RET VOORNEMEN RET AAN
EEN DERDE TE SCHENltEN. ARREST WELK
DAARNA BESLIS'f DA'f DE VRIJGEVIGHEID EEN
GIFT VAN HAND TOT HAND VAN SOMMEN UITliiAAKT. S1'RIJDIGHEID.

Is met strijdigheid behept het arrest dat,
na vustgesteld te hebben dat een partij
ccn om·oerend goed heejt clocn bouwen
om hct aan een de·rcle te schenlcen, beslist dat fle vri.i,qcvirtheifl een qift ran
hand tot hancl van sommen uitmaalct.

256(JORIS, T,

SCHMIDT.)

ARREST.

vergoecling het voorwerp van de schenking
is - wat het arrest niet uitdrukkelijk verklaart - dergelijke verzaking evenwel
niet zou kunnen gelden als « gift van hand
tot hand ''• welke de materiele overhandiging van de gegeven zaak onderstelt en
vereist, welke overhandiging niet bestaat
wanneer het de verzaking van een recht
gelclt :
Overwegende clat het bestreden arrest,
na gezegd te hebben dat het vaststaat dat
geintimeerde (hier verweerster) een buitengoed op een stuk grond clat aan appellant (bier almlegger) toebehoorde, heeft
doen bouwen « met het voornemen het
hem te schenken ''• beslist dat het een gift
van hand tot hand geldt, slaande op de
sommen die tot het betalen van de materialen en het arbeiosloon gediend hebben;
Overwegencle clat het arrest zich tegenspreekt waar het vaststelt, enerzijds, dat
verweerster een buitengoed welke zij had
laten bouwen, aan aanlegger heeft willen
schenken, en het anderzijds beslist dat de
schenking in een gift van hand tot hand
van gelclsommen bestaat;
Overwegende dat in het eerste onderdee! van het middel terecht betoogd
. wordt dat het arrest aldus artikel 97 van
de Grondwet geschonden heeft;
Overwegende dat, aangezien het eerste
.onderdeel van het middel aangenomen
wordt, het onderzoek van de andere onclerclelen welke tegen hetzelfde clispositief
opkomen als van belang ontbloot voorkomt;
Overwegende dat het middel geen critiek richt tegen de bepaling van het arrest met betrekking tot oe door aanlegger ingestelde tegeneis;
Om die reclenen. ver breekt het bestreden arrest, doch · enkel in zover het :
1o de door verweerster aan aanlegg<~r geclane giften van hand tot hand herroepen
heeft; 2° aanleg·ger veroordeeld heeft om
aan verweerster 804.942 fr. 85 als teruggave van de geschonken sommen te betalen; 3° aanlegger tot de gerechtelijke interesten op voormeld bedrag van
R04.942 fr. 85 en tot de op beide gedingen
gevallen kosten veroordeelcl heeft; veroordeelt verweerster tot de kosten, claarin
begrepen de kosten van de bij de voorziening gevoegde stukken; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Brnssel.

HET HOF ; - Gelet op het best'reclen
arrest op 12 januari 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het enig midclel, afgeleid uit de
schencling van het gerechtelijk contract
en van de artikelen 1101, 1134, 1135 van
het Burgerlijk W etboek, van het geloof
clat client gehecht aan de akten waarin
clat contract is vastgelegcl en van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk vVetboek, wegens gebrek aan. ~n
tegenstrijcligheicl in de gronclen gellJkstaancle met het ontbreken van gronden,
97 van de Grondwet, 552, 553, 555, 894, 931,
!132, 955 en 1984 van het Burgerlijk Wethoek cloordat het bestreclen arrest beslist
heeft da1 aanlegger een gift van hand
tot hand, ten belope van de som -van
804.942 fr. 85, van -verweerster ontvangen
heeft welke door verweerster besteed
werd' aan het betalen van de materialen
en het arbeidsloon voor een buitengoed
die zij op de aan aanlegger toebehoren<le
groncl heeft doen bouwen, clat die gift wegens ondankbaarheid herroepbaar was en
dienvolgens aanlegger veroordeeld heeft
om die som met de gerechtelijke interesten terug te geven, clan wanneer partijen
allebei bij conclusies erkenden, zoals uit
het samenbrengen van de gronclen van
het arrest zelf blijkt, dat aanlegger oe
sommen niet als begiftigde, maar als
lasthebber ontvangen had, en dat hij de
hem opgedragen lastgeving uitgevoerd had
door die sommen voor betalingen aan
clerden voor rekening van verweerster te
gebruiken, wat volstond om het b~grip
van schenking van die sommen mt te
sluiten, en clan wanneer, terwijl volgens
artikel 89! van het Burgerlijk Wetboek
schenking slechts Dlaats heeft wanneer
de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet ten
gunste van de beg'iftigde die ze aanvaardt, partijen enkel erkennen en het
arrest in hoofde van de beweerde schenkster enkel voor vaststaand houdt een
<< voornemen '' dat niet bewerkstelligd en
door de onderstelde begiftigde trouwens
niet aanvaard werd, welk voornemen
bovendien hie et nunc niet door de eenzijdige wil van hem clie dat voornemen
had zou kunnen uitgevoerd worden wegens de keuze die voor aanlegger· alleen
1 december 1955. - 1" kamer. - Vooringevolge het recht van natrekking, inzonclerheid door artikel 555 van het Burger- zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggever,
H. Gilmet. Gelijkluilijk Wetboek voorbehonden en opengesteld
dende conclttsie, H. Raoul Hayoit de
was en dan wanneer, in elk geval, zo
naa{· de mening van de opstellers van het Termicourt, procureur-generaal. - Pleiarrest, welke mening wegens het gebrek ter·s, HH. Delacroix en Simont.
aan en de tegenstrijdigheicl in de gronden
onzeker en oncontroleerbaar is, de verzaking, door verweerster, van haar recht op.
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HUUR. HANDELSHUUR. FORFAlTAIRE
UITWINNINGSVERGOEDING. HUURDER DIE
EEN HOGERE VERGOEDING VORDERT OM DE REDEN DA'l' DE FORFAITAIRE VERGOEDING KENNELIJK ONTOEREIKEND BLIJKT. ZIN VAN
DEZE 'l'ERMEN.

Door ·in lt~·tikel 25 van de wet van 30 a[1rib
1951 op £le hamlelshmtr te bepalen £la.t
de huunle·r z·ich voor de rechter lca.n
V001'Zien -indien de bij aTt'ilcel 2.5, 2°, 3°
en 5°, voorz'iene ~l:itw·inningsvergoeding
kennelijk ontoereUcend blijlct, hebben
de opstellers van de wet de onderstelling
bedoeld waarin de ver·h~turder 1.Q.egens
de u:it·w·inning een voor·deel zou behalen
hetwellc met het bedrag der· forfa:itnire
Derr~oeding een aanzienUjke wanverhourling zrm vertonen (1).
(POLAR'f, T. J,IOENECLAY.)
ARREST.

Dat deze eis door het bestreden vonnis'
verworpen wei·d ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 13 en 25 (inzonderheid alinea's 1, 3, 4, G en 9 van
evengemeld artikel 25) van de wet van
30 april 1951 op cle llandelshuurovereenkomsten, doorclat llet lJestreden vonnis,
tot verwerping van rle eis van aanleggers
die ertoe strekte, bij niet-hernieuwing
van hun handelslluurovereenkomst, een
hogere vergoeding te bekomen clan de bij
artikel 25 beimaltle forfaitaire vergoeding
gelijk aan twee jaar huur, steunt op
de zienswijze dat die hogere vergoeding enkel verschultligd is ingeval de verlnmrder een << al te groot voorcleel ll IJekomt, indien er nit de uitwinning « een
zoclanig voordeel sprui t cla t tussen cla t
voordeel en de forfaitaire vergoeding een
volstrekt onreclltvaardige wanverhouding
zou bestaan ll ; dan wanneer de enkele
voorwaarde welke de wet tot het toekennen van een hogere vergoeding stelt, is
clat de forfaitaire vergoecling « kennelijk J>, clit wil zeggen klaarblijkelijk, « ontoereikentl blijkt, wegens het voorcleel_ dat
de verlmurder uit de uitwinning gehaald
heeft >l :

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 januari 11154 in hoger beroep
gewezen door· cle Rechtbank van· eerste
aanleg te Brussel;
Overwegende dat uit de vermeldingen
van l1et bestreden vonnis blijkt da t verweerders, eigenaars van een aan aanleggers in huur gegeven onroerend goed, de
hernieuwing van het lnmrcontract, welke
dezen verzocht hadclen, geweigerd hebben
om de reden dat zij in bewust onroerend
goerl een handel van clezelfde aarcl wilden
drijven als tlie welke aanleggers tlaarin
dreven;
·
Overwegende tlat de rechter over de
grond aan aanleggers een uitwinningsvergoeding, gelijk aan twee jaar huur, toegekend heeft, op grondslag van het bij de
wet van 30 april 1951 in afdeling IIMs
van lwofclstuk II van boek III, titel VIII,
van het Burgerlijk Wetboek ingevoegd
artikel 25, 2° ;
Overwegende uat de huurders een hogere vergoeding gevorderd hadden om de
reden dat, volgens hen, cle met twee jaar
huur ·overeenstemmende vergoeding· klaarblijkelijk onvoldoende was wegens het
Yoordeel dat de verlmurders door het terugnemen van het onroerend goed bekomen hadden;

Overwegende dat de wetgever, door ten
belloeve van de uitgewonnen huurder in
het toekennen van een forfaitair berekende vergoeding te Yoorzien, de veelvuldige
processen heeft willen voorkomen waartoe het ramen van de vergoecling naar gelang van l1et door de verhuurder bekomen
voordeel of van de door de huurder geleden schade aanleicling kon geven;
Dat clit doelniet zou bereikt zijn indien
de rechter de som, welke aan de huurder
toekomt, op een hoger bedrag dan het forfait vermocht vast te stellen, ingeval er
zou aangetoond worden dat het door de
verhuurder bekomen voordeel « klaarblijkelijk >> of « zeker >> aanzienlijker dan het
bedrag van de forfaitaire raming is;
Overwegende dat, waar zij bepalen dat
de huurder een hogere som dan het wettelijk forfait in de in voormeld artikel 25,
2°, 3° en 5° vermelde gevallen mocht aanYl'agen, wanneer de vergoeding « kennelijk >l ontoereikend blijkt wegens het voordeel dat de verlmurder uit de uitwinning
gehaaltl heeft, de opstellers van de wet
enkel, zoals in de parlementaire voorbereiding erop gewezen wordt, de onderstelling bedoeld hebben waarin de verhuurder
ingevolge de uitwinning een voordeel z'ou
behalen hetwelk met het bedrag der for-

(1) Zie verslag der Verenigde Commissies
van justitie en economische zaken van de Senaat (Pasinomie, 1951, biz. 395); DE PAGE, Bij~
voegsel, bd. III, blz. 225; LA HAYE en VANKERCKHOVE, Le statut ·des baux commerciaux,

blz. 167; PATERNOSTRE, Baux comme1·ciaux et
p1•otection du fonds de commerce, n' 302;
REYNTENS en VAN REEPINGHEN, P1·ecis de pro1''·iete commerciale, n' 233; TscHOFFE!l en DuBRU, Les baux commercimw, n' 1H.
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-258faitaire vergoeding een aanzienlijke wanverhomling· zou vertonen;
Overwegende dat het bestreden vonnii',
bij het onderzoeken van de financH!le uitkomst van de door aanleggers gedurende
de laatste jaren gedreven handel, erop
wijst dat die handel niet zeer bloeiend
was en dat verweerders, na de hernieu"\'ving van de huurovereenkomst geweigerd
te hebben, bij het overnemen van die handel cc niet veel baat bekomen hebben ll;
Dat hij uit deze beschouwingen door een
beoordeling van feitelijke aard afieiclt dat
de belangrijke wanverhouding welke het
toekennen van een hogere vergoeding dan
het forfait rechtvaardigt, ten deze niet
bestaat;
Dat de rechter, door de eis van verweerders te verwerl)en, de in het mirlclel
aangecluide wetsbepalingen niet geschonllen heeft;
Dat het middel naar recht faalt;
Dv0r het tweede middel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 1317 tot 1322
van het Burgerlijk Wetboek, en D7 van
de Grondwet, doordat, om te lleslissen clat
er geen grond nanwezig was om arm aankggers, op grondslag· van artikel 25 van
cle wet van 30 april 1951, een hogere vergoeding dan de forfaitaire vergoecling toe
te kennen, het bestreden vonnis in hoofdv.aak OlJ het verslag· van de gerechtelijke deskundige Andrieu heeft gesteund,
maar dat het de draagwijdte van gemel<.l
verslag · ernstig miskend heeft; dat het
immers de besluiten van het verslag aangenomen heeft, onder meer in zover het
wegens het verschil tussen de ontvangRten en de uitgaven over de jaren 1!148
tot 1!J52, een gemiddelde winst van
1M.751 fr. 52 (bladzijde 81 van de besluiten
van het verslag) aangenomen heeft; dat
het ernit afgeleid heeft clat de verhnurclers
<< niet veel baat gevonden hebben bij het
overnemen van een zaak welke 150.000 fr.
winst per jaar oplevert, instede van het
,.;ekere en ruime inkomen van de verhuring te verkiezen ll; clat deze reclenering
noodzakelijk onderstelt dat onder het
in aanmerking genomen winstcijfer een
winstberekening client te worden verstaan
flie geen rekening houut met de door de
huurders verschuldigde huurprijzen; maar
dat juist het deskundig verslag uitdrukkelijk aanduidt dat de huren gerekend werden onder de u1tgaven waar-l•an de vergelijking inet de ontvangsten de zekere nettowinst volgens bewust verslag aantoont- inzonderheid bladzijden 27, 28 en 37 (huur
1948 : 95.880 frank), bladzijden 39, 40 en
42 (lmur 1949 : 95.880 frank,) bladzijden
44, 45 en 47 (huur 1950 : 95.880 frank),
bladzijden 49, 50 en 52 (huur 1951 :
1.12.800 frank), bladzijden 54 tot 57 (huur
1952 : 112.800 frank), blad,.;ijde 58 (herhalingsstaat) en bladzijde 81 (verbeterde

herhalingsstaat) ; dat het bestreden vonnis mitsdien het aan het deskundig verslag verschuldigd geloof geschonden heeft,
welke schending tot gevolg heeft dat het
als baat welke jaarlijks nit het handelsfonds gehaald werd een bedrag a:mgenomen heeft dat ongeveer 100.000 frank mi.nder dan het werkelijk beclrag beloopt :
Overwegende dat de grond waartegen ·
het middel opkomt als enig cloel heeft te
!loen uitkomen hoe onaanzienlijk het bedrag was vari de winsten die aanleggers
in het .beheer van het handelsfonds behaald hebben;
Dat, in tegenstellin?; met wat het middel onderstelt, de rechter die winsten niet
tegenovcr een op 100.000 frank bepaalde
huur heeft willen stellen;
Dat hij enerzijcls, de winsten der exploitatie beschouwt, en anderzijds, c< het zeker en ruim inkomen van de verhuring ll
dat de verhuurders zoud<m ·kunnen genieten, waarcloor hij de huur bedoelt die de
verhuurclers hadden in gevnl van hernieuwing van cle lnmrovereenkomst kimnen
bekomen, zonder hun werkzaamheicl aan
de omlerneming te moeten wijden;
Dat het mid<.lel, hetwelk op een onjniste
interpretatie van de bestreden beslissing
rust, in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
1 december 1955. - 1" kamer. - Vo01'zittm·, H. Wouters, eerste voorzitter. Ferslaggeve1·, H. Piret. - Geli.ilclttidemle
oonol1tsie, H. R. Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. - Pleite1·s, HH. De-

meur en Simont.
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BEJWIJS. -

AAN DE AK1'EN TE HECHTEN GELOOF. lNKOMSTENBELASTINGEN. S•ruKKEN VAN RET ADMINISTRATIEF DOSSIER. RECHTER OVER DE GROND WELKE AAN EEN
STUK EEN GROTERE BEWIJSWAARDE DAN AAN
EE:"' ANDER HECHT. GEEN SCHENDING VAN
RET AAN DIE A'KTEN TE HECHTEN GELOOF.

Sohendt hot geloof niet flat aan a!<;ten te
heohten ·is de reohter over de g1·onrl d·ie,
in de 11itoetening van zijn souverei.n
1·eoht tot tei.telijlce beoonleUn,r;, een lwgere betvijswaa1·de aan een bepaald st11Jc
van het clossie1· 1Jan fle aclministraUe
ann a an een ancler st1tlc hecht (1) .
(1) Verbr., 16 november 1954 (ATr. T' erbr.,
1955, blz. 168).

259(MAEREL, T. BELGISCHE S'l'AAT,
MINISTER VAN FlNANCIEN.)
ARREST.
BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 juni 1953 gewezen door bet
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1320 en 1322 van het Burgerlijk W etboek, 1, 2 en 10 van de wet van
16 october 1945 tot invoering van een
extrabelasting, 25, paragraaf 1, 27, 35 en
39 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat om de uitgaven van onderhoud van
aanlegger op 400.000 frank te bepalen
het bestreden arrest steunt op een door
aanlegger gegeven akkoord en op de stukken van een bestuurlijk onderzoek :
1 o dan wanneer, aanlegger bij een geschrift van 3 november 1950, dit akkoord
ingetrokken heeft en de redenen vermeld heeft waarom cUt -akkoord gegeven en vervolgens ingetrokken werd, en
dan wanneer de met het onderzoek van de
reclamatie gelaste inspecteur de door aanlegger begane dwaling erkencl heeft en
verklaarcl heeft dit beclrag van 400.000 fr.
niet te lnmnen aannemen maar wel rli t
van 150.000 frank; 2° dan wanneer de bewoordingen van de door het arrest ingeroepen stukken strijdig zijn met hun
clraagwijdte en de interpretatie die het
arrest er van verstrekt en met de besluiten welke het er uit afleidt :
Over het tweecle onclerdeel :
Overwegende enerzijds clat, clam· waar
de rechter over de grond· zijn beslissing
op elementen van het stuk 107 van het
administratief dossier steunt, hij het bedoeld stuk souverein in feite beoordeelt
zonder de bewoordingen · ervan te miskennen;
Overwegende, anderzijds, dat de rechter over de grond de bewijskracht van
stukken niet schendt wanneer hij, in de
uitoefening van zijn hierboven bedoeld
beoordelingsvermogen de bewijswaarde
van verschillende overgelegde stukken
!Jeoordeelt en aan een hnnner meer bewijswaarde dan aan de andere hecht;
Dat, dienvolgens, dit onderdeel van het
middel, feitelljke grondslag mist;
Dat, daar het arrest aldus zijn clispositief wettelijk door die reden rechtvaardigt, het eerste onderdeel van het middel tegen een overbodige motivering gerich t is en niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 december 1955. - 1° kamer. - Voorzitter en verslaggeve1·, H. de Clippele,

raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende conchtsie, ~· F. Dumon, advocaat-generaal. - Plotters, HH. de Mey
(van de Balie bij het Hof van beroep te
Brussel) en Van Leynseele.
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ARBEIDSONGEVAL. ONGEVA!, OVERKOMEN OP DE WEG NAAR OF VAN HET WERK.
- DADER EN SLACH'l'OFFER WERll:LIEDEN VAN
EEN ZELFDE WERKGEVER. - TOEPASSING VAN
AR1'IKEL 19, LID 3, DER SAMENGESCHAKELDE
WE'l'TEN.
ArUh:el J9, lid 8, van de samenueschalcelde
·wetten bet-rejjende de veruoedinu •le-r
sclialle voortspruUe·nde tr.it arbeirlsonuevnllen, hetwellc, behoudens het ueval
vnn vrij'W'illiue tout, nwn het slaehtotjer
vnn een arbeirlsongeval het verhaal ·pan
het uemeen recht tegen de verantwoordelijke dader van het ongevnl ontzeut,
wa.nneer deze lle we'l'lcma.n of nnnvc-'
stellle vnn de werlcgever is, is vnn toe1l(l-ss-ing wanneer een ongevnl wnnrvwn
daller en slnchtoffer we'/'lclieden van eenzelfrle werlcgever zijn zich op de weg
naa1· of vwn het werk voordoet (1).

(Wetten samengeordend bij koninklijk
besluit van 28 sel)tember 1931, art. 19;
!Jij de besluitwet van 17 december 194()
verlengde beslnitwet van 13 december
1945, art. 1.)
·
(ORBAN, 'l'. GEMEENSCHAPPELI.JKE VERZEKEUINGSKAS (( LA BELGIQUE INDUSTRIELLE ll E:<
SKIROLE.)
ARREST.

BET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 maart 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
I. Over de voorziening van Orban, beklaagde, welke enkel ingesteld werd tegen
de beslissingen die ten laste van aanlegger
op vordering !ler burgerlijke partij, gemeenschappelijke verzekeringskas « La
Belgique Imlustrielle ll, gewezen werden :
Over het enig middel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 1, 2 en 5 van
de besluitwet van 13 december 1945, betreffende de vergoeding der schade voortspruitende nit ongevallen die zich op de
weg naar of van het werk voordoen, 12
van de wet van 10 juli 1951 waarbij de
toepassingsduur van de beshlitwet van
(1) Verbr., 3 november 1952 (Ar1', T' erb1'.,
1953, blz. 109); 5 october 1953 en 15 februari
1954< (ibid., 1954, biz. 58).
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13 december 1il4o verlengd wordt, 1, 19,
inzonderheid 19, lid 3, en 20 van de wet
,-an 24 december 1903 op de vergoeding der

schade voortspruitende nit de arbeidsong·evallen en van de wijzigende wetten, samengeordend bij koninklijk besluit van
28 september 1931, gewijzigd en aangevuld
bij het koninklijk besluit nr 305 van
31 maart 1936, bij de besluitwetten van
9 juni en 22 november 1945, en bij de wetten van 20 maart 1948 en 10 juli 1951 ; 22
van de wet van 11 juni 1874 betreffende
de verzekeri]lgen, 1382, 1383 en 1384 van
het Burgerlijk Wethoek en 97 van de
Grondwet, doordat het hestreden arrest
de stelling van burgerlijke partij van de
gemeenschappelijke verzekeringskas « La
Belgique Industrielle ll tegen aanlegger in
verbreking, beklaagde, ten aanzien van de
door haar ten behoeve van cle getroffene
Gerard gedane uitgaven ontvankelijk verklaard heeft, em dientengevolge ten lastc
van Orban veroordelingen uitgesproken
heeft en akte verleend heeft van de voorbehouden geschillen welke v66r de rechtbank dienen berecht te worden, door te
steunen hierop dat Orban, waar hij er in
toegestemd heeft zijn werkmakker Gerard
op ·de duozitting van zijn motorrijwiel
naar huis te brengen, zich niet bevonu in
de vervulling van de werkzaamheden
waartoe hij door zijn werkgever te werk
gesteld werd en dat hij zodoende een persoonlijk, aan zijn werkzaamheden vreem.d
risico opgenomen had, terwijl het arrest
anderzijds in feite vaststelt dat Gerard en
Orban, werkmakkers bij dezelfde werkgever, allebei op de terugweg van de arbeid
waren toen het ongeval plaats greep waarvoor Orban met de genaamde Skirole verantwoordelijk is, dan wanneer, hoewel bet
artikel 19 van de samengeordende wetten
op cle arbeidsongevallen bepaalt dat de
getroffene (en bijgevolg de in zijn rechten
getredene verzekeraar) de gemeenrechtelijke vordering tegen cle voor bet ongeval
verantwoordelijke personen behoudt, bet
evenwel uitdrukkelijk het geval nitsluit
waarin de verantwoordelijke persoon bet
bedrijfshoofd, zijn werkman of gelastigde
is en enkel een onvrijwillige font of een
onvrijwillige ilibreuk begaan heeft, en dan
wanneer de besluitwet van 13 december
1945 de bepalingen van de wetten op de
vergoeding van cle schade voortspruitende
nit de arbeiclsongevallen toepasselijk
maakt op de ongevallen die zich op de weg
naar en van bet werk voordoen en te wijten zijll' a an een risico cla t om het even
hoe verbanu houdt met de nooclzakelijkheicl voor de arbeider te reizen om zlch
van de plaats waar llij verblijft naar de
plaats waar hij bet werk verricht te begeven, en omgekeerd, zodat de gemeenrechtelijke vordering· uit hoofde van bet
betwist ongeval dat zich op de weg naar
of van het werk voorgedaan had, niet ont-

vankelijk tegen Orban, werkmakker van
Gerard, diende verklaard te worden :
Overwegende dat verweerster in haar
hoedanigheiu van in de rechten en verbintenissen van haar verzekercle, de naamloze vennootschap « Usines a tubes de la
Meuse ll, gestelde, ten laste van aanlegger,
die althans ten dele voor de schadelijke
gevolgen van de aan Gerard toegebrachte
onvrijwillige slagen en verwomlingen. verantwoordelijk verklaard wenl, de terugbetaling vorderde van de forfaitaire vergoedingen welke zij, bij toepassing van de
wetgeving op de vergoeding van de schade
voortspruitende uit de arbeidsongevallen,
a an voonnelde. g·etroffene betaald had;
Overwegencle dat bet bestreclen arrest
vaststelt dat aanlegger en Gerard werkmakkers bij dezelfcle werkgever, de naamloze vennootschap « Usines a tubes de Ia
lVIeuse ll waren, en dat het ongeval zich
voorgeclaan heeft toen beiden, - Gerard
gezeten op de duozitting van het door
aanlegger bestuurde motorrijwiel, - van
hun werk terugkwamen en zich op de weg
naar of van het werk bevonclen;
Overwegende clat het arrest voormelcle
vordering van verweerster ten onrechte
in de grenzen van het deel verantwoordelijkheicl hetwelk bevonden werd op aanIegger te rusten toewijst, om de reclen cla t,
waar hij aanvaardde zijn werkmakker
naar lmis te brengen aanlegger zich niet
bevoncl in de vervulling van de werkzaamheden waartoe hij door zijn werkgever
te werk gesteld werd en dat aanlegger
zocloencle een persoonlijk, aan zijn werkzaamheclen vreemcl risico opgenomen had
en te clien opzichte niet door de wetten op
de arbeidsongevallen beschermd was ;
Overwegende dat, naar luid van artikel 1, 2e en se lid, van de besluitwet van
13 december 1945, als de weg naar en van
het werk client verstaan de door de arheicler normale af te leggen weg om zich- van
zijn verblijf of van de plaats waar hij
zijn werk verricht te begeven, of omgekeercl, en ook de normale weg clie de arbeicler moet afieggen om zich naar de
l}laats te begeven waar de lonen worden
uitbetaalcl en om ervan terug te keren;
Overwegende dat uit {leze omschrijvingen van de weg naar en van het- werk
alsmede nit het verslag aan de Regent
welke aan voormelde besluitwet voorafgaat blijkt clat zij tot doel heeft voorzieningen in te voeren met het oog op de
vergoecling van ongevallen die zich voorgedaan hebben op een ogenblik waarop en in
omstancligheclen waarin de arbeider of de
belliencle zich niet meer bevindt in de loop
van het verrichten van de werkzaamhellen waartoe hij door zijn werkgever te
werk gestelcl werd;
Dat eruit volgt dat de bestreden beslis-

-
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sing niet wettelijk met redenen omkleed
is en dat het middel gegrond is ;
II. Over de enkel tegen de beslissing
over de publieke vordering ingestelde
voorziening van Skirdle, beklaagde :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en. dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verbreekt bet bestreden arrest, cloch enkel in zover het, beslissencle over de door verweerster tegen aanlegger ingestelde burgerlijke vorclering :
1 o het deze veroordeelt tot betaling van
52.7g6 fr. 50 met de gerechtelijke interesten en tot de in beicle gedingen door verweerster voor haar vordering betreffende
cle uitgaven ten behoeve van Gerard gedane kosten; 2° het aan verweerster akte
verleent van het door haar gedane voorbehoud en voormelde burgerlijke vordering tot voortzetting der zaak naar de
eerste rechter verwijst; verwerpt de voorziening van Skirole; beveelt dat melding
van onderlmvig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing; veroorcleelt aanlegger
Skirole en verweerster elk tot een helft
cler kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
5 december 1955. - 2° kamer. - Vom·zltter, H. Fettweis, voorzitter. Vm·sl.ag_qever, H. Bareel. GeU,ilcluidende
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste aclvocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Velclekens en della Faille d'Hnysse.
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1 o BESOHERl\fiNG VAN DE MAATSOHAPPIJ. - TERBESCHIKKINGS'I'ELLING
VAN DE REGERING. - GEVAL WAARIN DE
MAATREGEL NIE'I' DOOR DE WET GEBODEN IS.
- VERPLICH'l'ING VOOR DE RECHTER DE REDENEN VAN DE BEVOLEN MAA'l'REGEL AAN 'l'E
DUIDEN.
2° VERBREKING. - UITGESTREKTHEID. STRAFZAKEN. - VERBREKING VAN EEN ARREST OMDAT HET DE TERRESCHillKINGSTELLING VAN DE REGERING NIET MOTIVEERT, TO'l'ALE VERBREKING. - VOORZIENING BEPERKT TOT DE TERBESCHIKKINGS'l'ELLING VAN
DE REGERING. - BEPERKING ZONDER UITWERKSEL.
1 o De besllssing, waarblj cle te1· besch·iklcing van de regering stelling van een
1Jcq·oonleelcle in een geval waa!"in cleze
maatregel clam· cle wet niet geboden is
bevolen wo1·clt, rnoet op nauwlce1t!·i,qe
en conc1·ete wijze de redenen aandttid.cn

waarom de rechte·r geooq·cleeld heett gebruik te moeten maken van het hem
doo·1' cle wet toegelaten ve1·mogeri (1).

(Wet van 9 april1g3o, art. 25 en 26.)
2° Wannee1· een arrest, waarbij een betichte veroorcleeld en bovendien te1· beschilclcing van cle rege'l'ing ,qesteld wercl,
verbToken wordt ornclat de besUssing de
reclenen niet aand.u.idt waarorn cle maatregel bevolen werd, b1·eidt zich de ve?·breking tot de ganse veroordeling u.it (2),
zelfs indien de bet-lchte, aanlegger in
ve1·b1'eking, zijn voorziening tot de terbeschilckingstelling van de ?'egerin,q betJerlct heeft.

(BOURGEOIS.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 october 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brnssel;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25 en 26 van de wet van
9 april '1930, doordat het bestreden arrest
niet met redenen omkleed is in zover het
gelast dat aanlegger gednrende vijf jaar
ter beschikking van de regering zal gesteld worden :
Overwegende dat het bestreden arrest
de ten laste van aanlegger uitgesproken
nit hoofcle van bedrieglijke wegneming
hoofdgevangenisstraf, van tien tot zes
maand verminclert, en voor het overige
het beroepen vonnis bevestigt waarbij
aanlegger wegens hetzelfde feit bovendien tot een boete veroorcleeld werd en
waarbij, na vaststelling van de gegevens
die de toepassing van de artikelen 25 en
26 van de wet van 9 april 1930 rechtvaardigen, gelast wercl dat hij na afloop van
zijn straf gedurencle vijf jaar ter beschikking van de regering zal gesteld worden;
Overwegende dat het bestreclen arrest,
ten aanzien van deze maatregel tot bescherming van de maatschappij, de gron•
den van de eerste rechter niet overgenomen heeft; dat mitsdien, vermits de wet
geen terbeschikkingstelling van de rege·
ring gebiedt, het arrest, in strijd met het
voorschrift van ai'tikel 26 nalaat, op
nanwkeurige en concrete wijze de redenen
aan te clniden welke dergelijke maatregel
ten opzichte van aanlegger nodig maken;
waarnit volgt dat het dispositief van het
arrest in dit opzicht niet gemotiveerd is;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende clat de terbeschikkingstelling van de regering met de uit(1) en (2) Verbr., 21, october 1955 (Bull. en
1956, I, 161).
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gesproken straf een onsplitsbaar geheel
uitmaakt; dat aanlegger gewis zijn voorziening beperkt heeft tot de bepaling van
bet arrest waarbij die maatregel gelast
wordt, maar dat deze beperking niet tot
gevolg kan hebben de onsplitsbare elementen van cle straf van elkaar af te scheiden, en dat zij dienvolgens krachteloos is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderha vig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Luik.
5 december 1955. - 2• kamer. - Voo1·zitter, H. Fettweis, voorzitter. Verslaggever, H. Neven. Gelijlclttidende
conclnsie, H. Roger Jannssens de Bist-

hoven, eerste aclvocaat-generaaL
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MEDEPLICHTIGHEID. - VEROORDELING
VAN EEN DADER. - VVE1"fELIJKHEID NIET AFHANKELIJK GESTELD VAN DE VERVOLGING VAN
ANDERE DADERS OF MEDEDADERS.
De wettel-ijlcheid va·n de ·ve1·oonlel'ing van
cle dader van een htbre·ulc is niet afhanlcelijlc gestelcl ·van clc ve·rvolginy 1;an
anclm·e personen ·wellce aan £lJe inbre·u k
zottden lleelgenomen hebben (1).
(~'AL1ZE.)

ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 juni 1955 in hoger beroep
gewezen do6r de Correctionele Reclltbank te Charleroi;
Over het eerste middel, afgeleicl uit de
schending van de rechten der verdediging en van de grondbeginselen ter zake
van strafvervolging, doordat aanlegger
vervolgd is geworden, dan wanneer de dader van de inbreuk welke aan het procesverbaal ten grondslag lag niet vervolgd
werd:
A. In zover het middel de schending van
de regelen der strafrechtspleging inroept :
Overwegende dat de wettelijkheid van
de veroordeling· van de dader van een inbrenk niet afhankelijk is van de vervolging van de andere personen welke aan
die inbreuk zouden deelgenomen hebben;

(Het overige is zonder belang).

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
5 december 1955. - 26 kamer. - Voo1·zitte1·, H. Fettweis, voorzitter. V e1·slaggevcr, H. Neveu. Gelijlcluidendc
conclus·ie, H. Roger Janssens de Bistho-

ven, eerste advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

5 december 1955

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. ~ STRMZAKEN. - HoGER
BEROEP VAN EEN BETICH'IE

TEGE~~

EEN VONNIS

WAARRI.J Hl.T TOT EEN STRAF EN TOT SCHADEVERGOEDI!\G \'EROORDEELD WORD'!' EN WAARBIJ
ZIJN BURGERLIJKE EIS AFGEWEZEN WORDT.
- 001\CLUSIES WELKE TEGEN DE MOTIEVEN
VAN DE EERSTE RECHTER OP;KOMEN. - RECHTER IN HOGER BEROEP DIE MET VERWIJZING
NAAR DIE MOTIEVEN HEl' YONNIS DEVESTIG'f.
- NIET GE:IoiO'l'IV!cERDE DESLISSI!\G.
Is n-iet gemoUveercl het vonnis dat, op het
hager beroep van cle beUchte te{fen de
beslissing waarb·ij hij tot een straf en
tot schadevergoecling ve1·oo1·deeld won/.t
en waarbij zif'n bm·.qerUjlce eis af!leu>ezen wordt, deze beslissing bevestirrt £l.oor
eenvmtcli.IJ naa1· cle 1·eaenen van tl c eerste rechte·r te ver-wi,izen, clan wnnttfl:r
de betichte in zii'!~ conclusies deze motieven crit-iseerde op groncl van wel be1Jaalcle beschonw'ingen rlie hij u.it cle
rlOO'I" lle ve1·balisanten geclane vaststellingen aj!eilllle. (Grondwet, art. 97.)

(COUNET, CEZAR EN N. V. (( L'AIGLE DE PARIS ll,
1'. LAYON EN GERARD.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 juli 1955 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Marche-en~Famenne;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing, gewezen over de tegen
Counet en de lmrg·erlijk verantwooruelijke Jeanne Cezar ingestelde publieke
vordering :
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 418 en 420 van het
Strafwetboek, en 2, 12, 1, 19, 20, 2, van
het koninklijk beslui,t van 8 april 1954,
houdende Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer, doordat het
(1) Verbr., 28 september 1953 (Arr. Ye1·b•·.,
, bestreden Yonnis niet als wettelijk met
1954, blz. 35).

-263redenen omkleed kan beschouwd worden,
daar het geen antwoord verstrekt heeft
op de conclusies waarbij : 1 o aanleggers
betoogd hebben dat enkel de tegen verweerder Layon voorgebrachte telastleggingen bewezen waren en dat deze alleen
volledig verantwoordelijk voor de botsing uieude verklaard te worden, om reden onder meer uat uit de gegevens van
llet plan der rijkswacht bleek dat aanlegger Oot1net op de uiterste rechterkant van
de rijbaan reed en zelfs tot over de berm
was gekomen, terwijl verweerder Layon
op 60 centimeter van zijn uiterste rechterkant reeu en zouoende voor Ootmet geen
voldoenue ruimte liet om te kruisen;
2° dat aanleggers Oezar en « L'Aigle de
Paris )) respectievelijk veroordeling van
verweeruers gevorderd hebben tot de sommen van 40.893 en 10.597 frank, beide vermeerderd met de vergeldende en gerechtelijke interesten, tot vergoeding van het
nadeel dat zij ten gevolge van het litigieuze ongeval ondergaan hadden :
Overwegende dat de eerste rechter ZIJn
beslissing onder meer steunde op de beschouwingen dat de sporen van wrijving
welke op de rand van de spoorbaan van
de buurttram opgemerkt werden en de
deeltjes opgedroogde grond welke van de
door Layon bestuurde vrachtautomobiel
zijn afgevallen, bewijzen dat Layon de
uiterste rechterkant van de tijbaan
hield; dat te zijnen laste geen te hoge
snelheid of ander gebrek aan voorzorg
als vaststaand zijn te beschouwen; dat
de getuige Leonard integendeel vastgesteld heeft dat Oounet met een snelheid
reed welke aan die getuige de indruk gegeven heeft dat het hem niet gemakkelijk
zou zijn de bocht te nemen; dat inderdaad, volgens de verklaring van de getuige Defoy, de door Ootmet bestuurde
vrnchtwagen de bocht afgesneden heeft;
dat mitsdien Oounet niet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan
gebleven is en zijn vrachtwagen niet met
de nodige voorzorg bestuurd heeft;
Overwegende dat aanleggers in hun,
v66r de recllter in hoger beroep genomen
conclusies hebben doen gelden dat, blijkens het door de rijkswacht opgemaakt
plan, op de vermoedelijke plaats der aanrijding Counet niet enkel uiterst rechts
reed, maar dat hij tot over de berm
was gekomen; dat hij voor Layon ten
minste 2 m. 43 vrij liet om een voertuig
dat 2 m. 10 breed was te kruisen; dat
Layon op 60 centimeter van zijn uiterste
rechterkant reed ... ; dat de vaststellingen
van de rijksvvachters bewijzen dat aan
wat Layou en zijn inzittende, de getuige
Defoy, verklaren, geen geloof kan gehecht
worden, dat aanleggers om cUe redenen
concludeerden tot wijziging van het beroepcn vonniR, tot vrijspraak van Oounet

en tot veroordeling van Layon en zijn
aansteller Gerard, burgerlijke aansprakelijke, tot de door de burgerlijke partijen
« L'Aigle de Paris)) en de echtgenoten
Pleumeckers-Oezar gevorderde schadevergoecling;
Overwegende dat het bestreden vonnis
zich ertoe beperkt te verklaren dat de eerste rechter te recllt lle aan Oounet ten
laste gelegde inbreuken bewezen en de
ann Layon ten laste gelegde inbreuken
niet bewczen verklaanl heeft;
Overwegeride dat de !Jestre<len besli;;sing
daardoor in genen dele antwoord verstrekt
op de conclusies waarbij de gronden van
de eerste rechter gecritiseerd werden op
grond van precieze beschouwingen, afgeleicl uit de door de verllalisanten gedane
en uoor hen in het llij hun proces-verbaal
gevoegd plan verwerkte vaststellingen ;
dat de enkele verwijzing naar de beslissing van ue eerste rechter niet als een antwoord ov de conclusies kan beschouwd
worden;
Dat het bestreden arrest gevolgelijk
artikel 97 van de Grondwet geschonden
heeft;
Overwegende dat de verbreking· van de
beslissing gewezen over de ten Iaste van
Ootmet ingestelde publieke vordering, de
verbreking met zich brengt van de !JesUssing ten opzichte van de burgerlijk verantwoordelijke partij Jeanne Oezar;
II. In zover de voorziening tegen de
over de lmrgerlijke vorderingen gewezen
beslissingen gericht is :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing gewezen over de ten laste van
Oounet ingestelde publieke vordering, de
yerbreking met zich brengt van de beslissingen gewezen over de, enerzijds,
door Gerard tegen Oounet en Oezar, anderzijds, door de echtgenoten Pleumeckers-Oezar en de naamloze vennootschap
« L' Aigle de Paris )) tegen de twee verweerders ingestelde burgerlijke vorderingen, welke beslissingen het gevolg van de
eerste beslissing zijn ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in zover het uitspraak gedaan heeft over de tegen Oounet
en de burgerlijk verantwoordelijke partij
Oezar gerichte publieke vordering, en in
zover het uitspraak gedaan heeft over de,
enerzijds, door Gerard tegen Oounet . en
Oezar, anuerzijds, door de echtgenoten
Pleumeckers-Cezar en de naamloze vennootschap « L' Aigle de Paris )) tegen de
twee verweerclers ingestelde burgerlijke
vorderingen; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van cle gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroorcleelt verweerders tot de
kosten; verwijst cle alilus beperkte zaak
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naar de Correctionele Rechtbank te Neufch1l.teau, zetelende in boger beroep.

Om die redenen, verwerpt de voorziening.

5 december 1955. - 2• kamer. - Voorzitter·, H. Fettweis, voorzitter. - Versla,qyever; H. Neveu. GeUjlcl·uidende
conclttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal. - Pleiter,

5 december 1955. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Fettweis, voorzitter. V erslayyever, H. Valentin. - GeUjlcl·uidende
conclnsie, H. R. Janssens de Bisthoven,
eerste ad vocaa t-generaal.

H. Simont.

2e

KAMER.-

5 december 1955

MIDDELEN TOT VERBREKING. - MrLITIE. - BESLISSING VAN DE HOGE MILITIERAAD. - i\1IDDEL WELK FEITELIJK NAZICHT
NOODZAKELIJK JI<IAAKT. - NIET OVERLEGD
AAN DE HOGE MILITIERAAD. - NIE'J' ONTVANKELIJK MIDDEL.
Is niet ontvanl•elijk het tot stavin,q van
een voor·z·iening teyen een besUssiny vnn
de hoye rnilit-ier·and vooryesteld rniddel,
waar·vnn het onderzoel.: tot feitelijk nazich t rnoet lC'iden en d!tt na.n de raa1l
niet overgeleyd wenl (1).

2e

KAMER.-

5 december 1955

1° RECHTEN Y.A.N DE VERDEDIGING.
STRA~'ZAKEN. ~ '\-VIJZIGING VAN OMSCHRIJVING DOOR DE EERSTE REOIITER. VERWITTIGINC\ AAN DE JlETICHTE DA'l' :iiiJ ZICH
TEGEN RET ALOUS OMSCHREVEN FElT HOEF~' TE
VERDEDIGEN.
2° YERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL
1954. - VOOR!liJSTEKEN VAN EEN S'l'ILSTAAND
VOER'l'UIG DAT GEEN IN!lREUK OP ART!KEL 17
lTI'l'MAAKT. - VOORJli,JS1'EKEN DA'J' NIETTEMIN Jl<fAN(EUVRE DOOR DE RECH'IER GEHETEN
WORD'!'. - WETIELIJKHEID.
1° 1¥nnneer· !le ee·rste r-echte1· de omschr-·ij-

(MEYS.)
ARRES'l'.
HET HOF; - Gelet op de bestretlen
beslissing, op 6 juli 1955 g·cwezen door de
hoge militieraad;
Over het enig millclel, afgeleid nit de
schending van de wet van 12 maart 1954
en van artikel 12, 1°, van de wet op de
clienstplicht, doordat het te laat inclienen
van cle aanvraag om uitstel te wijten is
aan het feit dat de belanghebbende, « geen
kennis clragende van het bestaan van al
zijn broeders en zusters welke over verscheidene plaatsen verspreid zijn, zijn
aanvraag slechts na de geboorte van zijn
laatste zuster, geboren op 4 maart 1954,
heeft kunnen incUenen )), en cloordat hij
enkel nadat de militieraad uitspraak gedaan had, na talrijke navorsingen het
spoor van zijn broecler .Jules, geboren op
7 december 1939, heeft kunnen terugvinden:
Overwegende dat noch nit de bestreden
beslissing, noch nit de stukken der procedure blijkt dat dit middel, hetwelk het
onderzoek van feitelijke en rechtskundige elementen noodzakelijk maakt, v66r
de hoge militieraad ingeroepen werd;
Dat het middel mitsclien niet ontvankelijk is;
(1) Verbr., 2 maart 1953 (Arr. Vel'br· 195.3,
blz. 445); 22 september 1953 (ibiu.,'' 1954,
blz. 26).

v·iny vnn het feit ll!£t de telastlegyiny
nitmaalct gewijz·iyd heeft, :is !le betichte,
in hoget· ber-oep, dacM·door ver-witt-igcl
!lnt hi.i z'ijn venlediginy ten aanzien van
het aldns omsch·reven feU hoett voor· te
dr-ayen (2).

2° De r·echter- rnaf!, zonder onwettclifkheia, lwt voor·bijsteken van een stilstaan!l voert·uiy mwna;qwr·e heten, zel.fs
ind'ien de best·utwder· bij het uitvoeren
ervan yeen inbrenk op artikel 1"1 van
!le Wef!COde van 8 apr·il 1954 yepleey!l
heeft.

(VAN ASSCHE, T. Jl<fOEYS.)
ARREST.
HET HOF; ~ Gelet op het llestr8<len
Yonuis, op 10 juni 1955 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Nijvel;
Over cle publieke vordering :
Over het ee1·ste middel, afgeleid nit de
schemliug vau de rechten der verdediging,
doordat het bestreden vonnis de beslissing
van de eerste rechter bevestig·d heeft
waarbij aanlegger op grontl van de urtikelen 418 eu 420 van het Strafwetboek en
van artikel 20, 2°, van de Wegcode van
8 april 1954 veroordeeld wercl, op grond
van de verklaring dat cleze laatste inbreuk
een der elementen Yan het gecontraventio(2) Verbr., 21 december 1953 (A1'1'. Ye1·b·r.,
1954, blz. 285).

-265naliseerde wanbedrijf was, en dat beicle
inbreuken uit hetzelfde feit voortsproten,
dat mitsdien de veroordeling op grond van
artikel 20, 2°, aan alle bepalingen van het
Yonnis ten grondslag lag, dan wanneer
uit het zittingsblad der rechtbank van
poli tie van 2 mei 1955 blijkt da t de beklaagde verzocht werd ten aanzien van de
artikelen 10 en 21, 2°, verweer te voeren
en geenszins ten aanzien van artikel 20,
2°, <lat door de eerste rechter en vervolgens door het rechtscollege in hoger beroep in het bestreden vonnis in aanmerking werd genomen, noch ten aanzien van
artikel 20, 1 o, betreffende hetwelk de eerste rechter in zijn overwegingen verkeerdelijk verklaart de beklaagde verzocht te
hebben verweer te voeren, welke verlrlaring door de aanduidingen van het zittingsblad en de door de beklaagde ingediende nota tegengesproken wordt, naardien in het eerste het werkelijk gedane
verzoek, en in de andere bet voorgebrachte
verweer >ermeld staan :
Overwegende dat het bestreden vounis,
na erop gewezen te hebben dat aanlegger
verzocht werd << onder meer ten aanzien
van de inbreuk op artikel 20, 2°, >> van de
vVegcode verweer te voeren, de aldus omschreven inbreuk bewezen verklaart;
Dat, v66r het rechtscollege in hoger beroep aanlegger dus kennis gehad lweft
van de hem ten laste gelegde nieuwe omschrijving der feiten; dat hij mitsdien in
de mogelijkheid gesteld werd zijn verdediging dienovereenkomstig voor te dragen;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, afgeleid uit rle
schending van artikel19 van de Wegcode,
eerste onderdeel, doordat het bestreden
vonnis, de rijwijze beoordelend volgens
welke twee elkander kruisende weggebruikers zich moeten gedragen, de verkeersvoorrang van de van rechts komende
bestuurder Iaten gelden heeft ten voordele
van degene die normaal zijn weg voortzet, en ten nadele van degene die, om een
stilstaand voertuig voorbij te rijden, naar
links afwijkt, tweede onderdeel, doordat
het bestreden vonnis << in verband staat
met het begrip inhaling, hetwelk door artikel 19 van de Wegcode uitdrukkelijk
uitgesloten wordt » :
Overwegende dat het bestreden vonnis
enkel in feite en derhalve souverein vaststelt' dat aanlegger, bij het kruisen van
het zich voortbewegend voertuig der burgerlijke partij, geen voldoende ruimte
links gelaten heeft;
Dat het mid del in feite niet opgaat;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de. artilrelen 17 en 19 van
de Wegcode, doordat het bestreden vonnis
ten onrechte aanneemt dat naast een stilstaand voertuig voorbijrijden een manamYre uitmaakt en (tweede onderdeel van

het middel) doordat het op geen feitelijke
elementen wijst welke in onderhavig geval
deze zienswijze zouden rechtvaardigen :
Overwegende dat, waar het het voorbijrijden, als het door aanlegger gedaan
werd, manamvre geheten heeft - term
waaraan een zeer ruim begrip verbonden
is - zonder hem trouwens aan inbreuk
op artikel 17 van het koninklijk besluit
van 8 april 1945 schuldig te verklaren,
het vonnis geen enkele wets- of reglementaire bepaling geschonden heeft ;
Da t het mid del naar recht faalt;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 20 van de vVegcode,
<loordat het bestreden vonnis << de feitelijke verkeersvoorrang welke toekomt aan
aanleggers voertuig, hetwelk het eerst de
enge plaats ingereden was», buiten beschouwing gelaten heeft :
Overwegende dat het bestaan van de
door aanlegger aangevoel'de omstandigheid steun vindt in geen enkel stuk waarop het hof acht vermag te slaan;
Dat het middel in feite niet opgaat;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
Over de burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger geen bij·
zonder middel inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
5 december 1955. - 2° kamer. - Vom·zitter, H. Fettweis, voorzitter. Verslar;gevel·, H. Valentin. - Gelij7cl7tidende
conclnsie, H. R. Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat-generaal.

2°

KAMER. -

5 december 1955

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
TERMIJN. IN LAATS'l'E AANLEG GEWEZEN
BESCHI:KKING VAN DE RAADKAMER, WAARBIJ DE RETICHTE UIT HOOFDE VAN EEN WANl'EDRIJ!<' NAAR DE CORRECTIONELE RECHTRANK
\'~;R.WEZEN WORDT. YOORZIENING VOOR
NIET ONTVANKEDEFINITIEVE RESLISSING. LIJK.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
TERMIJN. S'l'RAFZAKEN. BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ DE BETICHTE UIT HOOFDE VAN EEN WANREDRIJF
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK VERWEZEN WORD'!'. VER'ZET VOOR DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING. -ARREST WAARBIJ RET VERZET NIET ONTVANKELIJK WORDT
VERKLAARD. YOORZIENING V66R DE DEFINITlEVE RESLISSING. NIET-ONTVANKELIJK-

HEID.

-2661 o Is niet ont,;anlcelijlc de voorziening ingesteld, v66r de definiUeve beslissing,
te,qen een in laatste aanleg gewezen beschilclcing van de nw(lJcamer·, waa1·bij
de betichte tlit hoofde van een wanbedrijf naar de corTectionele rechtbanlc
ve·rwezen wordt (1). (Wetboek van

gever, H. Daubresse. Gel-ij7cl1ticlenae
conclttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,

eerste advocaat-generaal.

2" KAMER. -

strafv., art. 416.)

zo

Is n·iet ont·vanlcez.ijl.; cle voor·z·iening
v66r ae clefinitieve besliss1;ng ingestelcl,
tegen een arrest van ae learner van ·inbesclmld·iuingstezz.ing flat zich e·r toe bezwr·lct het verzet niet ontvankez.ijlc te
verlclar·en van de bet-ichte tegen een beschilcldng van (le nwtllcamer die, zonder· over· een betwisting betreftende cle
bevoeqdlwid van het onclerzoeksgerecht
n'itszwaalc te doen, hem. naar· de cor·rectionele rechtbanlc tlit hoofcle van een
tvanbeclr·i.iJ' venvijst (2). (Wetboek van

strafv.; art. 416.)
(DELCOURT.)
ARREST.

5 december 1955. -

1°

INKOM:STENBELASTINGEN. VERHAAL TEGEN DE BESLISSING YAN'DE DIRECTEUR. VERHAAL INGESTELD NADAT DE BE-.
LASTINGPLIGHTIGE ZIJN ARKOORD MET DE
VOOHGESTELPE WIJZIGING GEGEVEN HEEFT. VERHAAL ALLEEN ONTI'AII'KELIJK IN ZOVER
DE JlELASTINGPLICHTIGE riET BEWIJS VAN EEN
DWALING LEVEB'l' OF VAN OMSTANDIGHEDEN DIE
DE llEWLJSKBACHT VAN ZIJN INSTEMMING ONTZENUWEN.

2°

EXTRABELASTING. BELASTBARE
GRONDSLAG., SCHULDVORDERING WAARVAN
DE IlETALING SLECHTS GEBEURLIJK IS, SCHULDVORDERING DIE DEEL UITMAAKT VAN
DE BELASTBARE ACTIVA.

1° BH ae ttitoetening van z·l.Jn verhaal

HE'J' HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 10 september 1955 gewezen
door de Raadkamer van de Rechtbank
van eerste aanleg-te Brussel, waarbij aanIegger nit hoofde van een wanbedrijf naar
de correctionele rechtbank van clie zetel
verwezen werd;
Gelet op het bestreden arrest, op 20 october 1955 gewezen door de kamer van
inbeschnldigingstelling van het Hof van
beroep te Brussel, waarbij het door aanlegger tegen voormelde beschikking mingetekend verzet niet ontvankelijk verklnard werd;
Overwegende dat noch de beschikking,
noch het arrest over een betwisting betreffende de bevoegdheid van die onderzoeksgerechten gewezen zijn;
Overwegende dat, hoewel zij een in laatste aanleg gewezen beslissing is, de bestreden beschikking evenals het bestreden
arrest voorbereidend en van onderzoek is;
Dat derhalve de v66r de eindbeslissing
tegen de beschikking· en het arrest ingestelde voorziening niet ontvankelijk is
(Wetboek van strafvordering, art. 416);
Om {lie redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2° kamer. -

zitter, H. Fettweis, voorzitter. -

6 december 1955

Voor-

Ver·slc~g-

(1) Verbr., 21 juni 1954 (Bitll. en P;~.src.,
1954, I, 919).
(2) Verbr., 27 september 1954 (Bull. en PAsrc.,
1955, I, 38, en nota).
(3) Zie, op het stuk van bezwaarschriften,
verbr., 31 mei 1949 (Arr. Yerbr., 1949, blz. 36<1)

voo1: het hot vnn be1·oep, mag de belastin(flJlichtirJe enlcel ae bestanaclelen
wa(wmecle hif ·ingestenul heeft betwisten
in cle mate (lat hij het bewijs levert van
een (l-waUng of van ornstandigheden (lie
cle bewijskTacht van zijn insternming
ontzenu·wen (3).
2° De omstancliu7wicl dat de betalinu ·vu,n
een schttldvoTclering vnn ae belastingplichtige slechts gebeu-rlijk is kan ae
ttitslu.it-ing van die schulavo1·dedng ttit
(le ·in cle extr·abelasting belastbar·e act-i·vn niet rechtvnarcligen; (l-ie ·uitsluiting
kan slechts aangenomen woraen inclien
het ver·lies van cle schttlrlvonlel"ing definitief vast staat ( 4).
(VAN SCHANDEVIJL, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 12 mei 1952 gewezen door het
Hof van beroep te Brnssel ;
Over llet eerste middel, met betrekking
tot de gewone en extrabelastingen, afgeleicl nit de sehending van de artikelen 97
en 111 van de Grondwet, 2, 3, paragraaf 2,
6 van de wet van 16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting, en 25, paraen conclusies van het openbaar ministerie (Bull.
en PAsrc., 1949, I, 407); 29 maart en 3 mei 1955
(Arr. Jle,·b1·., 1955, blz. 646).
('i) Zie verbr., 9 november 19~4, (Arr. F m·br.,
1955, blz. 156).

-267
graaf 1, 1 o, van de samenges·chakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
eerste ondercleel, cloorclat het bestreclen
arrest in hoofdorde voor recht verklaart
dat de zeyen door Yerzoeker aangewezen
punten niet ontvankelijk zijn om reden
van de door hem op 29 september 1949 gegeven instennning, zonder te onclerzoeken
of de aanslag niet te hoog was ten aanzien van de bij de wet bepaalcle verplichtingen, clan wanneer de sella tplichtige
door zijn instemming of zijn aangifte niet
gebonden is wanneer een juridische of
feitelijke clwaling begaan wercl, en clan
wanneer het hof, door het beroep van de
scl1atplichtige niet ontvankelijk te verklaren, imvliciet yerklaart cla t het de redenering, welke de verzoeker deed gelden om de juridische en materiele dwali.ngen in de betwiste aanslag te doen uitkomen, niet heeft willen onderzoeken en,
inclerdaad, nagelaten heeft te onclerzoeken; tweede onderdeel, doorclat het hof
geweiger-cl heeft de stukken aan te nemen
welke verzoeker met zijn conclusies ter
verdediging van de in zijn reclamatie en
zijn beroevschrift ingei·oepen argumenten
heeft willen nederleggen, zonder te zeggen
dat het nieuwe stukken gold, dan wanneer het in feite om stukken gaat welke
de ge&Tondheid van de reclamatie anntonen, en Clan wanneer clergelijke stukken mogen nedergelegd worden wanneer
zij de aard van de reclamatie niet wijzigen, noch deze ontaarden;
Over het eerste ondercleel
Overwegende clat het bestreclen arrest
crop wijst dat, wegens de formele en niet
ongeldige instemming van aanlegger, eli ens
eis aangaande vijf van de zeven punten
waarover de betwisting betreffencle de
extrabelasting loopt, niet ontvankelijk is,
en, ten aanzien van een zesde punt, met
betrekking tot de gezinsuitgaven, slechts
ontvankelijk is in de mate dat door die
instemming « het principe van de belastbaarheid dier uitgaven betwist werd >>;
Overwegende dat aanlegger de elementen waarover hi.i zijn instemming gegeven had enkel kon betwisten door het bewijs bij te brengen van een dwaling of
van omstancligheden die de bewijskracht
van die instemming ontzenuwden;
Overwegencle clat de rechter over de
grond soeverein in feite vaststelt dat clit
bewijs niet door aanlegger bijgebracht
werd;
Over het tweecle onderdeel :
Overwegende dat noch nit het bestreclen
arrest, noch nit enig ancler regelmatig aan
het hof voorgelegcl stuk blijkt dat de
rechter over de. groncl « zou geweigerd
hebben de stukken aan te nemen welke
verzoeker met zijn conclusies heeft willen
neclerleggen;

Dat geen van de onclerdelen van het
midclel kan aangenomen worden ;
Oyer het tweecle middel, met betrekking
tot de gewone belastingen, afgeleicl nit de
schending van artikel 61, paragraaf 3, van
de samengeschakelde wetten en van de
in het eerste miclclel aangeduicle artikelen,
doorclat het bestreclen arrest beslist dat
verzoeker van ambtswege client te worden
aangeslagen, omclat hij binnen de termijn
van twintig clagen geen antwoorcl op het
bericht van wijziging van 28 augustus
1946· zou verstrekt hebben, en clat het
geneeskunclig getuigschrift, luiclend « clat
hij zich wegens ziju gezondheidstoestand
vanaf eincle augustus 1946 tot 12 october
1946 met zijn aangelegenheden niet heeft
kunnen bezighouden >>, het bewijs niet
oplevert van een cluiclelijke en ernstige
reclen welke de verzoeker belet heeft zelf
of door een lasthebber de bij artikel 56,
lid 1, cler samengeschakelde wetten omschreven en gesanctionneerue verplichting na te komen, dan wanneer de directeur cler clirecte belastingen beslist heeft
clat het geneeskundige getuigschrift niet
kon in twijfel getrokken wol'{len, en dat
het be>Yijs ten laste van de administratie
blijft, clan wanneer ue betwisting slechts
door het beroep van de schatplichtige tegen tle beslissing van de directeur der belastingen bij het hof van beroep aanhangig gemaakt worclt in de mate dat de
schatpliclltige zich clam·over vermag te
beklagen; dan wanneer het bestreden arrest, door de toestancl van de schatplichtige te verzwaren, de zin en de geest van
artikel 61, paragraaf 3, geschonden heeft :
Overwegende dat het bestreclen arrest
zich er niet toe beperkt zijn beslissing op
het in het miclclel gecritiseerde motief te
cloen rusten, maar eraan toevoegt, zonder
in dit opzicht bestreclen te worden, dat
aanlegger de uit zijn activa in 194.0 en
19!4 afgeleicle inclicien, zelfs niet heeft
kunnen ontzenuwen, welke inclicHln de
ramingen van de fiscus rechtvaardigen;
Dat het middel dienvolgens van belang
ontbloot, en derhalve niet ontvankelijk is;
Over het derde micldel, met betrekking
tot de gewone belastingen, afgeleid nit de
schending van de artikelen 111 van de
Gronclwet, 32, paragraaf 1, 35 en 39 van
de samengeschakelde wetten, 2, paragraaf 1, lid 1, van het besluit van 16 juni
1941 en van 31 juli 1943, betreffencle de
nationale crisisbelasting, doordat het bestreden arrest beslist lleeft clat de eis tot
het omslaan van cle belastingen over vijf
jaren niet ontvankelijk is, dan wanneer
de belastingen uiteraard bij toepassing
van de eenjarigheicl der belasting per jaar
en op de inkomsten van elk jaar afzonderlijk geheven worden, dan wanneer de administratie geen bewijs ervan heeft geleverd dat verzoeker bijna al zijn inkomsten
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hacl :
Overwegende dat de rechter over de
grond erop wijst « dat de door verzoeker
opgeworpen betwisting betreffende het omslaan over clrie jaren, in plaats van vijf,
van de inkomsten · welke voor de fiscus
verborgen gehouden werden, ten gevolge
van de door hem te clien aanzien op 4 december 194G en 22 april 1950 gegeven formele en niet ongeldige instemming niet
ontvankelijk is )) ;
Ove:~;wegende dat onclerhavig middel· om
de reden welke ten antwoord op het eerste
onclerdeel van het eerste middel gegeven
werd, niet kan aangenomen worden;
Over het vierde micldel, afgeleid uit cle
schencling van cle artikelen 1, 2, van de
wet van 1G october 1945, 15, paragraaf 1,
van de samengeschakelcle wetten, 2, paragraaf 1, van het besluit van 1G juni 1941
en het besluit van 31 juli 1943, 1 van de
besluitwet van 5 mei 1944, en van de in
het eerste middel aangeduide artikelen,
doordat het bestreden arrest als niet gegroncl de reclamatie verwerpt welke door
verzoeker ingecliend wercl nit hoofde van
het aanslaan, in de extrabelasting, van
een som van 39.GOO frank - 5.000 frank
= 34.GOO frank, clie de administratie als
invorderbare schulclvordering in aanmerking had genomen, clan wanneer het vaststaat clat deze som kennelijk niet op
9 october 1944 invorderbaar was, aangezien de schulclenares, de nationale land·
bouw- en voeclingscorporatie, reeds een beslissing genomen hacl door verzoekers eis
tot 5.000 frank te verlagen :
Overwegencle clat de beslissing van cle
clirecteur cler clirecte belastingen, waarbij
over aanleggers reclamatie uitspraak geclaan werd, erop gewezen heeft clat aanlegger achtte clat zijn schulclvordering van
39.GOO frank op cle nationale landbouw- en
voeclingscorporatie slechts ten belope van
5.000 frank invorderbaar was, en slechts
voor cla t be drag in zijn toestancl op 9 oc'
tober 1!t44 in beschouwing kon worden genomen;
Overwegencle clat aanlegger zijn beroep
tegen de beslissing van de clirecteur onder
meer heeft gesteuncl op het feit dat die
schuldvordering ten belope van 34.600 fr.
<< twijfelachtig )) was; dat hij deze stelling
in zijn voor het hof van beroep genomen
conclusies herhaald heeft maar dat dit
hof door een feitelijke souvereine vaststelling geoordeelcl heeft dat het bewijs clat
de betwiste schulclvordering niet invorderbaar was, noch geleverd, noch aangeboclen
werd;
Overwegende dat het feit dat de volcloening van een schuldvordering van de
belastingplichtige slechts geheurlijk is de
uitsluiting van die schulclvordering uit'het
belastbaar actief niet kan rechtvaardigen,

naardien cleze uitsluiting enkel kan aangenomen worden inclien het verlies van de
schulclvorclering definitief is komen Vast
te staan;
Dat eruit volgt dat, waar het bestreden
arrest hewuste schulclvorclering onder
aanleggers activa gehandhaafcl heeft, het
de in het midclel aangecluide wetsbepalingen niet geschonden heeft ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt aanleg;ger tot de kosten.

6 december 1955. - 2° kamer. - Voo1·Z'itte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. ·
Verslaggevm·, H. Huyhrechts.
Gelij 1cl~ticlencle conclusie,
H. Ganshof van der Meersch, aclvocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Y.idts (van de
Balie bij het I-Iof van beroep te Gent) en
Van Leynseele.
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KAMER.-

6 december 1955

INKOMSTENBELASTINGEN.
EX'l'RABELASTINGEN. - RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. - WETTELIJKE RAMING BIJ MIDDEL VAN ALLE BEWIJSMIDDELEN
VAN GEMEENRECRT, ·DE EED UITGEZONDERD.
2° INKOMSTENBELASTINGEN.
]]XTRABELASTING. - AANSLAG. - AANSLW
WELKE OP DE GEZAMENLIJKE INiKOMSTEN VAN
RET BELASTBAAR TIJDPERK DIEN'r TE SLAAN.
- lNKOA-ISTEN WELKE NIET NOODZAKELIJK
BIJ MIDDEL VAN EENZELFDE BEWIJSVOERING
MOETEN VASTGESTELD WORDEN"'
3° INKOMSTENBELASTINGEN. ]]XTRABELASTING. - SOMMEN BESTEED AAN
DE BETALING VAN BELASTINGEN. - SOMMEN
GEACRT VAN IN DE EXTRABELASTING BELASTBAR·E INKOMSTEN VOORT TE KOMEN.
4° INKOMSTENBELASTINGEN. RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG IN
DE GEWONE BELASTINGEN. - RAMING WELKE
NIET MAG GESCRIEDEN OP GROND VAN DE IN
DE WET VAN 16 OCTOBER 1945 OMSCRREVEN
WET'l'ELIJKE VERMOEDENS, MAAR WEL DOOR
ALS FEITELIJKE VERMOEDENS RET BESTAAN OP
9 OCTOBER 1944 AAN TE RALEN VAN ACTIVA
DIE NAAR AANLEIDING VAN DE IN UITYOERING
VAN DE BESLUITWETTEN VAN 6 OCTOBER 1!J44
GEDANE AANGIFTEN VASTGESTELD WERDEN.
5° INKOMSTENBELASTINGEN. RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. TEKENEN OF INDlCIEN VAN INKOMSTEN UITGEMAAKT DOOR VASTSTELLINGEN SLAANDE OP
EEN ONONDERBROKEN REEKS DIENSTJAREN. VERMOEDENS WELKE GEEN INBREUK UITMAKEN OP RET DOOR DE SAMENGESCRAKELDE
WETTEN GERULDIGD BEGINSEL VAN DE EENJARIGREID DER BELASTING.
G0 OPENBARE SCI-IATKIST. - MINISTER VAN FINANCIEN, BEWAKER EN BEHEERDER
VAN DE SCRA'l'KIST.
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7°

INKOMSTENBELASTINGEN. AANGIFTEN VAN BILJETTEN VAN DE NATIONALE
BANK OVEREENKOMS1'IG DE BESLUITWET VAN
6 OCTOBER 1944. - BIJZONDERE REKENINGEN GEOPEND OP NAAM VAN DE EIGENAARS VAN
NIET GERUILDE BILJE'l'TEN. ELEMENTEN
WAARVAN DE MINISTER VAN FINANCIEN OVEREENKOMS'l'Hi ARTIKEL 57bis VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN J:(ENNIS HEEFT.

go

INKOMSTENBELASTINGEN. RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG OP
GROND
VAN
DE
FEITELIJKE
VERMOEDENS
UITGEMAAK1' DOOR DE AANGIFTE VAN BILJETTEN VAN DE NATIONALE BANK, WAARVAN DE
BELASTINGPLICHTIGE EIGENAAR WAS EN W AARVAN DE MINISTER VAN FINANCrEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 57biS VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN KENNIS DROEG. - WETTELIJKIIEID VAN ZODANIGE RAMING.

1o Om het bed1·ag der in de extmbelasting
belastbare winsten vast te stellen mag
de a(lministTatie, welk oak het bed1·ag
van het geschil weze, alle door hot gemeen recht toegelaten bewijsmicldelen
aanwenclen, behalve de eed (1). (Wet

van 16 october 1945, art. 16.)

zo

Indien cle aanslag in cle extmbelastin.IJ
noodzakelijlc op cle tijclens het belastbaM Ujdperlc behaalde gezamenUjlce inlcornsten moet slaan, ve1·bie(lt echter
geen enlcele wetsbepaling het bestaan
van cl·ie inlcomsten te betvijzen door andere middelen, die aan sommige clie1·
inlcornsten eigen zijn.
3° De. storUngen die gedaan we1·den om
belastingen te betalen wo·rden vermoed
van ·in de ext1·abelast-lng belastbare inlcomsten voo1·t te komen. (Wet van 16 oc-

tober 1945, art. 2, par. 3, litt. c.)
4° Zo de admini.stratie, ten aanzien van
cle gewone belastingen, tle in (le wet
van 16 octobe1· 1945 omschreven tvettez.ijlce vermoeclens als zodanig niet lean
in aamnerking nemen, mag zij integendeel, overeenlcornsUg artilcel 55 van de
samengeschakelcle wetten, om het even
wellce teiteUjlce elementen als teitelijlce
vermoeclens inroepen, en ondm· meer
het bestaan op 9 octobe1· 19# van act·iva
tlie naar aanleicling van cle tloo1· cle
schatplichtige in witvoe1··lng van cle beslwitwetten van 6 octobe1· 1944 geclane
aanuitten vastgesteld werclen (2).
5° Het bij cle samengeschalcelde wetten
(1) Zie verbr., 3 mei 1955 (Bull. en PAsrc.,
1955, I, 956).
(2) Zie verbr., 11 januari en 8 maart 1955
(A1·r. VerbT., 1955, blz. 3M en 582); zie ook
verbr., 26 april en 3 mei 1955 (Bull. en PAsrc.,
1955, I, 932 en 956).
(3) Zie verbr., 4 juli 1950 (Arr. Ve,-b,·., 1950,
blz. 705); 14 juli 1952 (ibid., 1952, blz. 653).

beketfende
de
inlcomstenbelastingen
voorziene beginsel van de eenjarigheid
der belasting, hetwellc aan het in artilcel 111 van de Grondwet vastgelegd beginsel vreemcl is, be let cle administrat'le
niet voor de raming van de belastba1·e
g1·ondslag telcenen of indicWn van inlcomsten in aanmerking te nemen die
door vaststell'ingen, slaande op een ononclerb,·olcen 1·eeks aan de controle der
administratie onclerW01'1JCn dienstja1·en,
aan het licht gebracht werden, en relcening gehottclen met de bedrijfswerlczaamhe·id van cle belanuhebbencle te
verrnoeden flat de niet aangegeven inlcornsten in een zelfcle rnate in cle loop
van elk cler jaren dat rnet die dienstjaren overeenstemt ve'l'lcregen werden (3).
6° De Minister van jinancien is de bewalcer en de behem·clm· van cle openbare
Schatlcist (4).
7° De .ilfiniste1· van jinancWn heett het
recht lcennis te nemen van de krachtens
de a1·tilcelen 4 en volgende van de besl1titwet van 6 october 1944 gedane aanyitten met betrelclcing tot het hottclen
van biljetten van cle Nat-ionale Bank
van Belgie, en heett ande1·zijcls lcennis
van de bijzonde1·e ,·elceningen, op naarn
van de eigenaars van n·iet gerttilde biljetten van cle Nationale Bank ueopend,
ten belope van 60 t. h. geblolclcee1·de
bijzonde·re 1·elceningen 1vaaruit de schuldvorcleringen blijlcen waarvan de openbare Schatlc·ist ten opzichte van tle Nationale Bank hotulster is (5). (Samenge-

schakelde wetten, art. 57bis.)
go Voor het opspo1·en van alle lcrachtens
de belastingenwetten ve·rschuldigde sammen mag cle Staat de inlichtingen in,·oezJen wellce van in october 1944 geclane
aangifte van biljetten voortlcomen, aangez.ien cle aclministratie cl-ie inz.tchtingen
overeenlcomstig artilcel 57bis ontvange11
heett (6).
(BERDOUX, '1'. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
RET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 26 november 1952 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, met betrekking
tot de extrabelasting, afgeleid uit de

Zie nog verbr., 18 mei en 22 juni 1954 (ibid.,
19M, blz. 609 en 693) ; 7 en 14 december 1954
(ibirl., 1955, biz. 238 en 272).
(4) (5) en (6) Verbr., 7 november 1950 en de
conclusies van het openbaar ministerie (Bull.
en PAsrc., 1951, I, 125); 12 december 1950 (A1•r.
Yerbr., 1951, biz. 179).
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de Grondwet,. 1349 van llet Burgerlijk
'Vetboek, 2, paragraaf 3, 3, paragra·af 2,
en 19 van de wet van 16 october 1945, tot
invoering van een extrabelasting op de in
oorlogstijd bellaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, 32, paragraaf 1,
en 55, paragraaf 1, lid 4, van de bij het
lleslui t van 31 .juli 1943 smnengeschakelde
wetten betreffende clC' inkomstenbelastingen, eerste onclercleel, doordat het bestretlen arrest, door een verruimde en dienvolgens onwettelijke toepassing van artikel 32, paragraaf 1, der samengeschakelde wetten, aangenomen lleeft dat het
bedrag der gedurencle llet laatste kwartaal van het jaar 1944 behaalde belastbare
inkomsten, door middel van feitelijke
vermoedens mocht bewezen worden, dan
wanneer de termen zelf van voormeld
artikel 32 deze bepaling op de extrabelasting ontoepasselijk maken, niettegenstaancle artikel 19 van de wet van 16 october 1945, dan wanneer aileen de uitdrukkelijk in de belastingenwet omschreven vermoedens mogen toegepast worden, en clan wanneer de wet geen bepaling van gecleeltelijke inkomsten veroorlooft; tweede onclerdeel, cloordat llet arrest, voor zoveel het Iaat gelclen dat het
llij artikel 2, paragraaf 3; van de wet van
16 october 1945 ingevoerd vermoeclen insgelijks op de aan de gezinsuitgaven en
het kwijten van belastingen bestede sommen weegt, die bepaling schendt, en doordat llet arrest, door vast te stellen dat
de gezinsuitgaven billijk beoordeeld werden, artikel 1349 van het Burgerlijk Wetbock schendt, omdat het aldus erkent
dat de omvang der gezinsuitgaven geen
bekend feit uitmaakt :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat artikel J6 van de
wet van 16 october 1945 uitdrukkelijk
voorschrijft ·dat de administratie, tot bepaling van het bedrag van de belastllare
inkomsten, welk ook het bedrag van het
geschil weze, alle door het gemeen recht
toegelaten bewijsmiclllelen, behalve de
eecl, mag aanwenden;
Overwegende dat, vermits deze bepaling de bestreden beslissing naar recht
rechtvaardigt, in zover deze het bewijs
door feitelijke vermoedens aangenomen
lleeft, het van nut ontllloot is te onderzoeken of bovendien, en gevolglijk ten
overvloede, artikel 32, paragraaf 1, der
san'lengescllakelde wetten al dan niet het
a anwenden· van bedoelde vermoedens toestaat; dat het middel in dit opzicht niet
ontvankelijk is;
Overwegende clat, hoewel de aanslag
nooclzakelijk op lle gezamenlijke tijdens
llet belastbaar tijdperk behaalde inkomsten client te rusten, geen wetsbepaling
echter verbiedt het bestaan van die -inkom-

sten te bewijzen door andere middelen,
die aan sommigen dier inkomsten eigen
zijn;
Dat het middel in dit opzicht naar
recht faalt;
Over het tweede onderdeeel :
Overweg·ende dat, in strijd met de in
het middel geuite onderstelling, het bestreden arrest, om de sommen welke aan
de gezinsuitga ven . besteed werden in de
belastllare inkomsten op te nemen, niet
op llet in artikel 2, paragraaf 3, van cle
wet van 16 october 1945 omschreven wettelijk vermoeden gesteund heeft;
Dat het middel in dit opzicht in feite
niet opgaat;
Overwegende dat naar luid van artikel 2, paragraaf 3, letter a, van de wet
van 16 october 1945, onder meer «om
't even welke stortingen ll geacht worden
van helastbare inkomsten voort te komen;
Dat mitsdien de tot kwijting van de
belastingen gedane stortingen uit kracht
van die bevaling geacllt worden van belastllare inkomsten voort te komen;
Dat het middel in dit opzicht naar
recht faalt;
Overwegende dat de vaststelling dat
de g·ezinsuitgaven naar llillijkheid geraamd werden, de gevolgtrekking is
welke de rechter afgeleid heeft uit bekende feiten die hij opsomt, namelijk de
samenstelling van het gezin, de bedrijfswerkzaamheid en de woonplaats van de
belastingplichtige;
Dat in dit ovzicht het middel, hetwelk
op een onjuiste uitlegging van het arrest
rust, in feite niet opgaat;
Over llet tweede middel, met betrekking
tot de g·ewone belasting·en, afgeleid uit de
schending van de artikelen25, paragraaf 1,
26, paragraaf 3, 32, paragraaf 1, 55, paragraaf 1, lid 4, 57 van de bij llet besluit
van 31 juli 1943 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
en 1349 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede van de bepalingen van de besluiten
van 6 october 1944 en 31 januari 1945, betreffencle de mecledeling aan de Minister
van financHln van de door cle telling opgeleverde g-egevens, eerste ondercleel,
cloordat het bestreden arrest zijn beslissing steunt op de overweging dat niets
belet dat wanneer het de bedrijfsbelasting
gelclt, de activa van een schatplichtige op
9 october 1944 een teken of indicie uitmaken van een hogere welstand dan uit de
aangegeven' inkomsten blijkt, dan wanneer
die activa geen inclicH~n van welstand
uitmaken, van de aarcl van de bij artikel 55, paragraaf 1, alinea 4, der samengeschakelde wetten voorziene indicien,
welke het beheer ontslaan van de last te
bewijzen dat zij van belastbare inkomsten
voortkomen; tweede ondecrdeel, doordat
llet bestreden arrest beslist dat de admi-
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en te vermoeden dat rekening gehouden
met de bedrijfswerkzaamheicl van de belanghebbende, de niet aangegeven inkomsten in een zelfde mate in de loop van
elk cler jaren dat met die dienstjaren
overeenstemt verkregen werden;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat uit het op deze grieveu
in l1et eerste middel verstrekt antwoord
blijkt, dat het arrest geen enkele der ingeroepen wetsbepalingen geschonden heeft;
Over het vierde onderdeel :
Overwegende dat de Minister van
financien, bewaker en beheerder van de
openbare schatkist, het recht heeft kennis te nemen van de krachtens de m•tikelen 4 en volgende van de besluitwet van
6 october 1944 gedane aangiften over het
houden van biljetten van de Nationale
Bank van Belgie, en anderdeels kennis
draagt van de ten name van de eigenaars
van niet gernilde biljetten van de Nationale Bank van Belgie geopende en ten
belope van 60 t. h. geblokkeerde bijzondere rekeningen waaruit de schuldvorderingen blijken waarvan de openbare schatkist ten opzichte van de Nationale Bank
houdster is; dat hij mitsdien tegelijk het
bedrag dier sch ulclvorderingen en de overdragers ervan kent ;
Overwegende dienvolgens dat de administratie van belastingen niet kennis gekregen heeft van de tekenen of indicien
volgens welke zij de belastbare grondslag geraamd heeft, door het uitoefenen
van de haar bij de wetten van 15 en 16 ocOver de eerste twee onderdelen sa- tober 1945 betreffende de extrabelastingen
men :
op de oorlogswinsten verleende onderOverwegende dat, zo, ten aanzien van zoeksmachten; dat de administratie van
de gewone belastingen, de administratie belastingen, welke een der departementen
de in de wet van 16 october 1945 omschre- van de door de Minister van financien lJeven wettelijke vermoedens, als dusdanig stuurde algemene administratie is, overniet in beschouwing nemen kan, zij inte- eenkomstig artikel 57bis van de samengegendecl, overeenkomstig artikel 55 der schakelde wetten de inlichtingen ontvansamengeschakelde wetten, om het even gen heeft die uit de door aanlegger gedane
welke feitelijke elementen als feitelijke aangifte van biljetten bleken; dat de Staat
vermoedens mag inroepen, en onder meer die inlichtingen tot opsporing van elke
het bestaan op 9 october 1944 van activa · krachtens de belastingenwetten · verschuldie naar aanleicling van de door de schat- digde som mag inroepen;
Dat geen van de onderdelen van het
plichtige in uitvoering van de besluitwetten van 6 october 1944 gedane aangiften middel kan aangenomen worden;
vastgesteld werden;
Om die redenen, verwerpt de voorzieOverwegende dat het bij de samenge- ning; veroordeelt aanlegger tot de kosschakelde wetten betreffende de inkomten.
stenbelastingen voorzien grondbeginsel van
de eenjarigheiU der belasting, - hetwelk
6 december 1955. - 2° kamer. - Vooraan het in artikel 111 van de Gromlwet zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggeve1·, H. Huyvastgelegd beginsel vreemd is -, de admiGelijlclltidende conclttsie,
nistratie niet verhindert voor de raming .brechts.
van de belastbare grondslag tekenen of in- H. Huybrechts. - GelijlcZuidende concUcien van inkomsten in aamnerking te clnsie; H. Ganshof van der Meersch, adnemen die aan het licht gebracht werden vocaat-generaal. - PZeiter, M. Van Leyndoor vaststellingen, die op een ononder- seele.
broken reeks aan de. controle der admi-

nistratie te recht de belastbare grondslag
over het geheel der vijf oorlogsjaren overeenkomstig artikel 55, paragraaf 1, lid 4,
geraamd heeft, volgens tekenen of indicien
waaruit een hogere welstand dan uit de
aangegeven inkomsten bleek, dan wanneer artikel 32, paragraaf 1, lic11, der samengeschakelde wetten, waar het bepaalt
dat « de belasting ... op de vastgestelde of
vermoedelijke inkomsten van het vorig
jaar gevestigd wordt >>, op het stuk der gewone belastingen het principe van de eenj arigheid der belasting h uldigt, en rl an
wanneer de procedure volgens indicien,
welke op de activa van de belastingplichtige gesteund is en door het arrest,
bij toepassing van artikel55, paragraaf 1,
lid 4, aangenomen werd, volstrekt aan
de materie der gewone belastingen vreemd
is ; derde onderdeel, doorda t het bestreden
arrest, door impliciete bevestiging van
de << belastbaarheid » in de bedrijfsbelasting van de voor het vierde kwartaal van
1944 in aanmerking genomen inkomsten
alsmede van de aan de gezinsuitgaven besteele bedragen, de wet geschonden heeft,
zoals in het eers1;!o onderdeel wordt uiteengezet; vierde onderdeel, doorda t het
bestreden arrest betoogt dat de elementen
van de monetaire telling van october 1944
regelmatig tot inning van de gewone belastingen ter kennis van het bestuur der
directe belastingen gebracht werden, dan
wanneer die elementen aan de Minister
van financien enkel medegedeeld werden
ten einde de inning van een in het vooruitzicht gestelde speciale belasting te verzekeren :
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INKOMSTENBEL.ASTINGEN. -

BEDRIJFS!lELAS'l'INGEN. BEZOLDIGING VAN
EEN COMMISSARIS VAN EEN VENNOOTSCRAP
DIE ZIJN FUNCTlE KOSTELOOS VERVULT MAAR
ALS JlOEKROUDER BEZOLDIGD WORDT. BEZOLDIGINGEN !lEDOELD DOOR ARTIKEL 25, PARAGRAAF 1, 2°, LITT. b, EN AAN DE BEDRIJFSBELASTING ONDERWORPEN,

2°

INKOMSTENBEL.ASTINGEN. _ARl'IKEL 25, PARAGRAAF 1, 2'0 , LIT'!'. b. - BEPALING WAARJll,J

BEDRIJ~'S!lELASTING.

EEN BI.TZONDERE SOOR'l' IlELASTINGPLICHTIGEN
GEMELD WORDT WELKE DIE BJ£LAS'IING OP
GROND VAN RET GEREEL DER VAN DE VENNOOTSCRAP ONTVANGEN JlEZOLDIGINGEN EN UITKERINGEN VERSCRULDIGD 'ZIJN.

3"

INKOMSTENBEL.ASTINGEN.

EXTRA!lELASTING. VERPLICRTING JliJ DE
WINS'rEN DER VENNOO'l'SCRAP DE BEZOLDIGINGEN 'IE VOEGEN DIE DOOR DE VENNOOTSCRAP AAN
Dl£ IN ARTIKEL 25, PARAGRAAF 1, 2°, LI1'T. b
YERMELDE PERSONEN UITGEKEERD WERDEN. V ERPLICHTING REKENING TE HOUDEN MET
R~;<r GEHEEL DIER BEZOLDIGINGEN ZOWEL VOOll
RET BELASTBAAR l'IJDPERK ALS VOOR RET
BEFEREN'l'IETIJDPERK.

1° A·rtilcel 25, pa1·agraat 1, 2°, Utt. b, van
lle samengeschalcellle ~vetten, ve·r van
aUeen lle bezollliyingen te belloelen
w.elke aan lle behee·rlle1·s en contmissa1"issen van een vennootscha]J in £lie hoellaniyheill toegelcenll woraen, met uitsluiUng van lle bezolll·iyingen .~velke lwn
nls aangestelllen £ler vennootschap toegekenll werclen, becloelt oo lc lle bezollli,qingen van een beheenler en vctn een
co·mmissa1"is van een vennootschap ll·ie
zijn fnnct'ie lcosteloos vervult, maa1·
rloo·r de vennootscha1J als boekhoucle1"
bezolcliga wordt.
2° De wil· van ae wetgever is gewees-t cle
in artilcel 25, 1Ja1"aft1'anf 1, 2", Utt. b,
vennelde pe1·sonen tot een bijzoncle·re
soo1·t belastinypUchtigen in cle becl·rljfsbelctsting te malcen, wellce deze beletsUn,q
verschulcligd zijn OJJ gronrl van het yeheel dm· onrlerscheirlen bezolcliyinrten en
1titkeringen well.:e cUe personen van cle
vennootschap ontvangen heb ben.
3° Aangezien de wet van 16 october 194/5
tot invoe1·ing van cle ext·mbelastiny, bij
rt1"t·i7cel 4, pwmyraaj' 5, yelast cle bezolrl'i{Jingen clie cloo·r cle vennootschnp new
cle in art-ilcel 26, 1Jctragnwf 1, 2°, litt. b,
opgesomcle 1Wrsonen toegelcencl wenlen
bi:i cle winsten cler vennootschap te voe,qen, zonde1· een aftrelu toe te stacm,
rlient, voo1· cle veryeUjJ,,inrt vcm cle w·insten ~tit het belastbcuw Ujclpe·rk en ~lit
het 1'efe1·entieUjclperk over beitle tijtlpe,·ken, relcening gehonclen te 1vonlen
met het geheel cler aa.n ae behecnlers

en aan cle comrnissa1·issen 11 it,qekee1·de
be.zoldigingen (1).
(N. V. « E'l'A!lLISSEliiEN'J'S PATURIEAUX ll,
T. IlELGISCIIE S'l'AA'l', li!INIS'l'ER VAN FINANCIEN.)
ARRES'J',

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 december 1952 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 4, inzonderheic1 paragraaf 5, van cle wet van 16 october 1945, tot invoering van een extra!Jelasting op de in oorlogstijd behaalde
exceptionele inkomsten, winsten en baten,
25, inzonderheid paragraaf 1, 2°, letter b,
en 35 van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, 97
van de Grondwet, doordat de bestreden beslissing cle door aanlegster aan
haar boekhouder, de heer Conem, betaalde bezoldigingen bij de winsten uit het
belastbaar tijdperk voegt, onder het voorwemlsel dati deze tot 7, ang·ustns 1941 de
functie van i commissaris van de aanleggende vennootschap zou vervnld hebben,
dan wanneer de beslissing erkent dat
voormelde Conem nooit als commissaris
enige bezoldiging ontvangen heeft, en beslist dat cleze omstandigheid ten aanzien
van de toepassing van artikel 4, paragraaf 5, van de wet van 16 october 1945,
geen gevolgen heeft door aan te nemen dat
alle bezoldigingen van de agenten ener
vennootschap in meerdering van de winsten uit het belastllaar tijdperk komen,
indien die agenten op enig tijdstip, zelfs
kosteloos, functies van beheercler of commissaris in de vennootschap vervuld hebben, dan wanneer cle wet kennelijk bij
de winsten nit het belastbaar tijdperk
alleen de bezoldigingen wil voegen welke
door beheerders en commissarissen bi:f de
naamloze vennootschappen in die hoedanigheid ontvangen werden, en doordat in
de beslissing een tegenstrijdigheid tussen
de motieven schnilt, welke met het ontbreken van motieven gelijkstaat, vermits zij
erkent, enerzijds, dat de boekhonder Conem nooit in de hoedanig·heid van commissaris der vennootschap bezoldigd wenl, en
anderzijds, beslist clat de bezoldigingen
van voormelde Conem bij de winsten nit
het belastbaar tijdperk dienen te worden
gevoegd, omdat hij de ftmctie van cornmissaris vervuld heeft :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, volgens het middel,
(1) Raadpl. yerbr., 29 juni 1954 (111'1'. Verbr,,
1954, blz. 710); 10 mei 1955 (Bull. en PAsrc.,
1955, I, 991) ; 22 november 1955, suprn, blz. 224.
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mtikel 25, paragraaf 1, 2°, letter b, van
de samengeschakelde wetten alleen de bezoldigingen zou bedoelen welke aan de
beheerders en commissarissen van een
vennootschap in die hoedanigheid toege ..
kend werden, met nitsluiting van de bezoldigingen welke hun als aangestelden
der vennootschap uitbetaald werclen, waaruit zou volgen dat ingeval, zoals in onderhavig geval, een commissaris in een vennootschap zijn functie kosteloos vervult.
maar door de vennootschap als boekhouder bezoldigd worllt, deze bezoldiging
slechts nit kracht van letter a van artikel 25, paragraaf 1, 2°, van de samengeschakelde wetten onder de bedrijfsbelasting valt;
Overwegende dat zodanige uitlegr;lm:
van artikel 25, paragraaf 1, 2°, letter b,
niet strookt met de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 13 juli 1930,
waarvan het artikel 19, 1, deze bepaling
in de fisc ale wetgeving ingevoerd he eft;
dat nit die werkzaamheden blijkt, dat
het de wil van de wetgever geweest is de,
in artikel 25, paragraaf 1, 2°, letter 7J,
vermelde personen tot een bijzondere soort
belastingplichtigen in de bedrijfsbelasting
te maken, en dat deze belasting verschuldigd is op grond van het geheel der onderscheiden bezoldigingen en uitkeringen
welke die personen van de vennootsdtap
ontvangen hebben;
Overwegende dat het tot met het dienstjaar 1942 van kracht gebleven artikel 2
van de wet van 20 juli 1931 deze uitleg----glng bevestigt in zover dat artikel slechts
voor de opcentiemen het onderscheid tussen de verdiende bezoldigingen naar gelang van hun bron toestond;
Overwegende dat de wet van 16 october
1945 tot invoering van de extrabelasting,
bij artikel 4, paragraaf 5, gelast voor-·
melde bezoldigingen bij de winsten der
vennootschap te voegen zonder een aftrek
toe te staan; dat, blijkens de. voorbereidende werkzaamheden van deze wet, wat
de naamloze vennootschapven betreft, er,
voor de vergelijking van de winsten nit
het belastbaar tijdperk en nit het refe.rentietijdperk, voor beide tijclperken met het
geheel der aan de beheerders nitgekeerde
hezoldigingen rekening client gehouden te
worden·
Waar~1it volgt dat artikel 4 van de wet
van 16 october 1945 en inzonderheid varagraaf 5 van dat artikel, vreemd is aan
de bepalingen van artikel 1 van het besluit van 22 september 1941, waarbij door
toevoeging van een paragraaf 3lJis, rmragraaf 3 van artikel 35 der samengeschakelde wetten gewijzigd werd; da t die beImlingen derhalve in onderhavig geval
geen toepassing knnnen krijgen;
Dat het eerste onderdeel van het midllel
naar recht faalt;
Over het tweede onderdeel
YERBR.,

1956. -
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Overwegende dat nit het op het Eerste
ondercleel van het middel verstrekt antwoorc1 blijkt, da t het niet tegenstrijdig is
vast te stellen, enerzijds, dat een commissaris iii een naamloze vennootschap
zijn functie kosteloos vervult, en anderzijds, dat de onderscheiden bezoldigingen
welke die commissaris als boekhonder der
vennootschap genoten heeft krachtens cte
artikelen 25 der samengeschakelde wetten
en 4, paragraaf 5, van de wet van 16 october 1945 in de winsten van het belastbaar tijdperk behm·en te worden begrepen;
Dat dit onderdeel van het middel in
feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
G december 1955. -

2" kamer. -

rom·-

zitter. H. Gironl, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux.
Gelijlcluiclende oonclu.sie, H. Ganshof

van der Meersch, advocaat-generaal.
Pleite1·, H. Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.

BEDRI.JFSBELASTINGEN. WETTEN SAMENGESCHAKELD BI.T BESLUIT VAN 31 JULI 1943,
ARTIKEL 35, PARAGRAFEN 3 EN 3bis. BEPALINGEN WELKE ALS VOORWERP HEBBEN HE'l'
EELASTINGENREGIME TEN OPZICHTE VAN ZEKERE
VENKOO'l'SCHAPPEN TE YERSTERREN.
~

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELAS'l'ING. WERKENDE VENJ\'0TEN VAN EEN COO.PERATIE\'E VENNOOTSOHAP.
VENNO'l'EN WELKE GEHOUDEN ZIJN DE BEDRIJFSBELASTING TE KWr.JTEN OP DE BEZOLDIGINGEN DIE HUN DOOR DE YENN001'SOHAP
UITGEKEERD WORDEN.

1 o De lJij het lJeslu.it vcm 22 septemlie·r
. 1941 in cle wetgeving ingevoenle lJepalingen van paragraten 3 en 3bis van artilcel 35 der samengesohalcelde wetten van
31 juli 1943 heblJen enlcel tot voorwe1-p
gehacl, om aan cle steeds stijgencle openbare ·witgaven het hoofrl te kunnen lJieclen, het lJelastingen1·egim.e te versterken
ten opr~ichte van zeke·re vennootsohappen, ivaat·oncler de coozJe1·aUeve ven_nootschappen, door zelcere uit_qelceerde
winston in hoofcle van de vennootsohap
aan cle lielasting te onclerwe1·pen, evennls z·ullcs voor cle gereserveercle winston
geschieclt.
2° De werlcencle vennoten in een cooperntieve vennootschnp zijn gehouden de bed·r-ijfsbelastin(! te lJetalen op de be.zolcligingen d·ie zij vamvege cle vennootschap
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ontvangen hoewel d-ie bezold.igingen oolc
in hoofde van die vennootschap belastbaar zijn (1). (W etten betreffende de

inkomstenbelastingen, · samengeschakeld
bij besluit van 31 . juli 1943, art. 25,
par. 1, 1", en 35, par. 3 en 3bis.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. PL\.GET; PIAGET, T. :MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HEJ'l' HOF ; - Gelet op het bestreden
. arrest, op 2 november 1953 gewezen door
bet Hof van beroep te Brussel;
Overwegende clat de tegen dezelfde bes1issing gerichte voorzieningen samenhangend zijn;
I. Over de voorziening van de Staat :

de bedrijfsbelasting de natuurlijke of
rechtspersonen aanmerkt die in Belgii\ de
in artikel 25, paragraaf 1, 1 o, derzelfcle
wet ten vermelcle inkomsten genieten; dan
wanneer tlit artikel dat niet bij het besluit
van 22 september 1941 gewijzigd werd, de
inkomsten slechts naar gelang van hun
herkomst belastbaar verklaart; dan wanneer de belastlngplichtige, nit kracht van
artikel 35, paragraaf 1., lid1, van dezelfde
wetten, de belasting op het geheel zijner
in artikel 32, paragraaf 1, omschreven
jaarlijkse inkomsten schulclig is; dan wanneer artikel 35, paragrafen 3 en 3bis, hetwelk van bovengemelcl artikel 31., paragraaf 1 afwijkt, uitsluitend betrekking
heeft ov de vennootschappen op aanclelen,
de cooperatieve vennootschappen en de bed.rijven die de vorm van verenigingen zonder winstoogmerk aang·enomen hebben,
als belastingplichtig·e van de in bu~1
hoofde te vestigen belastingen ; en dan
wanneer tenslotte ten gunste van een deelgenoot ~n een cooperatieve vennootschap
geen under stelsel tot beperking van cle
aanslag ingevoerd is dan het bij artikel E\3,
paragraaf 1., 5°, van dezelfde wetten bepaald stelsel met het oog op het heffen
van provinciale of gemeentelijke opcentiemen (welke stof vreemd is aan als
hoofdsom· verschuldigde bedrijfsbelasting,
de enige in onderhavig· geval betwiste belasting) :

Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 25, paragraaf 1, 1°, 31, paragraaf 1, letter a, 32, paragraaf 1, 35, paragraaf 1, lid 1, 35, paragrafeil 3 en 3ll'is, en
83, paragraaf 1, van cle bij besluit van
31 jnli 19 W samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, geldig
verklaard bij de besluitwet van 5 mei
1944, en ''oor zoveel als nodig, van dezelfde bij het besluit van de Regent van
15 jannari 194S samengeschakelde bepalin-·
gen, en van de at·tikelen 2 en 7 van het bij
Overwegencle {lat nit de vaststellingen
de besluitwet van 5 mei 1944 g·eldig ver- van het bestreden arrest blijkt dat verklaarcl beslnit van 31 juli 1943, betreffende weerder Piaget, ofschoon hij betwistte bede nationale crisisbelasting, en voor zoveel lastingplichtige van de bedrijfsbelasting
als noclig, van dezelfcle bij het besluit van en van de nationale crisis];elasting te zijn,
de Regent van 15 januari 124S samenge- over clienstjaar 1.947, hetwelk op de inkomschakelcle bepalingen, tloordat het bestre- sten over 1.946 slaat, een netto-inkomen
den arrest, na geacht te hebben dat de van 135.0Cli frank zijnde de opbrengst van
door Piaget als werkend vennoot verkre- zijn bedrijvigheicl als werkend vennoot in
gen baten niet in artikel 25, paragraaf 1, een cooperatieve vennootschap aangegeven
1", der samengeschakelde wetten becloeld heeft;
zijn, om de reden c1a t deze wets11epa ling
Dat het arrest bij zijn dispositief beenkel betrekking zou hebben op de door
om 't even welke nijverheids-, handels of slist tlat venyeercler enkel aan de bedrljislandbouwbedrijven behaalde winsten, met lJelasting en aan de nationale crisisbelasinbegrip van de winsten wegens de per- ting op voormelde inkomsten m:clerworpen
soonlijke arbeid der deelgenoten in de bur- is in de mate clat bewuste inkomsten
gerlijke of handelsvennootschappen welke niet reeds in hoofcle der vennootschap
een rechtspersoonlijkheicl bezitten, die on- aangeslagen werden, dat het zijn beslisderscheiden van die der cleelgenoten zijn, sing hierop steunt dat, naar luid van paen clat clienvolgens in voormelcl artikel ai- ragrafen 3 en 31Jis van artikel 35, van de
leen cle exploiterende vennootschap be- samengeschakelde wetten van 31. juli
doeld is, de betwiste aanslagen vernietigt 1943, die inkomsten, ofschoon uitgekeerd,
in de mate dat zij de bij de bepalingen rechtstreeks in hoofde van de vennootvan artikel 35, paragraaf 3bis, der samen- schap belastbaar zijn, en dat artikel 25,
geschakelde wetten betreffende de inkom- paragraaf 1, 1°, van clezelfde wetten enkel
stenbelastingen vastgestelde grenzen te de winsten van om 't even welke nijverbuiten gaan, dan wanneer artikel 31, parn- heids-, handels- of landbouwbedrijven begraaf 1, letter n, als belastingplichtige in doelt met inbegrip van de winsten wegens
de persoonlijke arbeid der deelgenoten in
de vennootschappen welke een rechtspersoonlijkheid onclerscheiden van die der
(1) Raadpl. verbr., 23 november 1948 (Ar•·.
cleelgenoten bezitten ;
Yerb1·., 1948, biz. 582); 3 mei 1949 (ibid., 1949,
biz. 297) ; 2'! mei 1955 (ibirl., 1955, biz. 799).
Overwegende dat voormeld artikel 25,

-275paragraaf 1, 1 o, zich ertoe IJeperkt de
soorten « inkomsten ll aan te wijzen welke
de bedrijfsbelasting op grond van hun
o01·sprong treft; dat in artikel 31 van dezelfde wetten, door de vermelding onder
meer onder letter a van paragraaf 1 van
diegenen die in Belgie de in artikel 25
aangeduide inkomsten « genieten ll, de natuurlijke personen, rechts- of andere personen aangecluid worden die, in principe,
de bedrijfsbelasting « verschuldigd ll zijn;
Overwegende dat de in de wetgeving bij
llet besluit van 22 september 1941 ingevoerde bepalingen van paragrafen 3 en ·
3bis van artikel 35 van de samengeschakelcle wetten van 31 jnli 1943, enkel tot
voorwerp gehad hebben Iiet belastingenregime ten opzichte van zekere vennootschappen, waaronder de cooperatieve vennootschappen, te versterken door zekere
uitgekeerde winsten in hoofde van de vennootschap aan de belasting te onderwerpen, evenals zulks voor de gereservee~·de
winsten geschiedt; dat tot die wijzigingen
besloten werd ten einde nieuwe geldmiddelen te bekomen om aan de stijging der
openbare uitgaven, welke met de vermindering der belastbare materie gepaard
ging, het hoofd te bieden; dat dit doel niet
zou bereikt geworden zijn indien de genomen bepalingen impliciet een vrijstelling
met zich hadden gebracht van de belasting
op de winsten die waren nitgekeerd geweest ten behoeve van degenen clie de verkrijgers ervan waren, en derhalve de belastingplichtigen, naar luid van artikelen 31, paragraaf 1, letter a, en 35, paragraaf 1, 1 o, van dezelfde samengeschakelcle
wetten;
Dat eruit volgt dat het besluit van
22 september 1941 de werkende vennoten
in een cooperatieve vennootschap niet vrijgesteld heeft van de belasting welke zij
clienden te kwijten op de inkomsten die
zij op grond van hun bedrijvigheid in
voormelde vennootschap genoten;
Overwegende dat deze interpretatie bevestigd wordt : 1° door het besluit van
12 mei 1942 hetwelk, bij artikel 4, het
artikel 83, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten aanvult door daarin onder het 5° een bepaling te voegen welke
rekening hondt met het feit dat onder
meer de werkende deelgenoten in een
cooperatieve vennootschap tegelijk met de
vennootschap ten dele de bedrijfsbelasting
op de door hun werkzaaml1eid in de vennootschap opgeleverde winsten verschuldigd zijn; 2° door de wet van 15 april1952,
welke, gelet op het feit dat, onder het bij
llet besluit van 22 september 1941 ingevoerd fiscaal regime, de aan de werkende
vennoten in een cooperatieve vennootscllap
nitgekeerde inkomsten gedeeltelijk twee
nmal in de bedrijfsbelasting en in de nationale crisisbelasting, eerst in hoofde van

de werkende vennoot en vervolgens in een
zekere mate, in hoofde van de vennootschap, belast werden aan de cooperatieve
vennootschappen die in hoofdzaak nit werkende vennoten samengesteld zijn toestaat
de gedeeltelijke herziening van voormelcle
aanslagen over het dienstjaar 1946 te lJekomen;
vVaaruit volgt dat het bestreden arrest
de in het middel aangecluide wetsbepalingen geschonden heeft;
II. Over de voorziening van Maurice
Piaget :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de aan de akten te hechten
bewijskracht en van artikel. 55, paragraaf 1, der samengescllakelde wetten,
doordat het arrest beslist dat de contraleur van belastingen geen verplicllting had
een bericht van wijziging aan de belastingpliclltige te zenden, dan wanneer aanlegger als in de bedrijfshelasting belastbaar inkomen « 1,1iets JJ aangegeven had en
het hedrag van zijn bedrijfsin:komsten
slechts met het oog op het vestigen van
de aanvullende personele belasting aangeduid had :
Overwegende dat, in zover het de schending van de aan de akten te hechten bewijskracht inroept, zoncler de wetsbepaling aan te <1niden welke zou geschonden
geworden zijn, bet milldel niet naar genocgen van recht met redenen omkleed is
en derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het bestreden arrest,
de inlloud van <le door aanlege;er op 2S november Hf47 ingediende aanglfte in de belastingen jnist weergeeft en vaststelt dat
aanlegger in raam VIII van het formulier betreffende cle belasting op cle bedrijfsinlwmsten, een netto-inkomen van
135.037 frank opgegeven had, waarbij hij
echter de melding voegde dat hij naar
recht noch cle beclrijfshelasting, noch de
nationale crisisbelasting op die som verschuldigd was;
Overwegende dat artikel 55, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
slechts llet zenden van een bericht van
wijziging oplegt wanneer de administratie
het aangegeven « inkomstencijfer ll meent
te moeten wijzigen, en niet wanneer, zoals
in onderhavig geval, cle administratie, het
inkomstencijfer aannemend, enkel in
strijd niet de aangifte van de schatplichtige acht, dat die inkomsten naar recht
in zijnen hoofde helasthaar zijn;
Dat dit ondercleel van het middel naar
recht faalt;
Over het tweecle middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de_
Grondwet, en 35, paragrafen 3 en 3bis,
van de samengeschakelde wetten van
31 juli 1943, doordat het arrest een tegen-

-

276

strijdigheid inhouclt in zover het, na de
onwettelijkheicl van de aanslag aangenomen te hebben, clesniettemin die aanslag
slechts gecleeltelijk vernietigt, en doordat
die beslissing tegen de in het middel aangeduide bepalingen van de samengeschakelde wetten inclruist :
Overwegende dat het bestreclen arrest,
na in zijn motieven aanleggers stelling
welke tot totale vernietiging van de aan. slngen strekte, gegroml te hebben verklaard, bewuste annslagen slechts ver:ilietigt in de mate clat zij de bij paragraaf 3bis van artikel 35 van de snmengeschakelde wetten bepaalde grenzen te boven gaan;
Dat het eerste onderdeel van het micldel
gegrond is en dat het tweede gevolglijk
geen belang meer heeft ;
Om die reclenen, voegt de onder nrs 1544
en 1553 op de algemene rol ingeschreven zaken; verbreekt het bestreden arrest, behnlve in zover het verklaart dat
(le betwiste aanslagen regelmatig binnen
de wettelijke termijnen op het kohier gebracht werclen, en in zover het ann de
partij Piaget akte ervan geeft dat zij het
voorwerp van haar beroep v66r het Hof
van beroep beperkt heeft; beveelt (lat
melding van onclerhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroonleelt de
partij Maurice Piaget tot de helft der kosten en cle Staat tot de wederhelft; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
6 december 1955. - 26 kamer. - Voo?·zitttw en vcrslctggever, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - GcU.ilcl·niclcnclc concl1ts·ie, H. Ganshof van ~ler
Meersch, advocaat-generaal. - Plcitcrs,

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

TRA'l'IE AAN BELANGHEBBENDE RET CIJFER
DOE'f KENNEN DAT ZIJ VOORNEMENS IS IN DE
PLAATS VAN DIT VAN DE AANGIF'l'E TE STELLEN.
BERICHT DAT DE REDEN DER WIJZIGINGEN
OPGEEFT EN DAT DE BELASTINGPLICRTIGE IN
MOG-ELIJKREID STELT ZIJN OPMERKINGEN NAAR
VOREN TE BRENGEN. vVETTELIJKHEID.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN. -

RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. GEZINSUITGAVEN. TEKENEN OF INDICIEN VAN WELSTAND WELKE TOT RET RAMEN
VAN DE BELASTBARE GRONDS'LAG KUNNEN DIENEN.

4°

INKOM:STENBELASTINGEN. -

EXTRABELASTING. BELAS'l'BARE INKOMSTEN VAN RET LAATS'l'E KWARTAA'L VAN HE'r
JAAR 1!J44. lNKOMSTEN WELKE OP GROND
VAN RET GEMIDDELDE .VAN DE EERSTE ZEVEN EN
VIJFTIG MAANDEN VAN DE JAREN 1!J40 TOT 1944
KUNNEN BEPAALD WORDEN.

1 o Doo·r tc bcpalcn clat cle aclminiskatic
als bclastinggronclslag het cijfcr cler
aangegeven inkomsten necrnt, tcnzij zij
clat cijfc·i" onj-nist bevinclt, brcngt artiT.;cl 55, parag,·aaf 1, van lle sarnengeschalcclclc wctten voo1· cle aclministratie
rle ·uerpl-ichting niet melle, in clie stancl
van rle proceclure, het bewijs van rlie
onj-uistheicl te leve1·en (1).

2° Is wettelijlc en gemotiveenl in lle zin
•uan lle wet het be·richt waa1·bij lle aclministratie, na een rtangifte onjltist bevonclen te hebben en na geoorcleelll te
hebben ze ten opzichte vari het cijfe,·
cle1· rtangegeven inkomsten te moeten
wijzigen, aan lle belanghebbenrle het cijfer rloet lcennen clat zij voornemens is
in lle piaats van llit van cle aangifte te
stellen en cle ,·eclen vermelllt van cle verbete?"ingen, nla~ts rle belastin_qpl'ichtige
in cle mogelijlcheicl stellenll zijn opmerlcingen naa1· voren te b1·engen (2). (Samengeschakelcle wetten, art. 55, par. 1.)

3° De gez·insuitgaven, wellce oolc lwn be-
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KAMER.-

6 december 1955

1° INKOMSTENBELASTINGEN.
RA:!<UNG VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.
AANGIFTE. 0NJUIST BEI'Oli'DEN AANGIFTE.
GEEN VERPLICHTING VOOR DE ADMINISTRATIE, IN DEZE STAND VAN DE PROCEDURE, HET
BEWIJS VAN DIE ON-JUISTIIEID 'l'E LEVERE:'<.

INKOMSTENBELASTINGEN.

2°

'VIJZIGING VAN EEN ONJUIS'r BEVONDEN AANGIFTE. BERICR'l' WAARBIJ DE ADMINIS-

(1)
1937,
(2)
1936,

Zie verbr., 20 april 1937 (B,ll. en PAsrc.,
I, 120).
Zie verbr., 9 maart 1936 (B,ll. en PAsrc.,
I, 179); 3 mei 1955 (A1-r. Ve1·br., 1955,

rlrag weze, maken een inll·icie 1tit van
het bestaan van cle inlcornsten floor miclrlel waa1·van Z'ij geclaltn werrlen en le~m
nen lllts gebe-urlijlc met anrle1·e gegevens
clienen als gronllslag van het ramen van
rle be last bare gronrlslag, 1wa1· telcenen
en inclicien, overeenkornstig art-ilcel 55
vnn cle samengeschalcelcle wetten (3).

4° Het hot van bcroep mag tot bepaling
van rle ·in rle emt1·abelasting belastbMe
[/ronrlslng cle sarnenstelling van lle uerl-urenrle het laatste lcwrt~·tanl van het
,iaar 1944 verkregen inlcomsten vaststelblz. 734); 25 october en 16 november 1955,
supm, blz. 136 en 201.

(3) Verbr., 2 en 30 maart en 11 mei 1951
(A1T. J1erb1·., 1954, blz. 447).

-277!en op g1·ond van de doo1· het gemiddeZde
van de eerste zeven en vijftig maanden
der jaren 1940 tot 1944 opgeleverde feitelij lve verrnoedet~s (1) .
(DE BAISE, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN cFINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 januari 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest geen
antwoord verstrekt heeft op een conclusie van aanlegger, welke in de vorm van
een ilota nedergelegd werd en beoogde
in het geval de ministerH\le omzendbrief
van 31 mei 1950 te doen toepassen :
Overwegende dat uit de stukken waarop het hof acht vermag te slaan niet
blijkt dat aanlegger in regelmatige conclusies een ministerHHe omzendbrief zou
ingeroepen hebben; dat het middel in
feite niet opgaat;
·
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 55 .van de samengeschakelde wetten, doordat het hof
van beroep beslist dat de taxerende ambtenaar de onjuistheid der aangifte niet
behoeft aan te tonen, en dat het bericht
van wijziging genoegzaam gemotiveerd
is wanneer het de redenen van de in het
uitzicht gestelde wijziging aanduidt, zodat de schatplichtige in de mogelijkheid
gesteld is besprekingen met de fiscus aan
te knopen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat artikel 55, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten be]malt dat cle ad.ministratie het cijfer
van de aangegeven mkomsten als belastinggrondslag neemt, tenzij zij dat cijfer
onjuist bevindt;
Dat dit erkennen van de onjuistheid
der aangifte in die stand der procedure
voor de administratie geen verplichting
medebrengt het bewijs van die onjuistheid te leveren;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat artikel 55 van de samengeschakelde wetten aan de administratie de verplichting oplegt aan de belanghebbende het bedrag kenbaar te rnaken dat zij voornemens is in de plaats van
(1) Verbr., 29 juni 1954 (A1-r. Jlerbr., 1954,
biz. 711); nota 1 onder verbr., 21 december
1954 (Bull. en PASIC., 1955, !, 406).

dat der aangifte te stellen, en tevens de
redenen te ·vermelden welke, naar haar
mening, « deze verbetering wettigen >>;
waaruit volgt dat het bericht hetwelk de
reden van de aan de aangifte toegebrachte
verbeteringen vermeldt en de schatplichtige in de mogelijkheid stelt zijn opmerkingen naar voren te brengen, naar h.et
vereiste van de wet gemotiveerd is;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat in het onderhavig geval, de
berichten van wijziging « de feiten en de
redeneringen van de administratie vermelden welke, volgens haar, de belastbare bedragen verantwoorden »; dat het
hof van beroep uit d~e vaststellingen
heeft kunnen afieiden dat de berichten
wettelijk gemotiveerd waren;
Dat het tweede onderdeel van het middel niet kan aangenomen worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
scheriding van de artikelen 26, lid 3, en
55 van de samengeschakelde wetten, doordat het hof van beroep, ofschoon het de
uitgaven welke aanlegger aan het onder~
houd van zijn gezin besteed heeft als normaal beschouwt, die uitgaven evenwel in
aanmerking genomen heeft als indicie
van een hogere graad van welstand dan
uit de aangegeven inkomsten blijkt, om
de reden dat zij, samen met andere door
de andere niet aftrekbare uitgaven en
door de activa op 9 october 1944 opgeleverde indicH)n, op een Ievenswijze buiten verhouding met de aangegeven inkomsten wijzen, dan wanneer uit de door het
hof van beroep in aanmerking genomen
cijfers blijkt dat, zelfs rekening gehouden met de gezinsuitgaven, de in de extrabelasting belastbare grondslag slechts
15.878 frank bedraagt :
Overwegende dat de gezinsuitgaven,
welk ook hun beclrag weze, een indicie uitmaken van het bestaan van de inkomsten
door middel waarvan zij gedaan werden,
en dus gebeurlijk met andere gegevens
als grondslag kunnen dienen tot het ramen van de belastbare grondslag naar
tekenen of indicHln, overeenkomstig artikel 55 van de samengeschakelde wetten;
Overwegende dat de waarde der vermoedens welke de tekenen of indicH)n opleveren tot de souvereine beoordeling van
de rechter over de grond behoort;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het vierde middel, afgeleid nit cle
schending van de artikelen 2 van de wet
van 16 october 1945 en 55 van de samengeschakelde wetten, doordat het hof van
beroep aanneemt dat het gemiddelde van
de winsten over de zeven en vijftig eerste maanden van de jaren 1940 tot 1944
een genoegzaam vermoeden uitmaakt
van de winst over de laatste drie maanden van het j aar 1944, en beslist dat a an-

-

278 '-

legger het tegenbewijs niet bijgebracht
heeft, dan wanneer de wet van 16 october
19±5 voor het laatste kwartaal vim het
jaar 1944 generlei vermoeden invoert ten
behoeve van de administratie op welke
derhalve de bewijslast van het bestaan
en het bedrag der inkomsten blijft rusten:
Overwegende dat, in de onderstelling
tlat, zoals het middel het betoogt, geen der
in paragraaJ' 3 van artikel 2 van de wet
van 16 octob.er 1945 omschreven vermoedens op het laatste kwartaal van het
jaar 1944 toetmsselijk is, daaruit evenwel
niet zou volgen dat de administratie de
samenstelling van de gedurende dat
kwartaal verkregen inkomsten niet zou
kunnen bewijzen door feitelijke vermoedens waarvan de schatplichtige de bewijskracht kan betwisten;
Overwegende clat de rechter over de
grond in het onderhavig geval beslist dat
het gemiddelde der voorheen verkregen
winsten een « genoegzaam ll vermoeden
oplevert, en juist claardoor aanduidt dat
het geen wettelijk vermoeden geldt;
vVaaruit volgt dat het middel op een
onjuiste uitlegging van het bestr.eden arrest rust en derhalve in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
G december 1955. - 2e kamer. - Voo1·zitter, H. Giroul, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux.
- Gelijlclu-idende oonolttsie, H. Ganshof

van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Verhelst (van de Balie
bij het Hof van beroep te Brussel) en
Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.

BEROE? TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR. HOF VAN BEROEP DA'l', OM EEN AANSLAG TE NIET TE DOEN, OP DE BESLISSING VAN
DE DIRECTEUR DER BELASTIKGEN S'lEUNT ZONDER ZELF RET -BESTAAN VAN DE BELASTINGSCHULD TE BEOORDELEN. 0NWETTELIJKHEID.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.

ScHENDING VAN HET AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD GELOOF. HOF VAN BEROEP
DAT VERKLAAR'l' DAT DE BESLISSING VAN DE
DIRECTEUR GEEN ENKEL GEMEENRECHTELIJK
BEWIJSMIDDEL AAl\VOERT OM DE AANVULLENDE
AANSLAGEN TE RECHTVAARDIGEN. BESLISSING WELKE DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 55
DER SAMENGESCHAKELDE WE'l'TEN INROEP'l', SOHENDING VAN DE BEWIJSKRAOHT DIE AAN
DE DIRECTORIALE BESLISSING 'fE HECHTEN IS.

1 o Is ontvettelijlc ae beslissing waarbij
het hot van be1·oe]J, zoncler zelf het bestaan van lle belastingsohttld te be001'clelen, zoals het zijn plioht is, binnen de
f!'renzen vnn zijn lcennisneming en valgens lle 1·egelmatig overgelegde elerne?tten, stmmt op lle beslissing van lle di·reotem· rle1· belastin,qen om rle aanslag
te vemietigen (1).

2° Doo1· te verlcla1·en dat lle direoteur in
z·ijn beslissing geen gerneenreohtelijlc
bewijsmiclllel ter reohtvaa1·diging van
fle aanmcllende aanslagen voorstelde,
dan wanneer cle beslissing cle toepas-.
sing van a1·tikel 55 der sarnengesohal<elrle wetten inTieJJ, mislcent het hof
van be·roep waa1·b·ij het verhaal tegen
clie beslissin{f aanhanrtig is, rle bewijslcnwht llie
ann te heohten 1-s.

er

(BELGISCHE

STAA'l',

MINISTER

YAN

FINANCIEN,

'f. KRIVINE.)

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 december 1954 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, 1316 tot 1332 en 1349 tot
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 2, paragraaf 3, en 15, 16 en 19 van de wet van
16 october 1945, tot invoering van een
extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde c~xceptionele inkomsten, winsten
en baten, van de artikelen 55, paragraaf 1,
65, 66 en G7 van de bij koninklijk beslnit
van 12 september 1936, en voor zoveel als
nodig, bij de besluiten van 3 juni 19H en
31 juli 1943 en bij het besluit van de Regent van 15 jannari 1948 samengeschakeltle wetten betreffemle de inkomstenbelastingen, alsmecle van de artikelen 2 en
7 van de besluiten van 16 jnni 1941 en
31 juli 19±3, en 2 en 6 van het beslnit van
de Regent van 16 januari 1948, betreffende
de nationale crisisbelasting, doordat het
bestreden arrest de aanvnllende aanslagen, wam·toe de directenr in de betwiste
beslissing overging en welke geg-rond zijn
op vermogensaccressen die de administratie slechts na de 1 e jannari 1950 doen gelden heeft, vernietigt om de reden dat de
administra tie niet ontvankelijk is om na
1 januari 1950 van het wettelijk vermoeden gebruik te maken (artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 october 1945)
en zij geen gemeenrechtelijk bewijsmiddel voorstelt om te bewijzen dat de door
haar aangevoerde bijkomende inkomsten
(1) Zie verbr., 8 maart, 31 mei en 7 juni
1U55 (A_,·r. Yerbr., 1955, blz. 582 en 829).

-279belastbare inkomsten uitmaken, dan wanneer, zoals uit de beslissing van de directeur blijkt, de administratie geen gebruik
van het vermoeden (artikel 2, paragraaf 3)
gemaakt heeft, maar, om te bewijzen dat
die vermogensaccressen van belastbare inkomsten voortkwamen, bij toepassing van
artikel 55 der samengeschakelde wetten
uitsluitend een andere wijze van bewijslevering aangewend heeft :
Overwegende dat, na vastgesteld te bebJien dat verweerder tijdens de belastbare
tijdvakken herhaaldelijk effecten voor een
totale waarde van 928.052 frank gekocht
heeft, aankopen waarvan de administratie
op het tijdstip van de aanslag geen kennis
droeg, de directeur der belastingen in zijn
beslissing van 3 october 1952 de aanslagen
in de extrabelasting en in de gewone belastingen over dienstjaren 1941 en 1942
door het vestigen van aanvullende aanslagen verbetert; da t bij zijn beslissing
hierov steunt dat deze nieuwe elemE'nten
tekenen of indicien nitmaken van een bogere grand van welstand dan nit de belaste inkomsten blijkt;
Overwegencle dat bet bE'streclei' arrest,
na wettelijk verklaard te bebben dat de
administratie vanaf 1 januari 1950 niet
meE'r ontvankelijk was om van cle in artikel 2, Jl:l.l'agraaf 3, van de wet van 16 october 1945 omschreven wettelijke vermoedens gebruik te maken, de vernietiging
van de aanvnllende aanslagen recbtvatlrc1igt, door enkel te steunen op bet feit
dat (( cle administratie geen gemeenreclltelijk bewijsmiddel voorstelt om te bewijzen dat de door haar aangevoerde bijkomende inkomsten belastbare inkomsten
uitmaken ll;
Overwegende dat het bof van beroev,
zonder zelf, zoals het zijn plicht was, het
bestaan van de belastingscbuld te l::E'oordelen, binnen de grenzen van zijn kennisneming en volgens de regelmatig overgelegde elementen, om de aanslagen te
vernietigen, steunt op bet geschrift dat
de beslissing van de directeur der belastingen uitmaakt; dat, waar het verklaart
dat die beslissing geen gemeenrechtelijk
bewijsmidde1 voorstelde, dan wanneer zij,
ter rechtvaardiging van de aanvnllende
aanslagen, de toepassing van artikel 55
van de samengescbakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen inriep, het
bestreuen arrest, aldus de aan die beslissing te hechten bewijskracht miskend
heeft en de in bet middel aangednide
wetsl1epalingen geschonden heeft; dat het
middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het l1estreden arrest voor zoveel het de aanvullende
aanslagen welke in de gewone belastingen
op bet kohier werden gebracht over het
dienstjaar 1952, bij navordering van rechten over 1941 en 1942, onder de artike-

len 43.221 en 43.222 en in de extrabelasting
over dienstjaar 1952, onder artikel 5.059,
vernietigt, voor· zoveel het de teruggaven
met betrekking tot die aanslagen gelast
en het over de kosten beslist; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gecleeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerder tot de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar bet Hof van
beroep te Luik.
6 december 1955. - 2e kamer. - Foorzitte1' en ve1'sla[Jgeve1·, H. Gil'oul, raads-

heer waarnemend voorzitter. - Ge!ijklnidende oonolttsie, H. Ganshof van der
Meersch, advocaat-generaal. - Pleite1·s,
HH. Van Leynseele en De M:ey (deze
laatste van de Dalie bij het Hof van beroev te nrussel.)
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VERKOOP. -

VERKOOP OP PROEF.- VERKOOP OP YOORWAARDE DAT DE VERKOCHTE
ZAAK AAN DE OVEREENGEKOMEN BESTE"MMING
YOLDOET.

De verkoop op proef 'is een verl"oop gedaa.n op voonvaarde dnt de verl"ochte
za-alc aan cle overeengekornen bestemnving voldoet. (Burg. Wetb., art. 1388.)
(ALHADE~'F, ~·. BEEK.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 maart 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Leopoldstad;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 20, lid 3, van
de wet van 18 october 1908 op het beheer
van Belgisch Congo, alsmede van de artikelen 66, 68, 69, 72 tot 75, 79, 80, 19_7, 263,
265 en 269 van hoek III van het Congolees Durgerlijk Wetboek (decreet van
30 juli 1888), doordat het bestreden arrest ten om·echte aan aanlegger zijn vordering tot betaling van de prijs van de
litigieuze koelkast ontzegcl heeft en, de
door verweerder ingestekle tegeneis toewijzend, aanlegger veroordeeld heeft om
becloeld toestel te cloen wegnemen, doordat bet arrest, om aldus te beslissen,
steunt, enerzijds, op het feit clat ten
hoogste een (( verkoop op proef ll tot stand
gekomen is ten aanzien van het betwist
toestel tussen partijen en, anderzijds, op
de althans impliciete vaststelling dat,
toen het beproefd wercl, het toestel ongeschikt zou gehleken zijn voor het gebruik
waartoe de koper het bestemcle, maar

-280zonuer er evenwel op te wijzen dat het
lleweerdelijk niet voldoend karakter van
voormelde proef ter zake, uit olljectieve
elementcn zou lllijken welke gelleurlijk
door de rechter kunnen gecontroleerd worden, dan wanneer, op het stuk van verkoop op proef, opdat de voorwaarde tot
totstanclkoming van het contract als niet
vervuld lmn lleschouwd worden, het nodig
is dat het bij -onderstelling niet voldoencl
karakter van de proeven waaraan het verkocht voorwerp onderworpen werd uit
elementen _lJlijkt welke door de rechter
objectief kunnen beoortleeld en desnoods
door middel van een deskundig onderzoek
kunnen nagezien of gecontroleerd wortlen:
Overwegendc clat het bestreden arrest
erop wijst dat, volgcns de aan cle rechter
over tle grontl voorgelegtle stukken, na de
levering van <le koelkast door aanlegger
tle motor moest vervangen worden, en vervolgens dat « aanlegger nog veelvulclige
wijzig·ing·en aan het litigieuze toestel
moest toebrengen, welke zo vergeefs bleken dat het toestel niet in een normale
staat van werking kon gebracht worden ll;
Overwegemle dat het arrest hierdoor
vaststelt dat het bewijs geleverd is dat
de op proef verkochte zaak niet voor de
overeengekomen bestemming geschikt was ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 20, lid 3,
van de wet van 18 october 1908 op het
beheer van Belgisch Congo, alsmede
199, 201, 202 en 204 van boek III van het
Oongolees Burgerlijk Wetboek (decreet
van 30 juli 1888) , betreffende het aan de
akten te hechten geloof (ter zake aan de
tloor aanlegger v66r het hof van beroep
genomen conclusies), en gevolglijk, scherrcling van de artikelen 66, 68, 69, 72 tot 75,
80, 197, 263, 265 en 269 van hetzelfde
boek III, doorclat het bestreclen arrest
aan aanlegger zijn vonlering tot l1etaling
van de prijs van de litigieuze koelkast
ontzegd lweft en, de door verweerder ingestelde tegeneis toewijzeml, aanlegger
veroordeelcl heeft om becloeld toestel te
t1oen weg·nemen, en, om aldus te beslisscn, uitslnitentl op het feit steunt dat ten
lwogste een « verkoop op proef ll tnssen
partijen tot stand gekomen is, alsmede
op de althans impliciete vaststelling dat
cle proeven welke met het litigienze apparaat genomen werden geen voldoening
zonden geschonke1i hebben, maar zonder
evcnwel OD passende wijze cle conclusies
te beantwoorden waarbij aanlegger deed
gelden clat, zo zich bij het plaatsen en
in werking· stellen van het toestel zekere
moeilijkheclen voorgedaan hadden, die
moeilijkheclen enkel nit een onvolcloenclheicl van de electrische stroom te Leopoldstad sproten, en clienvolgens, niet konden

gelijkgesteld worden met een gebrek van
het toestel « dat gebouwd wer<l om met
een normaal electrische stroomkracht te
werken >>, en subsidiair verzocht om aanstelling van een deskundige ten einde het
apparaat te onderzoeken en te zeggen «of
de werking ervan te wensen overlaat clan
wel of cle moeilijkheden die zich bij het
plaatsen en het in werking stellen ervan
voorgedaan hebben, eenvouclig nit een onvolcloencle electrische stroom te Leopoldstad voortspruiten ll, cloordat althans het
arrest, door na te laten een expliciete uitS]Jraak over de in conclnsies aldus door
aanlegger opgeworven vraag te verstrek-·
ken, het Hof van verbreking geen mogelijkheicl biedt te beoordelen of ter zake
een jniste toel)assing gedaan wenl van de
regel volgens welke, op het stuk van verkoop op proef, het nodig is, opdat de voorwaarde tot totstanclkoming van het contract als niet vervulcl lmn beschouwcl
worden, clat het bij onderstelling niet voldoencl karakter van de proeven waaraan
het verkocht voorwerp onderworpen werd
nit objectieve elementen blijkt welke gel>eurlijk tloor middel van een deskundig
omlerzoek knnnen nagegaan worden; cloordat, in elk geval, het arrest, zoals _het.
opgesteld is, de vraag in het onzekere
laat of het hof van beroeD het toestel
beschouwd heeft als niettegenstaande de
gebeurlijke onvoldoendheid van de electrische stroom te Leopoldstad, een gebnik
vertonencl waardoor het ongeschikt is voor
het gebruik waartoe het bestemd was,
clan wel of het integendeel geoordeeld
heeft dat de moeilijkheden welke zich
bij het in werking stellen ervan voorg·eclaan hebben, ofschoon nit de onvoldoendheid van de electrische stroom voortspruitend, desondanks in aamnerking dienden
genomen te worden om te beoordelen of
het toestel normaal werkte :
Overwegende dat aanlegger in zijn conclusies betoogde dat de reclen waarom in
de plaats van de oorspronkelijke motor
een clriefasige motor moest opgericht
worden de ontoereikendheid van de electrische stroom te Leol)oldstad was, welke
ontoereikendheid niet met een gebrek van
het toestel zelf gelijk te stellen is; dat de
yervanging van de motor volkomen vollloening geschonken heeft aan verweerder,
llie nooit de minste storing kenbaar gemaakt heeft;
Overwegende dat aanlegger mitsdien
de ontoereikendheid van de electrische
stroom slechts im·iep om de onvoldoencle
werldng van de eerste motor nit te leggen;
Overwegende clat het arrest op die
stelling en op het snl1sidiair verzoek om
een cleskundig onderzoek ten bewijze van
de gegrondheicl clier stelling, een passend
antwoord verstrekt cloor vast te stellen
dat, zelfs na het vervangen van de. motor,
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worden gesteld;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die red{men, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
8 decembei· 1955. - 1° kamer. - Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Vet·slaggever, H. Sohier. Gelijklltidende oonohtsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - PleUers,

HH. Simont en Van Leynseele.
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VERANTWOORDELIJKHEID
(BUITEN OYEREENKONIST ONTSTAAN).
YERANTWOORDELIJKHEID BEPAALD BIJ
AUTIKEL 1384, LID 3, VAN HET BURGERLIJK
"\>VE'.rBOEK. VooRWAARDEN.

De in wrtikel 1384, lid 3, van het Burger1-ijlc 1l' etboelc omsolweven verantwoorde1-'ijlcheid vemnderstelt nrPmelijl;; dat de
dader van de sohacle, op het ogenblik
de·r door hem begane te·iten, doo·r een
bancl van ondergesohiktheid ten opziohte
van cle arwstel/.er gebo1Ulen was dit wil
zey,qen dat hij zich oncler lliens yezarJ
en toezieh t bevond (1).
(VAN LOOCK, 1'. VAN GOITSENHOVEN
EN (( AIGLE DE PARTS».)
ARRES'l'.

HIDT HOF; - Gelet op het bestretlen
arrest, op 1 februari 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over llet enig micldel, afgeleicl nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1101, 1105, 1134, 1384, 1984, 1986
van llet Burgerlijk Wetboek, <loordat llet
bestreclen arrest aan aanleggers hun vorllering ontzegt welke gesteund was op het
feit clat mevrouw Goblet door verweerder
Van Goitsenhoven aangestelcl werd tot bet
besturen van de personenautomobiel waarmede zij het litigieuze ongeval veroorzaakt beeft, omclat bet door de eigenaar
van de wagen, Van Goitsenhoven, aan
mevrouw Goblet geclaan verzoek om zijn
wagen naar de garage te breng·en, « ofschoon het ten aanzien van het voorwerp
clui<lelijk was, geenszins in de vorm gEobie(1) Zie verbr., 14 januari 1952
1952, biz. 237); 27 april 1953
biz. 580); 13 november 1953
blz. 161); 12 november 195t
biz. 161).

(An·. Ye1·br.,
(ibid., 1953,
(ibid., 195i,
(ibid., 1955,

tlentl was, en dat niets cle mogelijkheid
l!iedt te zeggen dat Goblet de verplicbting
had cla t verzoek bij te treden », waa rm t
het arrest afleidt clat dame Goblet, t1oor
te aanvaarclen de haar voorgestelcle opdracht te vervullen en de wagen terng te
brengen, niet . de aangestelcle van Vall
Goitsenhoven voor het besturen van meel'gemelrle automo!Jiel geworden is, clan wanneer llet contract van aanstelling of lastgeving een contract nit welwillendheid ka11
zijn, en het i1iet noclig is clat de aangestelde verplicht zij cle hem voorgestelde
opclracht te aanvaarden, aangezien de
hand van aansteller tot aangestelde ull.
de aanvaar<ling van de opdracht ontstaat,
zelfs ingeval v66r die aanvaarcling de aangestelcle geenszins verplicllt was erin toe
te stemmen zich met de opllracht te belasten :
Overwegende dat het bestreden arrest
het principe stelt dat << er in boofde van
een persoon llie aan een andere een di.cns1·
bewijst niet noodzakelijk een band van
ondergeschiktheid bestaat; dat veclvuldige reclcnen, vriemlschapslletrekkingen,
menslievendheirl of eenvoudige wereldlinge
verhonllingen iemanll ··ertoe kunnen lJewegen een daad te verricllten welke een nuder ten voorcleel strekt, zonder dat daarnit verantwoordelijkheitl voor de bevoordeelrle ontstaat >>; dat het er vervolgens
op wijst dat clame Goblet, door te aanvaarden verweerders wagen naar de garage terug te brengen, enkel « bij toen1l
een dienst bewezen heeft... zoals zulks
tussen vrienden kan geschieden »; dat het
bieruit afleidt dat er geen band van onclergeschiktheid tussen llame Goblet en verweerder bestond, << dit wil zeggen dat llame
Goblet op het ogenhlik der feiten zicll niet
onder verweerders gezag en toezicht lJPvolHl >>, en clat zij ;nits<lien de in artikel 1384, lid 3, van hPt Burgerlijk w·etboek omschreven verantwoordelijkltei<l
niet opgelopen !weft;
Overwegencle {1at, vermits bet disposi.tief van het arrest aldus wettelijk gerechtvaardigcl is, de in bet middel gecritiseerde grond als overtollig voorkomt;
lla t het mill del bij gebrek nan belang uiet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
S december 1955. - 1e kamer. - Foorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Ferslngyever, H. Sohier. Gelijli:l'llidencle oonolusie, H. Ruoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite·rs,
HR. della Faille d'Huyse en Simont.
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REDENEN DER VONNISSEN EN .ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. 1-IUREN YAN DIENS'l'EN. PARTIJ DIE UIT
BEPAALDE FElTEN HE'r BESTAAN VAN EEN BAND
YAN ONDEilOESCHlliT·HElD WELKE HET EEDIEJ\1l~:NCONTRACT KENMERKT AFLEIDT. - SENTENTIE VAN DE WERKRECHTERSRAAD DIE ZICH
ER 'fOE BEPEilK'l' TE BESLISSEN DA1' DIE PARTIJ HEr BESTAAN SAN ZLLK \ ERBAND NlET
TE GENOEGE VAN TIECHTE nEWIJST. DUBBELZINNIGE BESLlSSlNG.

Is fl·ubbelzinnig en schenllt £le!'11nlve artikel 9"1 va?t fle G·1·ontl·wet, fle sententie
van tle werk·rechter·s·ranfl ·1;an beroep
flewellce, wnnnee·r een pa1·Uj t~it bevanlcle feiten het 1Jestnnn. v£tn een verb and
vwn onfle·rgeschiktheirl cl·ie het bedie?lllencont?·act lcemnerkt nfiei£lt, 1Jesl'ist
zo1uler ann1·vnn !le re£len te geven, !l£~t
die partij het bestaan van fle1·gelijl;; ve·rbana niet te genoege vwn rechte bewijst (1).
(CIWISEAUX, 'l'. WITVROUEN.)
ARRES'f,

HET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie, op 18 j anuari 1955 gewezen
door de Werkrechtersraad van beroep te
Brussel, kamer voor beclienden;
Over het enig middel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1 en 5, van de wet van 7 augustus 1922 betreffencle het beclienclencontract, 1, 2 en 4 van de wet van 9 juli
1926 betreffencle de werkrechtersraclen,
doordat de bestreclen sententie beslist
dat aanlegger in verbreking in gebreke
blijft ten genoege van recht te bewijzen
cla t lli.i zich in een verbancl van onclergeschiktheid ten opzichte van verweerster
bevoml en om die reclen de uitspraak
bevestigt waarbij de werkrechtersraad
zich onbevoegd >Crklaard had om van
<le door aanlegger ingestelde vordering
kennis te . nemen, clan wanneer cleze termen onzeker laten of cle sententie heeft
laten gelclen clat cle feiten welke aanlc>gger ten bewijze van llet verbancl van
on<lergeschiktheicl inriep, niet bewezen
waren, clan wel of zij aangenomen heeft
clat die feiten niet van aarcl waren om
dergelijk verband te bewijzen; clan wan(1) Nopens het dienstverband waarin de drager van een wettelijk diploma van apotheker,
die een apotheek houdt voor rekening van de
eigenaar, zich ten opzichte van die eigenaar
kan bevinden, zie verbr., 7 juni en 27 september 1!H3 (A_,.,._ T' e1·b•·., 1943, blz. 14(} en 192).

neer de sententie de mfddelen niet beantwoorclt waarbij aanlegger, ten eincle het
bestaan van een bestuur en een toezicht
te zijnen opzichte te bewijzen, uitdrukkelijk verwees naar cle beclingen van zijn
indiensttrecling, naar cle manier waarop
verweerster hem steeds bellanclelcl had
(onder meer door het regime der maatschappelijke zekerheid op hem toe te passen en het hanclels- en :financieel beheer
van de apotheek te behouden), en naar
de omstandigheclen welke de onenigheid
tussen partijen vergezelcl en gevolgcl hadden; dat cle sententie mitsclien niet als
naar het vereiste van cle wet met reclenen
omklecll kan aang·ezien worden :
Overwegende clat cle bestreden sententie btj aanneming van aanleggers conclusies te elien aanzien beslist da t cle houcler
van het wettelijk ·diploma van a]Jotheker
die, zoals aanlegger, een officina beheert
voor de rekening van de eigenaar welkc
ze exploiteert, een beclienclencontract kan
gesloten hebben; clat het daarbij verklaart clat het bestaan van een verbancl
van onclcrgeschiktheid tot het wezen van
zollanig contract behoort;
Overwegencle clat de sententie vervolgens cle werkrechtersraclen onbevoegd
verldaart om van aanleggers vordering
kennis te n2men, om lie t:nige reden dat
aanlegger « in gebreke blijft ten genoege
van recht te bewijzen clat hij zich in een
verbancl van onclergeschiktheicl ten opzichte van verweerster bevoncl ll ;
Overwegende dat aanlegger in regelmatig genomen conclusies onderscheiden
bepaalde feiten aangevoerd had waaruit
hij het bestaan van een verband van ondergeschiktheid afieidde;
- Dat bovengemelde groncl van de sententie in het onzekere laat of de rechter
aangenomen heeft dat cle aangevoerde
feiten niet bewezen waren, clan wel of
hij geacht heeft, ofschoon nalatend daarvan de reclen te geven, dl\t die feiten,
zelfs vaststaancl, niet van aard waren om
het bestaan- van een verband van ondergesclliktheicl, lletwelk het bediendencontract kenmerkt, te bewijzen;
Dat, aangezien dubbelzinnigheid in de
gronden. gelijkstaat met het ontbreken
van gronden, de bestreden sententie llet
in het micldel aangecluicl artikel 97 van cle
Gronclwet schendt;
Om die redenen, verbreekt cle bestreclen sententie; beveelt clat melding van
onclerhavig arrest zal gemaakt worden
op cle kant van cle vernietigcle beslissing;
verwijst de zaak naar de werkrechtersraad van beroep te Bergen, kamer voor
beclienden; veroordeelt verweerster tot
de kosten.
8 december 1955. - lc kamer. - Voo·l'zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -

-283Versla,qgever, H. Demoulin. - GeUjkluidend(3 conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1·,

H. Demeur.
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1° VERKEER. - KONINKLIJK BESLUIT VAN
1 FEBRUARI 1934. - VLUCH'l'HEUVEL NIET
VOOR'ZIEN VAN HET IN AR'l'IKEL 133, 1, 10,
AANGEDUID TEKEN. 0MS'l'ANDIGHEID DIE
GEEN AFWIJKING VAN DE AR'l'IKELEN 27, 2, EN
38, MET ZICH BRENGT.

2°

VERKEER. KoNINKLIJK BESLUiT VAN
FEBRUARI 1934. ARTIKEL 38, 2 ..
VooRWAARDE To'r TOEPASSING.

1

1 o Onde1· het beheer van artilcel 138, 1,
van ae lVegcode van 1 febntari 1934,
{few·ijzigd bij ae besluiten van 3 september en 18 october 1946 en 16 october
1947, is de omstantl·igheicl dat een vl·uchthe1tvel in 1° van gezegcl artilcel niet vnn
het telcen voo1·zien is en OZJ een facultatieve Tichting w·ijst, niet van aard
eni{fe afwijlcing van de b·ij voornoemde
wegcode gestelde algemene 1·egelen voor
het ve1·Jceer in cle nabijlwicl van een
vluchthe1t.vel, en onder mee1· van de bij
de a1·UJcelen 27, 2, en 38 bepaalde regelen met zioh te b1·engen (1).
2° Artikel 38, 2, van de Wegoode van
1 febr·nari 1934 zou sleohts van toepassing z·ijn indien ae vom· het in- en ·tdtstappen der tntmreiz·ige·rs aangelegde
vluchtheuvel te dioht bij de berm of. de
stoep van de . open bare we{! gelegen is
om het door'1'ijden van voertuigen 1·eohts
toe te laten (2).
(MEAN, 'l'. CRESENS.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op. 27 october 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat nit de aan het hof
overgelegde stnkken blijkt dat zowel de
hoofd- als de tegenvordering strekken tot
herstelling van de gevolgen van een ongeval dat zich op 19 februari 1952 voorgedaan heeft, dit is onder het vigeren van
het koninklijk besluit van 1 februari 1934,
(1) Wanneer de vluchtheuvel van het in artikel 132, 7, 2', ~an de Wegcode van 1 februari
1934 aangeduide teken voorzien is, moet daareutegen bet verkeer links van de vluchtheuvel
geschi!'lden.
Nopens de draagwijdte van artikel 27, 2, van

lloudende Algemeen Reglement op de politic van het vervoer en het verkeer;
Overwegende dat het ongeval hetwelk
het geschil heeft doen rijzen zich voorgedaan heeft te Brussel, op het kruispunt
van de Louizalaan enerzijds, en de Lesbroussart- en Baliuwstraat, anderzijds;
dat en het voertuig van aanlegger en dat
van verweerder uit de richting van het
Ter Kamerenbos kwamen en naar de
Louizapoort reden; dat aanleggers voertuig op het met strautstenen !Jelegde deel
· yan de micldenstrook cler laan reed, terwijl Yerweerders voertuig het gemacaclamiseerde deel bereed; clat de botsing
plaats greep op het ogenblik dat verweerclers voertnig rechts afsloeg om de Lesbroussartstraat in te rijclen, en toen het
voertnig van aanlegger, die zijn weg vervolgde, het kruispunt opreed;
6verwegencle clat de rechter over de
gronll' al de geyolgen van het ongeYal ten
laste van aanlegger gelegd heeft;
Over het enig micldel, afgeleicl nit de
sell ending van de artikelen 27, inzonderheid 27, 1°, 29, 4°, 31, inzonclerheid 31, 1 o,
en 57, 1°, inzonderheid letters a en a, van
het koninklijk besluit van 1 februari 1g34,
lwudende Algemeen Reglement op cle politic van het vervoer en het verkeer, gewijzigd en aangevuld bij de besluiten van
de Regent van 18 october 1946 en 16 octo!Jer 11!47, 131!1, 1320, 1322, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk ·wetbock, en g7 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest,
weigerenll aan aanlegger zijn conclusies
toe te wijzen, hem de vorclering ontzegd
heeft welke hij tegen verweenler ingestelcl
had, en cliens tegenYorclering ingewilligtl
heeft, om de red en da t de oorzaak van de
llotsing van 1£· februari 1952 uitsluitend cle
fout zou geweest zijn van aanlegger die,
wegens de abnormale plaats welke hij
op de rijweg innam, niet zou geaarzelcl
· llebben, tegen elk wettig vooruitzicht in,
een weggebruiker rechts voorbij te steken, die zijn zwenkingsmanceuvre kenbaar
gemaakt had, dan wmmeer het arrest
anderdeels erop wijst dat het met straatstenen belegcle deel van de middenstrook
der Louizalaan niet is aan het Yerkeer
onttrokken, dat de autoyoerders die van
het Bos naar de Louizapoort komen aangereclen dus verplicht zijn, voornamelijk
bij het naderen en het doorrijden van !lc
kruispnnten en wanncer zij naar rechtR
willen afslaan, dat dee! te berijclen: c1at
verweerc1er in verbreking schuld c1raagt
wijl hij deze verplichting niet nagekomen
de Wegcode van 1 februari 1934, raadpl.
verbr., 27 juni 1955 (Arr. Fc1·br., 1955, biz. 874).
(2) LES NOVELLES, Code de la 1'0Ute, 11'" 1571
en 1571bis. Verge!. met de artikelen 23 en 2,!
van de Wegcode va1i 8 april 1954.

-284!weft en nagelaten !weft de doorgang
vrij te laten voor aanlegger die volstrekt
geen verboden voorstekingsmanamvre langs
de rechterkant uitvoerde, maar integendeel ten opzichte van verweercler een weggebruiker was me normaal zijn weg vervolgde, zoclat het bestreclen arrest, door te
beslissen zoals het gedaan heeft, de in het
midclel aangecluide bepaliugen schendt en
zijn clispositief doet rnsten op tegenstrijclige gronden, -..vat bovenclien met een ontbreken van gronclen g·elijkstaat :
Overwegende dat de rechter over de
groncl beslist dat de enig·e oorzaak van de
botsing gelegen is in de· font van aanlegger die, rijdend op het met straatstenen
belegcle deel van de middenstrook der
Louizalaan, dit wil zeggen op de uiterste
rechterkant van deze openbare weg,
« daarop een abnormale plaats innam JJ
en bijgevolg verweerders voertuig niet
langs de rechterzijde mocht voorbijsteken;
Over_wegende dat het arrest, om te beslissen dat aanleggers voertuig een abnormale plaats innam, steunt hierop dat het
met straatstenen belegde deel enkel door
de bestuurclers van motorvoertuigen gebruikt wordt omdat de openbare overheicl
zulks gedoogt; dat immers, zoals door het
arrest nader bepaald wonlt, de omstancligheid dat de palen die staan aan de uiteinden van de vluchtheuvels welke voor het
in- en uitstappen der tramreizigers aangelegd werden, ten tijde. cler botsing niet
voorzien waren van enig cc teken dat aangaf dat de richting om omheen die hindernis te rijden facutatief was (artikel 133
van de ·wegcode, tabel IV, 1 °), insluit dat
de openbare overheclen van het vervoer
zowel het met straatstenen belegde als het
gemacadamiseerde deel van deze openbare
weg niet volledig hebben willen gelijkstellen ten aanzien van cle politie Jl;
Overwegende dat het in artikel 133, 1,
1°, van de Wegcode van 1 februari Hl34
omschreven teken weliswaar de facultatieve richting in de nabijheicl van een
vluchtheuvel aanduidt, maar dat het ontbreken van zodanig teken geen afwijking
van cle bij bewuste Wegcode gestelde algemene regelen voor het verkeer in de
nabijheid van een vluchtheuvel, en onder
meer geen afwijking van de artikelen 27
en 38, 1, met zicll kan brengen;
Dat het dispositief van het arrest evenmin op artikel 38, 2, van voormelde Wegcode kan gesteund zijn, vermits de toepassing van deze bepaling onderstelt dat de
vluchtlleuvel te dicht bij de berm of de
stoep gelegen is zodat het doorrijden van
voertuigen rechts ervan niet mogelijk is ;
dat zodanige vaststelling niet nit het bestreden arrest blijkt ;
Dat llet arrest derhalYe, door op grondslag van de rechtskumlige beschouwingen

welke het inhoudt, te beslissen dat aanleggers voertuig op de openbare weg een
abnormale plaats innam, onder meer het
in het middel aangeduide artikel 27 van
de vVegcode van ·1 februari 1934 gescllonden heeft ;
En overwegende dat het arrest aanlegger slechts verwijt verweerders voertuig
te hebben willen voorsteken op grond van
de beschouwing dat aanleggers voertuig
op de openbare weg een abnormale plaats
innam;
Om die reclenen, verbreekt het bestreclen
arrest; beveelt dat melcling van onclerhavig arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Luik.
8 december 1955. - 1" kamer. - Vom·r!!itter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggeve1·, H. Piret. - Gelijkluidende
concl·usie, Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. - Ple'ite1·s, HH. Delacroix en Simont.
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KAMER. -

9 december 1955

HUWELIJKSCONTRACT.
GEMEENSCHAP. 0NT!liNDlNG DOOR ECH'l'SCHEIDING. - AANVAARDING VAN DE GEMEENSCHAP
DOOR DE ECH'l'GENOTE. - AANVAARDING DIE
STILZWIJGEND KAN GESCHIEDEN.
De aanvaa1·ding van cle gemeenschap doo1·
de echt,qesche·iden vrou.w kan sUlzwij,qend zijn (1) ; de .rechte1· lam z~tlks namelijk afieiden ~tit ve1·lclaringen weUce
cloor de vrouw geclaan we1·den aan de
notar·is die aangestelcl 'Werd door het
vonnis flat cle echtscheid·ing toestaett.

(VAN WOUWE, T. DE SUTTER,)
ARRES'f.
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 januari 1\154 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de schencling van de artikelen 1317 tot 1322, 1453
tot 1457, 1459, 1461 en 1463 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Gronclwet,
doordat het bestreden arrest, om te beslissen dat verweerster de gemeenschap
welke tussen haar en aanlegger bestaan
had, had nangenomen, hierop heeft gesteuncl dat, ten gevolge van een brief
welke zij zelf tot haar notaris had gericht
(1) Zie DE PAGE, bd. X, n" 808 en 809, en
de aangebaalde auteurs.
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« Mijns dunkens zou er om te beginnen
tot het opmaken van een inventaris moeten overgegaan worden ll, die notaris aan
de advocaat van aanlegger schreef om
hem te zeggen dat « om te beginnen tot het
opmaken van een inventaris moest overgegaan worden ll uit deze verklaring afieidende dat << na de inventaris nog andere
verrichtingen zouden volgen ll, en dat
« geen andere verrichtingen dan cle vereffening van de gemeenschap geintimeerde
konden aanbelangen, vermits er geen terugnemingen waren ll, dan wanneer de
aanvaarding van een gemeenschap een
zeker karakter moet hebben dat alle mogelijkheid van een Iatere verzaking uitsluit:, dan wanneer het opmaken van een
inventaris volgens de wet een voorafgaande maatregei is welke aan de echtgenote toeiaat na te denken en, daarna,
de gemeenschap hetzij te aanvaarden of
ze te verzaken, zodat de kennisgeving van
de wil om tot de inventaris over te gaan
« om te beginnen ll geen geidige aanvaarding van de gemeenschap zou kunnen uitmaken :
Overwegende dat het midtlei op een verkeerde interpretatie van het bestreden
arrest steunt;
Dat het arrest, immers, niet vaststeit
dat verweerster aan de door het vonnis
van eclitscheiding aangesteide notaris geschreven heeft dat « naar haar oordeei er
zou, om te beginnen, tot het opmaken van
een inventaris moeten overgegaan. wor!len ll, maar wei dat verweerster aan bedoeide notaris verkiaarde << dat zij lmar
aandeei in de huwgemeenschap wilde ll
en dat nadien, de notaris, binnen de door
artikel 1463 van llet Burgerlijk Wetboek
bepaalde termijn, de in het middel aangehaalde brief tot de raadsman van aanIegger richtte;
Overwegende dat de rechter over fie
grond er op wijst dat het opmaken van
een inventaris aan drie bedoelingen van
verweerster kon beantwoorden : ofwei de
vereffening van hare terugnemingen, ofwei het Iouter opmaken van een inventaris, ofwei de vereffening en de verdeling van de huwgemeenschap;
Overwegende dat het arrest de eerste
twee uitieggingen uitsiuit om reden, enerzijds, dat verweerster, die onder het steisei van de algemene gemeenschap gelmwd
was, geen terugnemingen kon uitoefenen
en, anderzijds, dat de woorden << om te
beg inn en ll het ·voltooien van andere verrichtingen na het opmaken van de inventaris onderstelden, hetgeen de. vereffening
en de verdeling van cle gemeenschap nooclzakelijk moest bedoelen, en da.t, overlgens, dergelijke wil door verweerster aan
de aangestelde notaris uitgedrukt werd ;
Overwegencle dat uit die door hem vast-

gesteide en beoordeeide feitelijke elementen, de rechter over de grond, zonder
enige der in het middel aangecluide wetsbepalingen te schenden, het bewijs van
een stilzwijgemle aanvaarding van de gemeenschap heeft lmnnen afieiden;
Waaruit volgt dat het middei niet gegrond is;
Om die redenen, ver"'erpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot cle kosten.
9 december 1955. - 1• kamer. - Voorzitte1·, H. Wouters, eerste voorzitter. Fe1·slaggever, H. Gilmet. - Gel-ijlcl?ti.dende conclnsie, H. R. Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. - Ple·iters, HH. Demeur en De Bruyn.
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1°

ARBEIDSONGEVAL.
LooN.
BEDRIJF DAT ZICH MEl' BET LADEN EN LOSSEN VAN GOEDEREN IN EEN HAVEN BEZIGHOUDT.
LOON VOOR liHNSTENS TWEEHONDERD
GEEN SAMENVEERTIG DAGEN PER JAAR. YOEGING VAN HE'l' LOON VAN EEN EFFEOTIEVE
WERKDAG EN DIT VAN EEN FEESTDAG VOOR DE
FEESTDAGEN VAN DIT TIJDPERK.

2°

ARBEIDSONGEVAL. VERLOFGELD.
BESTANDDEEL VAN HE'r BASISLOON ZELF
VOOR EEN ARBEIDER VAN EEN IN ARTIKEL 5
VAN DE WET VAN 10 JULI 1951 BEDOELD BEDRIJF. HET VERLOFGELD DAT IN AANMERKING DIENT TE WORDEN GENOMEN IS DIT VAN
BET JAAR DAT BET ONGEYAL VOORAFGING.

1 o Tot bepaUng van de vm·goed·ing wellce,
·ingevolr1e een arbeidsonueval, toelcomt
nan een werlcman van een beddjf dat
zich met het laden en lassen van goede1'en in een haven bez·ighoitdt, dient 1'elcening gehottden te worden met het loon
voo·r minstens twee honde1·d veertig dagen pe1· jaar,· maar doo1·dat dit tijclperk
aldus jorjaitni1· bepaald is, bestaat e1·
geen aanleiding om voor de wettelijke
werlcclagen het loon van een etfectieve
werkdag en cUt van een feestdag samen
te voegen (1).

2° Het bedrag van het verlofgeld dient
begrepen te wo1·den in de berelcening
van het basisloon clat in acht moet genomen worden tot vaststelli1tg '~:an de
ve1·goedingen die tvegens een a1·beiclson{!eval lcttnnen gevorderd worden, zelts
indien de arbeider, slachtot!e1· van een
ongeval, in een doo1· art-ilcel 5 van de
wet van 10 juU 1951 voorziene bedrijf
werkt en derhalve de door de wetsbepa-

(1) Verbr., 4 februari 1955 (Arr.
1955, biz. 442).

Verbr.,
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voorz·iene torfaitaire jaarUjkse
van het werlc mag inroepen; dit
'uerlofgeld is dit van het faar dat aan
het ongeval voomfging (1).
d·n~w

(VAN DESSEL, T. N, V.

<< HELVEl'IA

>>.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 juli 1953 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen;
Over het eerste micldel, ufgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 6, ulineu's 1, 3 en 9 van de bij
lwninklijk llesluit van 28 september Hl31
sumengeschakelde wet van 24 december
1903 op de vergoecling der schacle voortspruitende uit de arbeidsongevallen, zouls
vermeld urtikel 6 in zijn alinea's 3 en 9
door de artikelen 5 en 8, puragraaf 1 van
de wet van 10 juli 1S51 gewijzigd en aang·evulcl werd, 1, 2, 5 en 6 van de besluitwet van 25 februari 1947 betreffende het
toekennen van loon aan de urbeiflers,
voor acht feestdagen per juur, gewijzigd door tle artikelen 1 tot 4 van de
wet. van 30 december 1950 betreffende het
toekennen, aan de arbeiders, van loon
voor tien feestdagen per jaal', 11 en 12
van het besluit van de Regent van 2 april
1947 tot bepaling van de algemene modaliteiten van uitvoering der besluitwet van
25 februari 1947, gewijzigcl door de artikelen 5 en 6 van het besluit van de Regent van 15 juli 19i7 houdende wijziging·
en aanvulling van het voormeld besluit
van de Regent cld. 2 april 1947, l, 2 en 3
van het koninklijk besluit van 17 october
1951 tot vaststelling, voor "het Antwerps
havenbedrijf, van het bedrag en de wijze
van betaling van het loon voor de feestllagen waarop niet gewerkt wordt; doorllat het bestreclen vonnis, alhoewel het
beslist dat aanlegger, zowel voor de duur
van zijn bestenclige gedeeltelijke onbekwaamheid als voor zijn tijdelijke volledige onbekwaamheid, recht heeft op vergoedingen gegrond op de wet op de arbeidsongevallen, beslist dat het loon voor
de feestdagen niet in het basisloon van
aanlegger mag opgenomen worden, tot
!Jerekening der vergoedingen welke hem
wegens het arbeidsongeval waarvan hij
het slachtoffer is geweest verschuldigd
zijn, en het vonnis waartegen beroep,
desaangaande, vernietigt, . om de red en
hieruit afgeleid dat cc de betaalde feestdagen noodzakelijk binnen de normale
jaarlijkse arbeidsduur komen te vallen of
kunnen vallen; dat zij dus in het forfait
(1) Yerbr., 4 ·februar:i 1955 (An·.
1955, blz. 442).

Verb1·.,

betreffende het aantul dagen begrepen
zijn en niet aan het loon van de havenarbeiders mogen toegevoegd worden>> en
<< dat zij, in elk geval, niet in aanmerking kunnen komen voor het basisloon
dat <1ienen moet om de vergoedingen van
de tijdelijke volledige werkonbekwaam- .
heicl vast te stellen omdat er in dit geval
geen schade mogelijk is, de verletdagen
wegens het arbeidsongeval zijnde gelijkgesteld met werkdagen wat betreft het
recht op de betaalcle feestdagen >> en c< dat
door de gelijkstelling van feestdagen en
dagen van werklooslleid wegens ongevallen, met gewerkte dagen, de onbekwaamheid wat betreft deze verg·oeclingen fictief
wordt uitgeschakeld », dan wanneer, llet
loon voor de feestdagen, dat een winst,
een voordeel of een betaling uitmaakt
vvaarop aanlegger krachtens zijn contract
van <lienstverlmring aanspraak kan rnaken, deel nitmaakt van het loon dat
tot grondslag· client voor llet bepalen der
vergoedingen welke hem wegens arbeidsongeval verschuldigd zijn; dat geen enkele wetsbepaling van dit principe afwijkt ten aanzien van de soort havenarlleiders waartoe aanlegger llehoort en
<la t de beslissing van de rechter over
de groncl waarin venneld staat << dat de
betaalde feestdagen noodzakelijk binnen
de normule jaarlijkse arbeidsduur komen
te vallen of kunnen vallen >J, en << da t zij
dus in het forfait betreffende het aantal dagen begrepen zijn en niet aan het
loon van cle ha venarbeiclers mogen toegevoegd · worden » van wettelijke grandslag ontbloot is en de in het midclel aangehaalde bepalingen schendt welke het
recht der arbeiders op het loon voor de
feestdagen vastleggen, anclerzijds, de
vaststelling « dat zij (de lonen voor de
feestdagen), in elk geval, niet in aanmerking kunnen komen voor het basisloon dat
clienen moet om de vergoeclingen van de
tijclelijke volledige werkonbekwaamheid
vast te stellen omdat er in dit geval geen
schade mogelijk is, de verletdagen wegens arbeidsongeval zijnde gelijkgesteltl
met werk<lagen wat betreft het recht op
de betaalde feestdagen », de weigering
het loon voor de feestdagen in het basisloon op te nemen niet wettelijk zou kunnen rechtvaardigen, daar de gelijkstelling met arbeidsdagen van de werkloosheWsdagen, clie aan een arbeiclsongeval te
wijten zijn,. vreemtl is aan het bepalen van
het basisloon van het jaar clat aan het ongeval is voorafgegaan en als enkel voorwerp heeft het toekennen toe te laten
van het loon voor de feestdagen van het
jaar in tle loop waarntn het ongeval
zich voorgedaan lleeft; dat het fictief karalder van de werkonbekwaamheid van
de rechthebbende tot dat voorwerp beperkt is en niet kan uitgebreid worden
tot onclerstellingen welke vreemd zijn uan
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zonder c1e in het iniddel lJedoelde wetsbepalingen te schenden, niet kon weigeren
het voor wettelijl,::e feestdagen verschuldigc1e loon in het basisloon te begrijpen,
deze opneming in het' basisloon wettelijk
verplichtend zijnde zodra de aanlegger
een nadeel heeft ondergaan dat tot vergoeding aai:tleiding geeft :
Overwegende dat nit c1e vaststellingen
van het llestreden vonnis blijkt dat aanlegger het slachto:ffer is geweest van een
arbeidsongeval in een bedrijf dat zich
met het laden en loss~m nm goederen in
de Antwerpse haven bezig houdt;
Overwegende dat artikel 5 van de wet
van 10 juli 1951, met het oog op de berekening van de vergoeding wegens arbeidsongevallen, bepaalt dat «de normale jaarlijkse arbeidsduur in de bedrijven welke zlch bezig houden met het laden, lossen en behandelen van goederen
in de havens, op de steigers, in de paklmizen en stations niet minder dan tweehonderd veertig dagen mag bedragen JJ;
Overwegende dat uit het verslag van de
commissie van arbeid en sociale voorzorg
van de Kamer van volksvertegenwoordigers blijkt dat deze bepaling, waarbi.i de
jaarlijkse arbeidsduur van de arbeiders
dezer ondernemingen op een langere duur
dan de gewone duur wordt vastgesteld,
tot doel strekt een wettelijk forfait in
te st<'nen << gegrond, enerzijds, op een
redelijk gemiddelde van gewerkte dagen
en, anderzijds, op het voordeel van het
stelsel van lJestaanstoelagen Jl welke voor
de werkloze dagen aan de arbeiders van
voormelde ondernemingeu door een· speciaal fonds worden uitgekeerd;
Overwegende dat, waar de wetgever aldus, enerzijds, de jaarlijkse arbeidsdnur
bl.i inachtneming van het uitkeren van
vergoedingen voor werkloze dagen bepaalt
en, anderzijds, aan deze bepaling een
forfaitair karakter toekent, hij uit het
l.Jedrag van het loon, dat als grondslag
voor de berekening van de vergoedingen
wegens arbeidsongevallen dient, om het
even welke vergelding met betrekking op
feestdagen van dit tijdperk heeft wmen
uitslui ten ;
Overwegende dat het middel- zonder
l.Jelang is, waar het een tweede beweegreden bedoelt, waarbi.i de rechtbank wegens de omnogeli.ikheid van een desbetreffende schade, het verwerpen van de
samenvoeging van lonen voor feestdagen
rechtvaardigt; dat, vermits de eerste l'P.den van I1et vonnis het beschikkena gedeelte wettelijlr rechtvaardigt, de tweede
reden overtollig is;
Dat het midclel, in zover het de eerste
reden bestrijdt naar recht faalt en clat,

inzover het tegen de tweede reden gericht
is, het niet ontvankelijk is;
Over het tweede micldel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van ae
Grondwet, 6 van de llij koninklijk besluit
van 28 september 1\l31 samengeordende
wet van 24 december 1903 op de vergoeding der schade voortspruitende nit de
arbeidsongevallen, zoals zij door de artikelen G tot 8 van de wet van 10 juli 1951
gewijzigd werd, 1, 3, 9, 10, 15 en 21 van
tle bij koninkli.ik !Jesluit van 9 maart 10G1
s<J.mengeschakelde wetten betreffende het
jaarlijks verlof der loonarbeiders, 1 van
het ministerieel besluit van 5 januari 1952
tot bepaling van Iwt fictief loon voor de
werldoosheic1sdagen we1ke door de wetgeving betreffende het jaarlijks verlof der
loonarbeiders met arbeidsdagen worden
gelijkgesteld, doordat, het bestreden vonnis « voor recht zegt dat beroepene, b'~roe
ver op tussengeschil, recht heeft op vergoedingen op grond van de wet op de arbeidsongevallen in verhouding met een
blijvende gedeeltelijke werkonbekwaamheid van 1 t_ h. vanaf 19 juni 1952, datum der heling, en op een basisloon van
54.599 fr. 30 + 4 t. h. = 56.789 fr. 27 en
dat voor de duur van de tijdelijke volledige onbekwaamheid de vergoedingen
in verhomling met een basisloon van
.54.599 fr. 30 + 4 t. h. van (62 fr. 50 vermenigvuldigd door het aantal dagen werkonbekwaamheid) dienen gerekend te wor'den >J en aldus twee verschillende basislonen aanneemt voor de berekening van
het bedrag der vergoedingen die aan aanlegger verschuldigd zijn voor de duur van
de tijdelijke volledige onbekwaamheid en
van de bestendige gedeeltelijke onbekwaamheid welke het gevolg van het litigieus arbeidsongeval zijn, dan wanneer,
het basisloon, dat door de rechter over de
grond in aanmerking moest genomen worden voor de berekening der vergoedingen
welke aan de aanlegger wegens zijn bestendige gedeeltelijke onbekwaamheid en
wegens zijn tijdelijke gehele onbekwaamheid versclmldigd waren, identiek moest
zijn en dat de beslissing van de rechter
over de grond onwettelijk is, waar zij het
bedrag van 4 t. h., vertegenwoordigend
de werkgeversbijdrage welke besteed is
aan de financiering van het jaarlijks verlof der loonarbeiders, berekent op het getal dagen door aanlegger ondergane tijdelijke volledige onbekwaamheid vermenigvuldigd met de som van 62 fr. 50, zijnde
het verschil tussen het gemiddelde loon
van aarilegger en het fictief door der
meerderjarige arbeiders, voor de werkJoosheidsdagen die door de wetgevirig
betre:ffende het jaarlijks verlof der loonarbeiders met arbeidsdagen worden gelijkgesteld :
Overwegende dat het middel het von-
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nanlegger wegens tijdelijke volledige
werkonbekwaamheid verschulcligcle vergoecling slechts voor de berekening van
het verlofgeld, bestanddeel van de werkelijke bezoldiging, cle dagen van tijdelijke
onbekwaamheid in aanmerking te hebben
genomen en, voor elk llezer dagen, sleehts
het verschil tussen het bij het contract
vastgesteld loon en het bij artikel 1 van
het ministerieel besluit van 5 januari 1\J51
voorzien fictief loon;
Overwegende dat de bij koninklijk besluit van 9 maart 1951 samengeorclende
wetten betreffemle het jaarlijks verlof der
loonarbeiders de uitbetaling van het verlofgeld ingericht hebben;
Overwegende dat, volgens artikel 6 van
de bij koninklijk besluit van 28 september
liJ31 sameng·eonlende wetten betreffenlle
de vergoeding der schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen, zoals zij door de
wet van 10 juli 1951 gewijzigd werden,
het loon, dat tot grondslag voor de vaststelling van de vergoedingen strekt, principieel overeenkomt met de werkelijke
hezoldiging van het jaar clat aan het ongeval voorafging;
Overweg·ende dat het begTiP << werkelijke bezoldiging ll, naar de zin van artikel 6, alle betaling in specii-~n, alle 1mten en voordelen behelst ·waarop de arbeider ingevolge het dienstcontract annspraa k maken kan;
Overwegende dat het recht op het verlofgeld nooclzakelijk uit het clienstcontract voortvloeit en clat het bedrag van
dat voordeel, welke naar verhouding tot
<lP .werkvresta ties bepaalcl wordt, client
llegreven te worden in de berekening van
het loon clat in acht moet genomen worden
tot vaststelling van de vergoeclingen cUe
wegens een arheiclsong·eval kunnen gevorderd worden;
Overwegende dat, tot het bepalen van
dat loo11 van het jaar welk aan het ongeval vuorafging·, bet niet dlenend was de
weerslag van de aan het ongeval te wijten verletdagen op het vaststellen van
het verlofgeld van het toekomstige dienst.i anr in acht te nemen, om daaruit een
beperking· der schalle af te leiden;
Waaruit volgt dat het micldel gegrond
is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch slechts in zover het
uitspraak doet over het bedrag· van het
verlofgelll tot berekening van het loon
dat tot gronllslag client van de aan aanlegger versch uldigcle vergoecling wegens
tijdelijke volledige werkonbekwaamheitl;
verwerpt de voorziening· voor het overige ;
lleveelt clnt melcling van onderhavig arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
gecleeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de aldus beperkte zaak naar de

Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen,
zetelende in huger beroep ; veroorcleelt
verweerster tot de kosten.
!l december 1955. - 1 6 kamer. - Voorz·itter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggeve1·, H. Huybrechts. - Gelijkluidende conclus·ie, H. Raoul Hayoit de
'J'ermicourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, HH. Ansiaux en Demeur.
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WET. TERUGWERKENDE KRACHT. INBREUK OP HE'r OP Hl~r OGENBLIK DER FEI'IE~
YAN KRACHT ZI.TNDE REGLEMENT. NIEUW
HEGLIG~ilcN1' DAT HE'l' FEl'l' NIEr MEER HTRAFSTEEDS STRAFBARE INBREUK.
BAAR STELT. -

Wwnneer het ten laste van een best-nunler
·van een voert11·ig gelegrl feU een schencl·ing ·uU·manlct vwn het 1Jerli:eers!·egle·ment tlat vnn lc·rncht was wnnneer het
rJepleegtl wertl, bTijft ae bestwu1·der
stmfbcuw zelfs ind'ien het reglement nade·rhantl gew·ijzi{Jd werd (1).
(SEGERS, T. NA'l'IONAAL ''EHBOND
DER SOCIALITISCHE MUTUALITEI'fEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestrellen
arrest, op 1 juli 1955 gewezen cloor het
Hof van beroep te Brussel;
Over het Perste micldel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Gronclwet, doorclat het bestreclen arrest de correctionele reclltbank bevoegcl verklaart
zomler <le r<~clenen daartoe op te geven, althans zuncler de tloor aanlegger uangevoercle miclclelen te onclerzoeken eu te heantwoorclen, dan wanneer de conclusies voorhielclen dat aanlegger c< alhoewel wonencle
te Diest, beroepshalve verplicht was de
lessen in de Krijgsschool te Brussel te volgen en mitsdien zicll van Diest naar
Brussel moest hegeven en, clerllalve, van
Brussel naar Diest moest terugkeren, ten
eincle het hem upgedrag·en bevel uit te voeren )) en « clat de bevoegde overheden op
24 juni 195! een verklaring aflegden, overeenkomstig de zeer uitclrukkelijke bewoordingen waarvan. hi.i op het ogenblik der
feiten in dienst was )) :
Overwegencle clat aanlegger in zijn conclnsies v66r !let hof van beroep aangevoercl llad rlat hij op llet ogenblik der feiten officier was, en clat de correctionele
rechtbank onbevoegcl was onder meer om
(1) Verbr., 4 juli 1932 (Bull. en PAsrc., 1932,
I, 222); 10 februari 1936 (ibid., 1936, I, 150).
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reden de hem bij samenhang ten laste
gelegde inbreuk op het verkeersreglement
tijdens de militaire dienst zou gepleegd
geweest zijn en zijn zienswijze op de in
het mid del aangellaald passussen staafde;
Overwegende dat het bestreden a1~·est
de e;~::ceptie van onbevoegdheid, voor zoveel zij op artikel 23, laatste lid van de
wet van 15 juni 1899 gesteund was beantwoorclt door te beslissen dat « het telaste
gelegde niet tij dens de dienst gepleegd
wercl ll en dat aanlegger « nocll bij het oprijden naar Brussel nocll bij het terugkeren naar Diest in dienst was ll ; dat het
arrest niet gehouden was al de argumenten te bespreken welke aanlegger tot staving van het micldel deed gelclen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgelekl uit de
schencling van de artikelen 2 van het
Strafwetboek, 2 van de wet van 1 augustus 1899 op de politie van het verkeer,
zoals zij bij de wetten van 1 augustus 1924
en 16 december 1935 gewijzigd wenl, en
121 en 122 van het koninklijk besluit van
R april 1954, doon1at het bestreden arrest
beslist da t het inhalen door een weggebruiker van een ander weggebruiker, bij
het nacleren van een kruispunt, strafbaar
is, terwijl zulks door het voornoemrl koninklijk lleslnit van 8 april1954 thans niet
meer bestraft wordt :
Overwegende dat het strafbaar feit wegens hetwelk aanlegger vervolgd werd op
ae dag waarop het gepleegcl wercl onder
meer ingevolge artikel 36 van het koninklijk besluit van 1 februari 1934 strafbaar
was;
Overwegende dat v66r het uits]n·eken
van het op 1 juli 1955 gewezen l1estref1en
arrest, gezegd besluit van 1 februari 1934
opgeheven en vervangen wercl door het
koninklijk besluit van 8 april 1954 dat op
15 juni 1954 in werking is getreclen en de
politie van het wegverkeer ormieuw geregelcl heeft;
Overwegende dat de bestuurders van de
voertuigen de voorschriften moeten naleven van de verkeersregelen die in voege
zijn ten tijcle waarop zi.j de openbare weg
gebruiken en clat het geen belang oplevert
dat die verkeersregelen ten dage van het
vonnis gewijzigd zouden zijn;
Overwegencle dat het enig uitwerksel
van artikel 2 van het Wetboek van strafrecht ter zake een milclering van de straf
zou knunen zijn, zo de strafmaa t door de
op cle clag van de uitspraak in voege zijncle wetgeving Yerlaagcl geweest ware;
Overwegende dat, zelfs aangenomen dat
het feit waarop de telastlegging B gegroncl
is .sedert het in voege treclen van dat verkeersreglement del. 8 april 1954 geen wetsinbreuk meer zou uitmaken, het midclel
clesniettemin naar recht zou falen;
YEllBR., 1956. - 19

Eln overwegende dat de substantu!le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
12 december 1955. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer, waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Delahaye. - Gelijklltidende aonalusie, H. Depelchin, aclvocaat-generaal.
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1° VEJRJARING (IN STRAFZAKEJN).0PENBARE VORDERING. - ARREST VAN YEROORDELING. - VASTSTELLINGEN VAN HET ARREST EN AK'rEN VAN DE PROCEDURE WELKE
NIE'l' TOELATEN NA TE GAAN OF DE OPENBARE
\'ORDERING AL DAN NIET VERJAARD IS. VERBREKING MET VEHZENDING.
2° STRAF. - GELDBOE'fE. - OPDECIEM:EN.
- WET VAN 5 MAART 1952. - 0NZEKERHEID NOPENS· HE'l' PUNT TE WETEN OF DE INRREUK YOOR OF SINDS HET IN WERKING THEDEN VAN DE WET GEPLEEGD WERD. - NIE'l'
GERECHTVAARDIGDE TOEPASSING VAN DIE WE'J'.
l

Wanneer noah fle V(LStstelUngen van
bet arrest noah de alcten van de proae(l·uTe waa1·op het hof aaht VeTmag te
slaan toelaten na te gaan of de openbare verjMing ten da,qe van het a1Test
van veroordez.inrt al dan niet verjaard
was, ve·rb1·eekt het hot dit a1·rest met
vemending.
2° Is niet wetteHjk gemoUveerd de toepass·ing op een geldboete van de floor
n1·tUcel 1 vnn de wet vnn 5 rnnn1·t 1952
voo1·ziene ve1·meerdering vnn 190 opdea·ienwn, wanneer fle vnststelUngen van
de bcsz.iss·ing in het onzelcere laten of
fle inbTeuk v66r of s·inds 13 ap1·il 1952,
rZatum van het in wm·lcinr; treflen van
gezegde wet, gepleegd wenl (2).
0

(DESME1'.)
ARREST.
HEJ'l' HOF; - Gelet op het bestreden
an·est, op 10 mei 1!l55 gewezen door hrt
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste miclclel van ambtswege,
afgeleid ui t de sell ending van de artike(1) Verbr., 2 september 1954 (Bull. en PAsrc.,
1954, I, 1032).
(2) Verbr., 6 juni 1955 (Bull. en PAsrc., 1955,
I, 1090).

-290len 97 van de Gronclwet, 22, 24, 25, 26 en
28 van cle wet van 17 april 1878, doorclat
llet bestreclen arrest niet toelaat na te
gaan of de verjaring van de openbare vortlering al dan niet ten dage van de uitspraak van het arrest ingetreden was,
ten opzichte van de betichting D
(not. 5209/" A/1952), zijnde een in brenk op
de artikelen 7, paragrafen 3 en 11 van het
koninklijk besluit cld. 4 februari 1935, gewijzigcl bij koninklijk beslnit van 1 mei
19-3!1, en 8 van het koninklijk besluit van
~[) december 1!13! :
Overwegende clat het hestreclen al"rest
nanlegger tot een geldhoete van 26 fl"ank
veroordeelt wegens het in het midclel
nangeduicle wanbeclrijf gepleegcl « tum;en
25 april1!l4!3 en 25 april 1952 ll, na vastgestelcl te hebben clat cle verjaring van rle
openbare vorclering· door de akte van beroep van het openbaar ministerie del.
ill mei 1954 gestuit werd;
Overwegende dat deze vaststelling· niet
volcloende is om na te gaan of, bij ontstentenis van een oorzaak van schorsing
van de verjaring, cleze al clan niet ten
dage van de uitspruak van het arrest ingetreclen was ;
,
Dat de ingeroepen akte van stuiting
van de verjaring inclerclaacl slechts de
verjaring heeft kunnen stuiten ten opzichte van cle feiten welke zich na 31 mei
1951 zouden voorgeclaan hebben;
Overwegende clat de akten van de·
rechtspleging waarop !let hof acht vermag
te slaan niet toelaten, binnen de perken
van de bevoegclheitl van het hof, nil te
gaan of ten dage van de uitspraak van
het arrest de verjaring van de openbare
vordering al dan niet ingetreclen was;
Over het tweede middel van ambtswege,
afgeleicl nit de schencling van cle artikelen H7 van de Gronclwet en 1 van de wet
van 5 maart 1952 :
Overwegen<le clat <lP fdten· van vervulsing vun koopwaren, bef1 rog omtrent de
aarcl en de oorsprong tlier wuren, alsmede
cle inbreuken op cle artilrelen 1 Pn G 'an
!let koninklijk besluit vnn 20 december
1934, gepleegcl tussen 1 maart 1952 en
16 mei 1952 (not. 4499 betichtingen A, B
en 0) en tussen 25 april HJ49 en 25 april
1952 (not. 5209 betichtingen A, B en OJ bij
!let bestreden arrest bewezen verklaarcl
werclen en aanlegger wegens die feiten tot
een enkele gelclboete van 50 frank, gebracht op 1.000 frank bij toepassing van
artikel 1 van de wet van 5 maart 1952,
ve.roonleeld wercl;
Overwegencle dat gezegcle wet op 13 april.
1952 in voege getreden is; clat de er bij
voorziene verhoging van het bedrajcaer
g·elclboeten niet van toepassing is op <le
gell1boeten cUe uitgesln'oken werden wegens inbreuk<m welke gepleegd werden
vooraleer Lle wet in vopg·e tra<l; dat !let

arrest, bij gemis aan nauwkeurige aancluiding van de datum waarop de bestraJ'te
feiten begaan werclen, de toepassing van
mtikel1 van de wet van 5 maart 1952 niet
rechtvaarcligt en lle in !let middel uangecluitle wetsbepalingen schemlt;
En overwegencle voor !let overige clnt
de substantiele of op straf van nietigheicl
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl en cla t de beslissing overeenkomstig·de wet is;.
Om die reclenen, verbreekt het bestred<m anest in zover het aa11legger wegens
de telastlC'gging D (not. 52091 veroordeelt,
hem in de kosten van cle publieke YOl'llering verwijst en de lijfsclwang tot invordering van deze kosten hevpelt en in zover
het de uitgesproken wegens de telastleggingen A, B en 0 (not. 44~9 en <-209) uitgesproken geldlloete van 80 frank met
1~0 opdecimes verhoogt ; venn;rpt \le vocrziening voor !let overig·e; zegt cla t melcling
van ontlerlmvig arrest znl getlnnn worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigclt~
beslissing; verwijst de nlrlus beperkte
zaak naar !let Hof Ytm lleroep te Drussel
om over de telastlegging D (not. 5209) over
de kosten van de publieke vorclering en
over de toepassing van opclecimes op r1c
gelclboete van 50 frank te beslissen; veroor<leelt aanlegger tot de helft cler kosten,
de wederhelft ten laste van de Staat blijvencle.
12 december 1955. - 2° kamer. - Vom·z-itte1', H. Vandermersch, raaclsheer wnarnemend voorzitter.
V erslagge·i;c·t',
H. Delahaye. - Gelijlcl·u.-idende conclnsic,
H. Depelchin, aclvocaat-generaal.
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VERKEER. - WEGCODE VAN 1 FEBRUARI
1934. - VERPLJCH'f!NG VOOR DE YOETGANGERS EN DE WEGGEBRUIKERS, WELKE DE GELIJKVLOERSE BERMEN ~WGEN GEBRUIKEN,
ZEKERE MAN<EUVRES VAN ANDERE WEGGEBRUIKERS TE VERGEMAKKELIJKEN DOOR ZO
DICHT MOGELIJK DE BUI'fENSTE ZIJDE VAN
DE RTJBAAN TE HOUDEN. - VOORWA,.,RDEN.
De Weycocle van 1 februari 1934 schrijft
a.an cle voetrJa-nge1·s en andere weggebru.Ilcers, wellce de gelijlcvloet·se bennen
mogen gebntilcen, niet voo1· bi.f het nadm·en van een ander weggebruilce1· uit
te wi:i ken om het kruisen en het voorstelwn te ve·rgemakkelijlcen door zo
rlicht rnoyelijk fle 7mitenste zijcle van
fle Tijbaan te howlen, wanneer deze wegueuru.ilver gem.aklceUjlr, zijn manamvre
T•wn uitvoeren. (Wegcode van 1 febrnnrl

1934, art. 2cl, 1 en 2.)

~
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Over de .eerste twee O:nderdelen :
Overwegemle dat, n:aar lU:id · van nrtiARREST,
kel 24 van het kqninklijk besluit .va.n
1 fellri:iari' 11134, de in de eerste ;:tlinea beHET HOF; - Gelet op het llestrcrlen doelde geleillers van voertuigen het kruiarrest, op 18 mei 1955 gewezen door llet _sen eri het voorbijsteken van .andere :wegHof van beroep te Brussel;
gebruikers dienen te << vergemakkelijken JJ;
·
I. In zover de beslissing tegen de beslisDverwegende dat de eerste rechtc1' er op
sing over de publieke vordering gericht
wijst dat er geen reden lJestond om uit
is :
te wijken, vennits aanlegger << gemakkeOver het eerste middel, afgeleid nit de li.ik >> het slachtoffer had kunnen voorbijschending van de artikelen 97 van de steken <laar er geen belemmering hestand,
Grondwet, 42 en 85 van het koninklijk waarnit blijkt dat, naar de mening van
beslnit van 1 .februari Hl3t, doordat het de rpcbter, het kruisen met de opdagemle
bestreden arrest wegens dubbelzinnige mo- weggebrnikel', na het voorbUsteken van
fieven llet aan het Hof onmogelijk maakt de haml-landkar, normaal kon. geschiena te gaan of de rechter over de grond clen;
. .
.
beslist l1eeft da t aanlegger, na llet va llcn
Dat de rechter aldus in feit~ en op sonvan de avond zicll er aan vei·wacl!teu vereine wijze geoordeeld heeft dat, in de
mocht dat niet alle voertuigen zich l'er- omstancligheden van het geval; «de 'plants
licht zouden voortbewegen :
· waar het slachtoffer werd aange1;eden
hem niet ontzegd was >J;
·
Overwegende dat het bestreden arrPst
Da t met de beoordeling van de eerste
door aan te merken dat het vullen van de :rech
ter dienaangaande te hean:i(m, het
avond « nakend JJ was, wanneer het ongevan beroep noch tegenstl'ijdige noch
val zich heeft voorgeclaan, dnidelijk aan- hof
flubhelzinnige overwegingen van de eerste
toont dat het verlichten van de vocrtuigen rechter heeft ovcrgep.omen, zodat de eerop dit ogenblik nog niet verplichteml was; ste twee om1Pn1elen van het middel niet
Dat het middel in feite niet opgaat; knnnen anngenomen · worde1l; ·
Over het tweede middel, afgeleid uit
Over het derde onderde~l :
de schencling van de artikelen 97 · van de
Gron<lwet en 24, alinea 2, ·van het koninkOverwegende llat flit· onderdeel; een
lijk hesluit van 1 fehruari 1934, doonlat ov<>rboflige overwl'ging van de eerste rechllet bestreden atTest; bij overneming van tPl\ critiser~rt <>n ·flerhalve. niet ontvankelle lleweegredenen van de eerste rechter, -li.ik.is;
.
beslist dat de geleiller van een hand-landllln <n'erwegemle dat de, substantiele of
kar niet verplicht is, hij het naderen van op straf van nietigheicl v.oorgeschreYen
een "'eggehruiker, de buitenste zijde van rechtsvotmen ·wpr_den · itageleefd en dat
tll" rijlman te -Jwuden tenzij deze weggede beslissing owreenkomstig de wet is ;
hruiker 'l·an het naderen ·verwittigcl weze
II. In zover lle voorziening tegen de
of tenzij er een reclen zou bestaan om uit llcHlis,;ing
te wijken wat ter zake niet het geval was gericht: is :over de lmrgerlijke vordering
daar aanlegger gemakkelijk het slachtOverwegemle tlat aanlegg·er geen enkE'l
offer -had kunnen voorbijsteken vermits
bi,izomler middel inroept;
er geen belemmering was; qan wanneer,
eerste onclerdeel, artikel. 24, alinea 2, van
Om llie redenen, vel:werpt_. de voorziehet koninklijk besluit van 1 februari 1934 ning;· veroonleelt annlegger tot.de kosten.
..
.
geCJ;l belemmering oncleJ:stelt en naar l.uid
van die wetsbepaling het kruisen of het
12 december 1!155. - 2° liamei·. - Foorvoorbijsteken van een andere weggebrui- .zitte1·, H. Vamlermersch, i·aadsh.eer waarker volstaat; en dan wanneer, tweede nemend . voorzittE'r.
Verslagge·1!m,
onderdeel, nit de processen-verbaal nrs 45 H. Louveaux. - Geli:ikl-niden_de oonolus-ie,
en49 alsook uit het vonnis blijkt (!at een H. Depelchin, ·advocaat-generaal. - Pleiandere weggebruiker op een honderdtal
tel', H. Mahieu (van de Balie'bijhetHof
meters nit tegenovergestelde richting in van beroep te Brussel.)
mintocht was, derwijze dat niet kan. uitgemankt worden of de eerste rechter de
mening was toegedaan dat deze weggebruiker nog zodanig verwijderrl was, dat
·2e KAMER. - 12 december 1955
de vei'plichting· uit te wijken nog niet hestand; dan wanneer, derde omlerdeel, het
artikel 24, alinea 2, deze verplichting << hij YOORZIENING IN VERBREKING. het na<leren JJ van een andere weggebrui- ~~'lt'll'STI\lm'.~ .. =-·f!TTIAFZAKEN·.--~ ·VOORZIENING
VAN DE AD~IINISTRATIE .DER DIREQ1'E BEL.-Ifiker oplegt en niet ''ai1-zocil'l\-cre-geiel.aa·
TINGEN ~l'EGEN EEN ARREST VAN VTIIJSPRAAJ;C.
van de stootkar van het naderen van een
andere weggebruiker verwittigd is :
AP'STAND VAN DE VOORZIENDi'G DIE :MF.'l' EE~
{VAN DER HEYDEN, '1'. JOOSSENS EN ANDEREN.)
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AFSTAND VAN DE VORDERING GELIJKSTAAT.
~ DEORETEREN ER VAN.
Het hof decreteert de afstand van een
door de administratie de1· fliTecte belastingen, vervolgende pw·Uj, tegen een
arrest van vrijsp1·aalv ingestelde voorziening, daar deze a/stand met een atstand van de vordedng geUjlcstaat {1) .

(BELGISOHE S'l'AAT, ADMINISTRATIE DER
DIREOTE BELAS'l'INGEN, 'l'. STOOPS.)
ARREST.
HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 mei 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat Mer Cornelis, aclvocaat van het beheer van flnancH\n, daartoe behoorlijk gemachtigd, op 25 october
1955, verklaard heeft afstand te doen van
de tegen voornoemcl arrest ingestelde
voorziening;
Overwege:r:tde dat verweercler door dit
arrest vrijgesproken werd, waaruit volgt
dat de afstand van de voorziening met
een afstand van de vordering gelijkstaat;
clat het, in deze omstandigheden behoort
de afstand te decreteren;
Om die redenen, decreteert de afstand ;
veroordeelt aanlegger tot de kosten.
12 december 1955. - 28 ka:tner. - Voot·zUter, H. Vandermersch, raadsheer wa'lrnemend voorzitter.
Verslagge·rer,
H. Louveaux. - Gelijlvlttidende conclttsie,
H. Depelchi:il, advocaat-generaal.
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l\HDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. ~ VOORZIENING GERIOHT TEGEN EEN VONNIS VAN DE OORREOTIONELE
REOHTBANK WAARBIJ AAN AANLEGGER A'KTE
. VERLEEND WORD'l' VAN ZIJN AFSTAND VAN RET
DOOR HEM TEGEN EEN VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK INGESTELD HOGER BEROEP. MIDDELEN WEIJKE ALLEEN HET VONNIS BETREFJ<'EN DA'l' HET VOORWERP VAN HET HOGER BEBOEP IS. ---' NIET-ONTVANKELIJKHEID.
Zijn niet ontvanlceUjlc de middelen, tot
staving van een tegen het vonnis van de
correctionele t·echtbanlc ingestelde voo~·
ziening·waarbij aan aanler117e·r alvte verleend wordt van zijn afstand van het
hoger beroep, die enlcel betrelcking heb(1)' Verhr., 22 december 1952 (Bull. en PAsrc.,
1953, I, 279); 3 mei 19M (Arr. flel·h>'., 1954,
·
biz. 568).

ben op het vonnis van de politierechtbanlv, wellc het voorwerzi van het hoger
beroep is {2).

{NEEFS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 juni 1955 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen;
OYer beifle middelen samen, afgeleid uit
de schendil(g van artikel 97 van de Grandwet, doord\lt uanlegger veroordeeld werd
om van wailing te zijn Yeranderd, zonder
op het daartoe bestemd bureel af te leggen, dan wanneer het bewijs van. dit feit
niet regelmatig geleverd werd, alsook
uit de schenlling van het besluit van de
Regent van 1 maart 1950 doordat de bepalingen ervan in de motivering van het vonnis waartegen beroep niet vermeld zijn,
alhoewel volgens de bewoordingen van de
dagvaarding aanlegger inbreuk op dit besluit had gepleegd :
Overwegende dat het bestreden vonnis
aan aanlegger akte Yan zijn afstand verleent en hem tot de kosten Yan het hoger
beroep veroordeelt;
Overwegende dat de middelen uitsluitend tegen de beweegredenen van de eerste rechter gericht zijn, welke reclenen het
bestreden vonnis zich niet toegeeige:nd
heeft; dat zij, dienvolgens, niet ontvankelijk zijn;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
12 december 1955. - 28 kamer. - Vom·zittel·, H. Vandermersch, raadsheer wa:unemend voorzitter.
V m'slaggeve·r,
H. Huybrechts. ~ Gelijlclttidende ooncln-.

sie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
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1° RECHTENVAN DE VERDEDIGING.
- STRAFZAKEN. - 0PENBAAR MINISTERIE
DAT ONDER VOORBEHOUD VAN EEN AANVULLEND
ONDERZOEK VORDERT. UI'l'STEL VAN DE
ZAAK VOOR SLUI'l'ING VAN DE DEBATTEN EN
UI'l'SPRAAK. - S'l'UKKEN VAN HET BIJK01\IENDE ONDERZOEK VOOR HET SLUITEN DER DE(2) Verbr., 12 januari 1953 (A1-r.
1953, biz. 285).

T'erbr.,

-293BATI'EN B!J HEr DOSSIER GEVOEGD, ~ GEEN
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
2° VERKEER. - WEGCODE VAN 1 FEBRUARI
1934. - HIERARCHIE DER WEGEN. - OPENBARE WEG WAAROP EEN SPOORWEG LOOPT. BEPALING.

ben gehoord en nieuwe door de partijen
neergelegde conclusies te hebben ontvan·
gen, de zaak voor sluiting der debatten en
uitspraak op 2G mei 1955 heeft uitgesteld;
dat, luidens het proces-verbaal van dP terechtzitting van 26 mei 1955 de debatten
slechts op deze terechtzitting gesloten
werden verklaard ;
1° Wanneer het openbaar ministerie oncle·r
Overwegende anderzijds dat uit de bunvoorbehoucl van een aanvullencl oncle1'del van de processtukken blijkt dat bet
zoek vorcle1·t en cle zaak clam·na 1!001'
proces-verbaal van het door de procureursluiting der clebatten en 11itsp1·aalc u'it·
generaal bevolen onderzoek alsmede de
gestelcl worclt, worclen cle rechten van de
andere in bet middel bedoelfle bescheiden
veTclediging niet yeschonclen cloo1· het in de inventaris der processtukken onder
voegen van cle sttilclcen van het aanV1t1- nummers 18 tot en met 23 werden opgelencl onde1·zoelc bij cle bunclel v6M het nomen v66r het stuk 24 houdend processlttiten cle1· clebatten.
verbaal van de terechtzitting van bet hof
2° Tot toepassinrt van arUlcel 52 van de van beroep del. 26 mei 1955 waarop de debatten gesloten werden verklaard en het
Wegcocle van 1 februari 1934, gewii<igcl
bij besluit van cle Rer1ent clcl. 16 octobm· bestreden arrest werd uitgesproken;
1947, is het zichtbaaT bestaan van een
Overwegende dat derhalve blijkt dat de
spoo·rweg volcloencle om aan een open·
in bet middel bedoelde bescbeiden v66r
bare weg het lcarakter van hoofclweg
de sluiting van de debatten bij de bundel
toe te lcennen, al wa1·e cle spooTweg niet
werden gevoegd; dat uit geen enkel ele.Qebruilct en al waren cle spoorstaven
ment voortvloeit dat aanlegger, die nochmet asphalt opgevuld.
tans door de vordering van het openbaar
ministerie en de beslissing van uitstel
Het is inderdaad niet noodzalrelijlc, te
van de zaak tot voortzetting voldoende
dien einde, dat de spoTen schijnbaa1·
verwittigd was van het gebeurlijk instelVruikbaar zijn. (Impliciete oplossing.)
len van een bijkomend onderzoek, v66r
het sluiten der debatten en de uitspraak
(DE MEULEMEESTER, T. DE GREEF.)
van het bestreden arrest geen kennis van
de betwiste bescheiden heeft · kunnen neARREST.
men;
Overwegende dat het middel dus feiteHET HOF; - Gelet op bet bestreden lijke grondslag mist;
arrest, op 26 mei 1955 gewezen door bet
Over het tweede middel, afgeleid uit de
Hof van beroep te Gent;
schending van de artikelen 52, 2°, van bet
I. Nopens de voorzieningen tegen de
koninklijk besluit van 1 februari Hl34
over de publieke vordering gewezen be- (Algemeen Reglement op de politie van
slissing :
het verkeer), 1382 van het Burgerlijk
Over bet eerste middel, afgeleid uit de Wetboek, en 97 van de Gronrlwet, doorscbending van de recbten van de ver- dat het liestrerlen arrest, om de beticbtindediging, doordat het bestreden arrest, gen bewezen te verklaren, beslist flat de
om beticbte te veroordelen, steunt op omstanrligheid dat de zicbtbare tramsporen bestaanrle in de door de burgerlijke
een bijkomend onderzoek door de H. pro· partij
Eeckhoutstraat te Brugge
cureur-generaal bevolen en uitgevoerd na· buiten gevolgrle
rlienst en met asphalt opgevuld wadat de zaak voor bet bof gepleit was ge. ren zonrler
belang is daar de Wegcode
worden en waarvan de uitslag (processen- geen onrlerscheirl
tussen de steeds
verbaal en foto's) bij de bundel gevoegd in gebruik en demaakt
meer gebruikte
werden zonder dat beticbte biervan op de tramsporen, zorlat niet
Eeckboutstraat
hoogte gebracbt werd en zonder dat bij steeds als boofrlweg de
dienrle aanzien te
dus deze inlicbtingen kon bespreken :
worden en betichte de voorrang van
Overwegende enerzijds dat bet proces- rechts niet mag iriroepen, clan wanneer
verbaal van de terecbtzitting van bet bof het bestaan van een spoor slechts aan Pen
van beroep del. 28 april 1955 vermeldt dat weg het karakJ·pr van hoofclweg geeft inbet openbaar ministerie op deze terecbt- dien clit spoor werkelijk gebruikt worclt
zitting de bevestiging van bet beroepen of, ten minste, voor het verkeer op spoor
vonnis beeft gevorderd doch << onder voor- gebruikt kan worden, hetgeen het geval
behoud gebeurlijk na te gaan of de op de niet is wanneer tramsporen met asphalt
plaats van de aanrijding nog gevestig- opgevuld zijn, dan wanneer de door het
.de docb ongebruikte tramsporen steeds bestrerlen arrest vastgestelcle omstamligzichtbaar waren, boewel zij reeds met be- heicl dat de met asphalt opgevulde tramton waren ingevuld ll, en dat het hof van sporen (alhoewel onbruikbaar) steeds
beroep dienvolgens, na beklaagde te heb· zichtbaar waren, zonrler invloerl is op de
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klassering van de weg en, in ieder geval,
niet volstaat om de weg als hoofdweg te
doen beschouwen, tenzij wanneer de opvulling met asphalt voor de aankomende
weggebruikers onzichtbaar is en dan wanneer de motivering van het bestreden arrest niet toelaat te bepalen of de rechter
over de grand geoonleeld heeft dat de opvulling der tramsporen met asphalt zontler invloecl was omdat zij in feite onziclltbaar was of omdat zi.i in recllte zon<ler gevolg bleef :
Over de clrie onclerdelen samen :
Overwegencle clat luidens artikel 52, 2°,
«de openbare wegen waarop minstens een
spoorweg loopt 11 als lloofdwegen heschouwcl worden;
Overwegencle dat llet louter feit dat
spoorstaven op een openbare weg· aangelegd werden, llet ziclltbaar ]Jestaan van
een spoorweg aanduidt en aan die weg
llet karakter van lwofdweg toekent;
Overwegende dat !loor het lmrakter van
hoofclweg van een openhare weg, waarop
een spoorweg loopt, van het gebruik of
van de bruikbaarheid van die spoorweg
afllankelijk te stellPn, het middel hij voornoemd artikel 52, 2°, een aan de beoordeling der weggehruikers overgelaten voorwaarde voegt welke door clit artikel niet
is voorzien;
Overwegende tla t het bestreden arrest,
na vastgesteld te lle!Jben dat de sporen
nllloewel opgevulll gecnszins over<lekt
cloch integendeel zichtbaar waren, bcslist
clat de Wegcode « geen onderscheid maakt
tussen de steeds in gebruik en de niet
meer gebruikte tramsporen en dat het
derhalve volstaat dat deze laatste zichtbaar zijn om de voorrang ipso facto te
verlenen 11; dat het alclus op ondubbelzinnige wi.ize beslist dat het zichtbaar bestaan van een spoorweg op een openbare
weg, afgezien van het gebruik of de brnikbaarheitl der sporen, al waren zij opgevuld, volstaat om aan cUe weg het karakter van hoofdweg te verlenen en de in llet
middel aangehaalcle wetsbepalingen niet
geschonden lleeft ;
Dat het tweede middel niet kan aang·enomen worden ;
(Het volgende zo1ule·r 1Jelang.)

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kos-

ten.
12 clecember 1955. - 2° kamer. - Voor.zitte1·, H. Vandermersch, raadsheer wa~r
nemend voorzitter.
Ve1·slaggever.
H. Delahaye. - Gelijl<,lttidencle conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Ryn.
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KAMER.-

13 december 1955

INKOMSTENBELASTINGEN.

BEROE? VOOR RET HOF VAN REROEP.
RECH'l' VAN PARTIJEN NIEUWE STUKKEN
OVER TE LEGGE'! 011 BIJ CONCLUSIE.3 VOORGESTELDI~ NIEUWE MIDDELEN OF ARGUMEN'l'EN
TE BEAN'fWOORDEN,

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.

BEROEP V66R RET HOF VAN EEROEP.
NIEUWE STU.KKEN ovERGELEGD oM IliJ coNCLUSIES VOORGES'l'ELDE NIEUWE MIDDELEN OF
BEPAARGUMENTEN ~m BEAN'l'WOORDEN. LING VAN HE'!' LAA'l'STE LID VAN ARTIKEL 10 VAN
DE WET VAN 6 SEPTEMBER 1895. NIET
TOEPASSELIJK.

1° De wrtikelcn 9 en 10 ·vnn de wet ·rim
6 septem1Je·i· 1895 verhinde·ren de nelle·rlcg,rrin{f voor het hot vnn 1Jeroep vwn
stukken n·iet te1· 1Jeant·woorr/In,q van in
conclus'ies nieu.we opgeworpen m'icldelen
of argumenten (1).

2° Het recht om mi6r het hot vnn 1Jerocp
ter liecmtwoonUn[J van in conclnsies
opgeworpen m:id1lele11 of a1·mtrnenten
n·ieuwe stul>ken neder te le,r;uen is ·n:iet
ondergeschikt aa·n lle toelaUng van het
hof ·van 1Jeroep, welh;e toelating alleen
cloor het lnatste Ucl van nrtik:el 10 van
lle wet vnn 6 sezJtember 1895 voo1·zien
worclt.
(N. V. cc LIMBURGSE DRUKKERIJEN ll,
'!'. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCit:N.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 juni 1954 gewezen door llet
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 en 112
van de Grondwet, 1320 van het Burger~
lijk Wetboek, doordat, - om te verklaren cla t rle sommen die nls lluurbedrijfslasten in de cloor cle aanlegster voor de
dienstjaren 1941 tot 1945 onderschreven
aangiften in de belastingen op de inkomsten vermelcl werden wettelijk onder haar
in de extrabelasting op cle exceptionele
winsten krachtens artikel 4, paragraaf 5,
van de W!ft van 16 october 1945 belastimre
netto ink;omsten opgenomen werrlen. het bestreden arrest zicll enkel gTondt op
llet fei t tla t cle aclministra tie vastgesteld
had tlat het bureel voor hetwelk deze lluur
betaald werd tot niets anders dan tot
woonst van een der beheerders cliemle,
<lan wanneer, naar de termen van haar
(1) Raadpl. nota 1, getekend F. D., onder dit
arrest (Bull. en PAsrc., 1956, I, 360 tot 362).
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lwt door de administratie regelmatig neergelE'gd dossier geen enkel spoor van flusdanig onderzoek inhield, noch enig bestand dee! tlat aan het hof zon hebben kunnen toelaten na te gaan of deze vaststellingen gedaan geweest waren, of, zo zij
gedaan geweest waren, om de auteur, de
<latum, de omstandighe<Ien ep de proceunre er van te kennen, met een woorcl om
er de bewijskracht van te waarcleren. en
clat het arrest niet antwoorclt op de conclusies door, enerzijcls, te beweren ilat
t1eze bestandclelen - die eenvouc1ig door
nieuwe door de administra tie voorgelegde
tlocumenten ]Jekrachtigd werden - l'CPds
llestonden in het dossier clat regelm:Jtig
ter griflie neergelegcl werd, doch ecbter
zonder de stukken aan te cluiden waarin
<leze bestanddelen zouclen kunnen gevon<ll"n worden, en door anc1erzijc1s, de betwiste feiten voor vaststaande te houden,
om de enige reden dat de administratir~ ze
vastgesteld heeft, zonder echter iets te
antwoorden op de opwerpingen van de
aanlegster die gegrond waren op de onmogelijkheid waarin het hof zich bevond
om op zicht van het dossier het bestaan
van de ingeroepen betwistingen na te
gaan, of ten minste om de bewijsl;:racht
Prvan te waarderE'n :
Overwegende dat, met betrekking tot
dt- huurgelden en de kosten van verwarming, onderhoud en verlichting van het
appartement waar de burelen van aanlegster zouden gevestigd zijn geweest,
laatstgenoemde beweerde dat deze uitgaven geen bezoldiging van de beheerder
Fram;ois Olyff naar de zin van artikel 4,
naragraaf 5, van de wet van 1G october
1H45 uitmaakten, en ter bevestiging daarvan in haar conclusies aanvoercle da t, hoewei de administratie zich op een onllerzoek ter plaatse beriep om staande te hont1en dat Olyff bedoeld appartement betrok,
geen spoor yan dit onrlerzoek in het dossier te vinden is, en de omstandigheden
Pn bewijskracht ervan riiet gekend waren;
Overwegende dat in strijd met de beweringen van aanlegster; het hof van beroep de aangehaalde conclusies op passende wijze beantwoord heeft, door er op
te wijzen dat de gegevens van het onderzoek, waarop verweerder zich beriep, bevestigd waren door de voornaamste stukken, die in antwoorcl op de conclusies
van aanlegster werclen neergelegcl;
Dat het miclclel bijgevolg feitelijke
gronclslag mist;
Over het tweede miclclel, afgeleid nit
de schencling van de artikelen 97 en 112
van de Gromlwet, 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 9 en 10 van de wet van
6 september 1895, cloordat bet hof - door
de aanlegster uitgenodigd om de stukken 42/i':, 42/21, 42/22 en 46/21 nit de de-

batten te verwerpen die de administratie
in haar conclusies inriep en die zij eraan
gehecht had zoncler ze, hetzij terzelfdertijd als de uitgifte van de bestreden beslissing, hetzij in antwoord op de nieuwe
door de aanlegster overeenkomstig artikel D, alinea 2, van de wet van 6 september 1895 neergelegde stukken ter griflie
neergelegcl te hebben - deze stukken nid
verwon1en heeft om reuen « dat zij de elementen cUe reeds in het dossier voorhanden waren slech ts bevestigen en neergelegd werclen in antwoord op de conclusies
van verzoekster, waarin de opmerldng
voorkomt : << clat men niet weet wie !Jet
onderzoek gedaan heeft ll, eerste ondercleel, clan wanneer er nit -de artikelen 9,
alinea 1, en 10, alinea 2, van de wet van
6 september 1895 voortvloeit clat - met de
enige uitzonllering van de stukken die binnen de in artikel 10 voorziene termijn
Eeergelegd werden in antwoorcl op deze
clie de verzoeker binnen de maand na het
verstrijken van de termijn voor beroe11
neergelegd heeft - al de stukken met betrekking tot de betwisting door de clirecteur der belastingen samen met een uitgifte van de bestreclen beslissing onmicldellijk
na de betekening van het beroep ter griffie van het llof moeten neergelegd worden;
<lat in onderhavig geval de betwiste stukken essentieel aan de betwisting waren,
vermits - volge:tis de conclusies van dt>
aclministratie zelf - zij de enige zijn die
zij inroept en de enige waarnaar het verslag van de inspecteur verwijst om te beweren clat een onderzoek was geclaan gcweest en de vaststellingen had toegelaten
waarop de beslissing van de directeur en
het arrest zelf zich uitsluitend gronclen
om de aanslag op de aan _een beheerder
terugbetaalcle uitgaven te rechtvaaraigen;
dat, zo de administratie, buiten de door
de wet van 1895 voorgeschreven pleegvormen en termijnen, de stukken die de conclusies van de verzoeker beantwoorden
aan het hof kon onuerwerpen op de enige
voorwaarde dat het verslag van de inspecteur en de beslissing van de directeur er
naar verwezen en dat zij hetgeen zij beweerden bevestigden, alsdan geen enkel
stuk aangaancle de betwisting nog bij de
ter griffie neergelegcle beslissing diende
gevoegd te worden vermits deze beslissing
de inventaris van het dossier vermeldt en
naar de in bet dossier rnstende stukken
verwijst; clat zo de betwiste stukken wettelijk voorgelegd geweest zijn om de in
h0t arrest uiteengezette reclenen, alsclan
client aangenomen te worden dat hun neerlegging voor de verweercler facultatief
\Yus en dat over het algemeen de Stant in
princiep het recllt zou hebben niet al de
stukken die op de betwisting betrekking
hebben binnen de wettelijke termijnen ter
griflie neer te leggen en zelfs cleze stukken
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aan het hof te onderwerpen, en dat het
van geen belang voorkomt deze in antwoord op de conclusies van de verzoeker
neer te leggen, tweede ondenleel, dan wanneer aanlegster in haar conclusies opgemerkt had dat de stukken 42/3, 42/21,
42/22 en 46/21 de enige documenten waren clie de administratie ingeroepen had
om de toepassing van het artikel 4, paragraaf 5, van de wet van 1945 te rechtvaardigen met betrekking tot de kosten
voor huur, verwarming, verlichting, onderhoud, en verplaatsingen, hetzij in totaal109.452 frank die aan de heer F. Olyff
werclen terug·betaalc1, en llat hct dossier
buiten deze nieuwe stukken geen enkel
element inhielcl dat toeliet het bestaan na
te gaan en de bewijskracht te waarderen
van het onclerzoek clat het enig door de
bestrcden beslissing ingeroeDen argument
uitmaakte; clan wanneer het hof deze opwerping niet aanneem t of ten minste ze
zonder voldoende reclenen weert, vermits
het hof de elementen - die in tegenstrijd
met hetgeen de aanlegster ·beweerde reeds
in het dossier vervat waren - niet bepaalt, die door de nieuwe stukken slechts
zouclen bevestigcl worclen; dat het hof zich
in alle geval grondt op twee redenen die
zich tegenspreken : te weten, enerzijcls.
tlat de betwiste documenten reeds de gekencle elementen bekrachtigclen en anclerzijds, dat zij neergelegd werden in antwoord op de conclusies van de aanlegster,
!lie gegrond waren hierop clat zij niet gekend waren, namelijk op het feit « dat
men niet wist wie het omlerzoek gedaan
had ll; derde onclercleel, dan wanneer, in
de veronderstelling da t het lwf zelfs
krachtens artikel 10, alinea 4, van cle wet
van G september 1895 de verweerder heeft
kunnen toelaten nieuwe stukken in antwoord op eenvoudige conclusies van de
aanleg·ster neer te leggen, tleze toelating
slechts kon gegeven worden op een aanvraag die de stnkken vermeldde welke dP
verweercler meende nog bij de debatten tc
moeten voegen; zij deze nederlegg·ing
had rnoeten voorafgaan en cleze nederlegging zelf v66r de sluiting der debatten op
de griffie van het hof van beroep had moeten geclaan worden; dat in onderha vig
geval de conclusies van de aanlegster vaststelclen - en het arrest het niet ontkent
- dat !le neerlegging der betwiste stukken door geen enkele aanvraag of toelating wer!l voorafgegaan; !lat deze stukken
zelf nooit ter griffie neergelegd werden,
maar eenvoudig bij de conclusies van de
verweerder gevoegd werden, hetgeen nit
zijn conclusies zelf blijkt :
Over het cerste onclerdeel :
Overwegende dat het rniddel het hof
van beroep verwijt de stukken die verweerder, buiten de wettelijke termijn, in 1

antwoord op de conclusies van aanlegster
had neergelegd, niet uit de clebatten verwijdercl te hebben;
Overwegende dat het hof van beroep
desbetreffend vaststelt dat de door het
middel bedoelde stukken nedergelegd
werden ter beantwoording van de door
aanlegster in hare conclusies geopperde
vraag « wie het (door de administratie
ingeroepen) onderzoek gedaan had ll;
Overwegende dat de artikelen 9 en 10
van de wet van 6 september 1895 de nederlegging van stukken ter beantwoorlling
van in conclusies nieuwe opgeworpen midtlelen of argurnenten niet verhinderen;
Overwegende dat de nederlegging van
de bedoelde stukken aldus cloor het recht
tot antwoord op de conclusies gewettigd
zijncle, de vraag of de neergelegcle stukken
al clan niet naar de zin van de wet van
1895 nieuw waren, van belang ontbloot is
en clat het midclel in dit laatste opzicht
niet ontvankelijk is;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de rechter over de
grond niet gehonden was te antwoorden
op het in conclusies opgeworpen middel,
als zon het dossier van de administratie
geen enkel element inhouden dat toeliet
de gegrondheid van de bewering van de
aclministratie na te gaan, dergelijk antwoord van belang ontbloot zijnde, danr
het arrest vaststelde dat clit nagaan mogelijk gemaakt werd door de neerlegging
v66r het hof van beroep van stnkken,
waaromtrent het wettelijk beslist had
dat zij in acht konden genomen worden;
Overwegende dat, in zover het middel
een strijcligheid van redenen inroept, het
slechts een overtollige beweegreden bestrijdt en bijgevolg niet ontvankelijk is;
Over het clertle onderlleel :
Overweg·encle dat het voorschrift van
het laatste lid van artikel 10 van de wet
van 6 september 1895 niet van toepassing·
is, daar becloelde stnkken in antwoorcl ov
de conclusies van aanlegster neergelegd
werclen;
Dat het derde onderdeel van het middel niet kan aangenomen worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 1320 van het Burgerlijk
Wetboek, 29, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten en 4, paragraaf 5,
van de wet van 16 october 1945, doordat
het bestreden arrest verklaart dat de
ganse som van 207.737 frank, welke rloor
de aanlegster aan haar beheerder F. Olyff
tijdens de jaren 1940 tot 1944 toegekencl
werd, zowel ten titel van wellde als van
vergoeding wegens vertegenwoordiging en
terugbetaling van abonnementskosten,
reiskosten, huurkosten en bijhorigheden,
wettelijk aan de extrabelasting in hooflle
van aanlegster onclerworpen geweest was,
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van de wet van 16 october 1945, lletwelk
de door artikel 25, paragraaf 1, 2, litt. b,
van de samengeschakelde wetten voorziene
inkomsten opsomt, eerste onuerdeel, dun
wanneer, volgens de conclusies van aanlegster - die op uit punt niet door llet
arrest bestreuen worden - de uuministratie zelf twee jaar na de betwiste taxatie
erkend had en bij brief van 13 mei 1!!54
van de ·controleur der belastingen van
Hasselt bevestigd had dat enkel <le llelft,
hetzij 80.995 frank, van de van 1£41 tot
1944 ten titel van vertegenwoonliging, kosten van abonnement, van reizen en tussenkomst in de huren en bijhorige kosten
geinde sommen tot bepaling van de belastbare bedrijfsinkomsten van de beer F.
Olyff waren weerbou<len geweest; tweede
omlerdeel, dan wanneer er aangetoonLl
werd dat de tweede llelft naar de mening
van de administratie teruglJetalingen van
kosten uitmaakten die, kracbtens de formele 1ekst van artikel 29, paragraaf 1,
van de samengeschakelde wetten nict begrepen waren in de inkomsten die worden
opgesomd in artikel 25, paragraaf 1, 2°,
litt. b~ waarnaar bet artikel 4, ])aragraaf 5, van de wet van 16 october 1lJ4iJ
wrwijst :
Over de twee onderdelen samen :
Overwegende dat het bestreden arrest
geen antwoord verstrekt op bet door aanlegster in haar conclusies aangevoerd
middel, dat nit een brief van 13 mei 1954
van de administratie en nit het verbetering·sbericbt van 24 februari 1949 voortvloeit dat de sommen van 22.075 +
18.000 + 18.750 + 22.170 frank beschouwd
werden als teruggave der door bemiddeling
van F. Olyff uitbetaalde bedrijfsuitgaven
van de vennootschap en dus geen belastbare inkomsten uitmaakten;
Dat de loutere aanhaling dat door << het
bebeer ll vastgesteld werd dat het zogezegde bureel, dat de vennootschap te
Brussel zou gehad hebben, tot niet~ anflers dan tot woonst van een der beheerders diende, geen passend antwoord op
bet aangebaald mid del verstrekt;
Dat bet micldel bijgevolg gegrond voorkomt;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 en 112
van de Grondwet, 1320 van het Burgerlijk Wetboek en 6 van de wet van 16 october 19!5, doordat - om het bezwaar
.niet ontvankelijk v66r het bof te verklaren dat gegrond was op het feit dat
de provisie tot instandhouding van <le
stock bij toepassing van artikel 6 van de
wet van 16 october 1945 slechts ten belope
van de bij middel van de inkomsten van
de belastbare periode gevormde .reserves
vrijgesteld was - het arrest steunt op de
reden dat in de loop van de administra-

tleve phaze van bet geschil aanlegster op
dit punt de verbeteringen van de controleur niet betwist had, en dat, vermits de
vrijgestelde provisie naar de vereisten van
de wet is bepaald geweest, en de aanlegster in gebreke is gebleven te bepalen
waarin deze laatste << overdreven ll zou
zijn, de betwisting enkel een feitelijk
pnnt opwerpt dat onmogelijk door de ilirecteur kon onderzocbt worden en waarvan bet hof zodus geen kennis had; eerste
onderdeel, tlan wanneer uit bet bezwmtrschrift van 18 mei 1948 voortvloeide dat
deze betwisting aan de uirecteur onderworpen geweest was, vermits aanlegster
tot staving yan <lit verzoek de termen van
haar brief van 14 noyember 1947 bevestig<le, waarin zij haar << niet akkoord ll
betuigu hacl over al tle yerbeteringen die
de controleur haar betekend had op de
voorafgaande 28 6 octobel', met enkele nit- ·
zondering van deze die zij opgenomen had
op de aan haar antwoord gehechte tallel,
waarop de verbetering betrekkelijk de betwiste provisie niet voorkwam; tweede
onclerdeel, dan wanneer uit bet verbeteringsbericht nm 28 october 1947 voortvloeitle dat de vrijgestelde reserve niet
regelmatig naar tle vereisten van de wet
bepaahl geweest was, maar dat z;ij van
101.166 fr. 90 op 70.316 fr. 52 verminderd
geweest was om de eenvouclige reden welke ov een verkeerde interpretntie van
de wet gegrond is - dat de vrijstelling,
krachtens artikel 6 van de wet van 16 october 1945, het bedrag niet mocht overschrijden van de reserves die op de :winsten van het belastbaar tijdperk voorafgenomen wertlen, derde onderdeel, dan
wanneer de hoofdconclusies en aanvullende conclusies van aanlegster klaar. en herhanldelijk annduicl<len dat de wet op dut
punt was geschonden geweest, dat eindelijk het v66r het hof gevormd verzoek
slechts een rechtsvraag kon opwerpen om
de reden tlat enkel een reclltsredcn tloo1·
(}e administratie ingeroepen geWePSt WUS
om tot 70.316 fr. fi2 het beclrag rlat ten
titel van provisie tot instamlboucling van
de stock aangegeven was te herleiden :
Over de drie onderdelen samen :
Overwegende dat het bestreden arrest,
lli.i een feitelijke en dus souvereine verklaring van de term en van het bezwa arschrift en zonder deze tegen te spreken,
nststelt dat de in het middel bedoelde
betwisting niet bi.i de directeur aanhangig gemaakt werd en dus v66r het hof
van beroep niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest niet vaststelt en niet beweerd wordt dat de directeur van ambtswege over <leze vraag uitspraak zou gedaan hebben;
Dat bijgevolg het eerste onuerdeel van
het middel niet kan aangenomen worden;
Overwegende dat nit bovenstaande be-
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derde onderdeel van het middel zonder
voorwerp zijn geworden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, in zover het het beroep ongegrond heeft verklaard waar het betrekking had op << de bedragen die volgens aanlegster aan beheerders en commissarissen
van de maatschappij buiten hun gewone
llezoldiging uitgekeerd waren geweest, onder anderen de Imurgelden en verwarming
van het appartement van een beheerder
te P.rnssel, de abonnementen en verplaatsingen van deze laatste 11, alsmede wat
betreft de kosten; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt aanlegster tot drie vi01·de en verweerder tot
een vierde van de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Gent.
13 december 1955. - 2• kamer. - Voo·rzitte1', H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
F erslnggevcr,
H. Rutsaert. GeUjkluidencle concl~t
sie, H. F. Dumon, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Leynseele.

1•
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BEWIJS. BURGEBLIJKE ZAKEN. PARTIJ WELKE ZICH BEHElD YEBKLAABT HET
BEWIJS VAN DE DOOR IL\AR VOORGEHOUDEN
FElTEN NAMELJ.JK D(\OR GETUIGENVEBHOREN EN
DESRUNDIG ONDERZOEK AAN '1'1~ lllEDEN. VEBKLARING DIE GEEN VERZOEK TOT RET BEKOMEN VAN GETUlGENVERHOREN EN DESKUNDIG
ONDERZOEK UITMAAKT.

Is geen ·ve·rzoel.; tot het gelasten '!:an getu.igenverhoren of onclerzoeken doo1·
deskmtdigen de eenvo·ndige ve·rklaring
van een pnrUj wa<t·rbij zij zich bere·i<l
verlclaa1"t het bewijs 'l:fln rle doo1· hcuw
voor{fehO'lulen feiten floor nlle ,·echtsmiadelen, onder ·meer door getll'iyenve,·horen en onrlerzoelcen doo1· desltundigen, uun te bieden (1).
{NATIONALE
MAATSCHAPPI,J
VAN
BELGISCHE
SPOORWEGEN, T. N. V. (( CHARBONNAGES DE
MONCEAU-FONTAINE ll.)
ARREST.

I-IET HOF; -

Gelet op het bestreden

(1) Zie verbr., 5 juni 1953 (AT1'. Ve1'b1·., 1953,
biz. 672).

arrest, op 30 september 1954 gewezen door
het Hof van beroep te P.russel;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 9'7 van de
Gronc1wet, 13111, 1320 en 1322 van het Bur-.
gerlijk Wetboek betreffende het aan de
akten te hechten geloof (terzake van de
Lloor aanlegster v66r het hof van beroep
genomen conclusies) en bijgevolg van
artikel 15 van de wet van 25 augustus
1891 betreffende het vervoercontract, tloordat het bestreclen arrest, om het midtlel
af te wijzen dat door aanlegster was afge
leid nit de toepassing van bovengemeld
artikel 15 van de wet van 25 augustus
1Sill, waarbij nan het bestuur der spoorwegen verboden wordt bijzomlere overeenkomsten aan te gaan die nm Lle prijzen
en voorwaarden der tarieven afwijken,
lloofdzakelijk steunt op de omstandigheid
Llat het litigieuze net niet naar cle zin van
artikel 11 van tlezelfde wet << toegankelijk
voor !let publiek Jl zou wezen of << ter bescllikking van llet publiek )) zou staan, dan
wanneer, volgens aanlegster, dit openbaa t'
karakter zou blijken nit een reeks feitelijke elementen welke zij in haar conclusies aangaf en waarvan zij, in geval cUe
elementen mochten ontkend worden, verklaarde << bereid te zijn het bewijs ,Joor
elk rechtsmidclel, onder meer door getuigenverhoren of onderzoek t1oor deskundigen te leveren 11, en dat het hof van beroep
in cleze omstandigheden dit feitelijk punt
niet kon beslechten in een zin die met
aanlegsters stellingen strijdig was, zonder
de rechtskundige of feitelijke redenen :tan
te tluiden wanrom zij ac)ltte het <loor nanlegster gedane bewljsaanbod niet te ktmnen aannemen :
Overwegende dat, hoewel aanlep:ster, in
de retlenen van de door haar in hoger beroep genomen conclusies, waarin zij onderscheiden feiten betreffende het openbaar of privaat karakter van de in de
litigieuze overeenkomst bedoelde spoorweg
aanvoenle, << zich bereid verklaan1e het
bewijs door alle rechtsmiddelen, onder
meer door getuigenverhoren en onderzoek
door deskundigen a an te bieden 11, zij
evenwel niet uitdrukkelijk om het gelasten van dergelijke onderzoeksmaatregelen
verzocht heeft;
Dat het micldel in feite niet opgaat;
Om c1ie redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
15 december 19-55. - re kamer. - Voorz'itte·r, I·L Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter.- JTersluggever, H. Daubresse.
- Gelijlcluidenae conclusie, H. Janssens
de Bisthoven, advocaat-generaaL - Pleiters, HI-I. Van Ryn en Ansiaux.
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INKOMSTENDELASTINGEN. ExTRABELASTING. RAMING VAN DE BELASTBARE
GRONDSLAG. "\-VETTELIJK VERMOEDEN VAN
OORSPRONG VOORZIEN DOOR ARTIKEL 2, PARAGRAAF 3, VAN DE WE'£ VAN 16 OCTOBER
1945. - TEGE:-IBEWIJS DA'l' OP DE BELAS'riNGSCHULDIGE RUST. ~ DEWIJS DAT EEN VOLLEDIGE · RECH'l'V AARDIGING MOE'l' UITMAKEN
\'AN DE EIS WELKE 'l'EGENOVER HET VERMOEDEN GESTELD WORDT.

Door te bepalen uat het cloor de belanghebbenue tegen het door rle aclminist·raUe inge1·oepen vennoeuen vnn 001"S1J1"0'II[/
(tangebouen tegenbewijs overeenlcomstig
nrtikel 2, parng·mnf 3, vnn cle wet van
16 octobe·r 1945, rnng gelevenl wo1·uen
floor nlle om het C1JCn ~vellce bewijsmiclflelen ·in 1·echte en in feite, en ontZe1··meer uoo·r getuigen, wnnrschijnlijlcheaen, vennoeclens, algernene belcendheicl,
·in de ru·irnste betelvenis -unn ueze ·woorclen, nlsmecle door nlle rniuuelen clie rle
·re(lelijke overtuiginu -uan llet bestmw
lmnnen vormen, bepe·rlvt zich ueze bepnling cle elementen 011 te sommen ·wnarvan de belanghebbende tot- stn-uing vnn
zijn eis gebntilc lean malcen, ntaa1· dnn·rnit volgt niet ant het bewijs, waartoe
clie overt·uigingselementen skelclcen, f!CCn
volleuige rechtvaaruiging moet 1titmalven vrkn ae e·is welke cle belanghebbende
tegenovm· het ve1""moeuen van o01·spron.q
aoet gelden (1).
(GERSAY, T. BELGISCHE STAAT, .
l\IINIS'l'ER VAN FINAXCIEN.)
A RUEST.

I:IET I:IOF; - Gelet op het ])estreden
arrest, op 19 november 1954 gewezen door
het I:Iof vun beroep te Luik;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, 4, 10, 13
en 19 van de wet van 16 october 1945 tot
invoering van een extrabelasting, 25 en
volgeude, 28, 53, 55 eu 56 van de bij besluit vau de Regent vau 15 jauuari l!J48
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelasting·en, 1315, 131G, 1341, 1347
tot 1350, 1352 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, 97 en 110 van de Grondwet,
doordat om de eis van aanlegster te verwerpen welke, als tegenbewijs van het
vermoeden van oorsprong dat de administratie liet gelden, betoogde dat wijlen
haar man op 1 januari Hl40 vrije ac1iva
ten belope van 3.150.000 frank bezat, het
(1) Raadpl. verbr., 21 september en 21 december 1954 (A1T. Ferbr., 1955, biz. 22 en 298).

bestreden arrest steunt op de Teden dat
« verzoekster het volledig bewijs dat op
haar rust 011 verre na niet bijbrengt ll,
dan wanneer door de bewoordirigen van
artikel 2, paragraaf 3, van de wet van
16 october 1945, waarbij de belanghebLJende tot het tegenbewijs toegelaten
wordt, de wetgever op ondubbelzinnige
wijze zijn wil te kennen gegeven heeft
geen volledig bewijs van de schatpliclltige
te eisen, maar te zijnen gunste een. gell.eel
vtm bijzondere !Jewijsmidtlelen in te richten:
Overwegentle dat het micldel ten onrechte staande houdt dat artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 october 1945
het « volledig ll tegenbewijs nfet ten laste
van cle belanghe!Jbende legt;
Overwegende immers dat, waar het be]malt dat het tegen het door de aclministratie ingeroeven vennoeden van 9orsprong door de belanghebbende aangevoerd
tegen!Jewijs door alle om het even welke
bewijsmicldelen in rechte en in feite mag
geleverd worden, eli onder meer 'loor
getuigen, waarschijnlijkheden, vermoedens, algemene bekendheid, in de ruimste
betekenis van deze woonlen, alsmecle
door alle middelen die de redelijke overtuiging van het bestuur kunnen vormen,
het artikel 2, paragraaf 3, enkel lie elc-.
menten opsomt waarvan de belanghebbenlle tot staving van zijn eis gebruik kan
maken;
·
Dat daaruit geenszins voortvloeit clat
het bewijs waartoe die overtnigingselementen strekken geen volledige rechtvaardiging moet uitmaken van de eis
welke de belanghebbende tegenover het
vermoeden van oorsprong doet gelden;
Dat het middel naar recht fault;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
16 december 1955.

~

1° kamer. -

Voor-

zitte·r, I:I. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Vet·slaggever,
I:I. Bm·eel. - Gelijklu.iuencle conclusie,

I:I. Ganshof van der Meersch, advocaat~
generaal. - Pleite1·, H. Van Leynseele.

1"
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2°
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BELASTINGEN.
OPENBARE ORDE.

-

KARAKl'ER

VAN

INKOlVISTENBELASTINGEN.
BEEDE? VOOR HET HOF VAN BEROEP.
RECHT \'OOR IIET HOF VAN BEROE? BINNEN DE
GRENZEN \'AN HET AANHANGIG GESCHIL AMBTSHALVE NHT'WF. MIDDELE'! OP TE WERPEN.

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

-3001 o De ·belastlng heeft ecn karalcter van
open ba-re orde (1).

2° Het hot van beroep, gelast met het
beroep van de belast-ingplichtige tegen
de beslissing van de directe·tw der belastingen, mag b·innen de grenzen van
het aanhangig ,qeschil (1/rnbtshalve middelen opwerpen (2).
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCiit'l,
T. HECQUET EN STIEVENAERT.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 juli 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, 1, 2, paragrafen 1 tot '1, 11,
paragraaf 1, 17 en 19 van de wet van
16 october 1945 tot invoering van een
extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten
en lwten, 55 en 56 van de bij besluit van
ue Regent van 15 januari 1948 samengeschakelUe wetten betreffende de inkomstenbelastingen, alsmede van de artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wethoek, doordat het bestreden arrest de
Staat verwijt, vooraleer de betwiste aanslag te vestigen, het bewijs welk op
hem rust, niet geleverd te hebben tlat het
vastgestelde vermogensaccres in de loop
van het belastbaar tijdperk door een verrichting of door in paragraaf 1 van artikel 2 van bovengemelde wet van 16 october 1945 bedoelde verrichtingen zou opgelevertl zijn en in tlezelfde omstantligheden
niet bewezen te hebben, - overeenkomstig
voormeld paragraaf 4 van artikel 2, dat, in de onderstelling dat het belast
bedrag werkelijk van een nalatenschap
voortkomt, de extrabelasting verschuldigd
was, dan wanneer stuk 9 genoeg·zaam
aancluidt dat de administratie in onderhavig gevalparagraaf 5 van artikel 2 van
bovengemelde wet van 16 october 1945 toegepast heeft, na de andere gevallen van
belastbaarheid in de extrabelasting overwogen te hebben, en na vastgesteld te
hebben dat de belanghebbende het in paragraaf 3 van bovengemeld artikel 2 vnsf.
gelegd vermoeden van belastbaarheitl,
niet te niet gedaan heeft, en dan wnnneer uit de vergelijking van de artike(1) Raadpl. nota 2 onder verbr., 22 juni 1954
(A1'1'. Vm•b1·., 1954, blz. 692) en nota's 2 en 3
onder verbr., 16 februari 1954 (ibicl., 1954,
blz. 428}.
(2) Raadpl. verbr., 16 februari 1954 hierboven en 4 februari 1955 (Ar1·. Ve1·br., 1955,
blz. 439).

len 1, 2, paragraaf 5,. en 11, paragraaf 1,
van de wet van 1945 blijkt ·dat, ·in de
als vaststaand beschouwde onderstelling
(door een onbekende schenker gedane
schenking), de bron der a an de extrabelasting te onderwerpen inkomsten door de
a dministra tie niet enkel niet behoeft bewe zen te worden, maar zelfs niet zou kunnen bewezen worden :
Overwegende dat de voorziening het bestreden arrest verwijt beslist te hebl.Jen
dat de auministratie niet bewezen had dat
de betwiste gelden door een der in artikel 2, paragraaf 1, van de wet van 16 october 1945 bedoelde verrichtingen zouden
worden opgebracht, dan wanneer de administra tie als bron van die gelden een
in artikel 2, paragraaf 5, van voormelde
wet voorziene schenking ingeroepen had;
Overwegende echter dat noch in de beslissing van de directeur van de belastingen, noch in de v66r het hof van beroep
genomen conclusies gesteld werd dat de
betwiste activa van een schenking voortkwamen;
Dat wel integendeel aanlegger in zijn
conclusies uitdrukkelijk verklaard heeft
dat die activa nit de << winsten of baten,
vallell(le in de door artikel 2, paragraaf 1,
onder meer letters c, d en e van de wet
van 16 october 1945 bepaalde grenzen gesproten waren JJ;
Overwegende, voorzeker, dat het hof
van beroep, op grond van het karakter
van openbare orde der belasting, ambtshalve middelen vermag op te werpen binnen de grenzen van het bij hetzelve aanhangige geschil ;
Doell overwegende dat het bestreden
arrest aan de hand van de overgelegde
elementen vaststelt, clat de Staat het bewijs ervan niet bijbrengt dat de rechtsvoorganger van verweersters de hoedanigheicl van aan de extrabelasting onderhevige persoon had ;
Dat de beoordeling in feite van de feitelijke vermoedens waarop deze beslissing
rust, souverein is;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
16 december 1955. -

1" kamer. -

Voor-

z-itter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. De Bersaques. - Ge!ijlclui(lende conclttsie, H. Ganshof van der Meersch, aclvocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van

Leynseele en Gregoire (deze laatste van
cle Balie bij het Hof van beroep te Brussel.)
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1° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. BEDRIJFSBELAS'l'INGEN. PERSONEN DIE IN
BELGIE DE IN ARTIKEL 25 DER SAMENGESCHAKELDE WETTEN AANGEDUIDE INKOMSTEN GENIE'l'EN, ZELFS INDIEN 'ZIJ IN RET BUITENLAND OF IN DE KOLONIE VERBLIJVEN.

2°

INKOMSTENBEL.ASTINGEN. -

BEDRIJFSBELASTING. BEREERDER VAN EEN
VENNOOTSCHAP. TERRITORIALE BAND DOOR
DE WET VEREIST OPDAT DIE BEHEERDER lN
BELGIE AAN DE BEDRIJFSBELAS'l'ING ONDERHEVIG WEZE. BAND WELKE BES'J'AAT DOOR RET
ENKEL FEI'J' DAT RIJ IN BELGIE RET VOORDEEL VAN ZIJN BEZOLDIGING VERKRIJG'J'.

so INKONISTENBEL.ASTINGEN. BEDRIJFSBELASTING. BEHEERDER VAN EEN
VENNOOTSCHAP. VOORDEEL VAN ZIJN BEZOLDIGING. VOORDEEL VERKREGEN DAAR
W AAR DE BESL!SSING BETREFFENDE RET TOEKENNEN VAN DE TANTIEMES DOOR DE ALGEMENE
YERGADERING GENOMEN WORDT.

4°

INKOMSTENBEL.ASTINGEN. -

BEDRIJFSBELASTING. BEREERDER VAN EEN
YENNOOTSCRAP. RECHT OP DE IN BELGIE
VERKREGEN BEZOLDIGING. - TOESTAND WELKE
NIET MEER TOELAAT 'ZICR AAN DE BELASTING
IN BELGIE TE ONTTREKKEN DOOR ZICR RET
BEDRAG IN DEN VREEMDE OF IN DE KOLONIE
TE DOEN UITBE'l'ALEN.

1 o Zijn onderhevig aan de bedrijfsbelasting degenen die f,n BelgW de in artikel 25 der samengeschalcelde wetten
aangeditide inlcomsten genieten, zelfs indien zij in het buitenland of in de Kolonie verblijven (1). (Samengeschakelde

wetten, art. S1, par. 1, litt. e.)
2° De territoriale band wellce a1·Ukel 31,
paragraaf 1, litt. e, van de samengeschalcellle tvetten vereist, opdat de belzeerder van een vennootschap in BelgW
aan de bed1·-ijfsbelasting onderhev,iy weze,
bestaat door het enkel feit dat deze vennootschapsbeheenler zijn bez,oldiginy in
BelgW ve1"1crij gt (1) (2).
so In het stelsel van de samengeschakelcle
wetten ve1·lcrijgt cle beheerde-r van een
vennootschap het 1;oorcleel van zijn bezoldiging cla,a1· waar de beslissinv met
bet1·ekJcing tot het toelwnnen van cle
tantiemes acm cle behee1·de1·s door cle algemene vergaclel'ing genornen worclt !1).

(Samengeschakelde wetten, art. S1, paragraaf 1, litt. a.)
4° Eens het recht op d-ie bezolcliginy in
(1) Zie conclusies van het openbaar ministerie (Bull. en PAsrc., 1956, I, 377 tot 381, en
nota's).
(2) Raadpl. verbr., 19 december 1939 (Bull.
en PAsrc., 1939, I, 527).

Belgi/3- verlcreyen, behoort het cle verlcrijger van clie bezolcliging niet z-ich aan
cle beclrijfsbelasting in BelgW te onttrekken floor zich het beclrag e1·va,n in
clen vreemcle of in Congo te cloen uitIJetalen (1). (Samengeschakelde wetten,

art. 31, par. 1, litt. a.)
(JEANTY; T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
AHREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 februari 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, nummer 12467;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2, 25, inzonderheid paragraaf 1, 2°, en S1, paragrafen 1 en S, van de bij het besluit van
de Regent van 15 januari 1948 samengeschakelde wetten betreffende de inkom-stenbelastingen, van de artikelen 1, 2, paragraaf 1, 6 van het besluit van de Regent
van 16 januari 1948, houdende samenschakeling van de wetten betreffende de
nationale crisisbelasting, en 97 en 110
van de Grondwet, doordat het bestre'den
arrest beslist dat de tantiemes, welke
aanlegger, die in BelgHl noch woonachtig
is noch er verblijft, als beheerder van
een Congolese vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid die haar voornaamste
bestuursinrichting in Belgie heeft, ontvan"
gen heeft, als in Belgie verkregen dienen
te worden aangezien en deswege aldaai·,
overeenkomstig voormeld artikel 31, paragraaf 1, letter a, in de bedrijfsbela-sting en in de nationale crisisbelasting
belastbaar zijn, om de reden dat dP
winsten van voornoemde vennootschap
door haar in Belgie behaald werden en
dat de aan de beheerders van vennootschappen uitgekeerde tant~emes van de
winsten der vennootschap voorafgenomen
worden, terwijl de wijze van betaling
dier tantiemes ter zake weinig afdoet,
dan wanneer de tantiemes van een vennootschapsbeheerder die noch in Belgie
woonachtig is, noch er verblijft, zelfs in·
geval de vennootschappelijke winsten in
Belgie behaald worden, aan bovengemelde belastingen enkel onderworpen zijn
wanneer bewuste beheerdei', die tantiemes als bezolcliging in Belgie geniet ingevolge de betaling ervan welke hem in
Belgie gedaan wordt, en dan wanneer het
bestreden arrest, door niet te onderzoeken of de betaling van voormelde ttmtiemes aan aanlegger in Belgie gedaan was,
de regelmatige conclusies niet beantwoord heeft waarbij aanlegger v66r de
rechter over de grand betwistte dat de
fiscus het bestaan van zodanige betaling
in Belgie bewees, en het Hof van verbre-

-
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16 december 1955. ___:.· 1e kamer. - Voorking geen mogelijkheiu biedt de wettelijkheid der beslissing te toetsen, ·en dien" zittm·, H. de Clippe!e, raadsheer waarVe·rslaggever,
1'olgens niet met redenen omkleed is zoals nemend voorzitter.
H. Bayot. Geliilcl~tidende concltts·ie,
~l<'loi'
de wet. vereist wordt':
.
H. ~·Gaiishof van· clei· J\IIeersch, advocaat, Over het eerste onderdeel
~eneraal. Pleite1·, H. Van Leynseele.
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanleg·ger, die in Belgie
noch woon-.. noc.h .. V.erbiijfplaats heeft, in
de bedrijfsbelasting aangeslagen werd
nit hoofde van tantii'~liles welke hem wer2•: KAMER. - 19 december 1955
den uitgekeeru door een Congolese vennootschap met beperkte aansprakelijkheitl,
wamTan de maatschappelijke zetel zich 1° WATERWEGEN. ~ BEVAAHilAARIIEID
OF vr:oTIJAARHEID. BIJZONDEn REGLELeopoldstatl bevindt, maar waarvan de
ME!oiT. DA'l' DIT KARAKTER AAN EEN WATERvoornaamste best1mrsinrichting te BrusLOOP TOEKENT. lNYLOED OP DE IJURGERi;el, waai· de boekhoucling gecentraliseerd
LIJlCE TIECHTEN VAN DE OEVEREIGENAARS EN
is, gevestigd is;
·ANDERE IlELANGHEilllENDEN.
· · OverwegEmde dat, naar luid van artikel 31, paragraaf 1, a, diegenen die de bij 2° VISRECHT. - RIYIERYANGST. - BEYAARIJARE OF VL01'IJARE WATERLOOP. -BEa.rtikel 25 bedoelde inkomsten in Belgie
OOHDELING DOOR DE RECHTER OYER DE
« genieten », de belasting verschuldigrl
GROND.
zijn, zelfs wanneer zij in het buitenland
of in de kolonie verblijven;
3° BEWIJS. Sl'RAFZAKEN. GEYAL
Overwegende clat de territoriale band
WAAlUN DE WET GEEN lliJZONDERE IJEWIJSwelke artikel 31, paragraaf 1, letter a,
\'OERING VOORSCHRIJFT. l\1ACIT'l' VAN DE
van de simengeschakelde wetten vereist,
REOHTER OP ANDERE ELEMEN'IEN DAN GETUIvoorhanllen 'is door het enkel feit dat de
GENISSEN ONDER EED TE ST:m._UNEN. VOORyennootschap'Sbeheerder zijn bezoldigingen
WAARDE.
in· Belgie. verkrijgt;
Overwegende dat, in het stelsel van de 1 o De aclm-inistratieve rangsch·ilcldng van
\vet, hij die bezoldigingen verkrijgt daar
een wate'l'loop in (le lvaterJOI'ie cle'l' liewaar de beslisslng.met betrell:king tot hct
vaarlia?·e of vlotl!are ·~oa.terwegen kent
toekemien van de tantiemes aan de bewettelijJ,: (Uln cleze waterloop f!een _ in
lwerders door de algemene vergadering
feite onbestaancle lier(tarlia.a?·he·id of
o·enmnen wordt.
vlotbna·rhei(l toe ten nadele van de bur"' Overwegende' dat uit de vaststellingen
gerUjlce 1·echten dm· oeve?'·eigenaa.·rs en
vim het arrest blijkt dat de algemene
nncli:we lielanghebbenden (1). (Decreet
vPrgaderingen van cle Congolese vennoot· ·van 22 januari 1808, art. 1; Gronclwet.
schap inet beperkte aansprakelijkheid
nrt. 92.)
<< Brasseries de Leopoldville )) te Brussel
2°
De lievaaru(w?·lwid of ·vlotliaa·rllloill van
gehouden worden;
een waterloop, op de plaats wa(t-r een
01rerwegende clat, nadat het recht op
vismisclrijf worat gepleeg(l, is een feide bezoldiging. in Belgie verkregen is, de
telijlce lcwestie, 1,()aa1·va-n de lieoordeling
verkrijger· van die bezoldigingen zich
b·innen lle bevoegdheid valt van de rnet
niet aan de belasting in Belgie kan ontde vervolgingen gelaste rechte·r, zelfs
trekken door zich het bedrag dier bezolhulien cle waterloop doo1· een best-um··
digingen in den· vreemde of in Congo te
lijl;; rCf!lement be·va(trbna·r Oil vlotbaa.·r
dberi uitbetalen;
verklaanl wenl (2). (VVet van 19 januari
Dat derhalve het eerste onderdeel van
1883, art. 2, 6 en 7.)
het' middel i1aar recht faalt;
30 B-uiten de ,qevallen wa(win de ·wet een
Over het tweede onderdeel :
bijzonclere bew'ijsvoer-in,q voo.,.ziet, lean
· Overwegende dat uit het antwoord op
rle Techte·r in ska,fzalven zijn ove?·tuihet eerste onderdeel van het middel
,qing vonnen op ,qron(l van nncle·re eleblijkt dat; waar het beslist dat << de wUze
rnenten clan getu.i,qenissen 01uler eecl
van betaling of de wijze waarop te werk
oncler voonva.a?·de (lat z·ij het voorwerp
gegaan werd om de hem toekomende somvan een debat op tege?181Jraalc hebben
men ter beschikking van aanlegger te
u itgemaakt (3).
stellen ter zake weinig afcloen )), het beHtretlen arrest een passentl antwoord op
tle conclusies gegeven heeft;
(1) en (2) Ver.gel. verbr., 28 maart 1927
Dat derhalve het tweede onderdeel van (B11ll. en PAsrc., 1927, I, 187) en 20 juni 1939
het middel in feite niet opgaat;
(ibid., 1939, 'I, 323). Zie ook verbr., 30 januari
Om die redenen, verwerpt de voorzie- 1940 (ibid., :1940, I, 26).
(3) Verbr., 22 maart 1954 (ATr. Ve1·br., 19M,
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosbiz. 504).
ten.

te

303
(BERNARD, T. GILL EN DELHAYE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
vonmssen, op 29 juni 1954 en op 28 januari 1955 in hoger beroep gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Dinant;
I. In zover de voorziening tegen de beslissingen over de publieke vordering gewezen gericht is :
Overwegende dat de ten laste van aanlegger gelegde misdrijven verjaard werden verklaard en dat de kosten van de
rechtsvervolging ten laste van de Staat
zijn gebleven; dat, mitsdien, de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
II. In zover de voorziening tegen de beslissingen over de burgerlijke vorderingen
gericht is :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 2, 7 en 18 van
de wet van 19 januari 1883 op de riviervisserij, 1 van de wet van 7 mei 1877 op
de politie der niet-bevaarbare en nietvlotbare waterlopen, 1 en 3 van de wet
van 5 juli 1899 tot wijziging van die van
19 januari 1883, van het koninklijk besluit van 7 september 1950 houdende bijzondere reglementen voor sommige scheepvaartwegen en, meer bepaald van het bij
gezegd koninklijk besluit gevoegd bijzon<ler reglenwnt van de Semois en van de
Lesse, 2 en 7 van de wet van 1 juli
1954 op de riviervisserij, 33 van het koninklijk besluit van 13 december 1954 op
de riviervisserij, 1319, 1320, 1322 en 1382
van het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van
de wet van 17 april 1878 bevattende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
rechtspleging in strafzaken, 153 en 176
van dit wetboek, van de regels betreffende de aanhangigmaking bij de
rechtsprekende rechtsmachten en van de
artikelen 97 en 107 van de Grondwet,
doordat, enerzijds, het vonnis van 29 juni
1954 beslist heeft dat er diende onderzocht
te worden of het vlotten op de Lesse met
schuit of vlot ofwel met niet aan elkaar
verbonden boutblokken was gebeurd, en
de heropening van de deb a tten heeft bevolen om aan de procurPnr des konings toe
te laten een onderzoek over dit punt in te
stellen, en dooi:dat, anderzijds, het vonnis
van 28 januari 1955 de eerste nan aanlegger in verbreking verweten telastlegging bewezen heeft verklaard en deze
veroordeeld om een frank als schadevergoeding aan de burgerlijke partijen te
betalen, om reclen dat nit clit onderzoek
niet zou gebleken zijn dat op de ·plaats
waar de feiten zich hebben voorgedaan
de Lesse anders dan met niet aan elkaar
verbonden houtblokken bevaarbaar of

vlotbaar is; noch dat de scheepvaart of
het vlotten er destijds tamelijk belangrijk waren noch kunnen zijn, met bet gevolg dat bet visrecbt er aan de oevereigenaars zou toebehoren, dan wanneer, eerste onderdeel, zoals aanlegger bet bij conclusies staande bield, bet bijzonder reglement van de Lesse bet gedeelte van die
rivier, waar de litigieuze feiten zicb vool'deden, bevaarbaar of vlotbaar verklaart;
dat door vlotbare rivieren client verstaan
te worden degene die bet zijn met scbuit
en vlot en niet aileen met niet aan elkaar verbonden boutblokken, en dat clienvolgens de recbtbank niet vermocht na
te gaan of, in strijd met de bepalingen
van dit reglement dit deel van de Lesse,
in feite, enkel met niet nan elkaar verlJonden houtblokken vlotbaar was, noch
aanlegger tot schadevergoeding jegens de
burgerlijke partijen veroordelen om er
zonder hun toelating gevist te bebben.
vermits anderzijds, niet betwist wordt
dat de Lesse onderbomlen is door de
Staat, die er, bijgevolg, het visrecbt uitoefent, tweede onderdeel, de correctionele rechtbank, in kennis gesteld met de
zaak door de hoger beroepen van aanlegger in verbreking en van het openbaar
ministerie, zelf, mondeling en op tegenspraak tot elke aanvullende onclerzoeksverrichting· welke zij not1ig acbtte moest
overgaan, hetgeen zij niet gedaan beeft :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, naar luid van artikel 2, lid 1, van de wet van 19 januari
1883 op de riviervisserij, het recht om te
vissen in de stromen, rivieren en vaarten slechts aan de Staat beboort onder
de dubbele voorwaarde dat deze met
schip, schuit of vlot bevaarbaar of vlotbaar zijn en dat hun onderhoud ten laste
van de Staat of van zijn rechthebbende
weze;
Overwegende dat die bevaarbaarheid of
vlotbaarbeid, vermits zij een stoffelijkt>
gescbiktbeid uitmaakt om scbip, schuit Of
vlot te dragen, een feitelijke kwestie uitmaakt, waarvan de beoordeling, in ·ge.vnl
van vervolging wegens vismisdrijf, binnen
de bevoegdbeid van de recbter over rle
grond valt;
Overwegende dat de administratieve
rangschikking van een waterloop in de
kategorie der bevaarbare of vlotbare
waterwegen, krachtens het decreet van
22 januari 1808, aan die waterloop geen in
feite onbestaancle bevaarbaarheicl of vlotbaarheid ten nadele van de burgerlijke
recbten der oevereigenaars wettelijk zou
kunnen toekennen;
Overwegende, dienvolgens, dat, indien
de rechter kennis heeft. van een telastlegging van vismisdrijf in een niet-bevaarbaar of vlotbaar water, zonder toelating van de oevereigenaar aan wie het
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visrecht behoort, en zo de bekluugde zich
beroept op een koninklijk besluit dat gezegde waterloop op de plaats waar het feit
gepleegd werd bevaarbaar of vlotbaar verklaart, hij het recht en de plicht heeft de
werkelijkheid van de aldus verklaarde bevaarbaarheid of vlotbaarheid na te gaan;
Waaruit volgt dat, door te beslissen
dat onderzocht zal worden of de Lesse, op
de plaats waar het verweten visrnisdrijf
gepleegd werd, met schuit of vlot of enkel
met niet aan elkaar verbonden houtblokken bevaarbaar of vlothaar is, het vonnis
van 2!) juni 195~1 geen enkel der in het
rniddel aangeduide bepalingen geschonden
heeft;
Overwegende dat het .definitief vonni,s
van 28 januari 1955 hierop wijst dat nit
het ingesteld onderzoek niet kan afgeleid
worden << dat, ter plaatse waar het aan
nernard verweten feit gepleegd werd, de
Lesse op voortdurende wijze anders dan
met niet aan elkaar verbonden houtblokken, bevaarbaar of vlotbanr zou zijn >>;
Overwegende dat het vonnis, op grond
van die sonvereine vaststellingen, wettelijk heeft kunnen beslissen dat de
Lesse, op de plaats van de verweten feiten noch bevaarbaar noch vlotbaar is
naar de zin van artikel 2 van de wet van
19 januari 1883 op de riviervisserij en
dat, dienvolgens, het visrecht er niet aan
de Staat toebehoort;
Dat de bestreden vonnissen aldus geen
enkel der in het rniddel aangeduide bepalingen geschonden hebben;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het vonnis van 29 juni
1954 verschillende beschouwingen vermeldt aangaande de gepastheid om naar
feite de bevaarbaarheid of vlotbaarheid
van de Lesse ter plaatse van de verweten
feiten te onderzoeken en er nit afieidt :
« dat de heropening, der de batten client
hevolen te worden om aan de partijen en
llet parket toe te laten tot een aanvullen<l
onderzoek over te gaan >>;
Overwegende dat het in zijn clispositief
« de herope:ning der debatten beveelt om
aan de heer procureur des konings toe
te laten tot een onderzoek te doen overgaan in de loop waarvan zal >vorden overgegann tot het verhoor van de personen
die, in de in de vallei van de Lesse gelegen dorpen, hout op de rivier hebben kunnen zien vlotten of aan dit vlotten medegewerkt hebben, over het punt te weten
of het hout met schuit of vlot of met
aan elkaar niet verbonden blokken hout
dreef, en desorntrent alle andere clienstige inlichtingen in te winnen >>;
Overwegende dat de rechtbank door die
beslissing er zich toe beperkt aan partijen,
bijzonderlijk aan de openbare partij, toe
te laten tot aanvullende onderzoeken ovet·
te gaan;

Overwegende dat, bij gebrek aan wetsbepalingen welke een bijzonder rniddel
van bewijs voorschrijven, noch de artikelen 153 en 176 van het Wetboek van
strafvordering, noch enig andere wetsbepaling aan de strafrechter het recht
ontnernen derwijze te handelen, onder
voorwaarde dat de aldus ingewonnen beoordelingselementen het voorwerp van
een openbaar debat op tegenspraak zouden uitmaken, wat ten deze het geval is
geweest, zoals uit de aan het hof voorgeleg<le procedure blijkt;
Dat geen ,enkel onderdeel van het middel gegrond is;
Over het tweede rniddel, afgeleicl nit
de schending van de arUkelen 1319, 1320,
1322 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
70 van het Strafwetboek, 3 en 4 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 vonnis van 28 januari 1955 de aan aanlegger verweten inbreuken bewezen heeft verklaard en aanlegger tot het betnlen ann de burgerlijke
partij van de sorn van een frank ten titel
van schadevergoeding heeft veroorrleeld
zonder de conclusies te 1Jeantwoon1en
waarhij aanlegger, als rechtvaardigen<le
oorzaak, de onoverwinnelijke dwaling inriep :
Overwegende dat aanlegger, bij regPlmatig v66r de correctionele rechtbank genomen conclusies, uitdrukkelijk naar vorige regelmatig in dezelfde zaak genomen
conclusies verwezen heeft, hij, tot zijn
verweer, in « bijkomende orde aanvoerde,
<lat het vonnis waartegen beroep althans
had rnoeten aannemen dat, regelrnatig afgekonc1igd en absoluut stellig zijnde, het
koninklijk besluit van 7 september 1950 >>
(waarbij de Lesse van het punt, gelegen
op 1.915 rn, stroomopwaarts de wegbrug
te Vignee (Villers-snr-Lesse) tot aan zijn
sarnenloop met de l\1aas te Anseremme
llevaarbaar en vlotbaar werd verklaard
en door de Staat beheerd) « onoverwinneJijk de beklaagde moest overtuigen dat
hij overeenkomstig artikel 2 van 'de wet
van 19 januari 1883, sarnengevoegd met
artikel 7 derzelfde wet, mocht vissen >>;
Overwegende dat het bestreden vonnis van 28 januari 1955 dit verweer niet
beantwoord heeft; dat het dienvolgens
zijn beslissing niet met redenen heeft
ornkleed;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het op 28 jnnuari 1955 gewezen bestreden vonnis, doch
enkel in zover het over de vorclering van
de burgerlijke partijen uitspraak doet;
verwerpt de voorziening voor het overige; lleveelt dat melding van onderhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant
van cle gedeeltelijk vernietigde beslis-
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sing; verwtjst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te Namen zetelende in hoger beroep; veroordeelt aanleggers enerzijds, en verweerders
Agnes Gill, Jean Delhaye en Charles
Delhaye, anderzijds, respectievelijk tot fie
helft der kosten.
19 december 1955. - 2e kamer. - Voorzitte1', H. Fettweis, voorzitter. Verslaggever, H. Moriame. - Gelijlclv.idende
concl1tsie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Cm·lier (van

de Balie bij het Hof van beroep te Brussel) en Siniont.

2e

KAMER. -

19 december 1955

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. -

S'l'RAFZAKEN.
BURGERLIJKE EIS.
STHIJDIGHEID MET BETREK:KING TOT VASTSTELLINGEN DIE GEEN INVLOED OP HE'!' DISPOSITIEF UITOEFENEN. - NIET ONTVANKELIJK
MIDDEL.
2o REDENEN DER VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BunGERLI.TKE EIS.
00NCLUSIES WELKE
RLEOHTS BEWERINGEN YODRDPZET1'EN.
VASTS'l'ELLING DOOR DE RECH'l'ER VAN FEITE(,JJKE OMSTANDIGHEDEN DIE ZE TEGENSPREKEN. - GEMOTI\'EETIDE BESLISSING.
1" Is niet ontvanlcelijlc, /yij geb1·ek aan
belang, het 1niddel dat het best1·eclen
arrest een strijcligheid in de motieven
venvijt, wanneer de aangevoe1·de stl"ijdi,qheicl betreklcin{f heeft op vaststellin{fen die zonder invloed op de wetteli:ilcheicl van het dispositief zijn (1).
2" TVanneer cle conclusies van een partij
slechts beweringen vooropzetten, is de
beslissing, die ze van de hand wi:ist
door op feiteU:ilce omstand·i{fheden te
wi:izen die de bewe1·in,qen te[Jensp1·eJcen,
wettelijk {femotiveerd (2).

(SQUINQUEL, T. PIGEOLET.)
ARREST.
HET HOF; -· Gelet op het bestreden
arrest, op 22 april 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat de voorziening slechts
ontvankelijk is in zover zij de burgerlijke
vordering en de kosten van de publieke
vordering betreft ;
(1) Verbr., 19 juni 1953 (A1·r. Yerbr., 1953,
biz. 717).
(2) Verbr., 16 april 1951 (A1'1'. Ye1·b1·., 1951,
biz. 476).
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Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 418 en 420 van het Strafwetboek, 22-3, 27-1, 29, 4°, 36, 4°, 41 en 42
van het koninklijk besluit van 1 februari
1934 op de politie van het vervoer en het
verkeer, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
"Vetboek, doordat terwijl aanlegger inver!Jreking, die in de rechtstreekse dagvaarcling en !Jij regelmatig v66r het Hof van
!Jeroep te Brussel neergelegde conclusies
staande gehouden had : 1° d;tt de door
verweerder in ver!Jreking begane overtredingen van het koninklijk besluit van 1 februari 1934, het bij de artikelen 41.8 en 420
van het Strafwetboek voorziene ge!Jrek
aan vooruitzicht of voorzorg uitmaakten;
2° dat uit de verklaringen van getuige
Lambert tijdens het strafonderzoek, en
van de getuige Van Keerberghen, echtgenote Squinquel, alsook nit de aanwijzingen van het bij het strafdossier gevoegd plan, !Jleek dat het slachtoffer zich
op het ogenblik van het ongeval op het
linkerdeel van de rijweg en zelfs op de
uiterste linkerzijde van die weg bevond,
eerste onderdeel, het bestreden arrest,
na vastgesteld te he!Jben « dat getuige
Henri Lambert in dezelf<le richting· en
op dezelfde hoogte reed als Pigeolet die
hem op dat ogenblik inhaalde ll, daarna
een twijfel over de werkelijkheid van
de inllreuk op artikel 36, 4°, laat voortllestaan, door zijn beslissing te steunen
op de reden dat die betichting en deze
van links gereclen te hebben « waren ze
zelfs bewezen ll, zonder oorzakelijk ver!Jal1!1 met het ongeval zouden zijn ; wa t
een strijdigheid tussen beide motieven
van het bestreden arrest uitmaakt; tweede onderdeel, het bestreden arrest zijn
beslissing onder meer op het motief steunt
« dat Sqninquel en zijn echtgenote de rijweg niet haaks op de wegas overgestoken
hebllen ll zonder het door· aanlegger bij
conclusi~s aangevoerd middel te !Jeantwoorden, volgens hetwelk het feit dat het
slachtoffer de rijweg schnins zou overgestoken hellben zonder oorzakelijk verband
met de aanrijcling diende aangezien te
worr1en, vermits, naar cle verklaring van
getuige .Lhoest, het slachtoffer de rijweg
schniris in de door het voertuig van beklaagde gevolgde richting zon overgestoken 11ebben, wat de afstand tussen de beklaagcle en het slachtoffer vermeerderde,
en dus het gevaar voor ongeval verminderde; dat het gebrek van antwoord op dit
middel de schending van artikel 97 van
de Grondwet uitmaakt; derde ondenleel,
het !Jestreden arrest zijn beslissing onder
meer steunt op het motief dat de aanleggers aarzelingen en gedraging voor Pigeolet onvoorzienbaar zijn geweest, wat geen
gepast antwoord uitmaakt op het argument van aanlegger volgens hetwelk beklaagde Pigeolet, verweerder in verbre-
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ter had moeten zien, de aarzelingen van arrest bet in het micldel aangecluid arguhet slachtoffer gerechtvaardigd waren ment niet hoefue ·te beantwoorden;
door het plots opdagen van het voertuig,
Over het derde onderdeel :
van beklaagde, hetwelk dit van getuige
Overwegende
dat het ·hof van beroep,
Lambert voorbijstak, en zonder oorzakelijk verband met Lle aanrijding waren; door in strijcl met aanlegg·ers beweringen
vierde ondercleel, hc~t bestreden arrest te verklaren dat hun aarzelingen onvoorzijn beslissing steunt onder meer, op het zienlmar waren en llet ongeval veroorgebrek van oorzakelijk verband tussen de zaakt hebben, op gepaste wijze de aangeg·ebeurlijke cloor verweerder gepleegde voercle bewijsYoering beantwoonl heeft;
Over het vim·de onclerdeel :
overtrec1ingen van cle artikelen 27-1, 29, 4°,
en 36, 4°, van het koninklijk besluit van
Overwegende dat het hof van beroep in
1 februari 1!J34 (links van cle 1ijbaan gefeite vaststelt clat de onvoorzicbtige gereden te hebben en bij het naderen of het draging en cle aarzelingen van aanlegger
oversteken van de aansluiting voorbijge- de oorzaak van bet ongeval zijn;
stoken te hebben) en het ongeval, en dit
Dat, bij gebrek aan conclusies over hd
om reden dat vaststaat dat Squinquel de door het middel aangeduid punt, het hof
wagen van Pigeolet tijdig had gezien en zijn arrest niet breedvoeriger moest modat het ongeval had kunnen vermeden tiveren;
worden indien het echtpaar gewacht had
Da t geen enkel onc1erdeel van het mid··
over te steken of indien het min geweifeld del kan aang·enomen worden;
had ; clan wanneer c1ie enkele beschouwinOm die redenen, verwerpt de voorzicgen van het arrest het punt onzeker laten
of, in feite, naardien aanlegger het voer- ning; veroorcleelt aanlegger tot de kosteJJ.
tuig van verweerder gezien had wanneer
19 december 1955. - 2" kamer. - Vo01·hij reeds de linkerzijde van de rijweg
bereed en het inhalen van het voertuig zUte1·, H. Fettweis, voorzitter. - V B'rvan Lambert uitvoerde, hij de verplich- slarmever, H. Valentin. - Gelijlcl·u.idendc
conclusie, H. P. J'o'Iahaux, advocaat-gmwti~!l· had het verkeer van het voertuig van
verweenler niet te hinderen, zelfs op llet raaL - Pleite1·, H. Charles Mahieu (van
de Balie bij het Hof van beroep te Bruslinker gedeelte van de rijweg, of inc1ien.
naar recht, vermits aanlegger het voer- seL)
tuig· van verweerder gezien had voonlat
llij links reed en .zijn voorbijstekingsmanmuvre begon, llij de verplichting had te
2e KAMER. - 19 december 1955
voorzien dat verweerder cle linkerzijde
van de 1ijweg· bij inbreuk op de artikelen 29, 4°, en 36, 4°, van het koninklijk VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL 1954,
besluit van 1 februari 1934 zou kunnen geARTIKEL 16, 2, LITT. a. 0PENBARE WEG
bruiken en het verkeer van het voertuig
WAAROP EEN SPOORWEG LOOPT. SPOORvan verweercler niet te hinderen zelfs op
WEG AANGELEGD OP EEN PRIYAAT TERREIN
het lleel van de rijweg welk deze laatste
WAAROP DE OPENBARE WEG OP RET DOOR DEZE
wettelijk uiet mocht bezigen; die reclenen
WEG EN EEN ANDERE WEG GEVORMD KRUISniet toela tPnd <le wettelijkheicl van lle bePUNT UU:KOMT.
strec1en beslissing, oncler meer, de toe passing van artikel 22, 3, van het koninklijk De omsta'IHl-igheid clat een 01J een P'l"i'l!aat
llesluit van 1 februari 1934 ua te g;aan :
ten·ein aangelegde S1JOO'I'Weg enlc.el op
Over het eerste onclercleel :
Overwegencle dat, ware de aangevocrclc>
strijdig·heid llewezen, het miclclel van belang ontbloot zou zijn vermits het arrest
souverein beslist dat het aangevoerd feit
in alle geval zomler invloecl op het bcrechten van het geschil is;
Over het tweecle ondercleel :
Overwegencle clat het arrest" niet enkel
steunt hierop dat aanlegger en zijn ecbtgenote de rijweg niet haaks op zijn wegas
overgestoken hebben, cloch ook hierop dat
zij zich niet op doeltreffencle wijze vergewist hebben da t zij het verkeer van· de
weggebruikers niet hinderden;
Dat, daar ueze tweede beschouwing VOlstaat om ue beslissing van het hof van

cle openbare weg op het ao01· cleze
weg en een ancle1·e wer1 gevormcl
kntis1mnt witkomt, belet n·iet dat gezegcle openba'l·e weg op aU knt.ispu.nt van
een spoonoeg voo'/·zien is (1). (Wegcode

van S april 1954, art. 16, 2, litt. a.)
(LEBRUN,

'l'.

Al\IALABERQUE.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonrris, op 26 mei 1955 in hoger beroep
(1) Raadpl. verbr., 23 februari 1953 (Arr.
Ve>·b•·., 1953, biz. 432) ; 9 november 1953 en
3 juni 1954 (ibid., 19M, biz. 149).

-307gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi;
Over Iwt enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
.Grondwet, 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 15, 16; bijzonderlijk paragraaf 2,
lid a, van het koninklijk besluit van
8 april· 1954 houdende Algemeen · Reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat, na vastgesteld te hebben dat op
het kruispunt waar het ongeval zich
voordeed, er op de door aanlegger gevolgde rijbaan een spoorweg uitkomt,
het bestreden vonnis nochtans beslist dat
die spoorweg geenszins kan beschouwd
worden als deel uitmakende van de rue
Longue Haie . waarop aanlegger reed, en
aan die straat aldus het karakter van
Pen hoofdweg ten opzichte van de rue de
Villers ontkent, om reden dat de spoorweg v66r het litigieus kruispunt op een
privaat terrein aangelegd is, dan wanileer het tegenstrijdig is, enerzijds, te beschouwen dat een spoorweg cc op een rijbaan )) cc uitkomt ll, en anderzijds, te beweren dat die spoorweg geenszins als van
gezegde rijbaan deel nitmakende kan l1eschouwcl worden, dan wanneer, vermits
het prioriteitsrecht afhankelijk is van de
kenmerken van de rijwegen op het ogen"
blik waarop zij op het krnispunt uitlmmen, het volstond, om aan de door aanlegger gevolgde weg het karakter van een
hoofclweg te verlenen, dat die weg op het
litigieus kruispunt zon bezet zijn met een
spoorweg die geheel de straat kruiste
waarop verweerder reed :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de spoorweg die langsheen de rue
Longue Haie, te Couillet, Ioopt, op een
privaat terrcin is a:1ng·eleg<1 en << op gezegde rue Longue Haie slechts op bet door
<leze hatste met de rue de Villers gevormd
kruispnnt zelf uitkomt ll; dat het zijn beslissing stennt hierop cc dat de op een prinUtt terrein·gevestigde litigienze spoorweg
get'nszins nls van de rue Longue Haie deel
nitmakei1de kan beschonwd worclen )) ;
· Overwegende dat de vaststelling dnt
de spoorweg in de rue Longue Haie uitkomt noodzakelijkerwijze het beslnit medebrengt dat die verkeersweg op het door
partijen genaderd kruispnnt een spoorwrg
heeft;
Dat de omstandtgheid dat de spoorweg vooraleer in gezegde straat nit te komen, op een privaat terrein aangelegd is
zonder invloed is op het respectief karakter der kruisende wegen, daar de hierar~
cbie van die wegen volgens de kenmerken
welke zij op het kruispunt zelf vertonen
dienen beoordeeld te worden;
Dat het bestreden vonnis aldus de in
llet middel aangeduide bepalingeu geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestre-

den vonnis; beveelt ·dat meldiug van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Bergen.
19 december 1955. - 2e kamer. - Voorzitter, H. E'ettweis, voorzitter. Verslaggeve1·, H. Valentin. - Gelijlcl?tidende
concl1tsie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Van Ryn.

2°

KAMER.-

19 december 1955

GE.i\IEEN'J:EREGLEMENT. - BouwnEGLEMEN'r. - BEPALING VERBIEDENDE ZONDER
TOELATING

TE

EOU\VEN

OF

TE

HEHEOU\VEN.

- VERBOD NIE'l' l'OEPASSELI.JK OP HE'l' FEll'
EEN GEBOUW l'E LA'l'EN VOOR'fBES'l'AAN DA'r
VOORLOPIG 1'0EGELA1'EN WERD EN WAARYAN
DE AFBRAAE: NADIEN BEI'OLEN WERD.
De bepaUng van het bontMeglement, welke
ve1·biedt zonder voorafgaandelijke toelating te bO!twen of te herbouwen is niet
toepasselijlc 011 het teit een gebouw te
laten voortbestaan dat voo1·lo11ig toege/.aten toe1·rl en waarvan de aflwaalc natlien bet,olen werd. (Douwreglement van

de gemeente Seraing van 9 september
en 13 december 194G, art. 6, 130 tot 132.)
(FRYDMAN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 30 jnni 1955 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
Over bet middel van ambtswege, afgeleid nit de schending van de artikelen 9
van de Grondwet, 6, 130, 131 en 132 van
het Reglement op de bonwwerken der g·~·
meente Seraing van 9 september en 13 dp ...
cember 1946 :
Overwegende dat aanlegger op gronrl
van de bepalingen van het in het middel
nangeduid gemeentereglement vervolgd en·
yeroorc1eelc1 werd om, te Seraing, seclert
27 april 1954, een voorlopige garage opgericht hebbende en door de beslissing van
het college der bnrgemeester en schepenen
van 11 februari 195± deze binnen de twee
maanclen af te breken in mora gesteld geweest zijnde, gezegde garage te hebben
la ten voortbestaan;
Dat artikel G van het gemeentereglement waanan de schending door de artikelei{ 130 tot 132 van hetzelfcle reglement
beteugeld wordt, beschikt onder meer dat
niet zonder voorafgaandelijke geschreven
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en uitdrukkelijke toelating van het college
der burgemeester en schepenen tot het
bouwen, herbouwen, veranderen, herstellen of a fbreken van om het even welk
gebouw of muur mag worden overgegaan;
Dat het feit een zelfs voorlopig gebouw
te laten voortbestaan waarvan het sehepencollege de afbraak bevolen heeft noch
door gezegd artikel, noch door enig andere
bepaling der reglementen bedoeld wordt;
Dat, dienvolgens door ten laste van
aanlegger een veroordeling uit te spreken,
het bestreden vonnis de in het midrlel
aangeduide bepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de Staat;
zegt dat er geen aanleiding tot verwijzing
bestaat.
19 <;lecember 1955. -

2" kamer. -

Voor~

zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Valentin. - Gelijlcluidende
concl7tsie, H. Paul Mahaux, advocaat-

generaal.

2e

KAMER.-

19 december 1955

1° DOUANEN EN ACCIJNZEN.- HursZOEKING IN DE TOLKRING. - TIJDELIJKE
AFWEZIGHEID VAN DE AMBTENAAR DIE DOOR DE
GEMEENTEOVERHEID AANGEDUID IS OM ZE BIJ
TE WONEN. ~ GEVOLGEN.
2° REDENEN DER VONNISSEN EN
ARRESTEN. - S'rRAFZAKEN. - REcHTER OVER DE GROND DIE DE GRONDSLAG VAN
EEN EIS OF VERWEER VERWERPT. - lMPLICIETE VERWERPING VAN DE GEVOLGTREKKING
WELKE DE PARTIJ UIT DIE EIS OF DIT VERVOER AFLEIDDE.
so MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - ~'liDDEL DA1' ZONDER ANDERE
AANDUIDING NAAR DE VOOR DE RECHTER OVER
DE GROND GENOMEN CONCLUSIES VERWIJST.
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
1 o W anneer op het st·ttk vcm douanen en
accijnzen een h7tiszoe7cing ingevolge arUlcel 181 van de wet van 26 au,qoust1ts
1822 gesch·iedt, is de tij delijlce atwezigheicl van de ambtenaar die doo1· de gemeenteove1·heicl afgevaardigd is om ze
bij te wonen, niet van aard de 1'egelmatigheid van de ganse huiszoelcing aan te
tasten,· alleen de t'ijdens de afwezigheid
. van d·ie ambtenaar uitgevoerde daden
zijn nieti.rt.
2" Doo1· de grondslag van een eis of vertveer van een pa1·tij te venverpen, verwerpt en beantwoordt de 1·echter ove1·

de g1·ond de gevolgt1·elcking die de partij
uit de ~is of het verwee1· afl,eidde (1).
so Is niet ontvankelijlc het tot staving van
een voorziening .in st·rafzalcen ingeroepen middel dat e1· z·ich toe beperlct zonder nadere bepaling naar de voor de
1·echte·r ove1· de grand genomen conclusies te verwijzen (2) .

(COUGNEAU, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 mei 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid utt de
schending van artikel 181 van de wet van
26 augustus 1822, doordat de huiszoeking waarop de vervolgingen gegrond zijn
nit hoofde van de afwezigheid van de
door de burgemeester afgevaardigde
veldwaclltel-' bij llet aanvangen en in de
loop van d~ lluiszoeking nietig moet verklaard worden :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat « de veldwachter de verbalisanten bij hun aankomst ter woonplaats
van beklaagde vergezelde, en dat zijn afwezigheid slechts tijdig was en door zijn
zorg om beklaagde aan te houden gerecl1tvaardigcl was ll;
Dat een overeenkomstig de wet begonnen, vervolgde en geeindigde lmiszoeking
niet in haar gel1eel kan vernietigd worden
indien, in de loop ervan, een der personen
die er bij moeten aanwezig zijn tijdelijk
afwezig is;
Dat een huiszoeking door achtereenvolgende alden uitgemaakt is en dat, aileen, cleze die bij afwezigheid van de personen waarvan de tegenwoordigheid wettelijk vereist wordt, uitgevoerd worden,
nietig zijn;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede mtddel, afgeleid uit
de schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet en 181 van de wet van 26 augustus 1822, cloorclat pnpieren in afwezigheicl van de Yeldwachter en, dienvolgens,
op onwettelijke wijze ontdekt werden :
Overwegende dat <le beslissing van de
eerste rechter, waarvan het bestreden arrest de beweegredenen overneemt, verklaart dat cc het zeker schijnt dat wanneer de bij het dossier gevoegde papie,
(1) Verbr., 4 juli 1955 (Bull. en PAsrc., 1955,
I, 1197).
(2) Raadpl. verbr., 2 maart 1953 (A•·r.
T'e>·b>·., 1953, blz. 445); 7 februari 1955 (ib;d.,
1955, blz. 449).

-309ren in de jas van Cougneau gevonden
werden... de veldwachter Lh~nard... aanwezig was ... »;
Dat, door de vaststellingen van het arrest tegengesproken zijnde, het middel
feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het hof van beroep aanleg•
gers conclusies niet beantwoord · heeft
waarbij deze aanvoerde « dat, door op
wederrechtelijke wijze ontdekte papieren
in beslag te nemen, de verbalisanten misbruik van hun machten gedaan hadden,
en dat aanlegger er zich terecht meester
van gemaakt had >> welke omstandigheden
de ongegrondheid van de inbreuken van
verhindering van een ambtsverrichting en
van weerspannigheid medebrachten :
Overwegende dat, door vast te stellen
dat de litigieuze inbeslagneming geen onwettelijk karakter had, het arrest de
aanvoering van aanlegger en, dienvolgens,
de af!eiding welke deze daaruit trok heeft
afgewezen, dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het vierde middel : waarbij aanlegger verklaart .zich naar de v66r het
hof van beroep genomen conclusies te gedragen :
Dat, bij gebrek aan nauwkeurigheid,
dit middel niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiille of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt · de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

1° Stenen, die tot het hinderen van het
verkee1· op de openba1·e weg bestemd
zijn, lcttnnen een stedelijke afslttiting
uitmaken (1). (Strafwetboek, art. 545. l

2° Do01· vast te stellen dat de stenen
wellce een openbare weg afbalcenen door
een gemeente aan wie ze toebehoorden
geplaatst werden, beslist de rechter impliciet dat de gemeente bij de herplaatsing van die door een dm·de vernielde
afslttiting belang had (2).
(LOUIS, T. STAD BASTENAKEN.)
ARREST.

VERNIELING VAN EEN GEMEENTELIJRE AFSLUITING. VERPLAATSING VAN DE AFSLUITING. BELANG VAN DE GEMEENTE. -VASTSTELLING VAN DE RECHTER.

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 13 juli 1955 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Neufchateau;
Overwegende dat het bestreclen vonnis
enkel over de lmrgerlijke vordering van
verweerster uitspraak doet;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 545 van het Strafwetboek, cloordat de feiten van de zaak
de door die bepaling voorziene inbreuk
niet uitmaken, doordat de wegneming van
twee stenen die tot het hinderen van het
verkeer op een openbare weg bestemd zijn
niet met de vernieling van een afsluiting
kan gelijkgesteld worden '
Overwegende dat het vonnis beslist dat
aanlegger door de wegneming van kwestieuze stenen, een stedelijke afsluiting
vernield heeft ;
Dat die beoordeling van feitelijke aard
en, dienvolgens, souverein is;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleicl nit de
schending van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, doordat de verwerende
gemeente bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is om de vervanging van de litigieuze stenen te vorderen, naardien cleze
niet na regelmatige beraadslaging van de
gemeenteraad en het schepencollege geplaa tst werden :
Overwegende dat, door vast te stellen
dat de litigieuze stenen door de stad Bastenaken aan wie ze toebehoorden geplaatst
waren, het vonnis impliciet beslist dat
verweerster bij de herplaatsing van die
afslulting belang had;

(1) Verbr., 12 mei 1930, motieven (Bull. en
PAsrc., 1930, I, 207). Zie ook Pand. belges,
v' Ol6tu•·e, n' 1; NYPELS en SERVAIS, art. 545,
n' 5; Rep. p•·at. d,.. beige, v' Olotu•·e (B•·is
de), n' 4; CoNSTANT, n' 1708.
(2) N opens het schadelijk feit hetwelk in de

vernieling van een zelfs onregelmatig opgetrokken afsluiting bestaat : verbr., 28 januari
1889 (Bull. en PASIC., 1889, I, 99); 1 juni 1909
(ibid., 1909, I, 286).; 16 october 1922 (ibid.,
1923, I, 15); 2 juli 1928 (ibid., 1928, I, 218, 12',
en Re-v. d•·· pen., 1928, 815).

19 december 1955. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Fettweis, voorzitter. Verslaggever, H. Valentin. - Gelijklttidende
conclttsie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal.

2e

KAMER. -
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1° VERNIELING VAN AFSLUITING.
-

STEDELIJKE AFSLUI'l'ING. -

BEPALING.

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
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Da t het mid del ·niet kan aangenomen
worden;_
Om die retlenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 december 1955. - 2° kamer. - Voorzittel·, H. Fettweis, voorzitter. Verslaggever, H. Valentin. - GeUjlcln-iclende
oonolnsie, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal. - PleUe1·, H. Mignon, (van de

llalie van Neufchateau.)

2e
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0:'\'l'UCHT EX PROSTITUTIE. ~ .AANZETTING TOT 0:\'l'l:CH'I' 'l'ESENOYEH EEN MINllERJARIGE. - "\VETTELIJKE HERHALlNG. MAXIMUM YAN DE GEYANGENISS'l'RAF.
De opcnbare nanzett'ina tot ontuoht vwn
een lwinderja·riae, zelfs ·in stnat van wettelijlce he1·hnlinq geplee,qrl, maa niet rnet
een gevanuenisstraf van een jnn1·, dit
wil zequen met een straf hager dnn
twnnlf rnannden qevan,qenisstrnt ,qe8tmft wonlen (1). (Strafwetb., art. 25,
i"i() en 380quater, lid 1; wet van 21 au-

gustus 1948, art. 3.)
(PEETERS.)
ARREST.
RET HOF; ~ Gelet op het bestretlen
arrest, op 2fi october 19ii5 gewezen door
llet Hof van beroep te Brussel;
Over het mid del van am btswege, afg·eleicl uit de schending van de artikelen 25,
fi(i en 380q11ate•J' van het Strafwetboek,
cloordat het arrest aanlegger wegens herhaling tot een jaar gevangenisstraf en
·100 frank gelclboete uit hoofde van aanzetting tot onti.1cht van een minderjarige
veroordeeld heeft, dan wanneer, door de
uitwerking van tle herhaling, c1e gevangenisstraf twaalf maanc1 niet mag te boven
gaan:
Overwegemle tlat, naar luid van het
floor artikel 3 van de wet van 21 augustus
1948 in het Strafwetboek ingevoegd artikel 380quate·r al wie, in een openbare
plants, door woorden, g~;baren of tekens,
PPil persoon tot ontucht aanzet met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geltlboete van 26 frank tot
500 frank gestraft wordt, en cle straf
zal vcrdubbeld worden zo het misdrijf
tegen een minclerjarige persoon gepleegd
\Yerd;

en

(1) Raadpl., verbr., 23 september 1901 (Bull.
PASIC., 1901, I, 361).

Overwegende dat, in geval van herhaling van misdrijf op misdrijf, de straf,
krachtens artikel 56 van het Strafwetboek, op het dubbel van het door de wet
tegen clit misdrijf gesteld maximum kan
gebracht worden;
·overwegende dat, vermits aanlegger
sclml<lig erkend wer<l aan het door artikel 380quatel·, lid 1 van het Strafwetboek
yoorzien feit teg·enover een minderjarige
en .zich volgens de vaststellingen van het
arrest in staat van herhaling van misdrijf
op mistlrijf bevond, de duur van de gevangenisstraf welke hem kon toegepast worden ten hoogste tweemaal zes maanden,
hetzij twaalf maanden was;
Overwegende dat, naar luid van artikel 25 van het Strafwetboek de duur van
een maand gevangenisstraf dertig dagen
is; <1a t, tlienvolgens de duur van twaalf
maand gevangenisstraf 360 dagen is ;
0Yerwegende dat die bepaling geenszins
het getal dagen llevaalt welke in een jaar
van clezelfclp straf begrepen zijn, dat,
· clienvolgens, de wetgever geacht moet
worden de bedoeling g·ehad te hebben zich
nopens clit punt naar de duur van het
gewoon jaar te gedragen;
Overwegende clienvolgens, dat, door
mmlegger tot een gevangenisstraf van
een jaar te veroordelen, dan wanneer de
bij de toegel)aste. bepaling gevestigde straf
niet twaalf maand of 360 dagen gevangenisstraf overschreed, het arrest een onwettelijke straf heeft uitgesproken;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing·;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
19 december 1955. - 2° kamer. - Voorz-itter, H. Fettweis, voorzitter. VerslU{![Jever, H. Neven. ~ Gelijkl1tidenrle
oonolu.si.e, H. Paul Mallaux, advocaat-

generaal.

2°
P

KAMER. -
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INKOMSTENBEL.ASTINGER
DE-qOE?

v66R

RET

HOii'

VAN

BEROEP.

GHENZEN YAN HE'l' AAN RET HOF YAN BEROEP OVERGELEGDE GESCHIL. - MIDDELEN·
YAN AMB'l'SWEGE.
2° INKOMSTENBEL.ASTINGEN.
FISCALE 00MMISSIJ<:, - EERSTE AANSLAG
OYEREENKOMS'l'IG HET ADVIES VAN DE FISCALE COMMISSIE. - .AANYULLENDE AANSLAG
OP EEN DOOR DE DIRECTEUR YERHOOGDE
GRONDSL~G. .ADMINISTRATIE WELKE HET
BEWIJS NIET LEVERT VAN HOGERE INKOMS'IEN
DAN DIE WELKE DOOR DE COMMISSIE WEER-

-311HOUDEN WERDEN. GERECHTVAARDIGDE VERNIETIGING VAN DE AANVULLENDE AANSLAG. ARBEST DAT NIE'J' VASTSTELT. DAT DE IlELASTINGPLICHTIGE HET DEWIJS VAN HET JUISTE
CIJFER VAN ZIJN !NiKOMSTEN GELEVERD HEEFT.
VERNIETIGING VAN DE EERSTE AANflLAG NIE'r
WETTELIJK GERECHTI'AARDIGD.

1° Jlet hot van lieroep, wactrbij het beroep
van de belastingpl-ichtige tegen de beslissing van de directeur rler bela.st-ingen aanhang·ig ·is gemaakt, vennag li'ennis te nernen n·iet enkel van de in het
be:zwaar·schritt opgewm·pen betwist-ingen, _doch oak van de puntcn welke de
directeur· arnbtshalve behancleld heett
en, wegens het karakte·r van openbare orde der belast-ing_, middelen van
ambtswege opwerpen, mits deze middelen de grenzen van het aan het hot ·van
beroep r·egelrnat-ig overgelerJd rJeschU
niet te buiten gaan (1).

2° Wanneer een eerste aanslag overeenlcomstig het advies van de jlscale comm·issie rJe•i;esUgd uoerd on tle met een bezwaa1·schritt gelaste directeur de belastbare grontlsla[t verhoogd heett en bevolen
heett een aanvnllencle aanslag op ltet
lcohier te b·rengen, mag het met een verhaal tegen deze beslissing gelast hot vnn
beroep de tweede aanslag te niet doen,
zo de adrninistratie het bewijs niet levert van hogere inlvomsten dan rlie
wellce door de eormwissie vastgesteld
wertlen, maar· het vermag het niet de
eerste aanslag te niet te doen zonder
vast te stellen dat de belastingplioht-ige
het bewifs van het juiste cijter· van zijn
belastbare inlcornsten gelevenl heett (2).

(Samengeschakelde wetten, art. 55, paragraaf 3.)
(DELGISCHE

STAA'f, MINIS'l'ER
T. BEGHAIN.)

VAN

FINANCJEN,

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 november 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 65 tot 67 van de bij besluit
van de Regent van 15 januari 1948 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het hof van beroep ambtshalve het willekeurig karakter
(1) Standvastige rechtspraak : verbr ., 11 october (twee arresten) en 21 october 1955, en
nota 2 onder verbr., 29 november 1955, supm,
biz. 123 en 251).
(2) Raadpl. verbr., 18 januari 1955 (A1T.
Ve1·br., 1955, biz. 382).

van de omslag van de in hoofde van de
betrokken belastingplichtige vaststannde
vermogensaanwas opgeworpen heeft, dan
wanneer het hof niet bevoegd was om cUt
punt te onderzoeken :
Overwegende dat het hof van beroep,
wnarbij het krachtens artikel 66 der sumeugesc)lakelde wetten ingesteld beroev
tegen de beslissing van de directeur der
belastingen aanhangig is gemaakt, kennis vermag te nemen niet enkel van de in
het bezwaarschrift opgeworpen betwistingen, doch ook van de punten welke de
d~recteur ambtshalve behandeld heeft;
dat het, wegens het karakter van openbare orde der !Jelasting, midllelen van
ambtswege kan opwerpen, mits deze middelen de grenzen van het aan het hof van
beroep regelmatig voorgelegd geschil niet
te buiten gaan;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt, zonder in dit opzicht gecritiseerd te worden, dat de directeur der belastingen beslist heeft dat, bij gebreke
aan boekhouding of aan om het even welke
elementen, er grond is om het globule inkomen van 1.108.981 frank geltjk om te
slaan, dit is 277.246 frank voor elk der
dienstjaren 1942 tot 1945;
Dat hieruit af te leiden is dat, door
het beroep van verweerder, de wettelijkheid van clie door de directeur der belastingen bepaalde omslag bij het hof van
beroep aanhangig was;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 en 112
van de Grondwet, 1319 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 55, paragrafen 1 en
3, van de bij het koninklijl;: besluit van
12 september 1936, en voor zoveel als nodig, bij de llesluiten van 3 juni 1941 en
31 juli 1943 en bij het besluit van ue Regent van 15 januari 1!)48 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, alsme.de van de artikelen 7 van de
besluiten van 16 juni 1941 en 31 juli 1943,
en 6 van het besluit van de Regent van
16 januari 1948, betreffende de natlonale
crisisbelasting, doordat het bestreden arrest beslist dat de bewijslast van het
juist bedrag van verweerders inkomsten
in verband met het dienstjaar 1942 op de
administratie rust, dan wanneer deze
last slechts op de administratie ru,;t in
zover het belast inkomen de beoordeling
der fiscale commissie te boven gaat :
Overwegende uat het bestreden arrest
erop wijst dat het bedrag van verweertlers bedrijfsinkomsten voor het dienstjaar
1942 (inkomsten van 1941) op 100.000 frank
door de fiscale commissie vastgesteld
werd, en dat de taxerende controleur
overeenkomstig dat advies een aanslag
gevestigd heeft; dat de clirecteur cler be-
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lastingen, die door het bezwaarschrift
van verweerder van de betwisting kennis
nam, voor hetzelfde dienstjaar de belastbare grondslag op 277.246 frank gebracht had, door voor elk der dienstjaren 1942 tot 1945 het globaal belastbaar
inkomen voor evengemelde dienstjaren
gelijkelijk om te slaan, en dat hij bevolen had op deze grondslag een aanvullende aanslag op het kohier te brengen;
Overwegende dat het arrest beslist dat
de door de clirecteur besliste gelijke omslag willekeurig was, onder meer omdat
het niet bewezen was dat verweerders
beclrijfswerkzaamheid gedurencle de vier
behanclelde jaren voortdurend en regelmatig was geweest; dat het eruit afieidt
dat de administratie, ten aanzien van
dienstjaar 1942, het juist bewijs van verweerders inkomsten niet geleverd had;
Overwegende dat, hoewel tleze redeuen
wettelijk de vernietiging van de in 1948,
ten gevolge van de beslissing ·van de clirecteur der belastingen gevcstigde aanvullencle aanslag rechtvaardigen, zij de vernietiging van de aanslag welke in 1916
bij navorclering vnn rechten van 1942 op
gronc1slag van 100.000 frank, overeenkomstig het advies der fiscale. commissie gevestigd wercl, niet konden rechtvaanligen,
naarclien het arrest niet vnststelt clat verweerder het bewijs van het juiste beclrng
van zijn belastbare inkomsten over het
tlienstjaar 1942 bijgebracht had;
Dat het bestreden arrest derhalve de
in het middel aangeduide wetshepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, waar het het beroep gegrond verkla:ut in zover het de aanslag in de gewone belastingen, over het
dienstjaar 1!J4Jl, navordering van 19-'12,
tot voorwerp lleeft, in zover llet de betwiste aanslag vernietigt en de Belgische
Staat veroordeelt om · aan verweerder
alle, uit lloofde van deze aanslag onverschuldigd geinde sommen terug te betalen, en in zover het de Staat tot een deel
der kosten veroordeelt; beveelt dat melding van onderllavig arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigcle beslissing; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt verweerder tot cle kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van ber·oep
te Luik.
20 december 1955. - 2° kamer. - TT om·H. Fettweis,
Yerslaggever,
H Bayot. Gelijlcl7tidende conclnsie,
H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleite1·, H. Van Leynseele.
zitte,r,
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EXTRABELASTING. AR1'IKEL 13, PARAGRAAF 2, VAN DE WET VAN 16 OC'J'OBER 1945.
VooRWERP EN DRAAGWI.TDTE.
~

INKOMSTENBELASTINGEN.

EJX'J'RABELASTING. BESLUIT VAN DE REGENT VAN 26 APRIL 1946. --' BESLUIT WELK
ME·:r DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 13 VAN DE
;n;:r VAN 16 OCTOBER 1\J-45 OVEREEli';KOMSTIG
IS.

3°

INKOIVISTENBELASTINGEN.

-

JDX1'RABELAS'l'l!IG. SPECIALE BELASTI!IG UIT
KRACHT VAN DE WET VAN 10 JANUARI 1940
GEHEI'EN. SPECIALE BELASTING BEGREl'EN
IN HET TOTAAL DER REEDS BETAALDE BELASTINGEN WELKE VOLGENS DE BH HE:r BESLUIT
VAN DE REGENT VAN 26 APRIL 1946 VOORZlENE
WIJZEN TERUGBETAALBAAR OF AFTREKBAAR
ZIJN.

1° In a1·tUcel 13, 11a1·ag1·anf 2, van de wet
van 16 octobe1· 1945 lco1'f~t de wil van. de
wetgever tot n'itdrnlclc.ing niet op absolnte w·ijze, macw slechts in de mate het
noorlzakelijl.; is gebleken lle ZJ1'0ced~we
te vereenvoudigen, de he1·steUing tot
stand te b1'engen van de d11.bbele aanslau
welke :wu, medegebracht worden doo'r
rle extmbelasting op inl.-omsten welke
1·eeds, in al hun elernenten of een Jeel
ervan, getrofjen werden door de cedulaire belnstingen, de nat-ionale crisisbelastinu, de aanvnllende personele belastinu alsm ede door de uit lc-racht van de
'Wet van 10 jannari 1910 geheven bijzonaere be lasting (1).
2" Het ter u.itvoering van artilcel 13, pa1'a,qraaf 3, van cle wet van 16 october
1946 uenomen besl·wit van de Regent vctn
26 az;,ril 1946 is wett'i,q; het voo1·ziet in
cwtUcel 5 een fonnule die een door cle
toetgeve,r In aeht uenomen forfaitaire
7Vi.ize witmaakt om llet beckag de'l' 1·eeds
betaallle belastingen te bepalen wellw
nit kracht van artUcel 13, 11a1·agmaf 2,
t'nn [JC.zegrle wet van de extTabelasM.ng
cUenen ten1gbetaalrl of afgetrolclcen te
wonlen (2).
3o AYUkcl 5 van het beslu~it van de Regent
'l.'nn 26 npril 1946 gelifellt het totaal te
vonnen ,van alle belastingen die gebmw1-ijlc tent,qbetaalcl of van de extrabelastinrJ afget·rolclcen worclen, in een mate
in verhouding tot de winsten die door
ae laatstuenoernrle belastinu en teJjens
cloo1· de anclere 1·eeds rJelcweten bela.stinuen get1'offen zijn; de nit kracht van

(1) en (2), Raadpl. verbr., 21 december 1953
en 5 januati 195i (Arr. Yerb1·., 195<L, blz. 271
en 309); 15 februari 1955 (ibid., 1955, blz. 491) ;
21 october 1955 (Bull. en PASIC., 1956, I, 157).
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(N, V. (( RAFFINERIE NOTRE-DAME )) 0
T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet OJ) het bestredeu
arrest, op 7 januari 1953 gewezen uoor
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste mid<lel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 13, paragrafen 2 en 3, v.an de wet van 16 october 1945,
1, paragrafen 1 en 3,. 3, paragraaf 2, en
5 van bet ter uitvoering van artikel 13,
paragraaf 3, van <le wet van Hi october
1945 genomen besluit van de Regent van
26 april 1946, <loordat bet arrest beslist
heeft dat de door aanlegster in de looD
van de periode 1940-1944 als bijzondere belasting op de uitzonderlijke winsten (wPt
van 10 januari 1940) betaalde som voor fle
toepassing van artikel 13, paragraaf 2,
van ole wet van 16 october Ui45 en van
het besluit van de Regent tot uitvoering
de dato 26 april 1946, moet bescbouwd
worden als geldend voor bet gelleel der
inkomsten welke tijdens het belastbaar
tijdperk door aanlegster behaal<l werden,
dan wanneer niet kan betwist worden dat
voormelde som, welke als bijzondere belasting (wet van 10 januari 1940) betaaltl
werd, enkel op de door de wet van 10 januari 1940 als uitzonde!'lijke winst!'n hescbouwde winst'en gelle>en werd, en dan
wanneer, derhalve, de tekst en de geest
van artikel 13, paragraaf 2, van de wet
van 16 october 1945, en van het daarna genomen bPsluit van (]e Regent Yan 2.(i april
1946, gebieden met die toestand rekening
te !louden hij het nasporen, tot toepassing
van het beginsel Non bis in iclem, van de
helastingen welke voorlleen op de door de
wet van 16 october 1!l-15 als exceptionele
'ci•insten beschouwde winsten geheven werclen :
Overwegende dat de wetgever, in artikel 13, paragraaf 2, Yan de wet van 16 october 1945 zijn wil heeft uitgedrukt. de
ge1•olgen van de dubbele aanslag te herstellen welke zou medegebracht worden
door de toepassing nm de extrabelasting
op de in oorlogstijd bellaalde exceptionele
inkomsten, wins ten en ba ten, op inkomsten welke, krachtens de geldende wetten,
. reeds in al hun elementen of een fleel
ervan door de cedulaire belastingen, de
nationale crisisbelasting alsmede door fie
nit kracht van de wet van 10 januari 1940
g-eheven bijzondere helasting getmffen wa-ren;
Overwegende, eyenwel, dat zowel uit f!e
tekst van paragraaf 3 van dat artikel als
uit de verklaringen welke in de loop der

voorbereidende werkzaamheden, ter verduidelijking van de draagwijdte der nan
de wetgever tot onder.zoek voorgelegde bepaling, afgelegd werden, blijkt dat de wetgeyer ter zake geen strikte toepassing
van het bcginsel Non bis -in iclem heeft
beoogd; dat, ofschoon hij aanneemt dat
dubbele aanslag in beginsel moet venueden worden, hij desniettemin ervan afgezien heeft de volstrekte rechtvaardigheid
tot stand te brengen, en voor die dnbbele
aanslag enkel een vcrzacbting heeft voorzien in de mate die kon verenigd worden
met de noodzakelijklleid « te allen prijze ))
de procedure te vereenvoudigen;
Dat, om aan clit vraagpunt een prnktische oplossing bij wege van forfaitaire
middelen te geven, artikel 13, paragraaf 3, bepaalt dat een koninklijk besluit de modaliteiten zal te bepalen llebben volgens welke het bedrag zal worden
vastgesteld, waarvan de terugbetaling of
de aftrek van de extrabelasting krachtens
paragraaf 2 van hetzelfde artikel zal verricht worden;
Overwegende dat het llesluit van de
Regent van 26 a11ril HJ46 ter uitvoering
van evengemeld artikel 13, paragraaf 3,
genomen is, dat de in artikel 5 van dit
besluit omschreven formule, ct.ie het dOO''
de wetgever overwogen forfaitair mifldel uitmaakt, gebietlt het totaal te vormen van aile belastingen die gebeurlijJ;
terugbE:taald of van de extrabelasting afgetrokken worden, in een mate in verhouding tot de winsten die door de laa tstgenoemde belasting en tevens door de an·
dere reeds gekweten belastingen getroffen
werden;
Dat immers, zo het totaal bedrag van
de door de extrabelasting getroffen winsten bepaald is, het zonder kiese en ingewikkelde bewerkingen die de wetgever
heeft willen uitsluiten onmogelijk is, under uit te maken welk het deel dier winsten is Oat tep;cli:ik door slecllts een der
andere in nrtikel 1.'!. pnrngraaf 2, ver·
melde helnstingen zon getroffen worden;
Overwegende gewis, dat de l1ij deze bepaling voorgE'schreven en floor de formuk
van artikel 5 van het besluit van de Regent bepaalde proportionele maat gemakkelijk met betrekking tot een der afzonderlijk genomen aftrekbare belastingen
zou kunnen vastgestelf! worclen in de oilderstelling dat de dubbele aanslag ten
opzichte van alleen die belasting zou
J)laats llebben, naardien elke terugbetaling of aftrek nit hoofde van de andere
belastingen mitsllien zou worden nitgesloten;
Doch overwegende dat, hoewel dergelijke onderstelling zich ten aanzien nm
de uit kracht van de wet van 10 januari
1940 geheveu bijzondere belasting schijnt
te kunnen Ycrwezenlijken, het echter -
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een zodanige toestand slechts kan blijken
aan de hand van uitgebreide onderzoekingen en verificaties welke de wetgever heeft
willen weren, ~ volstnat erop te vdjzen
llat de ele1nenten, onder meer de referentiewinsten, welke in aanmerking moeten
genomen worden om eensdeels de in de
hijzomlere en tijdelijke belasting (wet van
10 januari 1940) belastbare' grondslag te
bepalen, en andertleels, de exceptionele
winst waarop de extrabelasting (wet van
16 october 1945) geheven wordt, aan het
licllt te hrengen, aanzienlijke afwijkingen
in de getallen lnmnen medellrengen en
vaak verschillende inkomsten kunnen betreffen, en znlks niettegenstaandc beide
llelastingen een gelijkaanlig voorwerp
lmdclen;
Dat het midclel naar recht faalt;
0YPl' het tweede middel, afg·eleid uit
lle schending van cl e artikelen 97 van de
Gronclwet, en, subsicliair, 1320 tot 1322
van het Bnrg·erlijk vVetboek, 'doordat het
beRtreflen arrest zijn verklaring .niet moti\'eert, volgens welke, bijaldien het ook
<le tlraagwi.idte had clie de administratie
Pnwn toeschrijft, het besluit van de Regent van 26 april 1!J4G wettelijk is, dan
wmmeer door :umlegster formeel en bijzondere conclusies genomen werden welke
beoogrlen voormeld !Jesluit onwettelijk te
doen verklaren, zodat een met redenen
omklecle overweging dienaangaande geboclen was :
OverwegelHle dat 011 het in het beroep
tegen de beslissing Ynn de directeur fler
clirecte belastingen voorgesteld middel afg·eleid nit de onwettelijkheid van het beHluit van de Regent van 26 april 1946, zo
het clP zin heeft welke de administratie
<laaraan toeschrijft, omdat het alclus artikel 13 van de wet van 16 october HJ45
:wu schemlen, het arrest antwoordt clat de
wc~ttelijkheicl van cUt besluit, zoals het
toegepast wenl, niet kan betwist worden.
clat het << generlei gronclwijziging toebrengt
nan artikel 13 van de wet van 16 october
1945, waarvan het enkel cle toepassingsmoclaliteiten vaststelt 11;
Overwegencle clat het midclel, in zover
het het arrest verwijt niet met rec1$H'n
omklE'ed te zijn, wijl het een door aanlegster ingcroe]x•n miclclel niet beantwoor(l
heeft, in feite niet opgaat;
Dat, in zover het de schending van dE'
artikE'len 1320 tot 1322 van het Burgerlijk
'VetlloPk cloet gelclen, het middel, hetwelk
niet vercluiclelijkt waarin die wetsbepalingen zouclen geschomlen geworclen zijn,
niet ontvankelijk is ;
Over het clerde miclclel, subsidiair afgeleifl nit de schencling van artikel 107 van
de Grondwet. cloorclat het bestreden arrest bet l1esluit van de Regent van 26 april
Hlc!6 wettelijk verklaart, clan wanneer,

zelfs ingeml llet . besluit werkelijk de
clraagwijclte, welke cloor het arrest toeg·l'·
schreven wordt, namelijk dat belastingen
welke tijtlens de periocle 1940-1944 gekweten werclen als gelleven op anclere winstPn
clan die waarvoor zulks geschiedcle moe·
ten worden beschouwd, het meergemelrl
besluit ontegensprekelijk de bepaling· van
artikel 13, paragraaf 2, van cle wet van
16 october 1945 zou schenden, hetwelk het
aftrekken van cle voorheen betaalde belastingen voorschrijft, in een mate in ver
hourling tot de winsten die tevens door de
bij de wet van 16 october 1945 ingevoenle
llelasting, en door de reeds betaalde lJPlastingen clie tijdens de periocle 1940-194'1
lles tomlen, I getroffen zijn :
.overwegende clat het besluit van de Regent van 26 april 1946 ter uitvoering van
artil;:d 13, paragraaf 3, van de wet van
l!l october 11145 genomen werd;
Overwegencle dat uit het antwoord op
het eerste midclel blijkt clat clit besluit
overeenkomstig is met de wet, waarbij
aan de Koning opgeclragen werd cle mo<laliteiten te bepalen volgens welke het
bedrag dat zal clienen terugbetaald of van
de extrabelasting afgetrokken te worden
zal worden vastgesteld; clat clit besluit de
grenzen van de wet niet te buiten gnat
en inzonderheid niet in strijd is met rle
termen van paragraaf 2 van artikel 13 ;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziPning; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
20 december 1955. - 2° kamer. - Vom·H. Fettweis,
Verslaggever,
H. van Beirs. - G-eli.jlclnidende conclnsie,
H. Delange, advocaat-g·eneraal. ~ Pleiters, HH. Gothot (van de Balie bij het
Hof van beroep te Luik) en Van Leynseele.
zitte·l·,
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INKOMSTENBELASTINGEN.

]]XTRABELASTING .A.FTREK VAN EEN REFEJ.l.ENTIEWINS'r. .A.FTREK AFHANGIG GESTELD
VAN RET BEWIJS VAN EICN BEROEPSBEDRUVIGHEID VAN .AARD 011£ DE EELASTBARE INKOMSTEN
YOORT TE BRENGEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.

EXTBABELAS'fiNG, .A.F'l'REK VAN EEN REFERENTIEWINS'f. ECHTGENOOT ONDEBHEVIG
AAN DE EXTRABELASTING. ECHTGENOTE DIE
TIJDENS
HE'l'
HELASTBAAR
Tl,JDPERK
E~;N
BEi:WE?SllEDRIJVIGHEID UITGEOEFEND l!EEFT.
]]CHTENOTE NIET ONDERHEVIG AAN DE
EXTBABELASTlNG. 0PBRENGST VAN DE BETIOEPSBEDRIJVIGHEID VAN DE ECHTGENOTE AFGETROKKEN VAN DE BELAS'fBARE GRONDSLAG.

-315- REU'ERENTIE\VINST WELKE NIET WEGENS DE
BEROEPSBEDRIJYIGHEID VAN ZlJN EOHTGENOTE
AAN DE EOHTGENOOI' MAG TOEGEKEND WORDEN.

1° De aftrek van een TejcrenUewinst. al
ware het de door artikel 5, paragmat 6,
van de wet van 16 octobm· 191/i voorziene torjaitai1·e Tefe!·entiewinst, is ondergeschikt aan het bew·ijs van een bedrijfsbedri,j,vigheicl clie rle aan rle ext!'a/le/asUnp onrlerheviye ·inkomsten kcm
opueleverd hebiJen (1).
2" Een aan de e;rtm/Jclasting onderlzevige
echtuenoot nwg de attrek vnn een rejercntiwwiust nict eisen ·weuens een tijd,ens het belastlwa,r t'ijdperk floor zi)'n
ccht!lenote ?titueoetenrle beroepsbedrijvigheid wannee1· laatstgenoemcle n'iet tevens ann cle ext·rabelnstin,q onde-rhevig
is en cle oplJ-ren[JSt vnn hctrt?' bedrijvioheid van cle uronrlsla{f va,n de cwnslag
in die belast'ing ct/{fetrokken we1·cl.
(DEMOLIN, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 januari 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleitl uit de
schending van de artikelen 35, paragraaf 2, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
5, paragraaf 6, 11, paragraaf 1, en 19 van
de wet van 16 october 1945, tot invoering
van een extrabelasting, doordat het bestreden arrest beslist da t de belastingplichtige, die beweert geen andere bedrijvigheid dan die van loontrekkende uitgeoefend te hebben, geen verminderingen
als referentie kan genieten, en dat, al is
het juist dat artikel 11, paragraaf 1, van
de wet van 16 october 1945 de bepalingen
van artikel 35, paragraaf 2, van bovengemelde samengeschakelde wetten tot de
extrabelasting uitbreidt, deze bepalingen
welke de wijze van vestiging, van inning
en van invordering van de belasting regelen, cloch vreemd zijn aan de tot het verlenen van de referentiewinst op het ~tuk
van de extrnbelasting gestelcle voorwnarden, clan wnnneer : 1 o cc het vestigen ll van
de extrabelasting niet anders kan geschieclen dan mits toepassing van de gezamenlijke bij de wet van 16 october 1945
voorgeschreven regelen, en onder meer
van de regelen met betrekking tot het
bepalen van de referentiewinst; clan wanneer 2° het arrest het bestaan vaststelt
van een eigen beroepsbeclrijvighei<J in
(1) Verbr., 18, 22 en 29 november 1955,
biz. 213, 229 en 251.

supl'a,

lloofcle van de echtgenote nm de llelastingplichtige, dan wanneer tle in voornwl!l
artikel 5 omschreven referentiewinst mitsdien hall clienen toegekentl te worden :
Overwegencle dat uanlegger de bij a rtilrel 5, paragraaf 6, van tle wet van l!i october 1945 bepaalde aftrek van de referentiewinst niet vortlerde Oil groncl van ziju
eigen !Jeroepsbedrijvigheid, cloch enkel op
groncl van de beroeilsbeclrijvigheid van
zijn vronw geclurencle llet belastbaar tijclperk;
Overwegende dat het bestreclen arrest
vaststelt cla t de helnste ba ten niet d<'
vrucht van de beroepsbetlrijvigheicl van
aanleggers echtgenote zijn, en clat de opbrengst van hanr bedrijvigheicl haar niet
onder de extrabelasting· kan cloen vallen;
tlat deze Oil 61.474 frank geraamde 011brengst in minclering wertl gebracht op
het betlrag clut als niet verantwoorcl vermogensaccres van annlegger op £• october
l!l4~ in aanmerking genomen werd;
Overwegencle dat blijkens paragraaf 2
van artikel 35 van de samengeschakelclc
wetten, de bedrijfsinkomsten van de
man en tle vrouw weliswaar samengevoegcl, cloch niet vermengd worden;
Dat imlners voor elk hnnner de nard
van het beclrijf door andere bepalingen
der samengeschakelcle wetten in aamnerking genomen wordt om het belastbaar
bedrag van die inkomsten te bepalen;
Overwegencle clat, vei·mits de wet van
16 october 1945 aan de belastingplichtige
enkel toestaat een referentiewinst in te
roepen wanne.er de belastbare winst voortlwmt van een beroepsbedrijvigheicl welke
tlie winst kan opgeleverd hebben, voormelde referentiewinst tot llepaling enkt:>l
nm de belastlmre winst in aanmerking
kan genomen worden wut de van bewuste
hedrijvigheicl voortkomeutle baten betreft;
Overwegende tlat, vermits de in artil;:el 5 van de wet van 1G october 194G omschreven aftrekkingen enkel mogen toegestaan worden in zover cle belastingplichtlge een beroepsheclrijvigheicl uitgeoefend
heeft welke de belastbare inkomsten
heeft kunnen opbrengen, tle vaststellingen van het arrest, waaruit blijkt dat
aanleggers echtgenote geen aan de extrabelasting onderhevige persoon is, wettelijk het dispositief ervan rechtvaardigen;
Dat het micldel naar recht faalt;
Over het tweecle en .het clercle micldel,
afgeleicl, he( tweecle, nit de schencling
van de artikelen 5, paragraaf 6, van de
wet van 16 october 1945, en 97 van de
Gronclwet, cloorclat het bestreclen arrest
verklaart clat de beroepsbedrijvigheid van
aanleggers echtgenote een winst opgeleverd heeft welke de udministratie mild
Oil 61.474 frank geraamcl heeft, en well;:!!
haar niet onder de extrabelasting knn
cloen vallen, dan wanneer geen enkele
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wetsbepaling de administratie of het hof
van beroep machtigt het bedrag der inkomsten te (( ramen ll om uit te .maken of
er grond tot het toestaan van de referentiewinst aanwezig is, en dan wanneer
artikel 5, paragraaf 6, van de wet van
16 october 1945 tot het aftrekken van
die referentiewinst enkel het uitoefenen
van een bedrijvigheid gedurende het beIastbaar tijdperk vereist, het derde, uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest verklaart 'dat de belaste inkomsten de opbrengst noch van aanleg·gers beroepsbedrijvigheid, noch van die van zijn echtgenote zijn, en dat het vaststaat dat in onclerhavig geval, de baten cler echtgenote
buiten de extrabelasting vallen, dan wanneer die verklaringen door generlei argument gestaafd zijn, clan wanneer de aan
de extrabelasting onclerworpen activa in
onclerhavig geval goecleren cler gemeenschap uitmaken, welke als zodanig van de
beclrijvigheid van de ene of van de andere
vnn beicle echtgenoten kunnen voortkomen:
Overwegende dat het bij toepassing van
artikel 2, paragraaf 3, van de wet van
16 october 1945 is dat de administratie
<le door aanleggers echtgenote in de uitoefening van haar beclrijf behaalcle winsten van de vermogensaccressen, welke
in hoofcle van aanlegger geacht werden
voort te komen van in de extrabelasting
belasthare inkomsten, afgetrokken heeft;
Overwegende dat het hof van heroep,
zelf de feiten heoordelend, vaststelt dat
de heroepsbedrijvighei<l van aanleggers
echtgenote (( een winst opgeleverd heeft
welke de aclministratie mild op 61.474 fr.
geraamcl heeft en welke haar niet onder
de extrahelasting kan doen vallen ll;
Overwegende dat deze heoordeling door
het hof van heroep zowel van het hedrag
van die bedrijfswinst als van haar niet
exceptioneel karakter naar de zin van de
wet van 16 october 1945, souverein is en
buiten de toezichtshevoegdheid van het
hof valt;
Overwegende dat het arrest door deze
beoorcleling· aan het voorschrift van artikel 97 van de Grondwet voldoet en <lat
llet de feitelijke gegevens niet behoefde
nader op te geven waarop het die beoordeling steunde;
Dat het tweede en het derde middel
niet kunnen aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.

HET HOF; - Gelet op het hestreden
arrest, op 13 mei 1955 gewezen door het
Rof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 25, paragraaf 1, 3°, en ge-

(1) Raadpl. conclusies van de H. advocaatgeneraal Ganshof van der Meersch onder
verbr., 22 januari 1952 (Bull. en PAsrc., 1952,
I, 285, inzonderheid blz. 289).

(2) Verbr., 25 februari 1946 (Bull. en PAsrc.,
1946, I, 86).
(3). Verge!. verbr., 5 october 1948 (Arr.
T' e1•br., 1948, blz. 472).

20 december 1955. - 2° kamer. - VoorH. Fettweis,
Verslaggever,
H. Bareel. - Gelijkluidende conclusie,
H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Leynseele.
zitter,

2"
1°

KAMER. -

20 december 1955

INKOMSTENBELASTINGEN. -

BEDRIJFSBELASTING. TREFT DE BA'l'EN VAN
ALLE
WINSTGEVENDE
BE'l'REKKINGEN.
TREB'T DE AFZONDERLIJK GENOMEN EATEN NIET
VAN EEN OF MEER WINSTGEVENDE VERRICHTINGEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN. -

· BEDRIJFSBELAS'l'ING. BA'fEN GETROKKEN
UIT DE OVERDRACHT VAN TWEE BUITEN DE
UITOEFENING VAN EEN BEROEP VERWEZENLIJICTE UI'l'VINDINGEN. EATEN YOORTICOMENDE VAN WINSTGEVENDE BETRE=INGEN OF
VAN WINS1'GEYENDE VERRICHTINGEN WELKE
TOEVALLIG ZIJN EN AFZONDERLIJK GENOMEN
FEITEL!JI(E BEOORDELING DOOR
WORDEN. DE RECH'l'ER. SOUVEREINE BEOORDELING.

1° De bedrijfsbelasting keft de baten van
alle winstgevende betreklcingen, hetgeen een geheel van ve1Tichtingen in
zich sl1tit (Ue zich vaak genoeg voonloen
om een voortdu.rende en gewone bedrijvigheid 11-it te malcen; zij treft de baten
n-iet wellce voo1·tlcomen van een of mem·
zonde1· onderling ve1·band en afzonde1'lijk beschmtwde winstgevende verrichtingen (1). (Samengeschakelde wetten,
art. 25, par. 1, 3o.)
2° De ·rechte·r over de grond oordeelt in
feite en derhalve souverein of de baten
van de overdracht van twee bttiten de
.uitoefening van een beroep ve1·wezen. l-ijlcte u'itvindingen winsten uitmalcen
~vellce voortkomen van winstgevende bet·relclcingen of van ~vinstgevende verrichUngen die toevallig zijn en afzonderlijlc
genomen worden (2) (3) .
(BELGISCHE

STAAT, MINISTER
T. SOMMER.)

VAN FINANCIEN,

ARREST.

-317volglijk 39 en 42 van de bij besluit van
de Regent van 15 januari 1948 samengeschakelde en bij de wet van 8 maart 1951
gewijzigde wetten betreffende de inkomstenl1elastingen, doordat het hof van
beroep, na vastgesteld te hebben dat de
betwiste aanslagen de opbrengst van verweerders onderzoekingen getroffen h[ldden, beslist dat de belaste inkomsten de
vrucht niet zijn van bijkomende winstgevende betrekkingen met bedrijfsdoeleinden, dan wanneer arti_kel 25, paragraaf 1,
3°, van de samengeschakelde wetten alle
baten van elke zelfs buiten bedrijf vervulde winstgevende betrekking als belastbaar aanmer kt :
Overwegende dat uit de aan het hof
voorgelegde stukken blijkt dat de door
bet arrest beslechte betwisting betrekking
had op de ten laste van verweerder gevestigde aanslagen in de bedrijfsbelasting
en in de aanvullende personele belasting
uit hoofde van de sommen welke deze
ontvangen heeft ten gevolge van de overdracht van twee uitvindingen, welke door
hem aan twee andere vennootschappen
dan degene in wier dienst hij i.s, hadden
toegestaan geweest ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
zonder in dit opzicht bestreden te worden, vaststelt dat verweerders uitvindingen geen verband houden cc met de bedrijvigheid van de vennootschap in wier
dienst hij is JJ, dat zij cc wezenlijk opgeleverd werden door na zijn diensturen
verrichte opzoekingen en dat zij niet in
het kader van zijn beroep vallen Jl;
Overwegende dat aanlegger betoogt dat
zelfs in zulk geval de prijs der overdracht aan de bedrijfsbelasting onderworpen is, krachtens artikel 25, paragraaf 1, 3°, van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, naar luid van welke bepaling die
belasting cc de baten, onder welke naam
ook ... van elke winstgevende be trekking JJ
betreft;
Overwegende dat deze wetsbepaling niet
een of meer winstgevende betrekkingen
zonder onderling verband en afzonderlijk
beschouwd, maar wel elke winstgevende
betrekking bedoelt; dat de term cc betrekking JJ een geheel van verrichtingen in
zich sluit die zich vaak genoeg voordoen
om een voortdurende en gewone bedrijvigheid uit te maken;
Overwegende dat het bestreden arrest
feitelijk en derhalve souverein erop
wijst dat de betwiste verrichtingen cc toevallig en afzonderlijk waren, dat zij
geen karakter van voortdurendheid en
van meuigvuldigheid vertonen ingevolge
waarvan zij als winstgevende betrekki.ngen zouden kunnen beschouwd worden Jl;
dat het arrest derhalve, door de betwiste
aanslagen- te vernietigen, geen der in het

middel aangeduide bepalingen der samengeschakelde wetten geschonden heeft;
Overwegende, anderdeels, dat, waar
het de door verweerder toegestane overdrachten van uitvindingen niet omschrijft als winstgevende betrekkingen
waarop voormeld artikel 25,. paragraaf 1,
3°, van toepassing is, maar als toevallige en afzonderlijke verrichtingen, het
bestreden arrest niet in tegenstrijdigheid
vervalt en artikel 97 van de Grondwet
niet schendt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 december 1955. - 2• kamer. - Voo1·H. Fettweis,
Verslaggever,
H. Daubresse. - Gelijlcluidende conclusie, H. R. Delange, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Van Leynseele en Botson
(deze laatste van de Balie bij het Hof
van beroep te Brussel).

zitte1·,

l • KAMER. -
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HUUROVEREENKOMST.

HANDELSHUUR. UITOEFENING DOOR DE VERHUURDER VAN HEr RECH'l' DAT HEM DOOR ARTIR:Er, 33, LID 4, VAN DE WET VAN 30 APRIL
1951 TOEGoEKEND WORD'!'. - RECHT VAN DE
HUURDER OP EEN UITWINNINGSVERGOEDING.
RECH1' NIET AFHANKELIJK GEMAAKT VAN
DE BETEKENING VAN EEN AANVRAAG TO'l' HERNIEUWING VAN DE HUUROVEREENKOMST.

Wanneer de verhuu1·de1· van een aan de
wet van 30 ap1·il 1951 op de handelshu.ttrovereenlcomsten onderwm·pen on1'0C1'end uoed heett gebntilc gemaalct van
het recht wellc hem verleend wordt door
a1·tilcel 33, lid 4, van die wet, verlclaard
door de wet van 24 december 1951, en
aldns de ingenottredin.o van het onroe1'end goecl in de loop van de bekelclcin,q
ervan dam· cle htturder herneemt, is het
cloo1· dezelfcle bepaling aan de hum·der
toegelcend recht op een u-itwinningsvergoeding niet afhanlcelij 7c uesteld van de
betokening dam· de huurde1· aan de verhuurde·r van een aanv1·aag tot hernimtwing van de htwrovereenlcomst (1).
(NEUVILLE, T. P.S.W.D. cc CASINO DES CEUVRES
SOOIALES ET PAROISSIALES
DE WELKENRAEDT ll.)
ARRES'l',

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 april 1953 in boger beroep
(1) Verbr., 1 october 1953 (An·. Ve1'b1·., 1954,
biz. 53).
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gewezen door de Rechtllank van eerste
aanleg te Y erviers;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 33, lid 4, 16,
paragraaf 1, 1 o, 25, 2°, 14, lid1, en 27 van
cle wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten en van het enig
artikel van de wet van 24 december
1951 tot verklaring van de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, doorda t de bestreden beslissing aan aanlegger de uitwinningsvergoeding weigert om reden « dat appellant, door zich er van te onthouden
zijn wil tot hernieuwing te kennen te geven, zich zelf in de onmogelijkheicl gesteld heeft, gelet op cle stellige bewoordingen van de wet, de uitwinningsvergoeding te eisen ll; dan wanneer de uitoefening door cle verhunrder van het recht,
mits opzegging van zes maand, aan de
lmurovereenkomst een einae te maken en
om het verhuurde goed persoonlijk te
lletrekken of het · overeenkomstig artikel 16, 1, 1°, vun <le wet van 30 april
1H31 te rloen lletrekken, het recht van r.e
huurder tot hernieuwing van de huurovereenkomst uitsluit en dienvolgens ook
cle verplichting voor de !murder de formaliteiten betreffende de door de artikelen 14 en ~5 voorziene aanvraag tot hernieuwing· te vervullen, derwijze dat het
bestreden vonnis de door artikel 25;· 2°,
voorziene uitwinningsvergoeding, gelijk
aan twee jaar huur, had moeten toestaan
aan aanlegger, die bij toepassing van
artikel 33, lid 4, van het voordeel van de
huurovereenkomst beroofd is geweest :
Overwegende clat het bestreden vonnis
er op wijst clat aanlegger na de eerste september 1951 in het gehuurde mocht blijven, clank zij het regime van de wettelijke verlenging, doch dat verweerster
aan de lmurovereenkomst een eincle heeft
gemaakt voor 1 maart 1952, overeenkomstig artikel 33, lid 4, van de wet van
30 april 1951, door haar wil te kennen
gP,?;t>ven te lwbl1en het gelmnnlc• versoonlijl;: te betrekken;
Dnt, volgens het vonnis, aanlegger gef;n
atmsprtutk op de uitwinningsvergoeding
gelijk aan twee jaar lnmrgeld kan maken,
<laar hij nooit, binnen de door artikel l4
van gezegde wet geregelde vormen, zijn wil
te kennen ht>eft. gegeven de hernieuwing
van de huurnvereenkomst te bekomen;
Overwegende dat, wanneer de verhuur<ler van een aan de wet van 30 april 1951
op de handelshuurovereenkomsten onderworpPn onroereml goerl gebruik gemaakt
heeff van llPt recht welk hem verlPeurl
wordt door artikel 33, lid 4, Yan die wet,

zoals zij door die van 24 <lecember 1951
verklaard werd, en aldus de ingenottreding· van het onroerend goecl mits oiJzegging van zes maancl in de loop van c1e
betrekking van dit door de huurder herneemt, het tloor clezelf<le bepaling aan de
huurder toegekend recht op een uitwinningsvergoecling niet van de betekening
door de huunler aan cle verhuurder van
een aanvrang ·tot llernieuwing van tle
huurovereenkomst afhankelijk gemaakt
wordt;
Overwegende dat, door aan aanlegger
<le uitwinningsvergoeding clie voorzien is
<loor de in cle wet van 30 april 1951 opgenomen artikelen 14 en 25, 2°, wegens cle
in het middel vnorziene reden te weigeren, het bestreden vonnis de in het middel
aangetluide wetsbepalingen geschonclen
!weft;
' Om die redenen, verbreekt het bestre<len vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietig'de beslissing·;
veroordeelt verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar de Rechtllank van
eerste .aanleg te Luik, zetelende in hoger
beroep.

(1) Verbr., 3 februari 1950 (An·. Yerbr.,
1950, blz. 354). Doch dit bewijs eens geleverd,
wordt het ongeval, tot tegenbewijs door degene die de vergoeding verschuldigcl is, ver-

moed door het feit van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst overkomen te zijn (samengeschakelde wetten bij besluit van 28 september 1U31, art. 1, lid 6).

22 december 1955. - 16 kamer. - Voorzitter·, H. Sohier, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Vc·rslngycve·r, H. Demoulin. - Gelijlclnidende conclns·ie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, pro<;ureur-generaaL - Pleiter, H. Simont.
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KAMER. -
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1° ARBEIDSONGEVAL. - BEWIJS DA'l'
HE'l' ONGEVAL ZIOH DOOR DE UITVOERING VAN
m; ARBEIDSOYICREENICOMST VOORDEED. HEWIJS RUSTEND Op DE ElSER VAN DE FORl'AITAIRE YERGOEDING.
2o BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. DOOR EEN PARTIJ Y66R DE INLEIDING VAN
HET GEDII"<cl AFGELEGDE YERl{LARINGEN. DOOR DE RECH'l'ER BESCHOUWD ALS EEN
YERMOEDEN TEN BATE VAN DIE. PAR'l'IJ. VOORWAARDE TOT DE WETTELIJKHEID VAN
ZULK YERMOEDEN.
1° De wwtij die ile betnlin.IJ vnn de cloor
tle snmenveschnlcelcle wetten betref]entle
ile ve·rvoeclin.IJ vnn schncle voortsp1''tlitencle 1tit ae wrbeidsongevnlle1l vooTziene
ve·r_rtoer/.inrten eist, hoett het bewijs te
lereren ilnt het onrtevnl zich bij de 1c:it·voerin fl 11a.n ae nrbeiclso·ve·reenlcomst
voonleecl (1). (Wetten samengeschakelcl

-- 319bij koninklijk besluit van 28 september
1931, art. 1.)
2o De doo1· een pMtij v66r het instellen
·van het geding afgelegde verlcla-ri;ngen
in voorwaanlen wellce het inzioht ~tit
sluoiten z·ioh een bewijsmiddel te ve1·sohaffen kunnen cloo1· cle reohte1· als
een veT1~0ellen van waaraohUgheicl van
een door die partij aangevoenl teit aanf!ezien worden. (Burg. Wetb., art. 1353.)
(GOLDBERG, '1'. WALD.)
AHREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 maart 1954 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel;
Overwegende dat uit de aan het hof
overgelegde stukken blijkt dat de door
verweerster tegen aanlegger ingestelde
vordering er toe strekt, op grondslag van
de wetgeving betreffende de arbeidsongentllen, scl.tadeloosstelling yoor de geyolgen
van een op 4 juni 1949 gebeurd ongeval te
Jwlcomen; .
Dat de rechter over de grond beslist
heeft dat verweerster en aanlegger, op de
dag der feiten, door een arbeidsovereenkomst waren verbonden; dat zijn beslissing desaangaande niet bestreden wordt;
Dat hij, bovendten, verklaart dat het
ongeval in de loop en door de uitvoering
van gezegd contract overkomen is en
een onderzoek door deskuncligen gelnst ten
einde na te gaan of, zoals verweerstcr
het beweert, er .een oor.zakelijk verband
bestaat tussen het ongeval en de onbekwaamheid tot werken welke yerweerster
stnande houdt geleden te hebben ten einde
de duur en het bedrag van die werkongeschiktheid nader te bepalen ;
Ove1~ het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 en 2 van
de bij koninklijk besluit van 28 september
1931 samengeschakelcle en bij de wet van
10 juli 1951 gewijzigde wetten betreffenfle
de vergoeding van de schade voortspruitende nit de arbeidsongcvallen, 1101,
1134, 1315, 1316, 1317, 1322, 13±1, 1349, 1354,
1357 van het Burgerli.ik Wetboek, 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden vonnis beslist dat kwestieus ongeval in de
loop en door de uitoefening van het arbeidscontract is gebeurd en dat de gevolgen ervan overeenkomstig de wetten op de
arbeldsongevallen clienen hersteld te worden om reden dat : 1 o << het ongeval onbetwist gebeurde gedur·ende de door het
werkplaatsreglement van appellant aan de
arlleid Yan de werkman gewijde uren >>,
en, « dat appellant (aanlegger) noch hewijst noch aanbiedt te hewijzen dat geintimeerde dien dag en op dit uur van de
arbeid. zou vrijgesteld geweest zijn >>;

2° « dat het integendeel vaststaat dat

het ongeval overkomen is op de weg
gaande van de werkplaats naar de Bodeghemstraat waar de knoopsgatenmaker
woonde aan wie appellant gewoonlijk dit
werk toevertrouwde en bij wie geintimeerde kledingstukken droeg en dat er
e:een enkele reden bestaat om over de op ·
rechtheid te twijfelen van de verklaringen van geintirneerde die verklaarde, korte
tijcl na het ongeval, naar de Dodeghemstraat te zijn gegaan en kleclingstukken
ov de arm te lleiJIJen gedragen; dat zij ald~Js een door llaar arbeidscontract org;elcgde daad uitvoerde », dan wanneer aanh'gger betwistte dnt het ongeval in de loop
en ten gevolge. van llet arbeiclscontract
zou gebeurd zijn en bij conclusies herincJ.2n1e dat verwcerster het bewijs moest
leveren en moest aantouen dat het ongeval
in de loop en ten gevolge van cUe uitvoering overkomen . was; en dan wanneer,
rloor aanlegger te verwijten niet te bewijzen noch het hewijs aan te bieden dat verweerster op de dag en llet uur van het
ongeval «van het werk zon vrijgesteld
geweest zijn », evenals door op de loutere
bewering van verweerster nan te nemen
dat op het ogenblik van het ongeval zij
zich naar de knoopsgatenmaker hegaf om
hem kledingstukken te dragen, het bestreden vonnis de hewijslast verplaatst heeft
en ecm door <le wet niet voor.zien bewijsmiddel aangenomen heeft, zijnde de bewering van aanlegger in vergoeding :
Overwegende dat de rechter over de
grond nit twee feitelijke heschouwingen,
te weten, enerzijds, de omstandigheid
dat het ongeval gedurende de door het
werkplaatsreglement hepaalcle werkuren
gebeurde en, anderzijds, het overkomen
van het ongeval wanneer verweerster
zich naar eeu knoopsgatelllllaker begaf
om er voor rekening van aanlegger kledingstukken te dragen afieidt dat het
sclladelijl' feit zich in de loop en dienvolgens ten gevolge van de uitvoering van
het arheidscontract voorgedaan heeft;
Dat hij de hewijslast niet op een ander
doet rusten door te verklaren dat aanlegger niet hewijst noch aanhiedt te bewijzen dat verweerster op het ogenblik van
het ongeval << van het werk vrijgestelr1
zon geweest zijn » doch eenvoudig daardoor er op wijst dat aanlegger de bewijskracht van de hiervoren vermelde bestanddelen noch vernietigt, noch zelfs
poogt te vernietigen;
Dat het hem niet verhoden was de
waarde van een feitelijk vermoeden te
erkennen aan de beweringen van verweerster, ten opzichte waarvan hij nader
bepnalde dat zlj op een niet verdachl tijdperk gedaan werden, dit wil zeggen, op
een ogenhlik waarop verweerster niet
kon beogen zich door deze bewering een
lJewijsmiddel te "Yerschaffen;

320 Dat het middel niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 december 1955. - 1 6 kamer. - VoorzUter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Piret. Gelifkluiclende
conclu.sie,
H.
Raoul
Hayoit de Termiconrt, procurenr-generaal.
Pleiters, HH. della Faille
d'Hnysse en Delacroix.

1° KAMEH.
1°

2°

22 december 1955

VERZET. BURGERLIJKE
VERHAAL VAN GEMEENRECHT.

ZAKEN.

-

VERDELING. VONNIS OP TEGENSPRAAK
DA1' DE VERDELING BEVEEL'l'. PARTIJ DIE
NIET BIJ HET SLUITEN VAN HET PROCES-VERBAAL VAN VERDELING AANWEZIG IS OF WEIGERT
DIT PROCES-YERBAAL TE O~DERTEKENEN. VONNIS VAN BEKRACH1'IGING DER VERDELING
TEN OPZICH'IE 'VAN DIE J1ARTIJ BI.J VERSTEK
GEWEZEN. VERZET ON'l'VANKELIJK.

1 o H et ven;;et, in burgerlijlce zalcen, is een
mirldel vnn verhnal vwn gemeen 1·echt,
ant, behouclens nfwijl.'ende bepnling
·voo·r eU;; n·iet versch·ifnende partij die
er belwng bij heett het vonnis te doen
intreklcen openstant (1).
2° A.lhoewel het vonnis dnt de ve1·deUng
beveelt op tegenstwanJ,; gewezen we1·d,
is de pwrtij die n·iet b·ij het slwiten vcm
het proces-verbctctl vnn verdeling nnnwezig was of weige·rt clit stuk te ondertelcenen en jegens clewelke het vonnis
dnt de verdeling belwacht'igt bij verstek
aewezen we1·a, ontvctnkez.iflc om vm·zet
tegen d'it laatste vonnis ann te tekencn (~).
(DE LA FON'l'AINE, T. DE PIERPONT DE BURNOT.)
ARREST.

HE"T HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 november 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afg·eleicl uit de scherrding van de artikelen 823, 837 en 838 van
!let Burgerlijk Wetboek, 149, 157, zoals
gezegd artikel 157 door artikel 8 van bet
koninklijk besluit nr 300 van 30 maart Hl26
g·ewijzigd wercl, 160, 161, !!66, !!77, !!80 en
!!81 van het Wetboek van burgerlijke
reclltsvordering en !l7 van de Grondw~:>t,
doordat !let bestreden arrest, bij bevestiging van het vonnis waartegen beroe11,
(1) en (2) Raadpl. conclusies van de H. procureur-generaal Hayoit de Termicourt in Bull.
en PASIC., 1956, I, 4QJ tot 108.

verklaard heeft dat het vonnis dat, in ae
op tegenspraak tussen partijen gebonden
vordering tot verdeling, het door de aaJ;lgestelde notarissen opgemaakt proces-verbaal van vereffeningverdeling bekrachtigd
heeft als op tegenspraak gewezen en derllalve niet voor verzet vatbaar diende
aangezien te worden, hoewel aanlegger in
verbreking geweigerd had gezegd procesverbaal te ondertekenen en clat het bekrachtigingsvonnis tegen hem bij verstek
gewezen werd om de reden dat hij niet
geconclucleerd had, en doordat het aldus
heeft beslist om lle naar recht verkeerde
reden clat, wanneer een eis tot verdeling
op tegenspraak behamleltl werd en de aangestelde notarissen het proces-verbaal opg·emaakt hebben van de moeilijkheden opgeworpen door de partijen die v66r hen
verschenen zijn en dat dezen door rle
rechter-commissaris naar de zitting verwezen zijn geweest met aanduicling van de
dag waarop zij moeten verschijnen, het
vonnis dat over de opgeworpen bezwaren
uitspraak doet en de verrichtingen van
vertleling bekrachtigt als ·op ver.zet gew~:>
zen en niet voor verzet vatbaar voor de
partij die niet besloten heeft client beschouwcl te worden, zo de bij artikel !!81
van het ·wetboek van burgerlijke rechtsvordering· voorziene rechtsvormen nag~:>
leefd werden, afgezien van de omstandigheid dat de opgeworpen moeilijkheden de
grond in recht of enkel de verdelingsvorm
en de wijze om flaartoe over te gaan betreffen; dan wanneer geen enkele wettekst in zake gerechtelijke verdeling, het
verhaal bij wijze van verzet in de bij de
artikelen 157 en volgemle van het Wetbock van burgerlijke rechtsvordering voorziene voorwaarden afschaft, en dat, althans, wanneer de betwisting zoals ter
zake de grond in recht betreft, het vonnis
van bekrachtiging van het proces-verbaal
der aangestelde notarissen, volgens het
gemeen recllt vanwege de niet verschijnencle noch concluderencle partij voor verzet vatbaar is :
Overwegende dat het bestreden arrest,
bij bevestiging van de beslissing· van de
eerste recllter, bet verzet niet ontvankeli.ik heeft verklaard hetwelk door aanlegger ingesteld werd tegen een vonnis dat,
na het gebrek aan conclusies van aanlegger vastgesteld te hebben, de verdeling
van de erfenis van wijlen clame Beau- .
quesne, wecluwe Anatole de la Fontaine,
bekrachtigcl had; dat gezegde verdeling
bij op tegenspraak gewezen vonnis van de
Reclltbank van eerste annleg te Brussel
del. 17 juni 1!!43 bevolen werd;
Dat llet arrest op de bescllouwing
steunt dat, wanneer de vordering tot verdeling op tegens]1raak gelmoopt is geweest, bet bekrachtig·ingsvonnis, mits fle
bij artikel 981 van bet Wetboek van bur-
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gerlijke rechtsvonlering voorziene rechts.vormen nageleefcl werclen slechts een !outer tussengeschil uitmaakt waartegen het
verzet niet ontnmkelijk is; clat het erbi.i
voegt clat de. tekst en de geest van <le
wet met de uitoefening van cUt vermo;2:Pn
onverenigbaar zijn venuits artikel f;U rle
opgeroepen partij met de aanwezige partij
gelijkstelt indien zi.i lli.i het sluiten v;p}
het proces-verbaal niet aanwezig was;
Overwegende clat het verzet, in burgerlijke zake, een mi<ldel van verhaal van
gemeen recht is, dat principieel openstaat
voor elke niet verschijnende parti.i <liE~ er
belang bij heeft het gewezen vonnis of
arrest te doen intrekken; dat een parti.i
die niet verschijnt slechts door een wettelijke afwi.ikende bepaling van dit YPl'mogen kan beroofd worden;
Overwegencle dat dergelijke bepaling
niet bestaa t in zake vorderingen tot bekrachtiging van een verdelingsakte;
Overwegende dat, uit de omstandigheid
dat de rechtbank de verdeling niet kan
bekrachtigen zonder dat partijen aanwezig zouclen zijn, of opgeroel)en incliPn allen bi.i het sluiten van het proces-verbaal
niet verschenen zijn, niet blijkt dat een
parti.i die, alhoewel opgeroepen, niet besluit en tot besluiten niet were! aangemaand, als aanwezige partij zou aangezien worden en naclerhancl het door het
verzet uitgemaakt middel van verhaal
niet zou kunnen a anwenden;
Waaruit volgt dat het middel gegrond
is;
Om die retlenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden 011
de kant van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerders tot de kosten van
de voorziening in verbreking met in!Jegrip
van de kosten van de tot staving nm de
voorziening overgelegcle uitgifte en uittreksels; verwijst de zaak naar het Hof
van ]Jeroep te Luilr.
·
22 december 1955. - 1° kamer. - Voorzltter, H. Sohier, raadsheer waarnememl
voorzitter. - YerslarJUeve·r, H. Gilmet. Gelijkl·nidencle conclu.s·le, H. R. Hayoit
de Termicourt, procnrenr-generaal. Pleiters, HH. De Druyn en Veldekens.
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WERKREOHTERSRAAD.
SEXTEN'l'IE
WELKE NOCH DE REDENEN WAAROP DE EIS
S'l'EUNT NOCH HE'l' DOOR VERWEERDER VOORGESTELDE VERWEER Ul'l'EENZE'l'. - 0NWET'l'ELI.JICE SEN'l'ENTIE.
Sclwn1lt a1·tilcel 77, lid 2, ·mn de wet van
9 .iuU 1926, de sententie van lle werlcrechters1·aar1 wellce nocll rle beh·nopte
sa.menvattinrJ, noch rle rellcnen waarop

VERBR., 1956. -

21.

rle lloor de sententie lngewUlig(lC eis
stewnt, noch het vfrrweer van ae verweerder, bevat (1).

(N.

V.

((

MERBES-SPRl:MON'l' >J,

T.

SPAG~OLO.)

ARREST.
HET HOF; ~ Gelet op l1et bestredPn
vonnis, op ,! februari 1955 in laatste armleg gewezen door de Werkrechtersraacl I<'
Dinant, kamer yoor werklieden ·
Over het eerste middel, afgel~id nit <le
sche11ding van de artikelen 77, lid 2, van
de wet van 9 juli 1926 op de werkreelltersraden en 97 van de Grondwet, doorclat het bestreden vonnis cle beknovte
samenvatting niet bevat van de eis en
van de verclediging, verzuim dat aan het
hof niet toelaat zijn toezicht over de
wettelijkheid van de beslissing uit te
oefenen :
Overwegende clat, naar luicl van artikel 77, lid 2, van de wet van 7 juli 1926,
de tekst van het vonnis cler werkrechtersnulen omler meer· de beknopte saml'Uvatting van cle eis. en van de verclediging
moet behelzen;
Overwegende dat de bestreden beslissing weliswaar er op wijst ·<< dat aanl< ;.~
ger van yerweerster (hier aanlegster) c'<~
som van 1.4<10 frank wegens .loon van ;,, ?en clagen arbeid alsook de gerechtelijlw
mterE'sten en de kosten eist >> doch ck•
feitelijkP of rechtsgronden ni~t bepa:tlt
":~nre de .aanvraag rechtvaardigen; clnt
ZlJ zelfs met op beknopte wijze de cloor
de N. V. van « Merbes-Sprimont >> tegengestelcle verweermiddelen aanduidt ·
. Overwegencle dat het micldel g~gron:cl
1s;
Om die redenen, verbreekt het bestre:
den vmmis; zegt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de;
kant van de vernietigde heslissing· verwijst de zaak naar de werkrechte1:sraa<l
te Namen, kamer voor werklieden; veroordeelt verweerder tot de kosten.
22 december 1955. - 1" kamer. - Voorzitter, H. Sohfer, raadshe'6r waarnemen<l
voorzitter. - Verslaggever, H. Demonlin. - Gelijlclulrlende conol·us·ie, H. Radn-1·

Hayoit de Termicourt, proctn'elll'-genec
raal. - PleUer. H. De Bruyn.
·
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VERANTWOORDELIJKHEID
(DT;ITE~~ OYETIEENKOMST ONTSTA_\Nl.
- DESLISSING WAARBIJ DE EIS ON'l'ZE:lD
(1) Verbr., 9 juni 1955 (Arr. Ve,·bJ'., 1!)55,
biz. '833).

-322WORDT 0"\1: DE REDEN DAT DE DOOR DE AANGESTELDE ·vAN DE VERWEERDER BEGANE FOUT
GEEN SCHADELIJK GEVOLG VOOR ElSER ZOU
GEHAD HERREN INDIEN DEZE ZELF GEEN FOUT
HAD BEGAAN. -vVEi'TELIJK GERECHTVAARDIGDE BESLISSING.

Is

'!Dettelijk _qernoUvee1·d de beslissin(l
wactrbij e·iser zijn aanvraag tot schadcloosstelling op grand van de a1·tikclen 138'2 tot 1384 van het Burgerlij l.:
Wetboelc ontzegd wordt om de redcn
dat de door de aangestelde van verweerder begane j01tt geen schadelijlc gevolg
voo1· eiser zon gehad hebben indien deze
zelf geen fo7tt begaan had.

(VOORHOOF, T. N.V. «UNION DES ASSUREURS)l.)
ARREST.

BET I-IOF; - Gelet op het hestreden
arrest, 01) 22 mei 1954 gewezen door het
Hof van heroep te Brussel;
Over llet midtlel, afgeleid nit de scherrding van <le artikelen 1332, 1383 en 1384
van llet Burgerlijk Wetboek, en 97 van
de Gron!lwet, doonlat, vaststellend dat
« Laenen, lle<liende van appellante (thans
verweerster in verllreking) zich als voldoencle door deze gemachtig<l voorgevende
een verzekering met ge"intimeerde (thans
eiser) afgesloten heeft ... clat Laenen toen
aan eiser zijn woorcl gaf clat cleze claardooi· (namelijk door een voorstel tot verzekering en een exemplaar der voorgestelde }lOliS te tekenen) Terzekt'rd WaS ll
••• << dat Laenen een font beging wannePr
hij, zmider mach tiging, a an eiser zi j n
woord gaf dat de verzekering gesloten
was, en hem hierdoor aanleiding gaf om
zijn wagen te gebruiken ... zonder de voorziene pleegvormen voor het definitief afs.luiten van de verzeker:no:?; af te wachten;
dat I-':wnen rle aangesteldc van verwrerster zijnde, hetgeen niet betwist wordt,
verweerster hurgerlijk verantwoordelijk
voor de gevolgen van het ongeval is >l, het
bestreden .arrest nochtans weigert de verantwoordelijkheid van verweerster geheel
of gedeeltelijk te weerhonden om ·reden
dat : 1° eiser (( llij de onderhandelingen
tot het sluittin van een verzekering, zich
naar cle in zake van contracten llestaande
wettelijke voorschriften gedragen moest;
dat de wet bepaalt in welke voorwaarc1:>n
een vennootschap door haar vertegenwoor<lig-ers gebonden wordt; dat zij namelijk
beveelt dat de naamloze vennootschappen
hun stanclregelen moeten openllaar rnaken, en toelaat door andere openllare akten of door bijzondere beschikkingen zoals
deze van het boven aangehaalcle voorstel
tot verzekering de perken van de door
lmar door tussenkomst van haar agenten
nangpgp.ne verllintenissen te omschrijven;

dat anderzijds artikel 25 van de wet ovm·
de verzekeringen in het algemeen llepaalt
dat het verzekeringscontract door geschriften client bewezen te worden en het
bewijs door getuigen slechts toegelaten is
wanneer een begin van schriftelijk bewijs
bestaat, clerwijze dat een zuiver mondelinge voorlopige dekking van een verzekering geen wettelijke kracht bezit ll; rlat
eiser een vergissing beging toen hij deze
« voorschriften miskende, en da t zijn vergissing de oorzaak is geweest dat het
voorgenomen contract niet tot stand is gekomen; dat weliswaar Laenen dezelfcle
verg·issing beging, maar da t deze vergissing geen schaclelijke gevolgen zou gehafl
hehben inclien eiser op de bepalingen van
de wet gelet had >l; 2° « waar de wet het
kwestieus punt geregeld !weft niet kan
aangenomen worden dat -zij anderzijrls
en door andere micldelen een anclere oplossing van hetzelfde vraagpunt zou veroorloven; llat de stelling van geintimeercle
als gevolg zou hebllen dat, telkenmale
een 'llediemle buiten de perken vnn zijn
J:elliening zon hanllelen, zijn meester door
een quasi-clPlictuele verantwoordelijkhei.,'[
zon gellonden zijn, die niet alleen het
voorgenomen contract zou vervangen
maar, onbeperkt zijnde, zwaarder zon
zijn dan het contract clat niet gesloten
mocht worden; dat zulke tegenstrijdigheirl 1>iet in de wet llestaat; dat, wanneer
llepaalde feiten stellig door het recht van
het contract beheerst worden. geen ander
recht toepassing kan vinden ll; 3° « clat,
in het hijzomler, waar eiser door de hem
O\'erhamligde polis verwittigd werd dat
de verzekering nog niet bestoml, hil het
a an zich zelf- te wijten heeft imlien hij
deze verwittiging verwaarloosd heeft en
zijn nalatigheicl hem niet als titel kan
clienen; clat zijn 11eweerr1e onwetendheid
van het recht hem evenmin kan dienen om
zijn vergissing op een amler aan te rekenen; dat iederet>n vermoed wordt h<'t
recht te kennen wat als een onafwenrlhare noodzakelijkheid van de wet worflt
aangenomen >l. dan wanneer : 1 o· de vmlt'stelling van het feit dat eiser in verbreking zelf een font benevens cl eze van
Laenen llegaan heeft. en van het feit
dat cle font van Laenen geen schadelijke
gevolgen zou gehacl hehben indien eiser
geen font llegaan had, onvohloende is om
de verantwoordelijklieid van Laenen nit
te schakelen, clie geheel of gedeelteli.ik
gebonclen blijft zolang niet vastgesteld
wordt dat de fout van eiser de uitsluitende, enige en totale oorzaak der veroorzaakte schade is, hetgeen trouwens tegengesproken wonlt door het hoger aangehaaldmotief. clat a contrario vaststelt <lat
tluml', vcrmits eiser een fout begaan hePft
deze van Laenen ook schadelijke ge>olgen
gehad heeft; 2° verweerster, wier aal.lgestelde, Laenen, in de uitoefeni~g zijner
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derde persoon - eiser in verbreking begaan heeft, dan ook daarvoor verantwoordelijk is op gronll van artikel 1384
van het Eurgerlijk Wetboek, ook wanneer
een afgesloten contract - weze het een
nog niet afgesloten contract - daartoe
aanleiding gegeven heeft; 3° in het bijzonder, de in zijn beweerde nalatigheid
en onwetemlheid van het recht bestaande
font van eiser in verbreking, enkel de verantwoordelijkheid van verweerster wegens
tle font van Luenen zou kunnen uitsch~t
l{elen indien vastgestelcl ware dat de font
van eiser in ,verbreking uitsluiteml tle
enige, totale oorzuak Ller schade was, hetgeen ten deze niet het geval is; terwijl
overigens, in burgerlijk recht, de leuze
K emo j u.~ ignorare censet,ur niet van toepassing is, zodat te dien opzichte ook de
font nm eiser niet kan weerhouden worden, doonlat, vaststellend dat Laenen in
de ui toefening zijner bediening in diem:t
van verweerster een font beging, het bestreden arrest nochtans dezes verantwoordelijkheirl noch geheel noch gedeeltelijk
weerhoudt, om reden dat eiser ook een
font beging die schauelijke gevolgen verc
oorzaakte, zonder vast te stellen dat d!'ze
laatste fout de enige oorzaak der schade
zou zijn, en om re<len dat de delictuele
verantwoordelijkheid van verweerster niet
zou knnnen gelden wanneer een contract
aanleiding tot de sehade gegeven heeft,
terwijl integendeel de delictnele verantwoordelijkheid geldt van het ogenblik nf
dat de wetteli.ike voorwaarden van font,
RChade en , oorzakelijk verhancl vervuld
zijn, zelfs indien een contract <laartoe
aanleiding gegeven heeft en onclanks het
gebeurlijk !Jestaan of niet-hestaan ener
andere contractuele vordering, en alzo de
in het middel aangehaalde wetshepalingen
geschonden heeft :
Ove1·wegende rlat het eerste onderdeel
van het middel het bestreden arrest verwijt, na vastgesteld te hebben dat aanlegger henevens de door Laenen, aangestelde
van verweerster, begane font zelf een font
hnd hegaan, heslist te hehhen dnt of' volleclige aansprakelijkheicl voor de ,door
aanlegger onclergane schade nitsluitencl op
die laatste rnstte;
Overwegencle clat het l1estreden arrest
aanneemt clat ondanks de door Laeneu
begame font - welke bestaat in het feit
rlat hij zijn machten had overschreden
door aan aanlegger te doen geloven dat
hij verzekerd wns van het ogenblik af dat
het voorstel tot verzekering ondertekend
was, - geen schadeli.ik gevolg voor aanlegger nit die font zou zijn voortgevloeid,
indien aanlegger, zijnerzijds, geen font
beguan had door geen rekening met de
wettelijke bepalingen te honden;
Dut het arrest, eveneens aan aanlegger

als font uanrekent clut hij de. uit de aJgemene voorwaarden van de polis voortvloeiende « verwittiging ll verwaarloosde,
voorwaarden waarvan hij schriftelijk er"
kencle kennis te hebben genomen en luidens clewelke de polis slechts na onrlertekening door « het !Jestuur ll en betulin~
van de eerste premie van kracht werd;
Overwegende dat cle rechter over de
grand, door een souvereine beoordeling
der feiten, nit die elementen heeft afgeleid dat de door aanlegger ondergane
schade het uitsluitend gevolg van ziju
eigene font was;
Dat bij alzo elk oorzakelijk verban!l
tnssen de font van Laenen en de schacle
en, dienvolgens, elke aansprakelijkheid in
hoofde van verweerster, aansteller van
Laenen, uitgesloten heeft;
Overwegende, derhalve, dat het eerste
onderdeel van het mid del niet gegrond is;
Overwegende dat de ten onrechte door
het eerste onderdeel gecritiseerde beweegredenen volstaan om het beschikkend gedee1te van het bestreden arrest te rechtvaardigen;
Dat de andere, door het tweede en het
derde onderdeel van het middel bestreden
beweegredenen overhodig zijn en dat het
micldel, wat die onderdelen hetreft, wegens gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
Om cUe reclenen, verwerj)t de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
23 december 1955. - 1" kumer. - Voo,·,<:Uter, H. Wouters, eerste voorzitter. l'erslaggever, H. Gilmet. - Gelijlclt,idende conclttsie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Vnn Ryn en Van
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ONTEIGENING
TE
ALGEMENEN
NUTTE. - VErrGOEDING. - MEERWAARDE
\'AN HET EXCEDEN'l'. - GEEN COMPENSATIE
l\1E'J' DE YOOR DE ONTEIGENDE STROOK VERSCHULDIGDE' VERGOEDING.
Bij ·Olite,lgen,in!J te algemenen nutte ,nw11
cle mee,rdenvaarrle van het excerlimt
niet met de ·voor de onte,igende stroolc
toe te lcennen vergoerling gecompensem·d
wot·den (1).
(1) Zie EDMOND PICARD, T1YJ,ite de l' expropriation pott1' cause d'utilite publique, bd. I,
blz. 300 en vlg.; Rep. pmt. dr. belge, v' Exp,·opriation pour cause d'utilite publique, n' 785;
LES N OVELLES, Lois 1JOlitiques et admimistratives, v' Exprop1•iation pom· cause d'utilitc publique, n' 518.

-324{llELGISCHE STAAT, MINISTER VAN OPENllARE
WERKEN EN WEDEROPllOUW, T. STOOP EN
YAN DER AVOORT.)
ARREST.

hebben <lie kleiner is dan wat v66r de
onteigening het geval was ll
Ove1;wegende dat uit aan het hof overgelegde stukken blijkt dat de tegen verweerders vervolgde onteigening een strook
gronfl van 16 m. 50 diepte, gelegen langs
de steenweg Antwerpen-Boom en deel uitmakend van een perceel van 225 meter
diepte, als voorwerp had;
Overwegende dat tevergeefs aanlegger
cloet gelden clat, gelet op de diepte van
het perceel en op de m,nstandigheid dat
na de onteigening het excedent aan de
steenweg zal palen, verweerders over een
bouwgrond van dezelfde diepte als v66r
de onteigening zullen beschikken en dat
alzo de bestreden beslissing hen ten onrechte, voor de ingenomen oppervlakte,
een op grond van de waarde van een
bouwgrond berekende vergoecling heeft
toegekend;
·
Overwegende dat uit het bestreden arrest en uit de overgelegde stukken blijkt
dat de onteigening werkelijk een perceel
betreft dat de aard van bouwgrond bezit·
Overwegende dat door te beslissen dat
er geen aanleiding tot compensatie kon
zijn tussen het bedrag van de voor cUt
perceel toegekende vergoeding en de
meerwaarde van het excedent, het arrest, ver van het begrip van een billijke
ver<>·oeding naar de zin van artikel 11 van
de "'G rondwet te miskennen, integendeel
een juiste toepassing ervan gemaakt
heeft;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kos-

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 mei 195! gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 11 en 97 van de
Grondwet eenscleels, doordat het bestretlen arrest aanneemt << dat niet kan worden ontkend dat het een strook bouwgrond
is die aan appellanten ontnomen werd en
dat dienvolgens· de waartle ervan hun in
principe dient toegekend te worden; dat
<le stelling van de eerste rechter . steunt
op een fictie, vermits zij denkbeeldig aanneemt dat de onteigening op een gans andere plants dan waar zij in werkelijkheid
gebeurde voltrokken wer<l ll, terwijl de
stelling van de eerste rechter om slechts
wiutrde van de achtergrond toe te kennen niet steunt op een fictie als zou de
onteigening geschied zijn op een andere
plants dan waar zij in werkelijkheid gehenrde, doch terecht gegrond is op de
overweging dat, waar het gaat om een
onteigeriing van een strook bouwgrond te
nemen uit een groot perceel dat niet op
:t.ijn gause diepte bouwgrond is, het gehele
perceel in aanmerking client genomen te
worden om vast te stellen wat er aan de
onteigenden ontnomen wonlt alsmede om
de billijke schadeloosstelling te be})alen,
en daartoe namelijk rekening client gehourlen te worden met de onistandigheid da t,
na de onteigening, de onteigenden evenvee! bouwgroml als voordien blijven bezitten, zodat hetgeen uit hun patrimonium· ten.
ontnomen wordt en client vergoed te wor23 december 1955. - 1e kamer. - 'Voortlen, geen bouwgrond doch slechts ach- z'itter, H. Wouters, eerste voorzitter. tergrond is, en anclerdeels, doordat het' Verslaggever, H. Gilmet. Gelijlcluibestreden arrest, na vastgesteld te heb- dende conclusie, H. Depelchin, advocaatben dat <<de eerste rechter blijkbaar be- generaal. - Pleitm·s, HH. Van Leynseele
invloed is geweest door de overweging en VanRyn.
dat de toegekende vergoeding niet meer
hillijk zou zijn, zo zij voor de onteigenden een ·voordeel als gevolg zou hebhen Jl, dit voordeel rechtvaardigt door de
1" KAMER.- 23 december 1955
overweging cc dat men niet inziet waarom
de 0ntt>igende van de meerwaarde van het
overblijvende gedeelte van zijn goed niet 1° ARBEIDSONGEVAL.- BEGRIP.
zou mogen genieten Jl, dan wanneer er ter 2° ARBEIDSONGEVAL. REIS PER
zake geen spraak kan zijn van meerwaarVLJEGTUIG. GEHOORLE'l'SEL TEWEEGGEcle cloch slechts van een achterwaartse
llRACH1.' DOOR DE LUCHTDRUKVERANDERING
verschui ving van een strook in een uitgeBI.J HE'f DALEN VAN HE'f VLIEGTUIG. KAN
strekt perceel bouwgrond, welke strook,
EEN ARllEIDSONGEVAL UITMAKEN.
zoals in de door. aanleggers in verbreking
v·66r het hof van berot>p genomen conclu- 1 o H et u·rbeidsongevnl is ellce plotsel'inoe
sies gezt>gd wordt, « identiek al dezelfde
en almormnle rtebeudenis, d·ie floor rle
voordelen en waarde-elementen als het
plotseUnoe werkin.q vnn een uitwendioe
yroeger ietwat groter perceel blijft hezitlcnwht voo1't(febracht, voo1· rle arbeidet·,
ten, met alleen clit enig verschil dat het
in (le loop en dom· de witvoering vnn de
na de onteigening een achtel'grond zal
arbeiasovereenlcomst, een letsel, een

de
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een delete die ecn a1·beidsonbeliwaarnheid medeb·rengt, veroorzaalct heejt (1).
2° Een gehoorletsel teweeggeb1·acht door
het dalen van een vliegt·uig, in hetwellc
een arbeide1~ te1· tt:itvoering van zijn a1·beidsove1·eenlcomst plaats genomen heejt,
wellc dalen voor de inzittenden een
zeljs normale lttchtdrulcve·randering 1nedeb1·engt, maalct een wenwngeval wit
indien de rechter vaststelt aat die gebe7wtenis plotseUng en abnormaal ·is.
(N. V.

<<DE BELGISCHE PHENIX >J,

'1'.

VIAENE.)

AHREST.

HET HOF; -~ Gelet op het op 21 october 1954, in hoger beroep gewezen vonnis
van de Hechtbank van eerste aanleg te
Antwerpen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 1 van de bij het koninklijk besluit van 28 sevtember lUll samengeschakelde wetten op de llerstelling van
de scllmle spruitende nit arbeidsongevallen en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis beslist dat
verweerder het slachtoffer van een arbeidsongeval is geweest, doord.at, << zo ten deze
het dalen van een vliegtuig een wetenschuppelijk normale luchtdrukverandering
medebrengt, en hierop aansluitend gehoorletsel voor de werknemer... een plotseling, tegen de gewoonte en de bestendigheid van llet dagelijks gedoen van de
doorsnee mens en van zijn organisme ingaand feit is, dat door een uitwendige
kl·acht teweeg gebracht wordt ll, dan
wanneer het urbeidsongeval een plotse en
abnormale door een uitwendige krucht
teweeggebrachte gebeurtenis is, waardoor
aun een werkman, tijdens en door het feit
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, een letsel, een storing of een
ziekte veroorzankt wordt die een werkonbekwnamlleid medebrengt, zodat het
de oorzuak van het ongeval is en niet het
gevolg ervan (het letsel) die abnormaal
moet zijn, waaruit volgt dut het bestreden vonnis de oorzaak en het gevolg van
een arbeidsongeval verward lleeft (schell'
ding van artikel 1 der samerigescllakelcle
wetten op de herstelling der arbeiclsongevallen), en dan wannee1' het bestreden
vonnis alzo. de conclusies onbeantwoord
laat waarin eiseres beweerde dat de
kwaal van verweercler geen bewijs is van
het bestaan van een arbeidsougeval en
dan wanneer het onclanks de betwistingen
van eiseres ue vereniging der bestauclde-

len van een arbeiclsongeval niet vaststelt,
zoclat het niet wettelijk gemotiveerd is
(afwezighe~d en, minstens, dubbelzinnigheill cler motivering·, en schending van artikel 97 van de Gmndwet) :
.
Overwegende dat het arbeidsongeval
elke plotselinge en abnormale gebeurtenis is, tlie voortgebracht door de plotselinge werking van een uitwendige
kracht voor de arbeider, in de loop en
door de uitvoering van de urbeidsovereenkomst, een letsel, een physische of intellectuele stoornis, of eeil ziekte die een
arbeidsonbekwailmheid medebrengt, veroorzaakt heeft;
Overwegende dat het bestreclen vonnis
beslist << dat zo het dalen van een vliegtuig voor de inzittencle een wetenschappelijk normale luchtdrukverandering medebrengt, een ten gevolge ervan ontstaan
gelloorletsel voor de werknemer, wien dit
vervoermiddel door zijn werkgever aangewezen werd, geen gewone gebeurtenis is,
waaraun hij zich buiten het raam. van
het arbeidscontract ook verwacllten mocht,
maar wel een plotseling, tegen · de gewoonte en de besteucligheid van het dugelijks gedoen van de doorsnee mens en van
zijn organisme ingaand feit, dat door een
uitwendigekracht teweeggebracht wordt >l;
dat onder voorbehoud van het bevolen onderzoek door deskundige het vonnis aanneemt « dat de luchtdrukverandering
welke het dalen van een vliegtuig medehrengt de oorzaak van een werkongeval
kan zijn ll ;
Overwegende dat de rechter over de
grond aldus wettelijk zijn beslissing lieeft
kunnen rechtvaardigen volgens dewelke
verweerder het slachtoffer van eei:t arbeidsongeval kon zijn en dat een deslmndige zou nagaan in welke mate zijn
toestand aan het ongeval te wijten is;
Overwegende dat het bestreden vonnis bij deze beweegredenen geantwoonl
heeft op de conclusies van aanlegster
welke aanvoerde dat het bestaan van
een letsel - al ware het almormaal niet tot bewijs van een urbeidsongeval
volstaat, en dat de door de wet vereiste
voorwaarden niet voorhanden waren;
Overwegencle dat die beweegredenen
geen dubbelzinnigheid insluiten;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
23 december 1.955. - 1• kamer. - l1o01·zitter, H. 'Vouters, eerste voorzitter. TTerslaggev~1·, H. Neveu. GeUjlcl·uidende concl1tsw, H. IP. Dumon, uclvocaat-g·eneraal.
Pleitei's, IIH. Van Ryn en
Struye.

(1) Verbr., 14 januari 1955 (Arr.
1955, biz. 370).
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GEWIJSDE. VONNIS DAT EEN ONDERZOEKSMAATREGEL BEVEELT EN EEN VOORLOPIG OORDEEL VELT NOPENS DE OPLOSSING DIE
NADERHAND OVER DE GROND ZAL MOETEN GEGEVEN WORDEN. !NTERLOGUTOIR VONNIS.
GEEN GEZAG VAN RET GEWIJSDE OVER DE
GROND.

De rechter ·wellce, nwt een op a1·UTcel 214b van het Burgerlijk Wetboek gestennde eis in kennis gesteld, aan de
ene zijde beslist dat e·ise·res gemachUgd
is de wedde van haar echtrJenoot ten belope van een maanclelijlcs beclrag van
3.000 [1·an/c ttit handen van de we1·7cgever te innen, en, aan de a,ndere zijde
een deskundige gelast om de gezondheidstoestand van eiseres te onderzoelcen, op grand van de ·verlcla·r-ing dat gezegd bedrag . voo1· een gezonde vrottw
lean volstaan maa1· dat het mogelijlc is
dat de gezondheidstoestand van belanghebbende een hager onderhottdsgelrl
vergt, wijst geen definitief vonnis op dit
laatste 1J1tnt; zttlk vonnis heett derhalve
desbetreffende niet het gezag van het
gewijs(le (1).
(FRANSSENS, '£. DIAMANT.)
AR~EST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, · op 7 januari 1954 in hoger beroep
gewezen <loor de Rechtbank van eerste
aanleg te .Antwerpen;
Over het mid<lel, afgeleid uit de scllending van de artikelen 1350, 1351 en 1352
van llet Rurgerlijk Wetboek, 451 en 542
van llet Wetboek van burgerlijke rechtspleging en voor zoveel als nodig, 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden vonnis geoordeeld heeft dat de eerste rechter
rekening gehouden had met de bijzonder
slechte gezondheidstoestaml van eiseres
door het onderhoudsgeld op 3.000 frank
te bepalen en da t het cleskundig onderzoek
geen enkel nieuw bestanddeel aanbracht
.van aard om dat bedrag te doen wijzigen,
dat reeds door het tussenvonnis bevestigcl
was, en clienvolgens eiseres het nog llangencl heroep ontzegcl lleeft met haar in de
helft der kosten van beroep te verwijzen,
terwijl het eerste door de reclltbank op
26 mei 1953 geveld vonnis, naar hetwelk
eiseres uitdrukkelijk verwezen had geen
zuiver tussenvonnis vormde; flat het ge(1) Raadpl. verbr., 23 april 1931 en conclusies
van de H. procureur-generaal faul Leclercq
(Bttll. en PASIC., 1931, I, 141); DE PAGE, Tmite
fdhnentaiTe rle cl1·oit civil beige, bd. III, nota 1,
biz. 949.

oordeeld hac! dat een bedrag van 3.000 fr.
kan volstaan voor een vrouw in goede gezondheirl, maar dat het mogelijk was dat
de gezondheidstoestaml van eiseres een
hoger onderhoudsgelcl vereiste; en dat
door om bovengemelrle beweegredenen te
weigeren, het onderhoudsgeld van 3.000 fr.
te verllogen na een deskundig onderzoek
cia t de volstrekte noodzakelijkheid voor
appellante op <le hulp van derden heroep
te doen bevestigde, llet bestreden vonni.s
het gezag van het gewijscle clat aan het
vonnis van 26 mei HJ53 gehecht is geschonclen heeft :
Overwegende dat uit de procedure hlijkt
da t aanlegster bij vonnis van de eerste
rechter, hij toepassing van artikel 21.4b
van he~ Burgerlijk Wethoek gemachtigd
wercl om, bij uitsluiting van' verweerrler.
haar e~htgenoot, diens wedde ten belope
van een maandelijks bedrag van 3.000 fr.
uit hanclen van zijn werkgever te innen;
Overwegenrle dat een hoofdzakelijk en
een incidenteel hoger heroep tegen die beslissing respectievelijk door aanlegster en
door verweerder ingesteld werrlen · dat
bij een niet bestreden vonnis van 2G mei
1953, de rechter over !le grond, na beide
heroepen te hebben ontvangen en het incidenteel beroep ongegrond te hehben verklaard, vooraleer verder over het hoofdzakelijk beroep recllt te doen, het beroepen vonnis hevestigde in zover het clat
« onderhoudsgeld n op 3.000 frank had bepaald, en een lleskundig onderzoek instPl!le
ten eincle « heroepster (thans aanlegster)
te onderzoeken, haar gezondheidstoestand
te hetmlen en de rechtbank betreffende
haar werkhekwaamheid in te lichten >>;
Dat het vonnis verklaarde << dat een
maandelijks beclrag van 3.000 frank voor
een gezonde vrouw kan volstaan maar dat
het mogelijk is clat de gezondheidstoestand van beroepster een hoger onderhoudsgelrl vergde >>;
Overwegencle clat het bestreclen vonnis,
in gevolge clit deskundig onderzoek heslist, op grond. van l1eschouwingen ~aar
mede de eerste rechter rekening had gehouden en waarop het wijst - namelijk
«de hijzonder slechte gezonclheidstoestand
van appellante die een voortdurende verzorglng vergt >> - dat het deskundig verslag geen nieuw element hijbracht en aanlegsters nog hangend beroep afwijst ;
Overwegende da t het micldel vergeefs
aanvoert dat, door te weigeren het beclrag
van de bijdrage te verhogen alhoewcl de
deskundig·e vastgestelcl hac! clat cle gezondlleiclstoestand van aanlegster de hcstendige hulp van een derde vereiste het
bestrPd~'n vonnis llPt gezag van het v~nnis
van 26 mei 1.953 zou geschonden hebl.Jen;
Overwegende, illi1Pn1aad, clat na de beslissing van de eerste rechter waarbij de
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bijdrage op 3.000 frank werd vastgesteld
te hebben bevestigd, dit vonnis er zich
toe beperkt heeft de mening uit te brengen dat het mogelijk was dat de gezondheidstoestand van aanlegster een hogere
bijdrage dan 3.000 frank zou rechtvaardigen en uat dergelijk bedrag voor een
gezonue vrouw « kan >> volstaan;
Dat het derhalve niet definitief beslist
heeft dat aanlegster op een hogere bijdrage aanspraak mocht maken in geval
zou bewezen worden dat haar gezondheidstoestand gebrekkig was, doch dat
het, bij een dienaangaande interlocutoire
beslissing, een deskundige aangesteld
heeft, terwijl het de voorlopige mening
uitbracht dat het bedrag van 3.000 frank
zou kunnen verhoogd worden ingevolge
de vaststellingen welke door de expert
zouden gedaan worden;
Dat het middel niet kan ingewilligu
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

1"

-------· .....

31 december 1955

HUWELIJKSOONTRAOT.

BEDING
WAARBI.T AAN DE OVERLEVENDE ECHTGENOOT
DE VOLLE EIGENDOM VAN DE GEMEENSCHAP
VAN AANWINS'l'EN
TOEGEKEND WORDT.
ScHEIDING VAN TAFEL EN BED. VEREFFE-.
NINO VAN DE GEMEENSCHAP VAN AANWINSTEN
VOOR DE ONTBINDING VAN HET HUWELI.TK. .AFSTAND VAN HET REDING. NIETIGHEID.

TVanneer een bedin{l van het huwelijlcscontract aan de overlevenrle echtgenoot
de ·wlle ei{lendom van cle [!Cmeenschap
van aanwinsten toelcent, is nietig fle
afstancl van het voorcleel van flit be cling,
clie v66r cle ontbincling van het hnweHjlc, ter uelegenheicl vcm een veretfening van cle gemeenschap gedaan wenZ
in{levolge een vonnis waarbij de scheicling ran tafel en bed wonlt uUgesproken (1).
(1) Zie verbr. Fr., 3 november 1924 (D. P.,
1925 I 137) en nota· DE PAGE, Traite elementair~ de dr~it civil belge, bd. X, n' 758; PLANIOL en RrPERT, 1'raite p1·atique de dToit civil
franfais, bd. IX, n' 724; BEUDAN'r, Cours de
droit civil fmnrais, bd. Xbis, n' 672.

(KLINKERS EN P. V. il. A. (( CHAUFFAGE_
VAN VAERENBERGH-CHAUFFOR », T. ENSCH.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, ·op 2 juli 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Luilr;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 1134, 1395,
1452, 1476 en 1525 van het Burgerlijk
Wetboek en van de bindende kracht der
op 19 november 1942 en 28 october 1943
v·66r notaris Moureaux te Etterbeek verleden licitatie- en verdelingsakten, doordat het bestreden arrest, zonder te ontkennen dat verweerster in voormelde ,;ertlelingsakte aan haar gebeurlijke rechten
Yau langstleveuue verzaakt heeft, beslist
uat dergelijke verzaking nietig is als indruisende tegen de bepalingen van openbare orde van artikel 1395 van het Burgerlijk Wetboek, hetwelk de onveranderIijkheid der huwelijksvoorwaarden voorziet, en aldus aau deze verzaking enig
rechtsgevolg weigert te geven, dan wanneer artikel 1395 van het Burgerlijk Wet!Joek dergelijke verzaking niet verbiedt
wanneer de gemeenschap ontbonden is,
dan wanneer de artikelen 1452 en 1476, integendeel, dergelijke verzaking en meer
bepaald dergelijke definitieve verdeling
toelaten zo het_ huwelijkscontract het door
artikel 1525 van het Burgerlijk Wetboek
voorziene beding inhoudt, dan wanneer
voormelde verdelingsakte niet in strijd
met de openbare orde was, en dus, overeenkomstig artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, al de bedingen van de akte
hun rechtsuitwerkselen moesten hebben :
Overwegende dat nit de bestreden beslissing en uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat, bij vonnis van 14 juli
1939, de scheiding van tafel en bed werd
uitgesproken tussen de echtgenoten Van
Vaerenbergh-Ensch, die op 2 juni 1919 onder het stelsel van scheiding van goederen
met gemeenschap van aanwinsten gelmwd
waren; dat, ingevolge die beslissing en,
voordat de echtscheiding op aanvraag van
de echtgenoot Julien Van Vaerenbergh
werd toegestaan, deze Iaatste en ziju
echtgenote Louise Ensch, hier verweerster, de tussen hen bestaande gemeenschap van aanwinsten bij voor notaris
Moureaux te Etterbeek verleden akte van
28 october 1943 vereffend hebben ;· dat genoemde Van Vaerenbergh, nadat zijn huwelijk met verweerster door echtscheiding
ontbonden was, een tweede huwelijk met
ceerste aanlegster heeft aangegaan; dat hij
op 9 juli 1951 overleed en dat verweerster,
zich op artikel IV van haar huwelijkscontract beroepend, aanspraak maakt op de
voile eigendom van de goederen welke die
gemeenschap van aanwinsten uitmaakten;

--~---~---

-:328Overwegende dat, om de eis van verweerster in te willigen en om de bewering van aanlegsters af te wijzen welke
deden gelden dat verweerster, bij de
alde yan verdeling van de gemeenscllnp,
definitief nfstnnd gcdnan had van het
recht zicll to lJeroPpen op het beding van
het huwclijkscontract, waarbij de gemeenschap van aanwinsten in voile eigendom aan de overlevende van de echtgenoten wordt toegekend, het bestreden arrest beslist dat cle door verweerster ingeroepen lmwelijksovereenlwmst onderworpen is nan het vrincipe van <le onveran.rlerlijkheicl van de lmwelijksovereenkomsten, hehvelk llij artikel 1395 van bet
Burgerlijk Wetboek gehulcligd wordt, en
dat, bijgevolg, zelfs indien verweerster
afstand van bedoelll beding van het huwelijkscontrnct had gedaan, << deze verzaking· als volstrekt nietig· zou dienen
verklaard te worden JJ;
Overwegendt' <lat de gemeenschap tnsReil <1e echtgenott>n van rechtswege <loor
het vonnis. wnarllij de scheicling v;m
tafel en bed werd nitgesproken, ontbonden wercl; clat dit vonnis nochtans
aan de echtelijke vereniging geen einde
heeft gemaakt en dus noch deze, noch
bijgevolg de contractuele lJetrekkingen
tussen echtgenoten aan de regelen welke
die vereniging beheersen, heeft onttrokken;·
Overwegemle dat, zo <1e ontbinding v11n
de gemeenschap, gevolg van de scheiding
van tafel en bed, de verdeling vergt van
de gemeenschap waarvan geen afstand
werd gedaan, er nochtans uit artikel 1476
van het Bnrgerlijk Wetboek, hetwelk op
<'lie verdeling de toepassing voorschrijft
van <le regelen die door het Burgerlijk
vVetlJOek in de titel erfenissen voor !le
verflelingen onder medeerfgenamen lle··
paald zijn, niet voortvloeit dat de wetgever, in de mate van de toepassing van die
regelen, zou afgeweken hebben van het
stelsel waaraan de echtelijke vereniging,
<lie· niet ontllomlen is wat de goederen betreft, on!lerworpen blijft en partijen zou
toegelaten hebben tot een definitieve verdeling over te gaan welke ook de gevolgen ervan ten aanzien nm clit stelsel zouden kunnen zijn;
Overwegende dat een uitdrukkelijke of
stilzwijgende afstand gedurende het huwelijk van llet voordeel van het beding
van het huwelijkscontract dat, overeenkomstig artikel 1525 van het Burgerlijk
Wetboek, de gehele gemeenschap aan de
overlevende van de echtgenoten toebedeelt, een verandering aan de huwelijksovereenkomsten uitmaakt en, als zodanig,
tegen het bij artikel 1395 van het Burg·erlijk Wetboek nitgevaarcligd verbod
indrnist, welke wetsbepaling het principe
van de onveranderlijkheid van de huwe-

lijksovereenkomsten huldigt en van openbare or de is;
Overwegende dat, wanneer het voorziet dat de door l'en andere oorzaak clan
llet iwerlijden van <le eclltgeuoot tewet•ggelmtcllte ontbinding van de gemeenschap de aan de vrouw bij overleving
toekomende rechten niet opvorderbaar
maakt en het nader bepaalt dat de vronw
llet vennogen llehondt die rechten bi.i de
cloud Yllll haar man nit te oefenen. artikel 1452 van het Burgerlijk Wetboek ann
de vrouw llet recht niet toekent van de
huwelijksovereenkomsten af te wijken
door, zoclra de gemeenschap ontbonclen is
en !let huwelijk nog voortbestaat, afstaml
te lloen van de nitoefening van het vermogen waarvan die bepaling het behond bevestigt;
·
Overwegende dat nit die overwegingen
voortvloeit dat, waar het beslist dat de
beweerde afstand van het heeling van het
hnwelijkscontract clat de gehele gemeenschap nan cle overlevende echtgenoot toe!Jedeelt als tegenstrijdig nwt lle onveran<lerlijklleid van de hnwelijksovereenkomsten volstrekt nietig client verklaard tE'
worden, het bestreden arrest, verre van
de in het middel aangeduide wetsbepalingcn te schenden, een juiste toepassing erYnn gemaakt heeft;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweecle micldel, afgeleicl nit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1395 en 1525 van het
Bnrgerlijk Wetboek en van de bewijskracht van het ov 27 nwi 1919 v66r notaris LnllPmaml te Sint-Gillis-nrussel n'l'lellen huwelijkscontract Van VaerenbergllEnsch, eerste onderdeel : doordat bet
bestreden arrest beslist heeft (( dat ue
nit alinea 2 van nrtikel IV van voornwld huwelijkscontract ontstane overeenkomst, niet t'en huvvelijksm·ereenkomst
van vergeldemlen aar<l of onder bezwarende titel uitmaakt, maar wel een huwelijkRovereenkomst die een hnwelijksvoordeel
van bevoordelende aard aan de echtgenoten toekent, en dat in voormelde toestand
llet door artikel 1395 van !let Bnrgerlijk
Wetl.Joek vooruitgezet vooraanstaamle
principe van de onvernnderlijkheid va u
het hnweli.ikscontract tegenwoorclig geding b(;)slecht J), wanneer voormelde artikel ry van het hnwelijkscontract voorzag dat een gemeenschap van aanwinsten
tnssen cle .,chtgenoten zon bestaan en rlnt
lleze gemeenschap ten titel van huwPlijksovereenkomst « overeenkomstig artikel 1525 van het Burgerlijk WetboE'k lJ
aan de langstlevemle in volle eigemlom
zon toebehoren, wanneer artikel 1525, alinea 2, vrrn ]l('t nnrgerlijk ~Wetboek lwschikt : « Dit lleding wordt niet bescllonw<l als een voonleel dat, wat <le
inhoud of wat cle vorm aangaat, nan de

-329bPimlingen betreffentle de schenkingeu oncJprworpen is, maar enkel als een hnweli]ksovereenkomst en een overeenkonist tnssen vennoten », tweede onderdee! : doordat het bestreden arrest beslist dat, gelet op het beweerd bevoorc1clend karakter van voormeld beding, artikel 1395 zijn toepassing moet vinden,
wanneer het onmogelijk is in te zien hoe
dit al dan ni.Pt tevoordelen11 karakter een
invloed op de al dan niet toepasselijkhcid
van ai·tikel 1395 k::m hebben, wanneer het
bestreden arrest dns aan het Hof niet
toelaat na te gaan op welke jnridische
beginselen het zijn beslissing heeft laten
st0nnen, llet!!;een een scllending van nrti.kel g7 van !l(• Grond\\·et uitmaakt :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat alinea 2 van artikel 1525 van het Burgerlijk Wetboek aan
het beding, wanrbij de gemeenschap aan
de langstlevende echtgenoot wordt toebedeeld, niet alle bevoordelende aard ontkent, maar een regel nitdrnkt ·die slechts
tot doel heeft dit beding te onttrekken
aan de toepassing van de wetsbepalingen,
w:tarvan zij melding maakt, clit is « de hepalingen betreffende de schenkingen wa t
!lP inhond of wat de vorm aangaat ll, zelfs
inllien daaclwerkelijk nit dit beding ern
voordeel zou ontstaan;
Overwegende clientengevolge dat, door
tP verklaren dat <<de nit alinea 2 van artikel IV van het lmwelijkscontract ontstaue overeenknmst een hnwelijksovereenkomst nitmaakt die een hnwelijksvoordeel van bevoordelende aard aan de echtgenoten toekent Jl, zonder dat daaruit kan
worden afgeleid dat die overeenkomst
aan de toepassing van alinea 2 van artikel 1525 van het Bnrgerlijk Wetboek zon
onttrokkPn wnr<1en, het l1estredeu nrrest
aan het iugeroepen beding geen zin heeft
gegeven die met ue bewoordingen ervan
onverenigbaar is;
Dat het eerste onderdeel van het middel niet kan ingewilligd worden;
Over het tweede onderdeel :
Overwegenue dat het bcstreden arrest,
enerzijds, erop wijst dat de tweede alinea van artikel· IV van het hnwelijkscontract « een hnwelijksovereenkomst
nitmaakt die een hnwelijksvoordeel van
bevoordelende aard' aan de echtgenoten
toekent Jl en, anderzijds, beslist dat, in de
feitelijke omstandigheden waarin de verdeling van de gemeenschap tussen de
echtgenoten plaats heeft gehad, de « verzaking... van het kwestiens voorc1eel Jl
cc als volstrekt nietig zon dienen verklaard te worden omdat zi.i tegen de stellige bepalingen van artikel 1395 van het
Bnrg·erlijk Wetboek zou indruisen ll;
Dat door aldns zowel nit de juridische
aard van het beding vnn het lmwelijkscontract, als nit de gevolgen die het te-

weeg brengt, af te leiden dat aan de lmwelijksovereenkomsten ren verunc1ering
zou woruen toegebracht door de afstanrl
van het voordeel van dit be<ling, het arrest de juridische grondslag van zijn beslissing uuidelijk heeft aangegeven;
Dat het tweede onderdeel van het middel in feite niet opgaat;
Over het dercle milldel, afgeleid nit de
schending van cle artikelen 97 van de
Grondwet, 1130, 1319 en 1320 van het
Bnrgerlijk Wethoek en van de bewijskracht van het huwelijkscontract tussen
de echtgenoten Van Yaerenbergh-Ensch
van 2; md 1ru Ell van de ov 28 october
Hw-: v66r rotari:;: l\Iour!·'aux te Etterlwek
vprle!lrn nottuielp ver!ldingsakte, cloordn t
het !Jestreden nrrest de clefiuitieve verdelin;· die in gezegcle verdelingsakte wercl
lw1longen als nietig heeft beschouwd omda t zij <! misscllien Jl als eeu be ding op
PE'n toekomstige erfenis beschouwd client
te worden, dan wanneer dergelijke-motiYPring niet toelaat te onderscheiden of de
l'PC'llters over de grond al dan niet hebben
willen beslissen dat het hier. om een beding op toekomstige erfenis ging, en wannePl' dergelijke moth·ering dus niet aan
!lt> vereisten van artikel 97 vnn de 'Grondwet voldoet, dan wanneer ten minste, voor
zoveel de rechters over de grond zonden
lwslist hebben dat het hier om clergelijk
ongeoorloofd heeling ging, zij tle b~wijs
kracht van de hoger vermelde akten zon!1<'n hebben geschonflen, dan wanneer immPrs nit die akten blijkt clat het ging om
ePn heeling dragende ov de goederen van
een onthonden gemeenschap, en dus op
tegenwoordige en niet op toekomstige goedE>ren :
Overwegende dat om te beslissen dat de
tnssen de echtgenoten verrichte verdeling
niet tot gevolg had kunnen hebben verweerster te beroven van het voordeel· van
het beding van het hnwelijkscontract
waarbi.i, in geval van overleven, de gemeenschap haar in voile eigendom toebe<leeld wordt, het bestreden arrest steunt
hierop dat de afstand van het voordeel _
van dit lleding, die uit de voor defii:titief
gehonden venleling zou volgen, als strij!lig met cle onveranderlijkheid van rle
huwelijksovereenkomsten nieti.g zou zijn;
Overwegende dat de beslissing aldus
wettelijk gerechtv aardigd is;
Dat, derhalve, het middel dat tegen
overbodige beweegredenen van het arrest
is gericht, llij gebrek aan helang, niet
ontvankeli.ik is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieI1ing; veroordeelt annlegsters tot de kos-.
ten, met inbegrip van deze van de nit'
gifte van het bestreden arrest.
1e kamer. - Vom·H. Wouters, eerste voorzitter. -

31 december 1955. .<~itter,
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dende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Struye en

Van Ryn.
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•
1° VALSHEID IN GESCHRIFTEN EN
GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN.
GENEESKUNDIGE VOORSOHRIFTEN.
Do(m EEN GENEESHEER GEMAAKTE VALSE MELDINGEN OM HONORARIA TE BEKOMEN WAAROP
HIJ GEEN RECHT HEEFT. - STRAFBARE VALSHEID IN GESCHRIFTEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BURGERLUKE VORDERING. - GEEN CONCLUSIES NOPENS DE GRONDSLAG VAN DE BURGERLIJKE
VORDERING. - ARRES'l' DAT DE BETICHTING
BEWEZEN EN DE BURGERLIJKE VORDERING GEGROND VERKLAART.- GEMOTIVEERDE BESLISSING.
1° Maalct zich schuldig aan valsheid in
geschriften en gebrttik van valse shtlcTcen de tot het atteveren van geneesmiddelen gemacht-igde geneesheer die, om
van de rn1ttuaUteiten de betaling van
honoraria voor de voo1·bereiding van
,r}eneesmiddelen te bekornen, vom·schriften oprnaalct en aan rnut1taliteUslcassen
als volgens m.agist·raal1·ecept afgelevenl
aanrelcent, 1lwn 1.V1tnneer het gaat om in
laboratoria geprefab1"'iceerde _qeneesrn·iaaelen of vha1·rnace·utische specialiteiten
of
niet
1titgevoerae
voorschriften.

(Strafwetboek, art. 193, 196, 197 en 213.)
2° B-ij ontstentenis van conclusies betreftenae de grondslag van ae burgerUjlce
vo1·de1·ing, moet ae 1·echter die, na .de
betichtiing bewezen te hebben ver.
lclaara, besUst dat de bw·gerlijlce vordering geg1·ona is, die beslissing niet
veraer motiveren.

(COENEN, T. NATIONALE LANDSBOND DER
CHRIS'l'ELIJKE MUTU ALI'.rEITEN EN CONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest; op 14 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over de eerste twee middelen welke
uitsluitend tegen de beslissing over de
publieke vorclering gericht zijn, het eerste, afgeleid ui t de schending van de artikelen 193, 196, 197, 213 van het Strafwetboek, doorclat het bestreden arrest aanlegger op basis van die artikelen heeft
veroordeeld om op voorschriften bestemd
voor de mutualiteiten geprefnbriceerde
geneesmiddelen als zijilde geneesmiddelen

afgeleverd volgens magistraal voorschrift
te hebben voorgesteld, en voor deze geprefabriceerde geneesmiddelen voorbereidingshonoraria te hebben ontvangen aan
dewelke hij volgens het tarief geen recht
had, dan wanneer de vermeldingen die
het voorwerp van de telastlegging uitmaken in geen geval als valsheden in geschriften kunnen worden aangemerkt en
dan wanneer aanlegger niet het minste
bedrieglijk inzicht heeft gehad : het
tweede, afgeleid nit de schending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het ·
bestreden arrest zich beperkt heeft te beweren : 1° dat het als vaststaand dient
beschouwd te worden dat gedurende het
in de dagvaarding aangeduid tijdperk,
aanlegger verschillende malen magistrale
voorschriften vermeld en in rekening gebracht heeft, dan wanneer hij specialiteiten aflevercle en zulks tengevolge van de
vaststellingen van de deskundige en cle
inspecteur der apotheken, van de uitgevoerde steekproeven, van de verklaringen
van meerdere zieken en van de betichte
zelf; 2° dat het uit het onderzoek blijkt
dat zekere voorschriften niet werden uitgevoerd; 3° dat het bewezen is dat de voor
het tijdperk van januari tot juni 1952 in
het deskundig verslag Suykens vermelde
bons der voorschriften vals zijn, wat geen
voldoende motivering uitmaakt :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanlegger, depothoudende geneesheer op
het platteland, onder meer wegens valsheicl in geschriften veroordeelt, om doktersvoorschriften valselijk te hebben ingevuld (hetzij de voorschriften niet werden uitgevoerd, hetzij niet naar de formulering van het recept uitgevoerd werden,
hetzij slecht uitgevoerd werden) en te hebben genaamtekend en om van deze valse
of vervalste stukken gebruik te hebben
gemaakt;
Dat het op souvereine wijze vaststelt
dat aanlegger op voor de ziekenkassen
bestemde voorschriftbriefjes gefabriceerde
geneesmiddelen als zijnde volgens magistraal recept afgeleverd heeft voorgesteld
en voor die geneesmiddelen bereidingshonoraria heeft ontvangen, · dan wanneer de
vergoeding voor het bereiden er van begrepen was in de factuurvrijs clie aangerekend was door de laboratoria, die ze
bereitlden; dat het er op wijst dat het
opzet van aanlegger daarbij was van de
mutualiteiten bereidshonoraria te bekomen waarop hij volgens het officieel pharmaceutisch tarief geen recht had;
Overwegende dat het bestreden arrest,
eveneens bij een souvereine beoordeling,
nit de gegevens die het aanduidt verder
afleidt clat aanlegger op de voor de mutualiteiten bestemde stukken ook magistrale bereidingen vermeldde en aanrekende, wijl hij specialiteiten afleverde, en
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legger op zulke stukken vermelcle voorschriften niet werden nitgevoerd;
Overwegende dnt het arrest eindelijk
aanstipt dat aanlegger al deze briefjes
niet vervalste gegevens genaamtekend en
ter betaling aangeboden lweft;
Overwegende dat het arrest aldns vaststelt dat aanlegger, in geschriften die
YOOr hem tegenover UC mutualiteiten titels tot het l1ekomen van honoraria uitmaakten, met bedrieglijk opzet vermeldingen vervalst heeft van feiten welke deze
geschriften tot doel hadden op te nemen
of vast ·te stellen en van die vervalste
stukken gebruik heeft gemaakt;
Overwegende dnt het hof van beroep bij
de hierboven aangehaalde beweegredenen
zijn l!eslissing gemotiveerd heeft;
Dat het erop wijst dat de verklaringen
van aanlegger, evenals andere gegevens
die het aanduidt, wel valsheden betreffen
tlie « binnen het in de dagvaardlng voorzien tijd]Jerk ll gepleegd werden; dat het
alzo de conclmdes van aanlegger, no pens
het tijustip waarop die verklaringen hetrekking hadden, op passende wijze beantwoord heeft;
Dat het, bij gebrek aan conclusies nopens die andere gegevens, niet gehouden
was zijn beoordeling over de bewijskracht der elementen die zijn overtuiging gevormd hebben nader te rechtvaardigen;
Dat het evenmin, in strijd met het door
aanlegger tot staving van het tweede middel aangevoerd, de beweegredenen van
het te niet gedane beroepen vonnis diende
te weerleggen;
Dat de middelen niet kunnen aangenomen worden;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 496 van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest
weerhouden heeft dat aanlegger gebruik
gemnakt _had van de in artikel 4£6 van
het Strafwetboek voorziene middelen om
zich onverschnldigu zekere bedragen door
de mutualiteiten te doen uitbetalen, dan
wanneer nit de uiteenzetting van het eerste middel blijkt dat de aanlegger noch
van valse nnmen, noch van valse hoedanigheden, noch van bedrieglijke handelingen gebruik gemnakt heeft, en doordat
ten overvloede de betaling van fondsen
door de mutualiteiten geschiedde ten
voordele van derde personen, het is te
zeggen in het onderhavig geval, de zieken, vermits het de terugbetaling gold
van kosten waarop de onderhorigen van
de sociale verzekering recht hadden, dat
in elk' geval er een essentieel element
voor de toepassing van artikel 496 van
het Strafwetboek ontbreekt :
A In zover het middel tegen de door
0

het la;streden arrest over de pnblieke vordcring gewezen beslissing gericht is :
Overwegende dat aanlegger nit hoofde
van valsheid in gescllriften en gebJ;nik
ntn valse stukken en nit hoofde van oplichting veroordeelrl werd; dat het bestrPden arrest wegens beide mis<lrijven een
enkele straf ten laste van aanlegger heeft
nitgesproken;
Overwegende dat de vaststellingen van
het bestreden arrest waarbij het misdrijf
van valsheid in geschriften en gebruik
van valse stnkken vaststaand werd be-vonden volstaan om de uitgesproken
straf te reclltvaardigen; dat het middel
in zover het tegen de wegens oplichting
uitgesproken veroordeling gericht is, derhalve niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de snbstanWHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
B In zover het mid del tegen de over
de burgerlijke vorderingen gewezen beslissing gericht is :
Overwegende dat het bestreden arrest,
bij het onderzoek der telastlegging van
valsheid in geschriften en gebrnik van
valse of vervalste stnkken, aangetoond
heeft dat het ter zake duidelijk is dat
het opzet van aanlegger niet is geweest
zijn zieken te bedriegen, doch wel van de
mntualiteiten bereidingshonoraria te bekomen waarop hij volgens het tarief geen
recht had;
Dat het, na die telastlegging bewezen
verklaanl te hebben, vaststelt dat daaruit
volgt dat aanlegger, met in artikel 496
voorziene middelen, zich onregelmatig zekere bedragen door de betrokken mutualiteiten heeft doen nit!Jetalen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel dat uitsluitend
tegen de over de !Jnrgerlijke vorderingen
gewezen beslissing gericht is, en hieruit afgeleid dat die vorderingen niet gegrond zijn doordat : 1° wat de vordering
van de .Algemene pharmaceutische bond
betreft, aanlegger geneesmiddelen mag bereiden en volgens de wet van 1885 alleen
de officinale !Jereidingen !Jij een apotheker moet kopen; 2° wat de vorderingen
van de Landsbond der christelijke mutunliteiten en het Nationaal verbond der
socialistische mutualiteiten betreft, het
hof van !Jeroep meent ten onrechte dat fle
door die partijen aangestelde tarificateurs
om aanlegger te tariferen en te controleren de bereidingen du!Jbel rekenden :
Ovcrwegeude dat het bestreden arreRt,
na wettelijk de !Jetichtingen bewezen te
heb!Jen verklaard, beslist dat de vordering van de eerste <lezer !Jurgerlijke l1artijen gegroml is, die van de tweede ten
o
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llerde ten belope van 20.000 frank gegrond
is; dat het, bij gebrek a:m conclusies nopens de grond dezer vorderingen, niet gehouden was zijn beslissing nader met
redenen te omkleden;
Dat het middel niet gegrond is;
bm die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 januari 1956. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Huybrechts. --:- GeUjlvl-nidende conclnsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat-generaal.
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DOUANEN EN AOOIJNZEN. -

BEr.-

Giscrr-NEDERLANDSE DOUANEOVEREENKOMS'l'.
lNVOER- VAN GOEDEREN UIT NEDERLAND lN
DE BELGISCII-LUXEMRURGSE ECONO:'.IISCHE
UNIE. VRTJS'l'ELLING VAN DOUANEREOH'l'EN.
VOORWAARDEN.

Zoals b-ij artilcel 2 ·z;an het besl1tlt van de
Regent van 22 december 194'1 bet1·ejjende
de invoe1· vnn uoede1·en herlcomstig 1tit
Nede?'lnnd bepnald wonlt, zijn dl? goecleren ttit Nederlnnd vnn dottane1'echten
bij de invoe1· ·in cle Belgisch-L1txembnrgse Un-ie slechts vrijyesteld indien de invoerder op de door cwtikel 120 van de
Algemene heffingswet van 26 au.gttstu.s
1822 vereiste omstandi,qe nnngifte -de
vermelding « goede1·en ·nit Nederlnnd ll
nnn bren{!t. (Belgisch-Luxemburgs-N eder-

landse douaneovereenkomst van 5 september 1944 en Protocol van 14 maart
1947, art. 2, ltd 1; wet van 5 september
19i7; beslnit van de Regent van 22 december 1947, art. 2 en 3.)
(DOLDERS, T. BELGlSCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 juni 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
I. In zoverre de voorziening tegen de
beslissing over de publieke vorclering gericht is :
Over de eerste twee middelen (samengevoegcl) : het eerste miclllel, afgeleid uit
<le schending van de wet van 5 september
19i7, tot goeclkeuring van de douaneovereenkomst van 5 september 1£44 met Nederland, en meer bepaahlelijk van artikel 4

van deze wet, doordat het bestreden arrest veroordelingen uitspreekt wegens
overtreding van de douanewetten namelijk wegens invoer van Nederlandse goederen in Belgie zonder betaling van de
verschuldigde douanerechten, dan wanneer hogervermelde overeenkomst voorziet dat geen enkele inning van douanerechten op de invoer van goederen uit
Nederland in het Belgisch-Luxemburgs
economisch verbond zal geschieden, en
artikel 4 van bedoehle wet van 5 september 1947 op uitdrukkelijke wijze de door
de wet van 28 augustus 1822 voorziene
tarieven van invoerrechten afschaft;
tweede midclel, afgeleicl nit de schending
van de artikelen 9 en 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest straffen
heeft uitgesproken dan wanneer de door
dit arrest ingeroepen strafbepalingen niet
van toepassing zijn waar het goederen
van Hollandse oorsprong betreft, die in
Belgie werclen ingevoerd en er geen strafbepalingen zijn cUe in dergelijk geva1 de
niet-betaling van rechten strafbaar stellen:
Overwegende clat, inclien artikel 2 van
de bij de wet van 5 september 1947
goeclgekeurcle
Belgisch-Luxemlmrgs-N ederlandse douaneovereenkomst voorziet
dat geen invoerrechten geheven worden
bij de invoer in de Belgisch-Luxemburgse
ecouomische unie van uit Nederland herkomstige goederen, de artikelen 2 en 3
van het besluit van de Regent van 22 december 1947, genom en krachtens artikel2,
n, van gezegde wet enerzijds bepalen dat
als nit Nederland herkomstige goederen
aangezien worden deze welke, bij uitvoer
uit dat land, door de <louane als zijnde
in vrij verkeer 't is te zeggen buiten
douaneverband werden behandeld en welke rechtstreeks nit dat land werden ingevoerd, en anderzijcls dat bedoelde toepassing van de vrijstelling afhankelijk is gestelcl van de voorwaarde dat de invoerder
op de door artikel 120 der Algemene heffingswet van 26 augustus 1822 vereiste
omstandige aangifte volgende vermelding
aanbrengt « Goederiom uit Nederland ll;
Overwegende dat hieruit voortvloeit dat
huiten deze voorwaarden, de uit Nederland ingevoerde goederen aan douanerechten onderworpen hlijven;
Dat beide middelen bijgevolg niet kunnen aangenomen worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de wet, doordat het bestreden arrest verklaart dat, zo de tolrechten, welke v66r de overeenkomst van
5 september 1944 toepasselijk waren, sedert het van kracht worden van de wet
van 5 september 1947 afgeschaft werden,
zij door een ander tarief vervangen wer<len, zomler cle teksten nan te cluitlen
waaruit het van kracht worden van cUt
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nieuw turief blijkt, dun wunneer uanlegger uunvoerde dat de kwestieuze invoer
uun geen tolrechten onderworpen was, zodat het bestreden arrest de wetteksten
niet aanduidt welke de toepassing van de
straf rechtvaardigen :
:Overwegende dat het bestreden arrest,
op de in het middel aangevoerde bewering
antwoordt dat « de Belgisch-Luxemburgse
economische unie en Nederland, bij invoer
van goederen gelijke invoerrechten voor-,
zien hebben, die de voorgaunde tarieven
vervangen hebben >>; dat het aldus op impliciet doch zekere wijze naar artikel 1,
lid 1, van de overeenkomst en naar het
bij deze douaneovereenkomst behorend tarief van invoerrechten verwezen heeft;
Overwegende dat het bestreden arrest
verder, door verwijzing naar de in het
vonnis waartegen beroep aangehaalde
wetsbepalingen, wel de wetsbepalingen
aanduidt die de feiten tot misdrijf muken
en de toe te pussen struf bepalen;
Dut het middel bijgevolg feitelijkc
grondslag mist;
Overwegende voor het overige dut de
substantH!le of op straf van nietighcid
voorgeschreven rcchtsvormen nageleefd
werden en flat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zoverre de voorziening tegen de
beslissing over de lmrgerlijke vordering
gericht is :
Overwegende dat aunlegger desbetreffend geen bijzonder middel inroept en het
hof er geen van umbstwege opwerpt;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 junuuri 1956. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Rutsuert. - GeUjkluiclende oonolusie,
H. Depelchin, advocaat-generauL
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1° VERKEER. - TECHNISCHE VOORWAARDEN VAN ZEKERE AUTOVOERTUIGEN. - BESLUIT VAN DE REGEN'!' VAN 22 MEl 1947 HE'l'
ERAAN GEHECHT ALGEMEEN REGLEMEN'l' GOEDKEUREND. - DRAAGWlJDTE VAN ARTlKEL 3
\iAN RET BESLUlT.
2° VERKEER. - TECHNISCHE VOORWAARDEN VAN ZEKERE AU'l'OVOER'l'UlGEN. - JNBREUKEN OP HE'l' AAN RET BESLUI'l' VAN DE
REGEN'!' VAN 22 MEl 19!7 GEHECHT ALGEMEEN
.REGLEMEN'l'. - SANC'l'lE.
1° Artilcel 3 van hot besluit van de Regent van 22 mei 194'1 tot goedkew·ing

van liet aan dit besluit gelieoht al_qerneen
reglement waarbij de teohn·isol! e voot··waal·don bepaald worden waa1·aan zekere autovoert·nigen rnoeten beantwoorden, heeft niet vom· gevolg de gevallen,
waar-in de niet-naleving van deze ~·egle
mentering een misdrijf ttUrnaalct, tot
de drie misdrijven d·ie het bepaalt te
bepe1·Jcen (1).

2° De inbrenlcen op liet aan het besluit
van de Regent van 22 mei 191/'1 gehecht
en bij a1·tUcel 2 vcm het beslttit vrm de
Regent van 3 juli 19.50 gew·ijzigd algemeen 1·eglement flat de techn·ische voorwaarden bepaalt waantan zelcere atttovoel·tu-igen moeten beantwoo·rden, zijn
strafbacw met de st·raffen die voorz·ien
z·ijn door de wettelijlce bepalingen in
·u.itvoe1·ing waa.1·van doze reglernente1··ing
[Jetroffen we'f(l, ofwel rnet de straffen
die respeotieveUjlc voorzien zijn bij de
art-ilcelen 80 van de besluitwet -unn
30 december 1946, 11 vwn het Jconinklijl,,
beslnit n'' 248 -uan .5 maa1·t 1936 (gew·ijz-igd do01· de beslnitwet van 14 febr·nal'i
1946) of .5 van de beslnUwet van 24 febr-nari 1947, naar [Jelang het misdrijf
een voert·u.ig betreft, dat tot het bezoldigd verweer van personen dient, tot
het vervoer van zalcen voor l'elcenin[J
van cmderen en te[Jen bezold:i[Jin[J, of tot
het VfWvoer van znlcen voor ei[Jen relcec
n·ing van zijn eigenaar (2) .

(PROCUREUR DES KONlNGS 'l'E OUDENAARDE, ~
T. CHOOCKX.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 juni 1955 in hoger beroep gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Oudenaarde;
·
Over het enig middel, ufgeleid nit de
schending van de urtikelen 2 en 5 van de
besluitwet del. 24 februari 1947, doordat
het bestreden vonnis beslist heeft dat de
overtreding van artikel 37 van het aun
het besluit van de Regent dd. 22 mei 1947
gehecht, door het besluit van de Regent
dd. 3 juli 1950 uungevuld algemeen reglement niet strafbaar is, omdat artikel 3
van gezegd besluit van de Regent enkel
wel bepaalde overtredingen beteugelt en
dat het niet-naleven van de bij artikel 37
van het algemeen reglement opgelegde
veiligheiclsmaatregel enkel door het niet
ufleveren van een schouwingsbewijs gesanctionneerd is, clan wanneer deze overtreding wel onder toepussing van voor(1) en (2) Verbr., 27 september 1954 (A1'1'.
J1e1·br., 1955, biz. 29; Bu.ll. en PASIC., 1955,
I, 42).
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24 februari 1947 valt :
_Overwegende dat het besh:eden vonnis
vaststelt dat verdachte artikel 37 van het
aan het besluit van cle Regent dd. 22 mei
1947 gehecht algemeen reglement lweft
overtreden, maar beslist dat zulke overtreding door geen strafbepaling wordt beteugeld, omdat artikel 3 van dat besluit
enkel voor drie wel !Jepaalcle inbreuken,
welke vreemd zijn aan onderhavige overtreding, een strafsanctie voorziet;
Overwegendc dat voormeld besluit van
22 mei 1947 enkel een uitvoeringsbesluit
van de in zijn inleiding vermelde wetgeving is, namelijk van de besluitwet van
30 december 1946, betreffende het bezol(ligd vervoer van personen van het door
de besluitwet van 14 febrnari 1946 gewijzigd en aangevulcl koninklijk besluit
nummer 248 van 5 maart 1936 houdende
regeling van lwt ven·oer van zaken voor
rekening van anderen en tegen bezoldiging door micldel van motorvoertuigen en
van de besluitwet van 24 fel1ruari 1947,
waarbij de verplichting van de technische controle tot de autovoertuigen dienende tot het vervoer van zaken voor rekening van de eigenaar uitgebreid wordt;
Oyerwegende dat elke van deze wettelijke bepalingen aan de Koning macht
verleent om een reglement op te maken
betreffende de technische voorwaarden
waaraan voormelde voertuigen moeten
voldoen en strafbepalingen voorziet tot
beteugeling v_an de inbreuken op die besluiten en op de ter uitvoering ervan getroffen reglementering (de artikelen28 en
30 van de besluitwet van 30 december
1946, 8 en 11 van het door artikel 2 . van
de besluitwet van 14 februari 1946 gewijzigd koninklijk besluit nr 248 van 5 maart
1936, 2 en 5 van de besluitwet van 24 fe!Jruari 1947) ;
· Overwegende dat deze wetteksten- geen
onderscheid maken tussen de voorschriften van de uitvoeringsbesluiten welke erdoor gesanctionneercl worden, zodat de
daarbij voorziene straffen op om het even
welke inbrenk op die voorschriften toepasselijk zijn;
Overwegende dat het besluit van de
Regent del. 22 mei 1947 deze wettelijke
bepalingen, in nitvoering waarvan het
getroffen werd, niet heeft kunnen wijzigen noch ervan afwijken;
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat het motorvoertuig van
verdachte onder toepassing van het besluit van de Reg·ent van 22 mei 1947 valt,
zonder echter te bepulen onder welke der
drie erin vermelde categorieen het client
te worden gerangschikt;
;Doch overwegende dat de ten laste van
verweerder gelegde overtreding strafbaar
is krachtens ofwel artikel 30 van de be-

sluitwet van 30 december 1946, ofwel artikel 11 van het door artikel 2 van de
besluitwet van 14 februari 1946 gewijzigd
koninklijk besluit nummer 248 van
5 maart 1936, ofwel artikel 5 van de besluitwet van 24 februari 1947;
Dat het !Jestreden vonnis derhalve een
van deze wetsbepalingen geschonden
heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; LJeveelt dat melding van onilerhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van ue vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde, zetelende in
hoger beroep.
2 januari 1956. - 2" kamer. - Voo1·zUte1·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
V erslaggeve1·,
H. De Bersaques. - Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.

BEROEP v66R HE1' Hm' VAN BEROEP. -BEROEP DOOR VERSCHEIDENE RECH'l'HEBBENDEN
VAN EEN OVERLEDEN BELASTINGPLICHTIGE UJTGEOEFEND MET BETREKKING TOT TEN LAS'l'E
VAN HUN RECH'l'SVOORGANGER TEN KOHIERE
GEBRACH'fE AANSLAG. 0NSPLI'l'SBAARHEID.

2" VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN.
ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP GEWEZEN OVER HET BEROEP DOOR VERSCHEIDENE
RECH'fHEBBEI\'DEN VAN EEN OVERLEDEN BELAS'l'INGPLICHTIGE UITGEOEFEND MET BETHE:KRING
TO'f EEN 1'EN LASTE \'AN HUN RECHTSVOORGANGER TEN KOHIERE GEBRACHTE AANSLAG. VOORZIENING REGELJIIATIG DOOR EEN VAN DE
RECH'l'HEBBENDEN INGESTELD. VOORZIENING DIE TEN BA'l'E VAN DE ANDERE MEDEBELANGHEBllENDEN S'l'RF.K'l'.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.

SPECIALE BELAS'flNG OP DE WINS1'EN VOORTSPRUI1'END UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES
AAN DE VIJAND, 0PEISING DIE DE VRI,TSTELLING VAN DE BELAS'l'ING KAN :MEDEBRENGEN. vVE'l' VAN 19 MAAR:T 1953, ARTIKEL 2. DOOR DEZE WET VOORZIENE COMMISSIE. GEEN YERPLICHTING VOOR HE'f
HOF VAN BEROEP, WAARBIJ EEN BEROEP
AANHANGIG IS GEMAAK'l', DEZE COMMISSIE TE
RAADPLEGEN.

1° De doo1· ve1·sche-idene rechthebbenden
van een oveTleden belast-ingplicht-ige
v661' het hot van bemep gebrachte betwisting met betreklcing tot een ten
laste van h~tn 1·echtsvoorganger ten leo-
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hiere gebmchte aanslag in de belasting,
moet op eenzeltde wijze ten opzichte
van al de prwtijen beslecht worden; zij
is dtts onsplitsbaar (1).
2° Wannee1· het hot van beroep ttitspraak
gedaan heett over het door verscheidene
1·echthebbenden van een overleden belastingplichtige ingesteld beroep met betrekking tot een ten laste van httn
rechtsvoo1·ganger ten kohiere gebrachte
aanslag in de belasting, strekt de te belcwamer tijd door een van de rechthebbenden ingestelde voorziening in verbreking ten ba,te van de andere medebelanghebbenden (2).
3° Het hot van beroep, wcwrbij een beroep tegen een beslissin.Q van de directettr der belastingen over een aanslag
in de speciale belasting op de 1/.i.t leveringen en pmstaties aan de vijand voortsprttitende winsten aanhangig is gemaa.Tct, is er toe niet verplicht, wanneer
de belastingplichtige de door artilcel 2
van de wet van 19 maart 1953 voorziene
ewceptie van opeising inroept, zijn beslissing van de vooratgaande madpleging van de door deze wetsbepaUng
ingestelde commissie athankelijk te ma.
lcen (3).
(VIE1'HEN EN VAN SCHIJNDEL,
T. DELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 juni 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerder hieruit afgeleid dat
het verzoekschrift tot verbreking niet binnen de door de wet bepaalde termijn ter
griffie van het hof van beroep werd nedergelegd :
Overwegende dat, indien, wat betreft
eerste aanlegster Helena Viethen, de voorziening te laat werd ingesteld, doorclat
het verzoekschrift tot verbreking ter griffie van het Hof van beroep te Luik werd
nedergeleg·d op 1 october 1954, hetzij meer
dan negentig vrije dagen te rekenen van
de kennisgeviilg van het bestreden arrest
aan aanlegster welke op 30 juni 1954 geschiedde, .en indien eerste aanlegster derhalve het bij artikel 14 van de door artikel 1 van de wet van 23 juli 1953 gewijzigde wet van 6 september 1895 voorzien
(1) Verbr., 21 september 1954 (A•·•·. Verbr.,
1955, biz. 18; Bull. en PASIC., 1955, I, 27).
(2) Raadpl. verbr., 2 mei 1934 (Bull. en
PAsrc., 1934, I, 263) en de nota onder verbr.,
18 september 1947 (ibid., 1947, I, 359).

verval heeft opgelopen, de voorziening
niettemin regelmatig te bekwamer tijd
door de drie andere aanleggers werd ingesteld, daar het bestreden arrest htm
niet ter kennis is gebracht geweest;
Overwegende dat de aan de rechter over
de grond onderworpen betwisting een
vraag betreft welke slechts op gelijke
wijze ten opzichte van al de in de zaak
betrokkene partijen kon worden opgelost;
Overwegende dat, het geschil dienvolgens ondeelbaar zijnde, de regelmatige en
te bekwamer tijd door een of door ettelijke belanghebbenden ingestelde voorziening, ten .bate van hun medebelanghebbenden en namelijk in onderhavig geval
van eerste aanlegster strekt;
Overwegencle dat de grond van niet-ontvankelijkheid derhalve niet kan worden
aangenomen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van· de artikelen 1315, ·1316,
1322, 13<11, 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, en 2, paragraaf 3, littera c, alinea 2, van de wet van 16 october 1945,
doordat het bestreden arrest geen rekening meent te moeten houden met een
zeer formeel att\'st van de leider van het
vervoerlmreau tijdens cle bezetting, die
verklaart aat v-an Schijndel opgeeist werd,
zonder dat het bestreden arrest echter
zegt waarom er met gemeld attest geen
rekening dient gehouden te worden, dan
wanneer nochtans de gemelde artikelen de
principes betreffende de geloofwaardigheid en bewijskracht van akten en getuigenissen hebben vastgelegd, en de bewijsmogelijkheden nauwkeurig hebben geregeld, onder meer door toekenning van de
mogelijkheid door vermoedens en waarschijnlijkheden in de ruimste betekenis
dezer woorden te bewijzen :
Overwegende dat, waar het verklaart
dat « vooral niet op een schriftelijke verklaring vm~ de gewezen leider van het
vervoerbureau tijdens de bezetting kon
ingegaan worden», het bestreden arrest
souverein de bewjskracht en de geloofwaardigheid van cleze verklaring beoordeelt; dat deze beoordeling aan het toezicht van het hof ontsnapt;
Overwegende dat het middel cliem•olgens niet kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 2 van de wet van
1!J maart 1953, doordat het bestreden :urest verklaart dat verzoekers niet van ell~
wet van 19 maart 1953 kunnen genieten
omdat het voor de N. S. K. K. uitgevoerd
vervoer in rechtstreeks verband met de
(3) Zie Parlem. Hand., Senaat, zittijd 19521953, zitting van 4 maart 1953, verklaring van
de Minister van financien.
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(iorlogs1nspanning van de vijitlid was, en
tltlt ei' niet ingegatni ·worclt op de vraag
het iulvies ·:van de bij · genielde wet inge,«telde commissie in te winnen, clan wanm~er nochtans gemeld · artikel liitdl'ukkelijk voorziet, da.t de · belustingplichtige,
<lie tle exceptie van opeising inroept, zijn
Lewijsmiddelen aan .ecn speciale :hiertoe
opgerichte commissie kan voorleggen, zo<Jnt men de willeket1rige weigering van
raadpleging dezer co=issie niet begrijp.t,
t~~rwijl het juist, anderzijds, tot de beyoegdheid ·dezer speciaal hiertoe opgedchte commissie behoort na te gaan te
\\'orclen of een voor het N. S. K. K. uitgevoercle levering automatiscll als staande
in reclltstreeks vcrbaml met de oorlbgsinspanning van de vij and client befolehouwd te worden; dat de bevestiging
,.a·n het bestreden arrest een loutere, niet
llewezen bewering uitmaakt, en de raa<lvleging van de Slleciale commissie zich
aldus opdrong·, en ten onrechte geweigerd
werd: ·
·Overwegende dat de eindbepaling van
het artikel 2 van de wet van 19 maart
1953 aan het hof van beroep de verplichting niet oplegt zijn beslissing afhankelijk
te maken van de voorafgaamle raadpleging· van de door deze wetsbepaling inge~telde commissie ;
Overwegende dat het middel derha,lve
naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
3 januari 1956.- 2• kamer. - Voo1·zitte·r
Pn verslaggever, H. Vandermersch, raadslleer waarnemend voorzitter. - Geliiklnillen<le conclu.sie, H.Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters, HR. Sneyers (van de

Ralie van Hasselt) en Van Leynseele.
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INKOMSTENDELASTINGEN. -

ScHA'l'-

TING VAN DE BELAS'l'BARE GRONDSLAG. VERGELIJKING MET DE NOHMALE IN.KOMSTEN VAN
GELI.JKSOOHTIGE
BELASTINGPLICHTIGEN.
VERGELIJKING NAMELIJK :I<IET DE INKOMS'l'EN VAN BELAS'l'INGPLICH'l'IGEN WIER ZAKENOIJFEHS VERSCHILLEN VAN DEGENE VAN DE
llELAf3TINGPLICHTIGE WIENS INKOJ\1STEN MOETEN GESCHA'r WORDEN.

De gelijlcso01'tige belastingplichtigen wiens
zakencijfe-rs verschillen van clegene
van cle belastingplichUge, wiens in de
beclrijfstalcs oelastbare 'ink01nsten moeten geschat wonlen, zijn niet 11.it cle

cloor ·artilcel 28 van cle sa:nwngeschntce!cle wetten Toorziene vergeU;ilcinrfS'wijzc
gesloten (1).
(CH!US'l'IAENS, T. BELGISCHE STAAT,
MINIS'l'EH VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HE;!' HOF; - Gelet op het llestreden
arrest, op 2 februari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Bruss!'l;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doorclat het bestreden arrest zich er
toe beperkt te verklaren dat bij gebrek
aan regelmatige boekhouding en bewijskrachtige bescheiden, de bewering·en van
aanlegger onvoldoende zijn ter bestrijding van de betwiste aanslagen, die vastgesteld zijn geweest bij toepassing van de
door soortgelijke schatplichtigen aangegeven of aangenomen winstmarge op het
door aanlegger aangegeven bedrag der
aankopen, clan wanneer aanlegger als
verweermicldelen - waarop het llof van
beroep niet antwoordt
ingeroepen
had : u) een verklaring van de Chambre
syndicale belge des negociants detaillants
en maroquinerie, bevestigende clat de normale winstmarge 40 t. h. was, rekening
houdencl met de solde, verminderingen
enz ... ; b) een verklaring van de Etablissements Lambion en Hertekamp; c) de op
al de kwijtingen aangebrachte vermelcling dat niet hoger dan de wettelijke
vastgestelde prijzen mocht verkocht worden; cl) dat men slechts vergelijkingspunten mocht uitzoeken bij belastingplichtigen welke een wettelijke winstmarge en
niet een woekermarge aangeven, vermits
aanlegger, cUe een winkel van stancUng
uitbaat, nooit wegens inbreuk op de
maxinnunprijzen
-veroordeeld
werd;
e) dat de vergelijkingspunten ook · niet
dienenc1 zijn claar er een groot verschil in
het zakencijfer bestaat :
Overwegenc1e, enerzijds, dat waar het
011 grond van een feitelijke en derhalve

souvereine beoordeling verklaart dat cle
in hoofde van aanlegger belastbare winst<:>n, bij toepassing van de door soortgelijke belastingplichtigen aangegeven of
aangenomen winstmarge berekencl werden en dat de vergelijkingspunten oordeelkundig werden gekozen, het llesti'eclen arrest op impliciete doch zekere
wljze beslist dat aanlegger en evengemelde belastingplichtigen hun respectieve
handel niet in ongelijke omstandigheden
clreven, en dat het clerhalve niet bewezen
(1) Verbr., 26 april 1955 (A1·1'. Yerbr., 1955,

blz. 711; Bull. en PAsrc., 1!}55, I, 933).

-337was dat aanlegget en 11iet deze belastingvlichtigen, of deze belastingplichtigen en
niet aanlegger tegen ongeoorloofde prijzen verkochten;
Overwegende, anderzijds, dat, door te
Yerklaren dat, << bij gebrek aan regelmatige boekhomling en bewijskrachtige bescheiden, de beweringen van aanlegger
oilvoldoende zijn om de betwiste aanslageli te bestrijden Jl, het bestre<len arrest
de bewijskracht ·van de in hct mid del bedoeltle attesten souverein heeft beoordeeld en beslist dat zij onmachtig zijn om
te bewijzen dat de door aanlegger opgestreken winsten lager zijn geweest dan
die. welke hem tot vestiging van de betwiste aanslagen werclen aangerekend;
Overwegende dat het niet blijkt dat
aanlegger, steunend op het verschil in
het zakencijfer, regelmatig voor de rechter over de grond zou hebben doen gelden dat de vergelijking geschiedde met
belastingplichtigen die niet soortgelijk
"raren;
Overwegende dat de motieven van het
bestreden arrest dienvolgens een voldoend antwoord op aanleggers conclusies
uitmaken en dat l1et middel in feite niet
opgaat;
Over het tweecle middel, afgeleid uit
de schending van artikel 28 van de samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, eerste onderdeel, doordat het
bestreden arrest verklaart dat de bij
middel van de vergelijkingsmethode overeenkomstig voornoemrl artikel 28 vastgestelde aanslagen wetteljk zijn, clan wanneer de belastingplichtigen, met wier
winsten deze van aanlegger vergeleken
werden, gelijksoortig moeten zijn, dan
wanneer ter zake hun zakencijfer verschilt, en dan wanneer de te vergelijken
winsten normale winsten en niet woekerwinsten moeten zijn, tweede omlerdeel,
doordat het bestreden arrest de aanslag
van ambtswege over het dienstjaar 19!8
goedkeurt, dan wanneer dergelijke aanslag niet willekeurig mag zijn :
Over· het eerste onderdeel :
o,•erwegende dat artikel 28 der samengeschakelde wetten nitdrukkelijk de mogelijkheid van een verschillend zakencijfer voorziet door te bepalen dat, volgens het geval, met dit verschil rekening
moet gehouden worden bij het vestigen
van de aanslag bij vergelijking; dat die
wetsbepaling aldus degenen die een verschillend zakencijfer hebben niet uit de
gelijksoortige belastingplichtigen uitsluit;
Overwegende dat het bestreden arrest,
zoals reeds uit het antwoord op het eerste mid del blijkt, door te verklaren da t
de inkomsten met gelijksoortige belastingplichtigen vergeleken werden, aldus
uitsluit dat wettelijke winsten met woeYERIJR.,
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kerwinsten zouden vergeleken geweest
zijn;
Ovei· het tweede ondei·deel :
O''erwegende dat het bestreden arrest,
door te ve1;klaren dat de aanslag van
ambtswege op grond van de bij artikel 28
der samengeschukelde wetten voorziene
vergelijking vastgesteld wenl en dat rle
vm~kozen vergelijkingsrmnten ·oonleelklllidig wuren, lleslist dat de uanslug op wettelijke vermoedens gegrond is en derhulve niet willekeurig gevestigd werd;
Dat het middel niet kaii uungimomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid tiit de
schending van de artikelen 9 van de bij
artikel 1 van de wet van 23 juli 1953 gewijzigde wet van 6 september 1895, en 67
van de samengeschakelcle wetten, doordat de administratie de aangehaalde vergelijkingspunten slechts enkele dagen
v66r de zitting bekend gemaakt heeft,
dan wanneer zulks moest geschieden binnen de maand van het neerlegg·en van de
stukken ter griffie van het hof van beroep:
Overwegende dat het middel geen steun
vindt in de stukken waarop het hof acht
vermag te slaan; dat het feitelijke grondslug mist;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 55 van de samengeschakelde wetten en 1108 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat de administratie het recht niet had zoncler gestaafde
vermoedens de aanslag te wijzigen en
zonder reclen het akkoord te verbreken
da t tussen haar en aanlegger bereikt
wenl om de winst van ..;o t. h. op al cle
aankopen te l.Jerekenen :
Overwegende da t het bestrec1en arrest
vaststelt dat de aanslag Yolgens gestanfde vermoedens, ter zake de door artikel 28 <ler samengeschakelde wetten voorziene vermoedens gevestigd werd; dat de
bewering omtrent een akkoord geen steun
vindt in de stukken waarop het hof acht
vermag te slaan;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
3 januari 1956. - 2• kamer. - Voo1·zitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Delahaye. - GeUjkluidende oonolu,sie,
H. ]'. Dumon, ndvocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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1° BESLAG. - BESLAG OP EEN ONROEREND
GOED. - WE'£ VAN 15 AUGUS'l'US 1854, AR'l'IKEL 55. - TUSSENEIS. ~ BEGRIP.
2° BESLAG. - BESLAG OP EEN ONROEREND
GOED. - TOEWIJZING ONDER DE SCHORSENDE
VOORWAARDE VAN AFWEZIGHEIDVANOPBOD.0PBOD DOOR DE NOTARIS GEWEIGERD WEGENS HET ONVERMOGEN VAN DE OPBIEDER. EJIGENAAR VAN HET ONROEREND GOED DIE EEN.
VORDERING INSTELT OM DE WEIGERING VAN
HET OPBOD ZONDEU UITWERKING TE DOEN
VERKLAREN. - AARD VAN DEZE VORDERING.
3° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE ZAKEN.- BESLAG OP EEN ONROEREND GOED. TOEWIJZING ONDER DE SCHORSENDE VOORWAARDE' VAN AFWEZIGHEID VAN OPBOD. 0PBOD DOOR DE NO'l'ARIS GEWEIGERD WEGENS
HET ONVERMOGEN VAN DE OPBIEDER. - EJIS
VAN DE EIGENAAR DIE TOT VOORWERP HEEFT
DEZE WEIGERING ZONDER UITWERKING TE
DOEN VERKLAREN.- VONNIS DA'£ DE EIS VER~
WERPT. - VONNIS WAAR'l'EGEN HOGER BE~OEP KAN INGESTELD WORDEN.
1° Maalct in een ve-rvolging vcm beslag op
een onroerend goed een tttsseneis uit in
de zin van artucel 55 van de bii artilcel 34 van het koninlclijlc beslttit · nr 300
van 30 maa1·t 1936 gewijzigde wet van
15 augtt.sttts 1854, de betwist-ing clie e1·
toe strelct de gehele temtit·voe1·Zegging
van het vonnis, £lat het beslag geldig
verlclaart, te ve-rt·ragen en d·ie van aard
is om een · rechtst·reelcse en onmiddellijke invloed op de afslu-it-ing van de
procedtwe tot beslagleggtng 11.it te oetenen (1).
2° De vo1·de1·ing, waa1·bij de eigenaar van
een in beslag oenomen en ondm· de
schorsende voorwaarcle van a.fwezigheid
van opbod toegewezen onroerend goed
vordert, dat de weige'l'ing we.qens gebrek aan bewijs van het betaalvermogen van de opbiede1·, door cle nota1·is d·ie
tot de toewijzing is overgegaan, een opbod te ontvangen zonder ttitwe1·lcing
zou verlclaard worden, is geen vordeTing tot nieti,qverlcla1'ing van de toew·ijz·ing; die vordeTin,q is een tttsseneis in
de vervolging van het beslag op een onmerend goed. (Wet van 15 augustus

1854, art. 55; kon. llesl., nr 300 van
30 maart 1936, art. 34.)
3° Is vatbaar voo1· hager beroep, overeenlcomstig de art-ilcelen 70 en 71 van de
bij artilcel 34 van lconinlclijk besluit
nr 300 van 30 maart 1936 gewijz·igde wet
(1) Raadpl. BRAAS, Foies d'execution, n" 697
en 701; verbr. Fr., 14 januari 1914 (Si1·ey, 1914,
I, 446; verge!. verbr., 5 november 1891 (Bull.
en PASIC., 1892, I, 5).

van 15 au.gusttts 1854, het vonnis dat de
eis verwerpt van de eigenaar van een
in beslag genomen en onder de schorsende voo1·waarde van afwezigheid van
opbod toegewezen onroerend goed, die
tot voorwe1·p had cle weigering, dooT de
notaris, die tot gezegde toewijzing is
over,qegaan, wegens gebrelc aan bewijs
van het betaalve1·mogen van de opbieder
een opbod te ontvangen zonder uitwerlcing te doen ve1·lcla.ren.

(LAMBRECH'fS,

'f.

TIJ\[MERMANS EN CONSOR'fEN.)
ARRES'£.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 17 januari en 1 maart 1955
gewezen door het Hof van beroep te Brussel, het tweede tot verbetering en uitlegging van het eerste;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van cle artikelen 443 en 455 van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, zoals het eerste van die artikelen
bij artikel 22 van het koninklijk besluit
nr 300 van 30 maart 1936 gewijzigd werd,
en, voor zoveel als nodig, van de artikelen 70 en 71 van cle wet yan 15 augustus
1954 op de gerechtelijke nitwinning en de
rangregeling onder de sclmldeisers, van
artikel 92bis van dezelfde wet zoals het
bij het enig artikel, paragraaf !l, van de
wet van 5 maart 1951 werd ingevoegd,
doordat het bestreden arrest van 17 januari 1!l55 en c1at van 1 maart 1955 hetwelk het eerste aanvult, ofschoon zij
vaststellen dat aanlegster de toewijzing,
waartoe eerste verweerder op 13 januari
1945 overgegaan was ingevolge een vonnis
waarbij een beslag op onroerend goed geldig verklaarcl werd, als bestaande en
voorlopig geldig beschouwt, en clat het beroepen vonnis beslist dat voormelde toewijzing ten voordele van Kiekens een definitief karakter verkregen had, het door
aanlegster in de termijn van voormeld artikel 443 ingesteld hoger beroep als niet
ontvankelijk aanzien, omdat het niet binnen de termijn en in de bij bovengemelde
artikelen 70 en 71 voorgeschreven vormen
ingesteld werd, en in dier voege beslissen
door ten onrechte de vordering van aanlegster als een tussengeschil in de procedure tot beslaglegging op een onroerend
goed te beschouwen, dan wanneer deze
vordering, welke tegen een aan gezegde
procedure vreemde derde gericht was en
ertoe strekte de bestreden toewijzing als
nietig en ongedaan te doen beschouwen,
buiten d~ uitzonderingsregelen viel welke
het hoger beroep op het stuk van beslaglegging op een onroerencl goed beheersen :
Overwegende dat nit de stukken der
procedure l.Jlijkt clat, ter uitvoering van

-339het vonnis waarbij u'itspraak gedaan werd
over de geldigheid van een beslag op onroerend goed in een door een hypothecaire schuldeiser vervolgcle procedure tot
gerechtelijke uitwinning, er overgegaan
werd tot tbewijzing van het aan aanlegster toebehorende onroerend goed; dat
deze toewijzing overeenkomstig artikel 90
van de bij de wet van 15 maart 1951 gewijzigde wet van 15 augustns 1854 v66r
de daartoe aangestelcle notaris, eerste
verweerder, geschiecl is, en dat het onroerencl goed onder de schorsende voorwaarde van afwezigheid van opbocl, binnen de
wettelijke termijn, aan Kiekens, tweede
Yerweerder, toegewezen werd; dat een genaamde Plumier, gebruik makend van het
recht om gedurende vijftien dagen na de
toewijzing op te bieden, op de laatste dag
van de termijn een opbod ten belope van
een tiende van de koopsom van de toewijzing aan eerste verweerder heeft doen
betekenen; dat eerste verweerder dit op!JOd geweigerd heeft omdat het betaalvermogen van de opbieder hem niet hewezen
bleek en de ophieder aan een verzoek zekerheid te stellen geen gevolg gegeven
had;
Overwegende dat aanlegster tengevolge
van deze weigering van eerste verweerder, deze laatste geclagvaard heeft, dewelke. tot voor hen bindemlverklaring van
!let vonnis opgeroepen heeft tweecle verweerder alsmecle de genaamde .Plumier,
nm te horen zeggen clat eerste verweerder
het hem betekentle opl>Otl zonder titel noch
recht geweigercl had en om te horen verklaren dat, aangezien een opbocl binnen
de wettelijke termijn gedaan werd, de
toewijzing clie plaats gehad had enkel
vobrlopig kon wezen en dat er grond was
tot defini tieve toewijzing;
Overwegende dat, in strijd met wat het
middel verklaart, de door aanlegster ingestelcle vordering geen vordering tot nietigverklaring van de toewijzing van 13 januari 1954 is; dat nit het exploot van
rechtsingang blijkt dat zij tot doel heeft
te doen beslissen dat de weigering, door
eerste verweerder, het hem betekend
opbod te ontvangen zonder uitwerking is,
('n te doen vaststellen dat, vermits de
schorsende voorwaarde, omschreven in artikel !l2bis hetwelk in hoofdstuk III van
de wet van 15 augustus 1854 bij de wet
(1} Raadpl. verbr., 11 november 1841 (PAsrc.,
1841, I, 70}; Raad van State, 2 juni . 1950
(ibid., 1951, IV, 14} ; conflictenrechtbank in
Frankrijk, 20 maart 1943 (Sirey, 1945, III, 8} ;

P. DE VrsscHER, nota onder Raad van State,
2 juni 1950 (Rec. ju1·ispr. cb·oit administratif,
1950, biz. 216} ; LrET-VEAux, Revue administratit•e, 1951, biz. 50; WALINE, Tmite elementah·e
de droit administmtif, biz. 423; RoLLAND, De
l' opposabil~te des decisions administmtives,

van 5 maart 1951 ingevoegd wcrd, niet vervuld werd, de toewijzing niet definitief
is geworden en dat de procedure tot beslaglegging op onroerend goed overeenkomstig voormeld artikel 92bis moet vervolgd worden;
Overwegende dat zodanige eis ertoe
stre~t de gehele tenuitvoerlegging van het
vonnis waarbij het beslag geldig verklaard
wordt te vertragen, en van aard is om een
rechtstreekse en onmiddellijke invloed op
de afsluiting van cle procedure tot beslaglegging op onroerend goed te llebben; dat'
llij mitsdien een tusseneis in de zin van
artikel 55 van de wet op de gerechtelijke
uitwinning uitmaakt en de artikelen 70
en 71 van dezelfcle wet derhalve claarop
toepasselijk zijn;
Dat het miclclel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voor21iening·; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.
5 jannari 1956. - 1e kamer. ~ FoorzUtei', H. Wouters, eerste voorzitter. - Versla,q,qever, H. van Beirs. - Gelijlcluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Plei.ters,
HH. Van Leynseele en Delacroix.
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WET EN KONINKLIJK BESLUIT.
REGELMATIG GENOMEN EN ONDERTEKEND KONINKLIJK
BESLUIT.
GEEN
BINDENDE
KRACHT BI.J GEBREK AAN BEKENDMAKING. AmHNISTRATIE DIE NIE1'1'EMIN AAN PAR'l'ICULIEREN HE'!' VOORDEEL ER VAN VERZEKERT. - ·
GEEN SCHENDING YAN DE RECHTEN VAN DERDEN. GELDIGE 1'0EPASSING.

Een lconinlclij 7c beslu.it i'e.qelinatig geno. men en ondertelwnd zijnde geweest, lean
de adminisM·atie, hoewel dit besluit
bij gebi'Clc aan belcendmalcing geen bindende lcracht heeft, geldig het voordeel
er van aan pa1·ti01tlieren vei'Zekeren,
op voorwaa1·de d.at deze toepassing de
rechten van derden niet schendt; na e1·
aldtts toepassinu van gemaakt te hobben, mag de administratie de belanr!hebbenden niet beroven van de rechten
die zij httn heeft toegelcend (1}.
biz. 50; DE LAuBADERE, 'f',·aite elementai,·e de
rb·oit adrninistmtif, blz. 175; MALEZIEux, nota
onder Raad van State Frankrijk, 16 april 1943
(Sirey., 1943, III, 42, kol. 2}; nota's onder Raad
van State Frankrijk, 5 april 1946 (ibid., 1947,
III, 45, kol. 1} en 16 april 1948 (ibid., 1948,
III, 54, kol. 1} ; verge!. Raad van State Frankrijk, 26 1iovember 1954. (Dall. en Si.,.ey, 1955,
biz. 524} en nota van professor MoRANGE.

340Eerste zaalc.
(BELGISCH CO~iMISSARIAAT VOOR REPATRIERING,
T. MAILLAER'l' EN CONSORTEN,)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
vonnissen, op 9 februari 1955, in laatste
aanleg gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel;
Overwegende dut de in de zaken onder
nummers 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782,
1783, 1784 en 1785 ingeschreven voorzieningen gericht zijn tegen vonnissen
welke in dezelfde bewoordingen zijn verc
vat, en dezelfde middelen voorstellen; dat
er grand is om ze samen te voegen;
Overwegende clat bij een te Landen op
27 juni 1944 genomen en i11 Belgie regelmatig bekend gemaakte besluitwet het
Belgisch commissariaat voor repatriering
opgericht werd;
Overwegende dat artikel 8 van evengemelde besluitwet luidt : « de commissaris
werft het l)ersoneel van het commissariaat aan; het statuut van dit personeel
wordt bij koninklijk besluit geregelcl... ll;
Overwegende dat bij een cloor aanlegger in voor eensluidend gewaannerkt afschrift overgelegd besluit van de Regent
van 17 october 194±, het statuut van het
personeel van het commissariaat vastgesteld werd;
Overwegende dat artikel 4 van dit llesluit van de Regent voorschrijft dat de
bezoldiging van de leden van het personeel op dezelfde wijze als voor het rijkspersoneel, op grand van de op 10 mei 1940
vastgestelde wettelijke weddeschaal van
het Ministerie van arbeid en sociale voorzorg, bepaald word;
Dat het de gelijkstellingen in rang
vaststelt;
Dat het beslist dat, gezien het zuiver
kortstondig bestaan van het commissariaat, de grondslngwedden met 15 t. h.
verhoogd worden;
Dat het eraan toevoegt dat << de verhogings- en verlagingscoefficienten, cUe de
bezolcliging van het rijkspersoneel kunnen treffen, op die bezoldigingen toegepast worden ll;
Overwegende dat het besluit van de Regent van 17 october 1944, hetwelk regelmatig genomen en getekend wercl, niet in
het Staatsblad bekend gemaakt werd;
Overwegende dat een besluit van de
Regent van 20 juni 1946 het geldelijk statuut van het door cle Staat bezoldigd personeel vastgesteld heeft;
Overwegende dat verweerders, op grand
van artikel 4 van het besluit van 17 october 1944; betaling gevorderd hebben van
de verhoging van 15 t. h., berekend op de
bezoldiging welke, volgens de bij het

besluit van 20 juni 1946 bepaalde weddeschaal, toekomt aan de beambten waarmede zij gelijkgesteld waren;
Dat de rechter over de grand hun eis
toegewezen heeft;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 en 129 van
de Grondwet en 4 tot 6 van de wet van
18 april 1898, doordat het bestreden yonnis, om te beslissen dat verweerders recht
hadden op de sam welke zij als achterstallige wedde vorderden, in hoofdzaak
steunt op artikel 4 van het besluit van
de Regent van 17 october 1944, waarbij
aan het personeel van aanlegger een onzekerheidsbijslag van 15 t. h. toegekend
werd, dan wanneer, vermits het besluit
van de Regent van 17 october 1944, ofschoon al de burgers aanbelangend, niet
in het Staatsblad bekend gemaakt werd,
het van bindende kracht ontbloot is ·en
geen recht verleent dat tot grondslag van
een vordering in rechte zou kunnen dienen:
Overwegende dat, hoewel het besluit
van de Regent van 17 october 1944 geen
bindende kracht had, daar het in het
Staatsblad niet bekend gemaakt werd,
het evenwel wettelijk bestond, vermiE'l
het regelmatig genomen en ondertekeml
werd;
Overwegende dat aanlegger op geldige
wijze aan vei·weerders het voordeel van
de bepalingen van voormeld besluit kon
doen genieten door die bepalingen jegens
hen krachtens hun indienstneming toe te
passen, onder de bij het besluit ingevoerde voorwaarden en zonder dat deze toepassing de rechten van de derden
krenkte;
Overwegende dat ui.t de niet gecritiseerde vaststellingen van het vonnis
blijkt dat verweerders door het Commissariuat voor repatrHc;ring tot leden van
het personeel van het commissariaat benoemd werden; << dat de tekst van het llesluit van de Regent van 17 october 19±4
v66r hun indiensttreding te hunner kennis gebracht werd ll, en dat zij tot in 194.6
overeenkomstig dit besluit bezoldigcl zijn
geworden;
·
Overwegende rlat er niet gesteld is dat
de aldus genomen maatregel de rechten
van derden zou gekrenkt hebben;
Overwegende dat aanlegger in geen enkele wetsbepaling het recht vond om aan
verweerllers geheel of ten dele de rechten
te onthomleiJ. welke hun geldig waren toegekend geweest;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schencling van de artikelen 97 . van de
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burg·erlijk Wetboek, 8 van de besluitwet van
27 juni 1944 tot oprichting van een Bl:lgisch commissariaat voor repatrfering,

-3414 van het besluit van de Regent van
17 october 1944, 1, 24, 25 en 26 van het
besluit van de Regent van 20 juni 1946
houdende geldelijk statuut van het door
de Staat bezoldigd personeel, en 1 tot 6
van het besluit van de Regent van 20 juni
1946, houdende vaststelling van de coefficient en bepaling van het haardgeld en
de standplaatstoelage zoals bedoeld in de
artikelen 1 en 14 van het besluit van de
Regent del. 20 juni 19!6, houdende gelclelijk statuut van het clooi· de Staat llezolcligcl personeel, cloordat het bestreden
vonnis verklaart dat huidige aanlegger
geen reclen gegeven heeft tot staving van het door hem ingeroepen
middel, volgens hetwelk de besluiten van de Regent van 17 october 1944
en 20 juni 1946 onverenigbaar zijn, en
anderdeels beslist dat, hoewel het besluit
van de Regent van 20 juni 1946 niet
rechtstreeks op verweenlers toepasselijk
is, het hun onrechtstreeks ten goecle lwmt
vermits zij ertoe gerechtig·d zijn zich bij
wege van verwijzing te beroepen op de
verhoging die bij evengemeld besluit aan
het rijkspersoneel toegekend wercl en vermits zij bovendien nit kracht van hun
eigen statuut de 15 t. h. onzekerheiclsbijslag genieten; dan wanneer aanlegger er
bij conclusies zeer duidelijk op wees dat
de bewuste Regentsbesluiten onverenigbaar waren, waar het ene in het toekennen van een onzekerheidsbijslag voorzag en het andere het toekennen
van elke bij die bepalingen niet uitdrukkelijk toegekende vergoeding afkeunle,
ofwel niet ophief (miskenning van l!et
aan de akten te hechten geloof, en niet
beantwoorden van deze akten), zodat het
bestl;eden vonnis niet gelijktijdig op beide
aangehaalde besluiten van de Regent kon
steunen zonder daardoor beider bepalingen te miskennen, dan wanneer artikel 4
van het besluit van de Regent van 17 october 1944 aan aanleggers personeel weliswaar het recht verleent zich te beroepen
op de verhogings- of verlagingscoefficienten die de bezoldigingen van het rijkspersoneel konden treffen, zoals zij bij de
op 10 mei 1940 van kracht zijnde wetltleschalen bij het Ministerie van ar beicl en
sociale voorzorg vastgestelcl waren, doch
aan aanleggers personeel geenszins het
voordeel toekent van de bij de twee besluiten van de Regent van 20 juni 11J46
vastgestelcle nieuwe wedtleschalen :
Over het eerste ondenleel :
Overwegenf!e clat, in strijd met wat het
middel stelt, het vonnis niet enkel zegt
dat aanlegger geen reclen geeft tot staving van zijn stelling dat het besluit van
17 october 1944 en dat van 20 juni 1946
onverenigbaar zijn;
Dat het vonnis er aan toevoegt dat aanlegger de aandacbt erop vestigt clat « de

beambten van het commissariaat beter
dan de tijdelijke beambten zouclen bebandeld zijn »; dnt bet vervolgens de reden
opgeeft waarom deze overweging niet afdoende is;
Overwegende dat het vonnis, enerzijds,
door aldus aanleggers conclusies beknopt
samen te vatten, het daaraan te hechten
geloof niet gescbonclen heeft en, ze anderzijds passend beantwoord heeft;
Dat dit onderdeel van l1et middel in
feite niet opgaat;
Anngaande het tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 4 van het besluit van 17 october 1944, op grondslag
waarvan de leden van aanleggers personeel in dienst genomen werden, hun, zoals hiervoren gezegd, een verhoging van
15 t. h. toekent ten opzicbte van de rijksbeambten waarmede zij gelijkgesteld worden;
Dat het verduidelijkt clat, voor de berekening van hun bezoldiging, er rekening
met de op het rijkspersoneel toegepaste
verhogings- en verlngingscoefficienten zal
moeten worden gelwutlen;
'
Overwegencle dat voormeld artikel 4
daardoor gewild heeft dat, ingeval de bezoldiging van het rijkspersoneel verlwogd of verlaagd werd, het 15 t. h. percentage op bewuste verhoogde of verlaagde bezoldiging zou berekend worden,
zonder te onderscheiden oD welke wijze
de verhoging of de verlaging zou ingevoerd zijn·
Dnt het besluit van 17 october 1944 niet
bij de in het middel aangecluide bepalingen opgeheven worclt;
Dnt dit ontlerdeel van hct mtddel naar
recht faalt;
Over het derde midclel, afgeleid nit de
schending van de artikelcn 97 van tle
Grondwet, 8 van de besluitwet van
27 juni 1944 tot oprichting van een Belgisch commissariaat voor revatriering,
doorclat het bestreden vonnis, insgelijks
« de contractuele verhintenissen >> in beschouwing nemend welke ten opzichte van
verweerders bij hun inclienstneming door
aanlegger aangegann wenlen, en ofschoon uitdrukkelijk erop wijzentl tlat te
genen tijde tussen vartijen een akkoord
lJestaan heeft om de aanvankelijke overeenkomst te wijzigen, zomler de draagwijdte dier « contractuele verbintenissen » nacler te omsehrijn~n aan verweerder bet voorrkel toei;:ent van de wi.izigingen welke bij het besluit van de Regent van 20 juni 1946 nan het statuut van
het rijkspersopeel toegebraeht werclen,
dan •wanneer, naar luid van nrtikel 8 van
de besluitwet van 27 juni 1944, bet statuut van het personeel van het Belgiseh
commissariaat voor repatriering moet
worden << geregeld bij lwninklijk hesluit », zodat de rechter over de grond
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bepalen door naar << contractuele verbin~
tenissen >> te verwijzen, dan wanneer het
onmiskenbaar tegenstrijdig is, aan de
ene kant, vast te stellen dat een overeenkomst sedert haar ontstaan gener~
lei wijziging ondergaan heeft en, aan de
andere zijde, een eis in te willigen die
noodzakelijk in zich sluit dat die overeenkomst voorclat daarann een einde gemaakt werd regelmatig gewijzigd is ge"'orden :
Overwegende dat beide onderdelen van
het middel enkel opkomen tegen de subsidiaire grond van het bestreden vonnis
waarin de rechter over de grond deed
gelden dat, hoewel « het besluit van de
Regent van 17 october Hl44 niet geltlig
was, verweerder nochtans grond zou hebben om de te zijnen opzichte aangegane
contractuele verbintenissen in te roepen»;
Overwegende dat, aangezien de in het
antwoord op het eerste midclel nangehaalde vaststellingen van het vonnis, de uitgesproken veroordeling wettelijk rechtvaardigen, het derde middel bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, cle voorzieningen onder nummers 1777, 1778, 1779, 1780, 1781,
1782, 1783, 178! en 1785 samenvoegend, en
verweerster Lecorbesier machtigencl om
in rechte op te treden; verwerpt de voorzieningen; veroorueelt aanlegger tot de
kosten.
5 januari 1956. - 1" kamer. - Voorz'itter, H. Wouters, eerste voorzitter. - Ve1'slaggever, H. Piret. Gelijlcl·uidende
conclnsie, ·H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. Pleiters,

HH. Van Ryn en Struye.

Tweede zaal•.
{RET BELGISCH COMMISSARIAA'l' YOOR
REPATRIERING T. YAN HOYE EN CONSORTEN.)
ARREST.

HE'J' HOF; - Gelet op tle bestreden
vonnissen, op 29 maart 1955 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel;
Overwegende dat de in de onder nummers 1807, 1808, 1811 en 1812 ingeschreven
zaken ingestelde voorzieningen gericht
zijn tegen vonnissen welke in dezelfde
bewoordingen zijn vervat, en dezelfde
middelen voorstellen; dat er grond is om
ze samen te voegen;
Overwegende uat bij een te Louden op
27 juni 1944 genomen en in Belgie regel-

matig bekend gemaakte besluitwet, het
Belgisch commissariaat voor repatrH!ring
opgericht werd;
Overwegende dat artikel 8 van evengemeld besluitwet luidt : « de commissaris
werft het personeel van het commissariaat aan; het statuut van dit personeel
wordt bij koninklijk besluit geregelll ... »;
Overwegende dat, bij een door aanlegger in voor eensluidend gewnarmerkt ufschrift overgelegd besluit van cle Regent
van 17 october 1944, het statuut van l!et
personeel van het commissariaat vastgesteld werd;
Overwegende dat artikel 4 van dit besluit van de Regent voorschrijft dat de
bezoldiging van de leden van het personeel op dezelfde wijze als voor het rijkspersoneel hepaald wordt, op grond van de
op 10 mei 1940 van het Ministerie van
arbeicl en sociale voorzorg vastgestelde
wettelijke weddeschaal;
Dat het de gelijkstellingen in rang
vaststelt;
Dat het beslist dat, gezien het zuiver
kortstondig bestaan van het commissariaat, de gronclslagwedden met 15 t. h.
verhoogd worden;
Dat het eraan toevoegt dat «de verhogings- en verlagingscoefficH!nten, die de
bezoldiging van het rijkspersoneel kunnen treffen, op cleze bezoldigingen toegepast worden » ;
Overwegende dat het regelmatig genemen en getekend besluit van de Regent
van 17 october 1944 niet in het Staatsblad
bekend gemaakt ·werd;
Overwegende dat een besluit van de
Regent van 20 juni 1946 het geldelijk statuut van het door de Staat bezoldigd
personeel vastg;esteld heeft;
··
Overwegende dat verweerders, op grond
van artikel 4 van het besluit van 17 october 1944, betaling gevorderd hebben van
de verhoging van 15 t. h., berekend op de
bezoldiging· welke, volgens de bij het besluit van 20 juni 19!6 bepaalde weddeschaal, aan de beambten waarmede zij
gelijkgestelll waren toekomt;
Dat de rechter over de grond hun eis
toegewezen heeft;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 en 129 van
de Grondwet, 4 tot 6 van de wet van
18 april 1898, doordat het bcstreden vonnis, om te beslissen dat verweerders
recht hadden op de som welke zij als achterstallige wedde vorderden, in hoofllzaak steunt op artikel 4 van het besluit
van de Regent van 17 october 1944, waarbij aan het personeel van aanlegger een
onzekerheidsbijslag van 15 t. h. toegekencl
werd, dan wanneer, vermits het besluit
van de Regent van 17 october 1944, ofschoon al de burgers aanbelangend, niet
in het Staatsblad bekend gemaakt werd,
het van bindencle kracht ontbloot is en

-343geen recht verleent dat als grondslag voor
een vordering in rechte zou kunnen dienen:
Overwegende dat, hoewel bet besluit
van de Regent van 17 october 1944 geen
bindende kracht had, daar bet in het
Staatsblad niet bekend gemaakt werd,
het evenwel wettelijk bestond vermits
bet regelmatig genomen en ondertekend
werd;
Overwegende dat aanlegger op geldige
wijze aan verweerders bet voordeel van
de bepalingen van voormeld beslult kon
doen genieten door die bepalingen jegens
hen krachtens hun indienstneming onder
de bij bet besluit ingevoerde voorwaarden
toe te passen en zonder dat deze toepassing de rechten van de derden krenkte;
Overwegende dat uit de niet gecritiseerde vaststellingen van het vonnis
blijkt dat verweerders door bet Commissariaat voor repatriering tot leden van
bet personeel van het commissariaa t benoemd werden; << dat de tekst van het
besluit van de Regent van 17 october 1944
v66r hun indiensttreding te hunner kennis gebracht wenl )), en dat zij tot in 1946
overeenkomstig dit besluit bezoldigd zijn
geworden;
Overwegende dat er niet gesteld is dat
de aldus genomen maatregel de rechten
van derden zou gekrenkt hebben;
Overwegende dat aanlegger in geen enkele wetsbepaling het recht vond aan verweerders geheel of ten dele de rechten te
onthouden welke hij hun geldig toegekend had;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 8 van de besluitwet van
27 juni 1944 tot· oprichting van ·een Belgisch commissariaat voor repatriering, 4
van het besluit van de Regent van 17 october 1944, 1, 24, 25 en 26 van het besluit
van de Regent van 20 juni 1946 houdende
geldelijk statuut van het door de Staat
bezoldigd personeel, en 1 tot 6 van het
besluit van de Regent van 20 juni 19l6,
houdende vaststelling van de coefficient
en bepaling van het haardgeld en de
standplaatstoelage zoals bedoeld in de
artikelen 1 en 14 van het besluit van de
Regent del. 20 juni 1946, houdende geldelijk statuut van het door de Staat bezoldigd personeel, doordat het bestreden
vonnis verklaart dat « aangezien het besluit van 17 october 1944 voorgeschreven
heeft dat de bezoldiging van het personeel van het commissariaat op dezelfde
wijze als voor bet rijkspersoneel zou bepaald worden, onverminderd de verhoging van 15 t. h. waarvan zopas sprake
is geweest, gei:ntimeerden - verweerclers
Iuachtens die verwijzing wettjg aan-

spraak hebben lmnnen maken op het
voordeel van de bepalingen van het besluit van de Regent van 20 juni 1946
waarbij de wedden van het rijkspersoneel
verhoogd werden ll, en bovendien de mening uitdrukt « dat er geen tegenstrijdigheid schuilt in de gezamenlijke toepassing
van beide voordelen ll, dan wanneer, zoals
aanlegger het bij conclusies zeer -duidelijk ·aanvoerde, beide besluiten van de
Regent van 20 juni 1946 onverenigbaar
zijn, waar het ene in het toekennen van
een onzekerheidsbijslag voorziet, en het
andere het toekennen van elke bij die
bepalingen niet uitdrukkelijk toegekende
vergoeding afkeurt, zo niet opheft, zoda t het bestreden vonnis niet gelijktijdig
op beide aangehaalde besluiten van de
Regent kon steunen zonder juist daardoor beicle bepalingen te miskennen, dan
wanneer artikel 4 van het besluit van de
Regent van 17 october 1944 aan aanleggel'S personeel weliswaar het recht verleent zich te beroepen op de verhogingsof verlagingscoefficienten die de bezoldigingen van het rijkspersoneel konden
treffen, zoals zij bij de op 10 mei 1940 van
kracht zijnde weddeschalen bij het Ministerie van arbeid en sociale voorzorg vastgesteld waren, doch aan aanleggers personeel geenszins het voordeel van de bij
de twee besluiten van de Regent van
20 juni 1946 vastgestelde nieuwe weddeschalen toekent :
Over het eerste ondertleel :
Overwegende dat, zoals de rechter over
de grond het terecht beslist, de gezamenlijke toepassing van de in het besluit van
20 juni 1946 toegekende bezoldigingen en
van de aan aanleggers personeel bij artikel 4 van het besluit van 17 october 1944
toegekende verhoging van 15 t. h. geen
tegenstrijdigheid in zich sluit;
Dat immers artikel 4 van het besluit
van 17 october 1944 naar de bezoldiging
van bet rijkspersoneel verwijst, zonder
het verlenen van de verhoging van het
handha ven van bijzondere bijslagen ten
voordele van de tijde lijke beambten te
doen afhangen;
Dat aanleggers beambten bijgevolg het
voordeel van de onzekerheidsbijslag behielden welke hun toegekend was gewor<len en welke op de wedtlen van de rijksbeambten met overeenstemmende rang
diende te worden berekend;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat voormeld artikel 4
verduidelijkt dat, voor-de berekening van
de bezoldiging van. de leden van aanleggers personeel, er met de op het rijks}Jersoneel toegepaste verhogings- en verlagingscoefficienten rekening zal moeten gE'houden worden;
Overwegende dat voormeld artikel 4

-344clam·door gewild lweft dat, ingeval de bezoldiging van het rijkspersoneel verhoogd
of verlaagd werd, het 15 t. h. percentage
op bewuste verhoogde of verlaagde bezolcliging zou berekend worden, zonder te
onderscheiden op welke wijze de verhog'ing of de verlaging zou ingevoerd zijn;
Dat beide onderdelen van het middel
naar recht falen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 8 van de besluitwet van
27 juni 1944 tot oprichting van een Belg·isch commissariaat voor repatrHlring,
lloordat het bestreden vonnis overweegt
clat verweerders zich in elk geval op de te
lmnnen opzichte aangegane contractuele
verbintenissen zouden kunnen beroepen,
dan wanneer, naar luid van artikel 8 van
cle besluitwet nm 27 juni 1944, het statuut van het personeel van het Belgisch
commissariaat voor repatriering moet
worden « geregeld bij koninklijk besluit )), zodat de rechter over de grond
het statuut van dat personeel niet kou
hepalen door naar « contractuele verbintenissen J) te verwijzen, dan wanneer, zoals
aanlegger het in zijn conclusies deed gelden, verweerders op het gebied der nit
overeenkomst
ontstane
verhoudingen,
« van de toestemming van de vereffenaars
van !let commissariaat geen splitsing
mochten eisen, en !let voordeel van de op
grondslag van !let besluit van 20 juni 1946
vastgestelde bezoldiging aanvaarden, zonder de voorwaarde te aanvaarden waarvan de toestemming der vereffenaars afhankelijk was, zijnde de afschaffing van
cle verhoging· van 15 t. h. wegens onzekerheid der bediening )) :
Overwegende dat de beide onderdelen
van het middel enkel opkomen tegen de
subsidiaire grond van !let bestreden vonnis waarin de rechter over de grond deed
gelden dat, hoewel « ht>t besluit van de
Regent van 17 october 1944 niet gelclig
was, verweerder nochtans grond zou hebllen om de te zijnen opzichte aangegane
contractuele verbintenissen in te roeven )) ;
Overwegende <lat, aangezien de in !let
antwoorcl op het eerste rniddel aangehaal<le vaststellingen van het vonnis cle uitgesproken veroordeling wettelijk rechtvaardigen, !let denle middel bij gebrek
a an belang niet ontvankelijk is;
Om die redenen, voegt cle voorzienin(1) Raadpl. verbr., 20 maarl 1953 (An.
T'erbr., 1953, blz. 492, en de referenties aang<>haalcl in de nota 1); verge!. verbr., 10 mei
1955 (.tirr. Yerbr., 1955, blz. 751; B1tll. en
PASIC., 1955, I, 991).
(2) Nopens de verplichting voor de laslhebber, die zich in zaken van clirecte belastingen

gen, onder mnnmers 1801, 1808, 1811 -en
1812 samen, verwerpt ze en veroordeelt
aanlegger tot de kosten.
5 januari 1956. - 1e kamer. ~ Voo1·zitte1', H. Wouters, eerste voorzitter. -Vel·slaggever, H. Pil·et. - Geliikltticlenae
concl·usie, H. Raoul Hayoit cle 'i'ermicourt, procureur-generaal.
Pleiter,
H. VanRyn.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN OM ZICH TE
VOORZIEN. ZAICEN VAN DIREC'l'E BELAS'l'INGEN. SAMENWERKENDE VENNOO'l'SCHAP. VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN PERSOON DIE
NIET BEWIJST HET WETTELIJK OF STA'fUTAIR
ORGAAN VAN DE YENNOOTSCHAP 'l'E ZIJN OF
VAN Drr ,ORGAAN DE BIJZONDERE LASTGEVING
ONTVANGEN TE HEBBEN 0)-I DE VOORZIENING
IN TE S'l'ELLEN. VoonziENING NIE'r oNTYANKELI.JK.

I 8 niet ont'Uanlcelij k, in zalcen vnn ll·irecte
belastinyen, ae voorzieniny inyestelll
aoor een samenwerkenae vennootschap,
ve1·te_qenwoo!·cligll aoo1· een persoon clie
niet bewijst het wettelijlc ot statutai-r
or_qaan vnn ae vennootschap te zijn aat
bevoegll ·is om nnmens aeze in rechte
op te t1·eaen, of van ait m·uaan ae bijzonaere lastyeving te hebben ontvanuen om ae vom·zienin[f 1:n te stellen (1) (2).
(SAMENWERKENDE YENNOOTSCHAP « LES 'l'AVERNES BELGES l), T. BELGISCHE STAAT, MINIS'fER. VAN FINANCIEN.)
ARRE;S'l'.

HE'l' HOF; - Gelet op llet bestreden
arrest, op 14 mei 1954 gewezPn door llet
Hof van beroep te Brussel;
Over de ontvankelijklleicl van de voorziening :

Overwegen<le da t !let verzoekscllrift gesteld is ten name van de aanleggende samenwerkemle vennootscllap (( vertegenwoordigcl door de Heei· Fram;ois Allard )),
Pn cloor deze getekencl is;
in verbreking voorziet, van een bijzondere lastgeving voorzien te zijn, raadpl. verbr., 31 januari 1938 (Bull. en PASIC., 1938, I, 25); 11 januari 1955 (An·. r erb1·., 1955, blz. 352; Bull.
en PAsrc., 1955, I, '178) en 22 februari 1955
(Bull. en PASIC., 1955, I, 683).

Dat zij ten verzoeke vm1 aanlegster,
vertegenwoordigd door voormelde Allard,
betekend wenl en ter griflie van het hof
van beroep door een zekere juffrouw Maris, krachtens een insgelijks door hem
afgeleverde volmacht, nedergelegd wenl;
Overwegende dat nocll uit het bestreden
arrest, noch uit enig tot staving van de
voorziening overgelegd stulr, blijkt da t
voormelde Allard het wettelijk of statutair orgaan van de vennootschap is, en
da t hij bevoegd is om namens <leze in
rechte op te treden, of dat dit orgaan
hem de bijzondere lastgeving om tle vom·ziening in te stellen 11ou verleend hebben;
Overwegende dat de vormen welke dienen te worden nagekomen om ter 11ake
van directe belastingen voorziening in verhreking in te stellen, op straffe van verval
voorgeschreven zijn bij artikel 1 van de
wet van 23 juli 1953, in zover het omler'meer artikel 14 van de wet van 6 septPmber 1895 venangen !1eeft ;
Dat, aangezien er geen stuk overgelegcl
is waarbij Allard gemachtigd wordt om
de voorziening in te stellen, deze niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.

6 januari 1956. -· 1° kamer. - TToorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - TTe·rslaggeve1·, H. Louveaux. - Gelijkl·nidende conclus-ie, H. R.
Delange, aclvocaat-generaal. - Pleitcrs,
HH. Verhelst (van cle Ralie van beroep
te Brusseli en Van Leynseele.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - ZAKEN VAN DIREC1'E BELASTINGEN. - CONCLUSIES, - AANSPRAAK
VREEMD AAN HE'l' GESCHIL. GEEN \'ERPLICH'l'ING DIE TE BEAN'l'WOORDEN.
2°

INKOMS'l'ENBELAS'l'INGEN.
BELAS'fiNG OP DE BEDRIJFSlNKOMS1'EN.
GEMEF;NSCHAPPELI.JK BEDRI,JF,
FEI'l'ELIJK BEDRIJF. FEI'l'ELIJKE ELEMEN'l'EN
WAARUI'l' HE'l' VOOR'l'VLOEI1'. - SOUVEREINE
BEOORDELING VAN DE RECHTER OVER DE
GROND.

(1) Verbr., 24 maart 1949 (Arr. Ferbr., 1949,
biz. 196).
(2) Verbr., 21 september 1954 (AlT. Yerbr.,
1955, biz. 23; Bttll. en PASIC., 1955, I, 32).
(3) Verbr., l maart 1955 (An·. Verbr., 1955,
biz. 557; Bull. en PASlC., 1955, I, 721); 29 maart

3°

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELAS'l'ING. - Qp HE'l' KOHlER BRENGEN VAN DE BELAS'l'ING. - TEHMIJN.

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN TEN KOHIERE BRENGEN. - 011',JUIS'l' GEVES'l'IGDE AANSLAG. - AANSLAG DIE
BINNEN DE VOOR HE'l' 'l'EN KOHIERE BRENGE:-1
VAN DE BELAS'l'ING VAS'l'GESTELDE
RAN VERBE'l'ERD ''!ORDEN.

TERMI.JNE~

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN TEN KOIIIERE BHENGEN, - 0XJUIS'l' GEVES'l'IGDE AANSLAG. - NIEUWE AAliSLAG IN DE VOOR RET 'l'EN KOHIERE BRENGEN
VAN DE BELAS'l'ING VAS'l'GESTELDE GEWONE 'l'ERMIJNEN GEVES'l'IGD EN WAARBI.J DE BEGANE VERGISSING VERBETERD WORD'l'. - NIEUWE AAN-

SLAG NIETIG 'YEGENS EEN GEBREK IN DE YOUM:.
SUBSIDIAillE AANSLAG- DlE YEHBE'l'EHJNG VAX

DEZELFDE VERGISSING BEI'A'l'. SUBSIDIAIRE AANSLAG.

"\VE'l''l'ELIJKE

1 o De recll tor is er niet toe gehouden
een in conclusies voo·rgebrachte annsprank te becmtwoon/.en, cUe aan het
hem ondenvorpen geschU -ureemd is (1).

2° De 1·echter over de r;roncl beoo1·deelt
so·uverei·n de drangwi}dte en de bewijskracht -uan de fe'iteli)ke omstand·igheclen, waanrU het het bewi)s rtfleiclt, dat
twee gez1tsters hun handel in gemcenschappelijlce
bedr-ijvigh eicl
?titoefcnen (2). (Samengeschakelde wetten, artikel 27, par. 3.)

3° De ewtrabelnsUng mag 'in een of rnecrdere malen tot 31 dece·m.ber 1954 gevestigrl worden (3). (Wet nm 16 october
1945, art. 15.)
4° Gedurende ,ze •roar het ten l<oll ierc
b1·engen vnn de belnsti.ng utstgestelcle
gewone termi)n is de ndministratie er
toe gerechtigd de door hfta1· bi:i het vcstigen van de eerste acmslag begane rergissingen te verbeteren (4).

5° Het hof vnn l!eroep, ·wnctrl!·ij ecn beroep ter;en cle beslissing um de dircctmw der l!elastingen a.a.nhang·i.g ·is gemaalct, mag de 1vettelijkheicl aannemen
1Jan een su.11sidiah·e futnslag, die de
verl!etering be-unt van een bij de ee1·ste
aa.nslng begnne mnteriiJle ·uergiss·ing die
1·eeds vcrbete1·d wercl door een nie·uwe
in cle gewone tenwi)n gevestigde en voor
het ten lcoh·iere b1·en,qen vnn de belasting vnstgestelcle annsln,q, doch clie weyens een yebrek in de vornt ven1oietiyd
wenl. (Samengeschakelcle wetten, a.rtikel 7-!bis, al. 2 en volgende.)
1955 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 837); 4 november
1955 (supra, biz. 171; Bull. en PAsrc., 195(;, I,
213).
(4) Verbr., 1 maart 1955 (Arr. Ferbr., 1955,
biz. 557; Bull. en PAsrc., 1955, I, 721).

346(PASQUIER, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 april 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van artikel 97 van de Grandwet, doordnt het bestreden arrest de conclusies van aanlegsters niet beantwoord
heeft, waarbij deze verzochten dat hun
akte van de door de administratie toegestane ontlnsti.ngen zou gegeven worden,
waardoor het punt in het onzekere gelaten
wordt of het arrest de verzochte ontlastingen niet verleent omdat zij niet gegrond waren, ofwel omdat zij niet door
de administratie voorgesteld waren, en·
doordat _het hoogste gerechtshof dienvolgens belet wordt zijn toezicht uit te oefenen :
OverwegeiHle da t de in bet mid del bedoelde passus tler conclusies ertoe strekte
dat ·het hof van beroep aan aanlegsters
akte zou g·eyeu >an de ontlastiugen welke
de administratie hun zou toegestaan hebben wegens een te veel geheven bedrag op
aanslagen die v66r de aan het hof tot onderzoek voorgelegde aanslagen gevestigd
waren·
Ovet:wegende dat het hof geen antwoord
behoefde te verstrekken op conclusies over
een aan het geschil vreemd punt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over bet tweede. micldel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 27 van de samengeschakelde wetten betreffencle cle inkomstenbelastingen, 1319 van bet Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grondwet,
!loordat het bestreden arrest vaststelt dat
de jnffrouwen Marguerite en Helene Pasqnier, cUe samen wonen en Ieven, de betwiste koophandel in gemeenschap drijven, dan wanneer uit hun conclnsies blijkt
dat, volgens vaststellingen die bet bestre!len arrest uiet onjuist verklaart, elke
lnmner over een 11ersoonlijke bankrekening· heschikte, en dat, anderdeels, het
getuigschrift van 26 februari 1246 van ePn
gpnaamde Schoumaker bewees dat zowel
cle juffrouwen Pasquier als hun moeder
over een onclerscheiden en gei'ndividualiseerd bezit beschikten :
Qverweg·ende rlat het hof van beroep
crop wijst dat uit bet onderzoek van cle
stukken der zaak blijkt dat de ·bloemenhamlel, die aanvankelijk door dame Falmagne gedreyen was, door deze overgedragen wercl aan haar twee dochters die,
samen wonend en leveml, seclertdien die
handel in gemeenschaD drijven; dat zij
de aangiften in de gewone belastingen

over de dienstjaren 1944 en 1945 en in de
extrabelasting gezamenlijk ingediend heb~n;
.
Overwegende dat het hof van beroep
sou>erein de draagwijdte en de bewijskracht . beoordeelt van de feitelijke omstandigheden waaruit het het bewijs afleidt dat, in strijd met de feiteli.ike beweringen van aanlegsters, dezen zich in feite
steeds gedragen hebben als personen cUe
hun handel in gemeenschap drijven, en de
wlnsten van hun gemeenschappelijke bedrijvigheid onverdeeld verwerven;
Overwege1ide dat het hof van beroep,
door om de redenen cUe het aangeeft te
beslissen dat ter zake de exploitatie in
gemeenschap gedreven wordt, impliciet
maar zon_der dnbbelzinnigheid de do.or
aanlegsters ingeroepen feitelijke omstancligheden als van bewijskracht ontbloot of
nlet ter zake dienend verwerpt;
Overwegende dat het middel niet aandnidt hoe het bestreclen arrest artikel1319
van het Bnrgerlijk Wetboek zou geschonden hebben;
Overwegende dat bet middel niet kan
aangenomen worden;
Over het clerde middel, afgeleid nit cle
schencling van de artikelen 15 van de wet
van 16 october 1945, 1319 van het Bnrgerlijk Wetboek, en, voor zoveel als nodig,
van artikel 74bis van cle samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doorclat het bestreden arrest verklaart dat de subsidiaire aanslag in fle
extrabelasting niet door midclel van de
vermoeclens van de wet van 16 october
1945 gevestigd wercl, dan wanneer nit de
tekst zelf van voormelde aanslag blijkt
clat deze op bedoeld ;:ermoeden rust, en
clat, op straffe van de aan de akten te
hechten bewijskracht te schenden, het
niet moge]ijk voorkomt te verklaren, zoals het bestreden arrest het doet, da t de belastbare grondslag bij toepassing van
de bepalingen van artikel 55, paragraaf 1,
4°, van de samengeschakelde wetten bepaald WE'rd :
Overwegen(}e clat het verzoekschrift van
2 april 1951, clat van de administratie uitging en ertoe strekte, tot tenuitvoerlegging van het arrest van het hof van beroep, de in artikel 74bis der samengeschakelcle wetten bedoelcle subsicliaire aanslagen te Iaten invorderbaar maken, luidt
dat die aanslage.u « op clezelfcle gronclslagen rusten ll als die welke bij de beslissing van cle directeur van 29 december
1949 vastgesteld werden ;
Ovcrvi'egende clat !let hof van beroep uit
cle bewoordingen van het bericht van wijzig·ing, clat op 12 september 1950 aan aanlegsters gezonden werd, afleiclt dat de belastbare grondslag van de subsidiaire aanslag in de extrabelasting door middel van·
de in artikel 55, paragraaf 1, cler samcn-

geschakelde wetten omschreven indicii~n
bepaald werd, en dat de in acht genomen
indicien << alle gegevens zijn die een hogere graad van welstand dan uit de aangegeven inkomsten blijkt aan het licht
kunnen brengen >>;
Overwegende dat deze uitlegging niet
met de bewoordingen van voormeld verzoekschrift onverenigbaar is; dat immers
de administratie, door in 1949 vastgestelde grondslag, de belastbare grondslag kon
bedoelen en niet de wijze van bepaling er
va.n;
Dat het mid del in feite niet opgaat;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 74bis van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest !1et verlleteren van een materiele
vergissing ten belope van 216.000 frank
in de aanvankeli.jke berekening van de
extrabelasting door middel van een .op
grond van artikel 74bis op het kohier gebrachte subsidiaire aanslag toegestaan
heeft, dan wanneer bedoelde subsidiaire
aanslag enkel kan gevestigd worden ingeval een aanslag nietig verklaard werd
omdat hij niet overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzomlering van een regel betreffende de verjaring, gevestigd
werd:
Overwegende dat uit <le bij de voorziening ge.voegde procedure blijkt dat de materiele vergissing, welke de voorziening
doet gelden, ter gelegenheid van de wijziging van de aangifte van aanlegsters in
1949 verbeterd werd;
Overwegende dat de gewone termijn tot
aanslag in de extrabelasting tot 31 december 1954 loopt, . en dat de administratie
binnen de gewone aanslagtermijn gerechtigd is om de door haar bij het vestigen
van. de belasting· begane vergissingen te
verbeteren, welke belasting trouwens,
naar luid van artikel 15 van de wet van
16 october 1945, in eenmaal of in verschilIend~ malen mag gevestigd worden;
Overwegende dat, vermits <le in 1949
gevestigde aanslagen wegens vormgellrek
nietig verklaard waren, het hof van beroep de subsidiaire aanslagen terecht als
wettelijk kon aanzlen, naardien die aanslagen op dezelfcle elementen als de vernietigde aanslagen gevestigd werden;
Waaruit volgt dat de materiele vergissing door de snbsidinire aanslag slechts
verbeterd werd in de mate dat deze reeds
door een vroegere, maar nietige' aanslag
verbeterd was ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegsters tot de kosten.
6 januari 1956. -

1" kamer. -

Voorzit-

tet·, H. de Clippele, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. - Gelijlcl~tidende conclusie, H. R.
Delange, advocaat-generaal. - Pleiter,
H. Van Leynseele.
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DEELNEJVIING .A.AN EEN lVIISD.AAD.
- .AANRANDING DER EERBAARHEID ME'l' BEHULP
VAN GEWELD OF BEDREHUNGEN. - BEDREIGINGEN DOOR BEKLAAGDE ZOWEL TEGENOVER HE'l'
SLACHTOFFER VAN DE AANRANDING ALS 'l'EGEN0\'ER DE DADER VAN DEZE LAATSTE UITGEOEFEND. BEKLAAGDE DIE RECHTSTREEKS TOT
DE UITVOERING VAN HE1' MISDRIJF HEEFT MEDEGEWERKT EN ERTOE HEEFT AANGEZET.

2°

REDENEN V .AN DE VONNISSEN EN
.ARRESTEN. STRAFZAKEN. BESLISSING VAN VEROORDELING. REDENEN DIE
NIE'l' TOELATEN NA 'l'E GAAN OF RET FElT UI'l'
HOOFDE WAARVAN AANLEGGER VEROORDEELD
WERD IN DE FElTEN YAN DE YERVOLGING BEGREPEN IS. BESLISSING NIET WETTELIJK
GEMOTIVEERD.

1 o De beklactgde, clie beclreigingen heett
~/iitgeoefend

zowel tegenover het slachtoffer van een aam·anding det· eerbaarheid, om het te dtvingen deze te ondet·uaan, als tegenover de dader van de
aanmnding, om hem te dtvingen deze
te plegen, heett tegelijkertijd rechtst1·eeks tot de ltitvoering van het misdrijf 'lttedegmoe1·1ct en rechtstreeks door
bedreigingen tot clit rnisdrijf aanye.'?!et.

2° Is niet wetteli:i 1c _qemoNveerd de beslissing van reroO'I'deling waarvan de
redenen niet toelaten na te gaan of het
feit, uit hoofde waarvan de belclaagde
vemo-rdeeld we1·d, in de teiten die aan
de ren;olgin,q ten rJrondslag lagen be- grepen was.
(l•'LAMEN'l' EN CONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 maart 1955 gewezen <loor
het Hof van beroep te Brussel;
I. Over de voorzieningen van
en van Willemnrt :

Lh~nard

Over het enig niiddel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 9 en 97 van
de Grondwet, 66, lid 2 en 4, 372, 373,
lid 1 en 2, en 377 van het Strafwetboek,
-doordat het bestreden arrest, na vastgesteld te helJ!Jen dat, afgezien van « <le
hierboven onder I, A, bewezen ver-

------------ - - -------------
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persoonlijk door de beklaag<len gepleeg- wanbedrijf uitmaakt, en clan wanneer,
<le aanrandingen) ll, dit wil zeggen de ten ter zake, volgens de vaststellingen van
laste van de genaamden S ... en B ... be- het arrest, de door de slachtoffers gewezen verklaarde telastleggingen, en af- pleegde feiten materieel geen misdrijf
gezien van << de als bewezen aang·eziene uitmaakten, naardien geen strafwet
telastlegging, tegen C... s·ub II, A, lo, straffen stelt op de aanrandingen van de
(aanrandingen gepleegd als mededader) ll eerbaarheitl, clie op minderjarigen oucler
in de in licl 3 van artikel 66 van het dan zestien jaar gepleeg<l worden, wanStrafwetboek omschreven omstandigheden neer de materiele dacler van de aanran«de andere telastleggingen ll - dit wil cling nocll geweld op het slachoffer pleegt,
zeggen die onder meer tegen Willemart noch van bedreigingen gebruik maakt,
en Lienard als bewezen beschouwd welke cloordat het arrest derhalve een feit dat
het hof voor vaststaande heeft gehouden in de Strafwet niet omschreven is als
« materieel niet door de beklaagden zijn misdrijf aangemerkt heeft, en de artikegepleegcl geworden, maar clat clezen ervan len 9 van cle Gronclwet en 66, lid 2 en 4,
overtuigcl zijn, door bedreigingen en van het Strafwetboek geschonden heeft,
machtsmisbruik, rechtstreeks tot de mis- door van het wettelijk begrip der deelnedrijven aangezet te hebben ll, dit 'wil zeg- ming een zo verruimencle uitlegging te
gen aan de mis~rijven deelgenomen te verstrekken dat zij met het begrip der
hebben in de in lid 4 van artikel 66 van uitvoering verward is :
het Strafwetboek omschreven omstandigOverwegende dat tot het bestaan van
heden,- en na vastgestelcl te hebben « clat de in artikel 373 van het Strafwetboek
het bewezen is ll clat het de minderjarigen omschreven aanrancling van de eerbaarzijn - die niet in beschuldiging gesteld heid als wettelijk vereiste nodig zijn het
waren, - << welke materieel de .daclen, plegen van geweld of het gebruik maken
die aanrandingen van de eerbaarheid op- van beclreigingen tegenover het slachtofleverden, verricht hebben ll, - en dat de fer;
« zedelijke geweldpleging·, zonder welke
Overwegende dat bewust misdrijf niet
een eenvoudig mondeling bevel krachteloos zou gebleven zijn, van de lleklaagden als niet bestaande wegens llet ontbreken
nitging ll - en dat de « bedreigingen wel- van clat llestandcleel is te beschouwen,
ke het hof van beroep als het misdrijf wanneer het vaststaat clat de daad waarzelf opleverend beschouwcl heeft, tegelijk door de eerbaarheid aangerand wenl
het element van rechtstreekse aanzetting slechts door de dader gepleegd en door
in hoofde van cle beklaagden uitmaakt ll, het slachtoffer onderg·aan werd onder de
beslist dat men aan de wet « iets zou toe- in artikel 483 van het Strafwetlloek omvoegen ll indien men, zoals een der be- scllreven licllamelijke of zedelijke <lwang,
klaagclen bet pleitte, « zou laten gelclen welke op allebei uitg-eoefend wordt door
clat de door de slachtoffers materieel het- een derde die, zocloende, tegelijkertijll
zij op zicll zelf, lletzij op andere minder- rech tstreeks tot da t misclrijf aangezet en
jarigen gepleegde claden llet werden zon- rechtsreeks tot de uitvoerlng ervan mededer geweld noch bedreigingen vanwege gewerkt heeft;
voormelcle slaclltoffers, en clat de beklaagOverwegende dat uit de souvereine
den n1itsclien niet zouden lmnnen over- vaststellingen van het bestreden arrest
tuigd worden van cleelneming ann het in lllijkt clat de in !le telastleggingen omartikcl 37B, paragraaf 2, omschreven mis- schreven eerbaarheid aanrandende daden
drijf, waaraan een wezenlijk element zou slechts door de claclers g·epleegd en 'door
ontllrrlwn )), om de reclen dat de wet de slachtoffers on<lergaan werden onder
« geens:dns oplegt dat alle voorwaarden · de in artikel 483 van bet Strafwetboek
vom: llet misdrijf bi:i de materiele dader llepaalde zedelijke <lwang, welke op de
ervan verenigd zouden wezen, dat het vol- enen en op de anderen door aanleggers
staat clat zij het zijrt in hoofcle van een uitgeoefend wercl, dat dezen mitsclien
schuldige door zelfstanclige deelneming ll, rechtstreeks, tegelijkertijd tot de uitvoeen bijgevolg a;mleggers « aan de in telast- ring van de misdrijven medegewerkt en
legging II, A, 1°, omscllreven misdrijven door bedreigingen daartoe aangezet hellmet de vorenaangeduide verzwarende om- ben;
stancliglleid schulclig verklaart ll, en « hen
Dat het mtddel niet gegrond is;
nit clien hoofde elk tot een enige straf
En overwegende dat de substantii:\le of
van zes maanden gevangenis en 50 frank
gelclboete veroorcleelt ll, clan wanneer er op straf van nietigheid voorgeschreven
geen strafbare deelneming, naar de zin rechtsvormen werden nageleefd en dat de
van lid 4 van artikel 66 van het Straf- beslissing overeenkomstig de wet is;
wetlloek, plaats heeft wanneer de deelII. Ovkr de voorziening van Gousset,
neming geen verband houdt met een feit beklaagde : ... (Zonde1· belnng) ;
dat de strafwet als misdaad of wanbeIII. Over de voorziening van Flamant :
drijf omschrijft, met andere woonlen met
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... (Zonde1· belang);

IV. Over de voorziening van Ewbank :
Over het middel; afgeleid nit de scherrding van de artikelen 9 en 97 van de
Grondwet 385 en 386 van het Strafwetboek, 128; 130, 182 en 191 van het Wetboek van strafvordering, 1319 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden .arrest aanlegger schuldig verklaart « aan het s1tb II, B, omschreven
misdrijf ll (te Bergen gepleegde openba~e
schennissen van de zeden), en « hem mt
<lien hoofde tot een straf van twee maand
gevangenis en 50 frank geldboete veroordeelt ll, om de reden dat «Ewbank door
de getuige (Lux) op bepaalde en nauwkeurige wijze ervan beschuldigd is gewaterd te hebben op een groentje dat op
zijn lmieen v66r hem zat; dat de vage
ontkenningen welke hij tegen die getuigenis heeft u~tgebracht niet in aanmerking kunnen komen ll, dan wanneer aanlegger vervolgd was wijl hij « in het openbaar de zeden g-eschonden ha<;l door handelingen welke de eerbaarheid kwets~:r;,
met de omstandigheid dat het wanbednJf
gepleegd werd tegenover Ad~lson D ... ,
Paul L ... , Claude D... en Gerard B ... ,
minderjarigen die op het tijdstip van de
feiten meer dan zestien volle jaren oud
waren ... ll, en dan wanneer uit de verklaring welke ter openbare terechtzitting
van 13 october 1954 door de getuige Leopold Lux afgelegd werd blijkt dat deze
zich cc bij de toonbank bevond toen de
ontgroening plaats had ll, en dat hij
<< zich niets herinnert ll, doordat het bestreden arrest, te meer daar aanlegger in
verbreking de getuigenis betwistte waarOP het arrest steunt, aanlegger niet mocht
veroordelen zonder aan te duiden tegenover welke minderjarige de daad gepleegd werd; dat, vermits het zulks niet
gedaan heeft, het bestreflen arr~~t. h~t
Hof van verbreking in de onmogellJkherd
gesteld heeft na te gaan of aanlegger niet
veroordeeld geworden is wegens een feit
dat niet begrepen was in de feiten welke
aan &~ vervolging ten grondslag lagen;
dat het bestreden arrest, door in zijn motieven erop te wijzen dat aanlegger <<door
de getuige Lux op bepaalde en nauwkeurige wijze beschuldigd ll wer?, zonder te
verduidelijken welke verklarmg het daar
betrof, het geloof geschonden heeft hetwelk aan de door die getuige ter terechtzitting van 13 october 1954 gedane verklaring dient te worden gehecht en in elk geval het hof in de onmogelijkheid gesteld
heeft zijn toezicht uit te oefpnen :
Overwegende dat, naar luid van de. beschikking van verwijzing, aanlegger drende terecht te staan wegens de telastlegging van te Bergen, Oll G· noveml>er 1950,
in het openbaar de zellen gescllomlen te

hebben door handelingen welke de eerbaarheid kwetsen, met de omstandigheid
dat het wanbedrijf gepleegd werd tegenover Adelson D ... , Paul L ... , Claude D ...
en Gerard B ... , minderjarigen die op het
tijdstip der feiten meer dan zestien jaar
oud waren (telastlegging II, B) ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
ten aanzien van deze telastlegging, in
zijn motieven enkel erop wijst dat « Ewbank door de getuige (Lux) op nauwkeurige wijze ervan beschuldigd werd gewaterd te hebben op een groentje dat
v66r hem op de knieen zat, dat de vage
ontkenningen welke hij tegen die getuigenis heeft uitgebracht niet in aanmerking kunnen komen )} ;
Overwegende dat het arrest in zijn dispositief cc Ewbank aan het sub II, B, omschreven misdrijf schuldig verklaart )}, en
hem uit dien hoofde tot twee maand gevangenis en 50 .frank geldboete veroordeelt;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat waar het aanlegger
schuldig verklaart ' aan de telastlegging
II, B, waarin bij name de minderjarigen
vermeld waren tegenover welke de schennissen van de zeden gepleegd werden, dan
wanneer het in zijn motieven enkel wijst
op het feit « op een groentje gewaterd te
hebben )), zonder vast te stellen dat dat
« groentje )) een der vier in de telastlegging aangeduide minderjarigen was, het
bestreden arrest het hof in de onmogelijkheid stelt nn te gaan of aanlegger niet
veroordeeld werd nit hoofde van een feit
dat niet begrepen was in de feiten welke
aan de vervolging ten grondslag lagen;
Dat het mid del gegrond is;
Om die redenen, uitspraak doende over
de voorzii:mingen van Ewbank, verbreekt
llet bestreden arrest. in zover het over
de tegen aanlegger ,;oorgebracllte telastlegging II, B, beslist en hem tot drie
tiende van de op beide gedingen gevallen
kosten veroordeelt; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Luik; zegt dat de kosten in verband met
die voorziening ten laste van de Staat
zijn; en uitspraak doende over de andere
voorzieningen, verwerpt ze en veroordeelt
aanleggers tot de kosten in verband met
hun voorzieningen.
9 januari 1956. -

2" kamer. -

zitter, H. Fettweis, voorzitter. -
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slnqgwre·r, H. Moriame. ~ Gelijkl'lf.idende
c01iclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt. - Ple'ite1·, H. Ansiilux.
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1°

l\USBRUIK VAN VERTROUWEN.
BEDRIEGLI.JKE VERDUIS'l'ERING. TO'l' YERKOOP OVERHANDIGDE VOOHWERPEN. BEKLAAGDE BEWERENDE DA'l' ER SCHULDVEHGELI.JKING 1'USSEN DE OP!lRENGS1' VAN DE YERKOOP EN EEN SCHULD VAN ZIJN LAS'l'GEYER
,JEGENS HE>l !lES'l'AA'l'. AHRES'l' DA'l' DE BEKLAAGDE
\:VEGENS
YERDUISTERING VAN DE
\'OORWERPEN VEROORDEEL'l' E-" HE'l' YERWEER
VERWERP'l' OM REDEN DA'l' DE BEKLAAGDE WIS'l'
DA'l' DEZE VOORWERPEN NIE'l' AAN ZI.JN LAS'l'O.EVER DOCH AAN EEN DERDE TOEBEHOORDE-".
-:- WET'l'ELlJKHEID.

2°

ltEDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. S'l'RAFZAKEN. BESLISSING VAN VEROORDELING. NIE'l' BEAN'l'WOORD VERWEER. BESLISSING NIE'l' GEMO'l'IVEERD.

1° TVanneer een beklnagde, rlie ·vervolprl
wordt om voo'l'werpen die hem tot verlcoop wwren toeve-rt?·o·uwrl bed'l''ieglifk te
hebben ve·rau.1:stenl, annvom·t dat er
schulrlve'l'gelijking tussen rle opbrenyst
van rle ve-rlcoop en een sclHtld van z·ijn
la.stgeve·r je[Jens liem bestnat, is de beslissing wetteUjk gemotivee'l'd d·ie, vaststellende rlat de beiGlan[!de rle voonverpen en n·iet de op1J1·en[!st •va.n de verlGoop
1;et'dttistenl had, dit ve1·wee1• VG'I'We1·pt
om reden ant de bekla.agde wist, ant.
rleze voon.verpen niet a.a.n zi.jn la.st[!ever
rloch. a.nn een clade toe1Jehoo1·den.
2° Is niet {femotivee1·a de .beslissing die
rle beklaa[!de veroo1·rZeelt zonde1· een
regelmatig voorge7)'1'rteht ve'l'wee'l' te benntwool'rlen.
(FINKELS'l'ETN, 'l'. JACOBS EN CONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op bet bestreclen
arrest, op 14 jnli 1955 gewezen door het
Hof van beroe11 te Brussel;
I. Ten aanzien van de tloor aanlegger
als beklaagde ingestellle voorziening· :
A. Overwegemle llat a::mlegger geen hoedanigheicl heeft om zich tegen de bestreden beslissing te voorzien in zover cle medebeklaagden Jacobs en Demeter tlaarbij
Yl'ijgesproken worden;
B. Aangaande cle telastlegging 0, I :
Over het eerste midclel, afgelei!l uit de
schell(1ing Yan de artikelen !17 van de
Grondwet, 1317 tot 1320 van het Bnrgerlijk Wethoek, betreffemle het aan <le akten te hechten geloof, doonlat llet IJestreclen arrest bij inroeDing en on'rneming
van de gronclen van de eerste reellter
aanlegger in verbreking nit hoof<le van

verlluistering van zes schilclerijen ten nadele van dame Dupont, weduwe Legrand
veroordeelt, dan wanneer : 1 o cle eerste
recllter geacht had dat nanlegger cle hoeclanigheitl van hanclelaar had en, waar
llij als tussenpersoon in llanclelszaken
optrad, de litigieuze scllil<lerijen niet
mocht verkopen voor gelijk welke prij8,
nocll zomler llat de verkoopster het wist
of zonder haar onmiddellijk ervan op cle
lloogte te brengen, terwijl het hof van
beroep aangenomen heeft dat aanlegger
geen llandelaar was ; 2° de eerste recllter
beslist had dnt aanlegger zich niet schulclig gemaakt had aan venluistering van
schilclerijen, maar wel van de som waarvoor . llij ze verkocht had, namelijk
20.000 frank, cloorclat de motivering van
het arrest bijgevolg met lle gronclen van
het eerste vonnis tegenstrijclig is, en llet
a an die gronden te hech ten geloof schend t,
clan wanneer cleze n1otivering altha~s dulJbelzinnig is, wat met het ontbreken van
gromien gelijkstaat :
Overwegencle, weliswaar, <lat de rechter·
in ·hager beroep vaststelt dat ·aanlegger
<< verklaart sedert 1940 geen hanclelaar
meer te zijn >> en dat « het tegenbewijs
niet geleverd wo.rclt >>;
Maar dat in zijn beslissing geen tegensh·ijdig·heid of dubbelzinnigheid schuilt
vermits hij de in het mirlclel aangehaafde
groncl van de eerste rechter slechts overneemt met weglating van wat met cle hoedanigheid van hanclelaar in hoofcle van
aanlegger verbancl houclt, te weten cle
woorrlen « waar hij als tnssenpersoon in
l!anclelszaken optracl >>;
Overwegende llat de reellter in hager
beroep zorloencle het aan bet beroepen
vonnis te hechten geloof niet geschonden
heeft;
Over het tweede onderdePl :
Overweg·encle clat de rechter in hager
beroep door eigen redenen de veroorcleling
rechtvaarcligt welke tegen aanlegger nit
hoofde van cle telastleg·ging 0, I, zoals
deze aanvankelijk lnidde, uitgesproken
werd; clat het arrest, na verklaarcl te
hebben dat die telastlegging aldus bewezen is, er weliswaar cle woorden aan toevoegt « zoals de rechtbank terecht gezegd
heeft >>, !loch clat deze toevoeging geen
weerslag op de eigen gTonden van het arrest heeft en dienvolgens overtollig is ;
dat, in zover het op die telastlegging rust,
het midclel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is :
'Yaaruit volgt dat geen nm de onderdelen van llet midclel lmn aangenomen worden;
Ov<~li lwt tweecle mill<lel, afgeleid uit
de sch:ewling van de artikelen !J7 van de
Gromlwet, l2S9 en 1290 van het Burgerlijk
vVethoek, doordat het bestreden arrest be-
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plaats hebben tussen de opbrengst van de bezit ervan te nemen door hun zeer geopkoop van de schilderijen uit de nala- ringe waarcle 1!'0U te verklaren zijn :
tenschap Legrand en de schuld di~ J"acobs
. Overwegende clat de tegen: aanlegger
jegens aanlegger aangegaan had, om de
enkele reden clat zodanige schulclvergelij- mt hoofde van de telastlegging 0, 2, uitking aileen kon plaats hebben ten nadele gesproken veroordeling enkel gesteund is
van de dercl en die de erfgenamen Le- op de grond « dat de feiten dezer telastgrand zijn, dan wanneer het arrest vast- legging, welke de eerste reehter vaststelt dat aanlegger wel de lasthebber van staand verklaard heeft, door het v66r het
dame J"acobs was, zonder de lasthebber hof gevoerde ouderzoek bewezen gebleven
.van de erfgenamen Legrand te zijn, en zijn )), behalve -wat twee bepaalde schildan wanneer niets de vergelijking tussen derijen betreft;
O>erwegen<le dat hieruit blijkt dat het
de lasthebber en de lastgever belet, om
de enkele reden dat laatstgenoemde zelf _ bestreden arrest geen antwoord verstrekt
verbintenissen jegens derden zou hebben : heeft op de door aanlegger in hoger beroep
regehnatig genomen conclusies, in zover
O>erwegende dat het bestreden arrest daarin verklaard werd, ten eincle aan te
l'l'Op wijst dat aanlegger vergeefs beweert
tonen dat !let misclrijf niet hestand, clat
<< dat' hij onwetend ervan geweest is dat
<( alle andere schilderijen dan cUe uit cle
de schilderijen van de nalatenschap Le- nalatenschap Legrancl hetzij aan dame ;r-agrand voortkwamen, naarc1ien de getuige_ cobs teruggegeven, hetzij te harer be~
Damian te deze opzichte inlichtingen ver- schikking gesteld werden met last voor
strekt welke geen twijfel laten bestaan haar ze weg te halen waur zij zich bevonnopens de kennis cUe Finkelstein van de den, welke plaats aan bewuste dame J"aherkomst van bewuste schilderijen had », cobs zelf bekend was » ;
Pll cle telastlegging 0, I, bewezen verDa t het micldel gegrond is;
klaart, welke in het vertluisteren van
Overwegende dat de verbreking van de
schilderijen ten naclele van de erfgena- beslissing over de publieke vordering,
men Legrand besto:lid ;
aangaande de telastlegging 0, 2, verbreOverwegende dat, vermits alclus vast- king met zich brengt van cle beslissing
staut clat aanlegger de schilderijen waar- over de vordering der burgerlijke partij
van hij wist dat zij het eigenclom van de .Jacobs welke op die telastlegging gesterind
erfgenamen Legraml waren, en niet de is;
opbrengst van de verkoop dier schildeII. Ten aanzien van de door -aanlegger
rijen verduistenl heeft, het arrest geen als burgerlijke partij ingestelde voorzie<ler in het miclclel aangeduide wetsbepa- ning :
lingen geschonden heeft waar het beslist
01·erwegem1e dat uit geen shill: waarop
clat aanlegger ten opzichte van. de erfgenamen Legrand geen zogezegde schuldver- het hof a ch t vermag te slaan blijkt da t
gelijking tussen voormelde opbrengst en de voorziening betekend werd aan de parzijn schuldvonlering ten laste van J"acobs tijen waartegen zij gericht is; dat zij derhalYe niet ontvankelijk is;
kon inroepen;
Om die reclenen, verbreekt het bestreEn overwegende dat de substantii:\le of
op straf van nietigheicl voorgeschreven den arrest, in zover het uitspraak gedaan
rechtsvormen werden nageleefd en uat, heeft over de tegen aanlegger ingestelde
aangaande de telastlegging 0, I, de beslis- pulllieke vordering uit hoofde van de telastlegging 0. 2, over de kosten der pusing wettelijk is ;
·
blieke vordering en over de vordering van
0. Anngamule de _beslissing over cle vor- de burgerlijke partij J"acobs; verwerpt de
dering van de burgerlijke partij Legrand: voorziening voor het overige; b.eveelt clat
Overwegende dat aan deze vordering de melding van onderha vig arrest zal geniaakt worden op de kant van de gedeeltelastlegging 0, I, ten grondslag ligt;
Overwegende dat aanlegger geen bijzon- teli.ik vernietigde beslissing; veroordeelt
aanlegger en verweerster J"acobs elk tot
cler micldel inroept;
de helft cler kosten; verwijst de aldus
D. Aangaande de telastlegging 0, 2 : lleperkte zaak naar het Hof van beroep
Over het clerde middel, afgeleid uit de te Luik.
schending van artfkel 97 van de Grand9 januari 1956. - 2• kamer. - Voo-rwet, cloordat het bestreden arrest de middelen niet behandeld heeft welke door ii:i-tte?·, H. Fettweis, voorzitter. - Veraanlegger bij conclusies ingeroepen wer- slagge1oer, H. Daubresse. - Gelijl.:lnideHden; en volgens welke de door dame J"a- tle conclusie, H. Raoul Ha:roit de Termi"
Pleite1·,
cobs opgevorclerde schilderijen te harcr court, procureur-generaal.
beschikking ziju gesteld met last voor H. Yelclekens.
ltaar ze weg te halen wattr zij zich bevinden, welke plaats aau bewuste dame J"a-
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uoor de regering claartoe l1estemde en ·ingerichte bijzonclere gestichten, dan wane
neer zollanige maatregel een beroving is
1° BESOHERMING DER MAATSCHAP·
van de vrijheid van cle persoon, welke
PIJ. - VERLENGING VAN DE INTERNERING.
artikel 7 1·an tle Grondwet nochtans
~ GEE-'1 SCHENDING VAN ARTIKEL 7 VAN DE
waarborgt, en clan wanneer cle enkele
GRONDWE'f. ''·
door tle clienstlloencle geneesheer van tle
psychia trische afde ling neergeschren~n
2° BESOHERMING DER MAATSOHAPPIJ.
VERLENGING VAN DE INTERNE- woonlen niet Yolstaan om het door art.ilUNG. - GESOHRIF'l' WAARRIJ DE DIENST- kel 22 van de wet van 9 april 19.30 ''ereist
DOENDE GENEESHEER VAN DE PSYOHIATRISOHE ad vies 11it te maken :
AFDELING HET RESLUIT VAN EEN VEHSLAG VAN
Over het eerste onderdeel :
DE DIREOTEUR VAN HET GESTIOHT WAAR DE
Overwegende clat lle vrijheill van de
OElNTERI\'EERDE ZlOH BEVINDT TOT RET ZIJNE
VERKLAART TE MAKEN WAARBIJ DE VERLEN- persoon weliswaar bij artikel 7, lid 1, van
tliNG VAN DE INTERNEI\ING WAS YOORGESTELD. tle Grollllwet gewanrborgd is; maar <1at
- GESOHRIFT DN.r HET DOOR ARTlREL. 22 uit de an<lere bepalingen van llit artikel,
YAN DE WET YAN 9 APBI!, 1930 YERElST ADrlES evenals uit artikel 9, blijkt clat cle Gronclwet beperkingen van die vrijheid toel..'l'l'MAAK'f.
staat, mits cleze bij cle wet zijn inge1° 8chendt Mtikel 7 q;an de Gr·ondwet >'oercl;
Overwegenue dat, hoewel de intern0ring
niet de beslissing d·ie voor een nieuwe
ter1n-ijn een lJij toepass·inrJ '!:an de 1,/)et van een b0sclmllligde die nan krankzintot beschenn·ing de1· maatsclutppij uU- uigbei<l lijtlt of <lie door erge gePstesstoornis of geesteszwakheid is· aangeclaan,
gesproken ·interner1ny 1'erlenvt (1). (Wet
waardoor hij onbekwaam worut ·zijn davan 9 april 1930, art. 22.)
clen te beheersen, en clie. bevonden is da2° Ma.a.lrt het door a.rtikel ;~2 '!:cut de u.1et
der te zijn van een als misdaad of wantot besclwnn:ing rler nutatscha.ppij van
bedrijf omschreven feit, geen der in het
9 (£1)'ril 1930 vereist a.d·t?ies uit het geStrafwetboek bevaalde straffen is, zij llessclwift, waa1·1Jij de dienstrloende geniettemin in lle algemene ·zin Yan artikel !I
neesheer van de psychiatrische afden1n de Grollllwet een straf uitmaakt ;
Ung het oesluit van een q;erslag vnn de
Overwegende dat cleze krachtens de
cU:rectetw van het gesticht, waa'l' de ue- -wet, namelijk de wet van n april 1930,
·internee·rcle zich ·lJeq;·indt, tot het zijne
ingevoenle en toegepaste maatregel geen
q;e·rk;laart te maken waa1·1Jij de ve1"lenschending van artikel 7 Yan de Grondwet
rring van de ·interne·r·ing was voo1·gekan uitmaken;
steld.
Overwegencle dat de gecritiseerde maatregel bij · toepassing van artikel 22 ten ov(SOHOLLIERS.)
zicb te Ytlll annlegger genunH.>n wertl;
Waaruit volgt dat het eerste onclerdeel
ARREST.
van het midclel naar rechf faalt;
Over het tweede ondei·cleel :
HE'l' HOF; --' Gelet op het bestreden ·
arrest, op 8 november 1955 gewezen door
Overwegencle dat de tekst Yan 20 sephet Hof van beroep te Brussel, kamer tember 1955, waarin de clienstcloencle ge.van inbeschuldigingstelling;
neesheer .van de psychiatrische afdeling
Over het enig midclel, afgeleid uit de te Bergen het besluit van het >erslag llat
op
10 september 1955 opgemaakt werd
schending van de artikelen . 7 van de
Grondwet en 22 van de wet van 9 april door de geneesheer-llienstlwofd van het
bijzonder gesticht waar aanlegger zich be1930, tot bescherming der maatschappij
tegen de. abnormalen en de gewoonte- vinclt tot het zijne verklaart te maken.
waarbij
de verlenging van aanleggers in~
misdalligers, doorllat het bestreden arrest, bij bevestiging van de beschikking · ternering aangenuagcl werd, het bij artivan de raaclkamer van de Rechtl1ank van kel 22 van tle wet Yilll 9 april 1930 geeist
eerste aanleg te · Bergen van 11 october •tdvies uitmaakt;
Dut het tweecle onclercleel nm het midHl35, beslist heeft dat aanlegger, 1Jij toepassing van voormelde wet van !I avril del niet kan aangenomen worden;
En
overwegende clat de substantiele of
1930, voor een nieuwe termijn Yan vijf
jaar zal geinterneercl blijven in Pl~n <l~er ' op straf van nletigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
(1) N opens de aard van de bij toepassing
Om die redenen, verwerpt cle voorzievan de wet tot bescherming der maalschappij
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosuitgesproken internering, zie de nota onder
ten.
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zitter, H. Fettweis, voorzitter. Verslaggever, B;. Mortame. - Gelijlcluidende
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termi-

court, procureur-generaal.
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10 januari 1956

INKOMSTENBELASTING EN.

RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.
BELASTINGPLICH'l'IGE DIE HANDEL IN VERSCHEIDEN PRODUCTEN DRIJFT. VERGELIJKING MET DE NORMALE INKOMSTEN VAN
GELIJKSOORTIGE
BELAS'l'INGPLICHTIGEN.
GEEN VERPLICHTING VOOR DE ADMINISTRA'f!E
DE WINS'l'EN TE BEPALEN WELKE ELKE SOORT
PRODUCTEN VOORTBRENG'l' OF DE VERGELIJKING 'l'E MAKEN MET DE INKOl\iSTEN VAN BELASTINGPLICHTIGEN DIE EEN HANDEL ZOUDEN
DRIJVEN, WELKE AL DE PRODUCTEN ZOU BEGRI,JPEN DIE RET VOORWERP VAN HET BEDRIJF VAN DE BELASTINGSCHULDIGE UI'l'MAKEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.
VERGELIJKING ME'l' DE NORMALE INKOMSTEN
VAN GELIJKSOORTIGE BELASTINGPLICHTIGEN.
SOUVEREINE BEOORDELING VAN DE GEPASTHEID EN DE BEWI,JSKRACHT VAN DE VERGELJJKINGSPUNTEN.

1 o W annee1· de belastingplichtige wiens
inlcomsten moeten aangeslagen worden een handel uitbaat die verscheiden
producten treft, wellce het voot·werp
van verschillende bedrijven zo·uden
lctmnen uitrnalcen, is de taxerende
ambtenaat·, die zijn toevlucht tot de vergelijkingsmethode neemt, er niet toe
[!ehottden de winsten aan te haZen, die
ellce soort prodtwten betreffen, en niet
verplicht de vergelijlcing te beperlcen
tot de inlcom.sten van belast-ingpUchtigen, die een handel zottden nitbaten
wellce al de prodncten die het voorwerp
van het bedri.if van de belastingpUchtige ·uitmalcen, zan begrijpen. (Samen-

geschakelde wetten, art. 28.)
2° Het hof van beroep beoot·deelt sottvet·ein de gepastheid en de beW'ijslc•·acht
van de ve1·gelijlc·ingsptmten die de administnttie aanwendt, wannee1· zij de
belastbMe gronrlslag bij vergelijlcing
met de nonnale inkomsten van soo1·tgelijke belastingpUchtigen mamt (1).

(Samengeschakelde wetten, art. 28.)
(1) Raadpl. verbr., 26 october 1954 (A1T.
Yerbr., 1955, biz. 118; Bull. en PASIC., 1955,
I, 168); 7 juni 1955 (Bull. en PAsiC., 1955, I,
1095) ; 18 en 25 october 19.55 (Bull. en PASIC.,
1956, I, 137 en 178).
VERBR.,

1956. -

23

(GILLOT, '1'. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 april 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste midllel, afgeleid nit de
schending van lie artikelen 97 van de
Grondwet, 28, 37, 42, paragraaf 1, en 55,
inzonderheill 55, paragraaf 1, van lie bij
besluiten van 31 juli 1943 en 15 januari
1948 samengeschakellle wetten betreffenlle
de inkomstenbelastingen, 2 van het besluit
van de Regent van 16 januari 1948- tot
samenschakeling van de wetten betreffende de nationale crisisbelasting, doordat het bestreden arrest het middel niet
beantwoord heeft dat bij conclusies hieruit was afgeleid dat de aanslag van aanlegger in lie inkomstenbelastingen over
het clienstjaar 1950, bij navordering van
rechten van het dienstjaar 1947, nietig
was omdat het bericht van wijziging niet
vollloencle naar lle zin van artikel 55 cler
samengeschakellle wetten gemotiveerd
was, onder meer omdat het aan aanlegger
niet toeliet na te gaan of de voor de toepassing van artikel 28 der samengeschakelcle wetten als vergelijkingspunten aangenomen belastingplichtigen wel soortgelijke belastingplichtigen waren :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de ten laste van ·aanlegger
voor het dienstjaar 1950 bij navordering
van rechten over het clienstjaar 1947 ·ten
kohiere gebrachte aanslag bij middel van
de bij artikel 55 der samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen bepaalcle verbeteringsprocedure, en
met inachtneming van lle door soortgelijke belastingplichtigen aangegeven of
aangenomen normale winsten g·evestigd
werd;
Overwegende clat na principieel erop gewezen te hehben dat de taxerende ambtenaar er zich toe kan beperken het num~
mer van het dossier aan te duiden waarin hij de nodige elementen heeft gejmt, en
cleze op beknopte wijze te vermelden, en
dat de elementen welke tot grondslag van
de vergelijking dienen en welke in de
nota's van de agenten der aclministratie
vermeld staan, aile bewijskracht houden
voor zover niet beweerd wordt dat zij
door stoffelijke vergissingen nangetast
zouden zijn of valse inlichtingen zouden
uitmaken, het bestreden arrest feitelijk
vaststelt dat in onderha'vig geval het onderzoek der in het dossier neergelegde
vergelijkende fiches bewijst dat de wetsbepalingen nauwkeurig :rtageleefd werden
en llat er met de bestandllelen eigen aan
<le hnnrlel nm aanlegger rekening gehonden werd.;
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en vaststellingen aanleggers conclusies op vergelijkingsmethocle ab ·initio, dit wil
gepaste wUze beantwoorden; dat het zeggen v66r het vestigen van de aanslag
middel, dienvolgens, feitelijke grondslag of terzelfdertijd met cleze en niet geclurencle cle faze van het administratief onmist;
Over het tweede middel, afgeleid nit derzoek, client toegepast te worden, en dan
lle schending van de artikelen 97 van de wmmeer llet arrest, overigens, op ltet nit
Grondwet, 28, 37, 42, parag·raaf 1, 55 en het gebrek aan nuuwkeuriglleicl in de toeinzonderheid 55, paragraaf 1, 56 van de vassing van de vergelijking met soortgebij besluiten van 31 juli 1943 en 15 ja- lijke llelastingplichtigen afgeleid middel
nuari 1948 samengeschakelde wetten be- geen volcloencl antwoorcl heeft verstrekt
treffemle de inkomstenbelastingen, 1320
Over het eerste onderdeel :
en 1322 van het Burgerlijk vVetboek, 2 van
het besluit van de Regent van Hl jannari
Overwegende dat, wunneer de schatplichtige waarvan de inkomsten dienen
1948 betreffende de nationale crisisbelasting, cloordat het bestreclen arrest beslist belast te worden, handel in verscheiclene
heeft clat het onclerzoek van de in het producten drijft, wellre het voorwerp van
dossier voor de toepassing van artikel 28 onderseheiden bedrijven zouden kunnen
cler samengeschakelde wetten neergelegcle uitmaken, de tnxerende ambtenaar die
vergelijkende fiches, llewees clat de wets- tot de vergelijkingsmethO!le zijn toebepalingen nauwkeurig nageleefcl werclen vlucht neemt, niet ertoe gehouden is de
en clat, clienvolgens, het belastbaar bedrag winsten aan te halen welke elke soDrt
regelmatig vastgesteld was, clan wanneer producten betreffen en niet verplicht is
de aclministratie er zich toe beperkt had, de vergelijking te beperken tot de inkomvoor een veelvuldige en verscheiden han- sten van llelastingplichtigen die een handel als cUe van aanlegger, die de beroepen del zouden uitbaten welke alle producten
van behanger, schilder, hanclelaar in dro- die het voorwerv van het bedrijf van de
gerijen, behangselpapier, borstels en par- schatplichtige nitmaken, llegrijpen zon;
fumerie uitoefende, voor elk clienstjaar
Overwegende dat, door uit het ondereen enig en globaal winstgevencl percent zoek der in het dossier neergelegde vertoe te passen, wat een miskenning uit- gelijkencle fiches af te leiden dat cle wetsmaakte van de voorschriften van arti- bepalingen nanwkeurig door de adminiskel 28 der samengeschakelde wetten, het- tratie nageleefd wenlen en dat er met de
welk vereist dat de vergelijkingspunten . elementen eigen aan aanleggers bedrijf
op toereikende wijze uiteengezet zouden rekening gehouden wenl, het bestreden
worden, wat in zich sluit, inclien het gaat arrest, door een souvereine beoordeling
om belastingplichtigen die verseheiclene welke aan het toezicht van het hof ontafzonderlijke hamlels uitbaten, dat de snapt, de gepastheid en de llewijskracht
winstgevende percenten cler vergeleken van de door de administratie gebruikte
llelastingplichtigen ten minste volgens de vergelijkingspunten
wettelijk
erkencl
aarcl van de verkochte artikelen en naar heeft;
elli:e bedrijfstak vastgesteld zouden worOver het tweede en het derde onder!len, doorclat het arrest hierop niet ge- deel :
wezen heeft dat de ten gevolge van !le
Overwegende dat de aan het dienstjaar
beslissing van de directeur der belastingen, ten kohiere gebrachte aanvullende 19!7 verbonden aanslagen, bij middel van
aanslagen geen enkel wettelijke grond- de verbeteringsp1·ocedure van de onjuist
slag hadden en het de door de directeur bevonclen aangifte gevestigd werden en
toegepaste winstverhogingen niet gerecht- dat de a an de dienstj aren 1948 en 19±9
vaardigd heeft, dan wanneer uit het on- verbonden aanslagen, bij gebreke van
derzoek der · beslissing van de directeur aangifte in de voorgeschreven termijn
der belastingen en uit de vaststellingen van ambtswege gevestigcl wenlen;
Overwegende clat de udministratieve
zelf van het arrest bleek, clat de ingevolge
de beslissing van de cUrecteur ten kohiere beslissing waartegen uanlegger v66r het
gebrachte aanvullende aanslagen, zoals hof van beroep beroep ingestelll heeft,
de oorspronkelijke · aanslagen, op grond- niet enkel steunt op cle door soortgelijke
slag der bestaitdtlelen van vergelijking llelastingplichtigen behaalde bruto-winstmet clool' cle aclministratie llepaalde soort- percenten, welke als vergelijkingselemengelijke belastingplichtigen berekend wa- ten door de taxerende ambtenaar weerren, en dim wanneer het feit clat het mo- houden werden, cloch ook op de feitelijke
gelijk was aldus aanslagen op dezelfde vermoedens afgeleid ult de ligging en de
berekeningselementen met afwijking van beklunting van aanleggers handel en op
het enkelvimdig tot het <luhbel beclrag te de criteria van beoordeling welke zijn
vestigen, dp. zic;h zelf het tekort aan boekhouding deed uitkomen;
Overwegende dat, noch in zijn lleroep,
liauwkeurigheicl en gepastheicl dezer elenienten· en; dielivolgens, de verkeercle toe- noch in zijn conclusies v66r het hof van
passing van artikel 28 cler samengescha- beroep, aanlegger staande heeft gehouden
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· dut een gebrek uun gepustheid der weerhouden vergelijkingselementen bleek uit
het verschil van winstpercent welk eensdeels door tie ambtenaar, ander'deels,
door de beslissing van de directeur der
belastingen toegepast werd;
Overwegende, dienvolgens, dat het bestreden arrest wettelijk zijn beslissing
heeft kunnen steunen door erop te wijzen
<< dat de wetsbepalingen oordeelkun<lig
nageleefd werden )} en dat het belastbaar
bedrag regelmatig en wettelijk vastgesteld wenl·
Waaruit 'volgt dat geen onderdeel van
het middel kan aangenomen worden;
Oni die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
10 januari 1956. - 2" kamer. - VoorG~roul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslag[Jeve1·, H. Bm·eel. GeU}lcl1t·i(Zende eoncl·usie, H. Ganshof van
der :NJeersch, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.

zitte1·, H.
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INKO:MSTENBELASTINGEN. REOLAMATIE. TERUIJN. TWEE AANSLAGEN
DIE, UIT HOOFDE VAN HUN INVLOED OP ELKAAR, EEN GEHEEL VAN BELASTING Ul'l'MAKEN. TERMI.JN O~I 'l'EGE:'O:· DE 'l'WEEDE 13EL,\STJNG REOLAUATIE lN TE DIENEN ZIOH '1'0'1'
ELK ELEMENT VAN HE1' GEHEEL UITSTREKREND.

TVanneer twee aanslagen, wegens hu.n in'l:loed op ellcna1·, een geheel van belastinrJ uitrna.lcen, st~elct de do01· de wet
vast{lestelcle tennijn om te{len de tweede belast-in[J reqlamat-ie in te cz.ienen zich
·u:it tot elk element vnn cUt geheel (1).

(Samengeschakelde wetten, art. 61,
ragraaf 3.)

)m-

(~IACKELBER'l', '1'. BELGISOHE STAA'l',
~IINIS'l'Eil ,-AN FINAKCiitK.)

HET HOF; - Gelet op het bestrerlen
arrest, op 25 october 1.95! gewezen tloor
het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit tle
schending van de artikelen 97 van de
(1) Raadpl., verbr., 18 october 1943 (Bull. en
PAsrc., 1944, I, H); 29 mei 1951 (An·. Verb1·.,
1951, blz. 570); 26 october 1954 (Ar1·. Ve1·br.,
1955, blz. 114; Bull. en PASIC., 1955, I, 16t}.

~

Grondwet, 61. van ·de bij llesluit van 15 januari 1.9!8 samengeschakelde wetten ·betreffende <le inkomstenbelastingen, 2 en 19
van de wet van 16 october 1945, tot invoering van een extrabelasting, 1. van de wet
van 3{) mei 1.949, doordat het bestre<len
arrest een door nanlegger ingediend Jwzwaarschrift laattijdig heeft verklaard in
zover dit een over het clienstjaar 11!46 ten
kohiere gelJrachte aanslag in de extralJelasting betrof, dan wanm~er, het aanslagbiljet aangaande de lJetwiste belasting, de
vermelding << voorlofJige aanslag)} droeg elL
dan wanneer dienvolgens, zijn toezending
de reclamatietermijn niet kon doen lopen,
daar de aanslag niet clefinitief gevestigtl
was, en dan wanneer, vermits de over llet
dienstjaar 1.949 definitief ten kohiere gebrachte aanslag al tie berekeningselementen van de oorspronkelijke belasting her·
uam, met vermindering echter zoals het
bestreclen arrest het vaststelt, zowel van
de belastbare inkomsten als van de refe-.
rentiewinst, beide aanslagen eeu gehecl
uitmaakten en tle uitwcrking van de ov
geldige wijze ingediemle reclamatie tegen
de uit die herziening volgende aanvullende belasting tot het geheel van de aanslag
met inbegrip van de voorlopig over het
dienstjaar 1946 ten kohiere gebrachte
aanslag moest uitgekeerd worden, en dan
wanneer, naar luid van artikel l van de.
wet van 30 mei 1949, een reclamatie die
tegen een op betwiste bestanddelen van
een belasting gevestigde aanslag gericllt
is, van ambtswege voor de andere op de
zelfde lJestanddelen gevestigde belastingen geldt, dan wanneer, vermits de belasting van 1.949 op dezelfde bestanddelen
als die van 1946 gevestigd werd, de geldig
tegeu de eerste belasting gericllte reclamatie van ambtswege tegen de tweede belasting moest gelden :
OYer het twee<le ondenleel :
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat de aarH"ullende aanslag in
de extrabelasting, waarteg~n een reclama ·
tie gelaig gericht wer<l op de in 1946 aangegeven en aaugeslagen hestanddelen gevestigd is, tlat de administratie, beschon:
wend dat aanlegger de extrabelasting
over het jaar 1940 niet verschuldigd was,
de inkomsten betreffende het jaar; 1940
van de belastbare grondslag zoals llij in
1946 geyestigd was afgetrokken heeft,
<loch, daarentegen, de oorspronkelijk verIeende referentiewinst op het forfaitair
bedrag van 5.000 frank per maand verminderd heeft;
Overwegende <1at nit <lie vaststdlingen
Tolgt dat de in 1949 geTestigcle aanvull.endP aanslag-, Your de jaren 19!1 tot 19!~,
geen a uder 'ink omen treft dan het ink omen <lat het voonverp van .de in 1.!:46 gevestigde aanslag heeft uitgemaakt, doch
dat hij de fiscale toestaml van de belas-
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-tingplichtige verbeterd heeft door op dezelfde inkomsten andere wetsbepalingen
betreffende de referentiewinst toe te passen;
Waaruit volgt dat beide achtereenvolgende belastingen wegens hun invloed op
elkaar, een geheel van belasting uitmaken
en dat de door de wet gestelde termijn
om tegen de tweede belasting reclamatie
in te dienen zich tot elk element van dit
geheel uitstrekt;
Overwegende dat de rechter over de
groncl, clienvolgens, zonder schencling van
de artikelen 97 van de Gronclwet en 61,
paragraaf 3, der samengeschakelde wetten, de in het bezwaarschrift vermelde
grieven niet als te laat ingediend in zover
zij de in 1946 gevestigde belasting bedoelen mocht van de hand wijzen, om de
met de vaststellingen van !let arrest strijclige reden dat die belasting gevestigd
was op een belastbaar inkomen clat verscllilt van !let inkomen dat als grondslag
van de in 1949 gevestigde aanslag client;
dat !let tweede ondercleel van !let mi.ddel,
clienvolgens gegrond is;
Om clie redenen, verbreekt !let bestreden arrest, clocll enkel voor zoveel !let bij
bevestigil)g van de beslissing van de directeur, de reclamatie van 14 januari
1950 laattijdig verklaart in de mate waarin het de aanslag in de extrabelasting
over het dienstjaar 1946 bedoelt welke
onder artikel 3! van de rol der gemeente
Borgerllout ten kohiere werd gebracht;
beveelt dat melding van onderhavig arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
10 januari 1956. - 2• kamer. - Voorz'itter, H. Gi.rou:l, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Louveaux.
Gelijlcluidende conclusie, H. Ganshof
van cler Meersch, advocaat-generaal. PleUers, HH. De Mey (van de Balie van

beroep te Brussel) en Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.- ExTRABELASTii-!G. VERMOGENSACCRES. TERUGBE'l'ALING TIJDENS DE BELASTBARE PERIODE VAN EEN GEDURENDE HETZELFDE 1.'IJDPERK AANGEGANE. LENING. VERRICHTING
W AARUIT GEEN VERMOGENSACCRES KAN ONTSTAAN.

De terugbetaling, gedwrenae het in de eaJt·rabelastin[J · belastbaar Uj clperk, van
een gedurende hetzelfde tijdpe1·1c aange-

gane lenirig, wijst op geen vermogensaccres, · daar de ven·ichtingen van lenin(! en tentgbetaling ellcander te niet
doen. cwet van 16 october 1945, art. 2,

par. 3, en art. 4.)
(BOMAL, 1.'. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 november 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1315, 1319, 1320, 1354 tot 1356
van het Burgerlijk Wetboek, en 2, paragraaf 3, van de wet van 16 october 19!5,
doordat, om zonder draagwijclte, clit wil
zeggen niet van aard om de reclelijke
overtuiging van het hof te vormen, de hewering van eiser te verklaren dat hij in
1941 een lening van 48.000 frank aangegaan had om de betaling te voleincligen
van uitgaven, welke vermoecl worden van
belastlmre inkomsten voort te komen en
welke in 1941 de kosten van de door aanlegger aan zijn handelsgebuuw toegebrachte veranderingen dekten, het arrest
hierop steunt « dat de terugbetaling van
die lening, indien zij werkelijk is, met
de aan de belasting onderworpen gelden
heeft kunnen gedaan worden )) : eerste
onderdeel, dan wanneer verw\)erder niet
betwistte, doch integendeel in zijn beslissing van 21 februari 1952 en in zijn v66r
het llof neergelegde conclusies zelf erkend
had dat eiser die lening had moeten aangaan om gezegde uitga ven te clekken;
tweede ondenleel, dan wanneer aanlegger, door het uit de bekentenis van de
administratie zelf afgeleid bewijs in te
brengen, dat hij om die uitgaven te dekken gedurende het belast)mar tijdperk
48.000 frank had moeten ontlenen, het
vermoeclen had vernietigd volgens hetwelk de sommen welke hij daaraan be, steed had van belastbare inkomsten
voortkwamen; dercle onderdeel, dan wanneer enkel betalingen van sclmlden welke
een vermogensaccres aanduiden en geenszins de ten gevolge van een lening gedane
terugebetalingen welke geclurende het belastbaar tijclperk met aan de belasting
onderworpen fonclsen konclen gedaan zijn
vermoed worden van belastllare inkomsten voort te komen :
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende dat uit de amihaling van
het middel blijkt dat het bestreden arrest
het hezwaar van aanlegger aangaancle de
groncl beantwoord heeft; dat het dienvolgens van weinig belang is dat het hof van
beroep zijn beslissing onder twijfelende
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vorm aangaande de werkelijkheid "\'an de
lening zou gemotiveerd hebben, waaruit
volgt, dat het eerste onderdeel van het
middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat aanlegger staande
hield in 1941 een som van 48.000 frank te
hebben moeten lenen om een <leel van de
door de verandering van zijn handelsgebouw veroorzaakte uitgaven te dekken en
dat hij vorderde dat die som van de belastbare grondslag zou afgetrokken worden;
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het hof acht vermag te slaan blijkt dat
aanlegger betwistte die lening gedurende
het belastbaar tijdperk terug·betaald te
bebben;
Overwegende dat bet bof van beroep,
dienvolgens, wettelijk beeft kunnen beslissen dat bet feit een lening aan te gaan
op zich zelf niet dienend was, omdat nit>t
bewezen was dat de terugbetaling bij middel van in de extrabelasting niet belastbai·e fondsen geschiedde;
Dat bet tweede onderdeel van bet middel niet kan aangen0men worden;
Over bet derde onderdeel :
Overwegende dat de terugbetaling gedurende llet belastbaar tijdperk van een
tijdens hetzelfde tijdperk aangegane lening geen vermogensaccres bewijst, vermits de verrichtingen van lening en van
terugbetaling elkander vernietigen;
Waaruit volgt dat, door geen melding
te maken van de door aanlegger in 1941
aangegane lening, de administratie impliciet doch vast aantoonde dat zij die leiling als tijdens het belastbaar tijdperk
terugbetaald beschouwde; dat het hof yan
beroep, aldus, de bewijskracht niet heeft
kunnen schenden die verschuldigd is aan
de l;leslissing van de directeur en aan de
conclusies van verweerder, welke het bestaan van de schuld in 1941 en niet op
31 december 1944 aannamen; dat het evenmin de terugbetaling van de lening onder
de vermogensaccressen opgenomen beeft;
Dat het derde onderdeel van bet middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
10 januari 1956. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsbeer waarnemend
voorzitter.
Verslaggever, H. Louveaux.
GeUjkluidende
conclttsie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Gothot (van de
Balie van beroep te Luik) en Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.

RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.
VERGELIJKING MET DE NORMALE INKOMSTEN VAN SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN. VASTSTELLING DAT DE YERGELIJKINGSPUNTEN MET OMZICHTIGHEID GEKO- .
ZEN WERDEN. VASTS'L'ELLING DE BESLISSING OMVAT'L'END DAT DE VERGELIJKING .GESCHIEDDE DOOR REKENING TE HOVDEN MET
BELASTINGPLICHTIGEN DIE VOLDOENDE OVEREENSTEMMING VERTONEN OM ALS GELIJKSOORTIG BESCHOUWD TE WORDEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.
VEROELIJKING MET DE NORMALE IN;KOMSTEN VAN SOORTOELIJKE BELASTINGPLICH'L'IGEN. SCHA'l"l'INGSWIJZE DIE EEN ZEKERE
VRIJHEID IN DE VERGELIJKING INSLUIT.

1° Door e1· op te wijzen dat de vergelijkingspunten, die tot het bepalen van
de l1elastba1·e grondslag gediend hebben,
met omzichtigheid door de bevoegde
directeu.r gelcozen werden, beslist het
hof van be1·oep dat de vergelijking geschiedde door l'elcening te ho1tden met
belastingplichtigen die voldoende overeenstemming vertonen om a.ls gelij lcsoortig beschouwd te worden. (Samen-

geschakelde wetten betreffende de belastingen op de inkomsten, art. 28.)
2° De vastste!Ung van de belastbare basis bij toepassing van a1·tilcel 28 van
de samengeschalcelde wetten sl7tit een
zekere m·ijheid in, daa1· de winsten van
gelijksoortige belastingplichtigen noodzakelijk ve1·schillen ve1·tonen (1).
(DEHUY, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER. VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 januari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 28 en 55 van de bij besluit van
15 junuari 1948 samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, 2
der samengeschakelde wetten betreffende
de nationale crisisbelasting, 2 en 19 van
de wet van 16 october 1945 tot invoering
van een extrabelasting, doordat het bestreden arrest het bij conclusies ingeroe(1) Vergel. verbr., 4 januari 1955 (A•~·.
J!e,.b•·., 1955, biz. 32u; Bull. en PAsrc., 1955,
I, 447) en 26 april 1955 (Bull. en PAsrc., 1955,
I, 933).
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hieruit afgeleid was dat de ten laste van
aanleggers bij vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen ten kohiere gebl'achte aanslagen, o.nwettelijk waren omdat de administratie niet bewPzen bad
dat de vergeleken llelastingplichtigen
so<;>rtgelijke belastingplicbtigen van· wijleli .Jules Riclelle en van zijn echtgenote
Elise Dehuy, eerste aanlegster, waren, onder meer omdat de administratie niet bewezep 'had dat de ,;ergeleken belastingplichtigen zoals zij hun beroep in dezelfcle sti'eek van llet land uitoefemlen, en
doonlat bet bestrellen arrest, na vastgesteld te bebben dat lle vergelijking ge-.
daan wercl met .belasting1Jlichtigen die
oi1geoorloofde prijzen toegepast badclen,
niettemin de aanslagen oordeelkundig bewezen heeft verklaard, dan wanneer, vermits bet bedrog niet vermoed wordt, bet
niet bewezen was dat wijlen Ridelle en
Elise Dehuy, zijn eclltgenote, zelf ongeoorloofde prijzen toegepast hadclen en da t
de vergeleken belastingpliehtigen, dienvolg·ens, niet soortgelijk waren; en doordat bet bestreden arrest beslist lleeft dat
bet volstaat vast te stellen dat de aangeslagen inkomsten llerekend werclen op een
grondslag die lager is dan die welke door
een van de vergeleken belastingplichtigen
aangegeven of aangenomen werd, om te
beslissen dat de vergelijking oordeelkundig is, dan wanneer, inclien de administratie versclleidene ondersclleiden vergelijkingspunten aanduidt, vermits de bewijslast van de soortgelijkheid op de
administratie rust, en kraclltens de recbtsspreuk in d·nb-io contrn jiscu-m, de winsten
van de belanghebbende sehatpliclltige dienen gevestigd te worden volgens de aangegeven of aangenomen winsten van de
vergeleken belastingpliehtige die de kleinste winsten verwezenlijkt heeft
Over het eerste op.denleel :
Overwegende clat aanleggers, lJij conclusies v66r llet bof van bercev staande
hielden dat ue belastingplichtigen wier inkomsten ::tls punten van vergelijking genomen werden, geen socirtgelijke belastingplichtigen waren, en ondermeer cleden
gelclen dat de streek niet bepaalcl wercl
waarin dezen bun bedrijviglleid uitoefenden ; .
Overwegende <lat, door erop te wijzen
ant de vergelijkingspnnten met omzichtigheid door de bevoegde directeur g('kozen
werden, bet hof van beroep beslist heeft
dnt de vergelijking gednan werd met inachtneming van belastingpliclltigen welke volcloende overeenstemming vertoonden om als soortgelijk nangezien te kunnen worden;
Dnt het arrest, nldus. op gepaste wijze
de conclusies benntwoord lleeft, en dien-

volgens, artikel 97 vali de Grcindwet: niet
geschonden heeft;
Over het tweede onderueel :
Overwegende dat llet arrest erop wijst
dat << de winsten van de · pachters die
sluikhandel dreven door de directeur afgewezen werden, lloewel ernstige imlicien
ertoe leiclen te denken dnt de echtgenoten Ridelle tegen ongeoorloofde prijzen
verkocht hebben, wat voor llet dienstjaar
1943 niet betwist is geweest ... dat enkel
de door de belnstingplichtigen behaalde
winsten weerhoullen wenlen die geen
sluikhandel gedreven lladden of die slechts
toevallig tegen ongeoorloofde prijzen verkocht hebben, in tegenstelling met de andere belastingplicll tigen welke lletzelfde
beroep uitoefenden >> ;
Overwegende dat, door zich aldus uit te
drukken, het hof van bernep bescbouwrl
heeft dnt nanleggers met sluikhandelclrijvende paehters uiet gelijkgesteld waren;
dit wil zeggen met diegenen die systemntisch tege\1 ongeoorloofde prijzen verkocht
hadden, doch dat hun inkomsten vergeleken waren met die van belastingpliehtigen die geen sluikllandel geclreven hadden
of clie het sleellts toevallig gedaan hadden;
Dat de beoordeling van de elementen,
wnnrop het arrest steunt, van feitelijke
aard is en derhalve souverein is;
OYer llet clerde ondercleel :
Overwegende dat cle vaststelling van de
llelastbare grondslag bij toepassing van
artikel 2S der samengescbakelde wetten,
een zekere vrijheid onderstelt, daar er in
de winsten van soortgelijke belastingplichtigen noodznkelijk verschil bestaat;
Dat door erop te wijzen dat de betwiste
inkomsten berekend wenlen op een gronclslag die lager was dan degene cUe door
een van de twee soortgelijke belastingplichtigen aangegeven of aangenom,en
werd, bet llof er zich toe beperkt heeft de
matigheicl te onderlijnen waarvan het
a ell tte da t de administra tie blijk gegeven
had;
Dat geen enkel van de onderdelen van
bet mid del kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt nanleg·gers tot de kosten.
10 januari 1956. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslnggever, H. Valentin:
Gelijlcl1cidende conclusie, H. Ganshof
van der 1\IIeersch, advocaat-generaal. Ple-iters, HH. Delhez (van de Tialie YHll

lwroep te nrnssel) en Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR HET HOD' VAN BEROEP TEGEN
EEN BESLISSING VAN DE DIREO'l'EUR DER BELASTINGEN. - NIEUWE S'l'UKKEN IN DE LOOP
VAN VAN DE RECHTSPLEGING VOoR RET HOD'
\'AN BEROEP NEERGELEGD, AD'GEGEVEN OF OVERCELEGD. - BEGRIP EN VOORWAARDEN WAARAAN DIE S'l'UKKEN MOETEN BEAN'l'WOORDEN OM
AANGENOMEN 'l'E WORDEN.

2°

REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. - ZAKEN VAN DIRECTE BELAS'l'INGEN.
- PARTIJ DIE CONCLUSIES NEERLEG'l' VOOR
HE'l' HOF YAN EEROEPJ VVAARBIJ EEN VERHAAL
IN ZAREN VAN DIREC1'E BELAS'l'INGEN TEGEN

DE .BESLISSING \'AN DE DIRECTEUR DEB BELAS1'INGEN AANHANGIG IS GEJIIAAKT. - 00NCLUSIES DIE NIEUWE MIDDELEN OF BEWEEGREDE1\'EN BEVATTEN. -

RECHT VOOH DE 'l'EGENPAR-

TIJ ZE DOOR DE NEERLEGGING VAN STUKKEN
· 'fE BEAN'l'WOORDEN.

1° De a-rtilcelen 9 en 10 van de wet van
6 september 1895 belettmi niet dat de
partijen voo1· het hot van beroep stu./clcen nee-rleggen, ten einde op de door de
tegenpartij bij concl7tsies voo1·gestelde
nie·uwe middelen of argmnenten antW001"d te verstrelclcen (1).

2° In de ttitoefen·ing van_ zijn recht v£m
verdediging, mag cen pa1·tij in de loop
van de rechtspleging v66-r het hot van
be-roep, waa1·b·ij een verhaal tegen de
beslissing van de directem· der belastingen aanhan[Ji{J is gemaakt, doo1· de neerle[Jging van stulclcen antwoo1·den op de
conclttsies
van
de
tegenpartij
d·ie
nienwe middelen of a·rgmnenten bevatten, zonder dat de a1·tUcelen 9 en 10 van
de wet van 6 septernbe1· 1895 zull<s lcunnen verh·inaeren (2).

(GAUSSET, T. BELGISCHE STAAT,
MINIS1'ER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 april 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 9 en 10 van
de wet van G september 1895, steeds toepasselijk op de rechtspleging van de aan
het hof van beroep onderworpen zaak,
vermits deze v66r-1 augustus 1953, datum
van de inwerkingtreding van de wet van
23 juli 1953, ingesteld werd, subsidiair uit
de schending van de artikelen 9 en 10
(1) en (2) Zie de nota, ondertekend W. G.,
under dit arrest in B-ull. en PAsrc., 19.'16, I, 449.

van de wet van G september 1895, zoals
deze artikelen door voormelde wet gewijzigd werclen, doordat, om het- beschikkend gedeelte van zijn arrest te rechtvaardigen, het hof op een tijdens de debatten - in maart 1955 - overgelegd stuk
gesteund heeft, en clit stnk ontvankelijk
l1eeft verklaard, dan wanneer artikel 9
van de wet van 6 september 1895 aan de
administratie oplegt ter griffie, onmiddellijk na de ontvangst van de kennisgeving
van het beroep - hetwelk in september
of october 1952 ingesteld werd - alle
stukken aangaande de betwisting over te
zen den; en dan wanneer artikel 10 haar
slechts toelaat nieuwe stukken neer te
leggen ten antwoorcl op de door eiser
nieuw neergelegde stukken en binnen de
maand na het verstrijken van de ann deze
voor de nederlegging van gezegde nieuwe
stukken verleencle termijn, clit wil zeggen binnen de twee maanden te rekenen
vanaf het verstrijken van de termijn voor
beroep, en dan wanneer het betwiste stuk
slechts tijdens de debatten v66r het hof
van beroep, na kennisneming der conclnsies van aanlegger. neergelegd werd, om
de in die conclusies aangevoerde argnmenten te beantwoorden :
Orerwegende dat het middel enkel gesteund is op de schending van de artikelen 9 en 10 van de wet van 6 september
1895 of subsidiair van <le wet van 23 juli
1953, doordat het bestreden arrest een
door verweerder in de loop der debatten
v66r het hof van beroep, tot antwoord op
de conclusies van aanlegger, neergelegd
stuk niet kraclltens die bepalingen afgewezen lleeft ;
Overwegende dat de in het middel aangecluide artikelen 9 en 10 niet beletten
dat de partijen v66r het hof van beroep
hun verweerrecllt ultoefenen door stukken necler te leggen ten antwoord op de
door de tegenpartij bij conclusies voorgestelde nieuwe middelen of argumenten;
Dat, dienvolge11s, door het door verweenler v66r het hof van beroep ten antwoord op aanleggers conclusies neergelegcl stuk niet uit de debatten te weren,
llet bestreclen arrest de in het middel
aangeduide wetsbepalingen niet lleeft kunnen schenden;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede mid del, afgeleid ui t
de schending van de artikelen 56 en 28
der samengeschakelde wetten, doordat de
door de administratie- aangevoerde stukken, ten einde de juistlleid van de vergelijking wet soortgelijke belastingplichtigen te rechtvanrdigen, geenszins die juistlleid reclltvaardigen, daar zij geen woord
reppen noel! aangaande de ligging van de
uitgebate handelszaken, noch aangaande
de door zekere als vergelijking genomen
llandelaars behaalde winsten, noch nan-
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gaande de door deze laatsten op de gefabriceerde varkensvleeswaren verwezenlijkte winst, punt dat juist datgene is
dat, in onderhavig .geval, tot betwisting
aanleiding geeft (de anuere waren weruen
forfaitair belast zoals uit het rondschrijven van 24 maart 1951 blijkt),
clit gebrek aan gepastheid des te erger
zijnde da t de door de administratie zelf
als belastbare gronuslag voor het vorig en
later dienstjaar aangenomen winsten merkelijk lager zijn clan die welke door dezelfde administratie voor het litigieus
dienstj aar- aangenomen werden :
Overwegencle dat het bestreden arrest
vaststelt cc dat nit het onderzoek der stukken blijkt dat de procedure van aanslag
bij vergelijking oordeelkundig toegepast
werd en dat de door eiser geuite feitelijke
kritieken te clit'n 011zichte niet dienend
zijn )) ;
Dat de bewijskracht van de gegevens
waarop de vergelijking van de elementen
o-esteund is en waaruit het vermoedelijk
bedrag der belastlmre inkomsten wordt
afgeleid, souverein door de rechter over
de grond wonlt beoordeeld;
Dat llet middel, dienvolgens, niet kan
aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
10 januari 1956. - 2° kamer. - Vool·zUter, H. Gi.roul, raadsheer waarneme:ml
voorzitter. - versla_qgever, H. Valentm.
Gelijlcluidende concl·usie, R. Ganshof

van der Meersch, advocaat-gener~al. Pleitei"S, HR. Gothot (van de Balle van
beroep te Luik) en Van Leynseele.
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:MAATSCRAPPELIJKE

ZEKERREID.

DIENS'r!lODENCON1.'RAC'r BEDOELD BIJ AR'fiKEL 2 VAN DE BESLUI'rWE'r VAN 28 DECEMBER 1944. BEGRIP.

In a1·tilcel 2, lid 2, van de lleslnitwet van
28 decemlle1· 1944, lletref{ende de maa~
schappelijlce zelcerheid van de arbmrle!·s heeft het woord cc di.enstllodenc~'l!
tract )) Z'ijn _qellnt.ilccl'ijl.;e zin, namel-t]k
cc de dienst van het h·ttishou.den en 'Ua?t
het h·nis van de meeste·r '' (1); een tmniel' en h·ttlptwiniel·s, wie1· llezigheden
het onde·rho1ttlen 'Uan een pa'l'lc en 'Ucm
(1) Verbr., 10 juni 1954< (Ar1'. Yerb1·., 1954,
blz. &50; Bull. en PASIC., 195'1, I, 865) · _
(2) Verbr., 4 december 1952 (An·. T erbr.,
1953, blz. 193). Deze vraag is van bel~ng ontbloot sedert de uitbreiding van het regime van

een moestuin tot 'Uoorwe·rp hebben, verst·reTcken ande1·e prestaties dan deze van
een lw.ishou.delijlce dienst (2).
(lUJKSDlENS'r VOOR MAA'rSCHAPPELIJKE
ZEKERHEID, '1'. ~'RERE.)
ARREST.

RET ROF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 october 1~5! in hoger beroep
gewezen door cle Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel;
Overwegende dat, volgens de vermeldingen van het bestreden vonnis, cle door cle
rijksclienst voor maatschappelijke zekerheid ingestelde vordering strekte tot veroordeling· van verweerder tot betaling van
het bedrag der bijclragen voor de maatschappelijke zekerheid, van de intresten
van verwijl en van de wettelijke ve_rmeerderingen betreffende de bezolclig"ingen van
de genaamden Collier, De Breuck, De Backer, Goris, Ryon en Van Zaen voor de
jaren 1945, 1946 en 1~47;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
zomler in clit opzicht gecritiseerd te worden, beslist heeft, enerzijds, dat Collier
niet een aan de besluitwet van 28 december 1944 onderworpen huisbecliende was
en, anclerzijds, dat verjaring ingetreden
was voor de bijclragen met betrekking tot
de andere loontrekkenden voor de jaren
1945 en 1946, alsmede voor het eerste en
het tweede kwartaal van het jaar 1947;
Overwegende, eindelijk, dat het vonnis
aanleg-gers vordering niet gegrond verklaart in zover zij strekte tot veroorcleling van verweerder tot betaling van de
bijdragen in verband met de bezoldigingen
van de tuiniers De Breuck, De Backer,
Goris, Ryon en Van Zaen voor het dercle
en het vierde kwartaal van het jaar 1947;
Over het enig middel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 2 van de besluitwet van 28 december U44 betreffencle
de maatscllappelijke zekerheicl der arlleiders, 12 van dezelfde besluitwet, gewijzigd en aangevuld bij artikel 2 van de
besluitwet van 6 september 1946, 8 en 9
van het besluit van de Regent van 16 januari 1945, betreffencle de werking van de
Rijksdienst voor maatschavpelijke zekerhei<l, gewijzigd en aangevulcl bij artikel 1
van het besluit van de Regent van 7 september 1946, 4 en 5 van het koninklijk
llesluit van 15 juni 1953, en 97 van de
Grondwet, doorclat het bestreclen vonnis
geweigercl heeft verweercler te verourdede maatscl:mppclijkc zekcrhcid tot het hu's~:er
soneel door de wet van 21 mei 1955, betreffende
het rusl- en overlevingspensioen van de arbeiders.
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maatscbappelijke zekerbeid, vermeerderingen en intresten van verwijl in verband met het derde en bet vierde kwartaal 1947, welke op de door verweeriler
aan de genaamden De Breuck, De Backer,
Goris, Hyon en Van Zaen betaalde bezol\1iglngen versclmlcligd waren, om de reden
dat dezen voornamelijk aan de persoon
van de werkgever en aan zijn huisbouden
verbonden waren, dan wanneer dat vonnis er uitdrukkelijk op wijst, anderzijds,
dat de tuiniers De Breuck, De Backer,
Goris, Hyon en Van Zaen cc voor bet on!lerbouden van zijn park en zijn moestnin >>, tegen bezoldiging, door verweerder
in dienst genomen werden, dat bet aldus
wijst op bet bestaan, ter zake, van een
arbeidscontract, zoals omscbreven in artikel 1 van de wet van 10 maart 1900, en
dat bet dei·balve niet zonder zicb tegen
te spreken kon beslissen dat die tuiniers
« een -buisdienst n verrichtten in de zin
van artikel 2 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatscbappe!ijke zekerbeid- der arbeiders :
Overwegende dat bet bestreden vonnis
vaststelt dat verweerder met wijlen zijn
echtgenote, en, na !mar overlijden, met
zijn kindereu medeeigenaar was van het
clomein van Ter Hnlpen, hetwelk een
woongebouw, aanborigbeden, een park en
een moestuin omvat; dat De Breuck, voor
het onderhoude.n zowel van bet park als
van de moestuin en voor bet bebouwen
van deze tuin in dienst genomen werd en
cc dat hij ter vergelding van zijn prestaties een bezoldiging ontving, bestaande
nit een maandwedde in specien en voordelen in natura, namelijk voeding en huisvesting, dit wil zeggen uit het genot van
een woning voor huisbewaarder met water, verwarming en verlichting >>; dat De
Backer, Goris, Hyon en Van Zaen hulptuiniers waren die op zekere tijdstippen
van het jaar in dienst genomen wer!len,
clat hun prestaties dezelfde waren als die
van De Breuck en dat zij volgens overeenkomst bezoldigd en aan verweerder
onderworpen waren;
Overwegende dat verweerder, om te betwisten dat de door aanlegger gevorderde
bijdragen bij toepassing van artikel 3 van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
van de arbeiders verschuldigd waren,
!Jetoogde dat de tuinier en de hulptuiniers
moesten gerangschikt worden in de categoric der dienstboden, welke kracbtens
artikel 2 van evengemelde besluitwet tijdelijk niet aan het regime der maatschappelijke zekerbeitl onderworpen waren; dat
het bestreden vonnis dit verweer gegrond
bevonden heeft;
Overwegende dat, waar hij in artikel 2
van meergemelcle besluitwet zonder na-

dere bepaling de uitdrukldng cc dienstbodencontract >> bezigt, de wetgever er aan
baar gebruikelijke zin gegeven heeft; namelijk van overeenkomst betreffende de
clienst van het huisbouden en van het
huis van de meester;
Overwegende dat de enkele bezigheden
van de tuinier en van de hulptuiniers in
verweerders dienst, waarop de rechter
over de grond wijst, nanielijk het onderhouden van het park en van de moestuin,
alsmede het bebouwen van deze tuin, andere vergolden diensten zijn dan de dienst
van het buishouden en van het huis van
de meester, welke aan de voorwaa1~den
van het in artikel 1 van de wet van
10 maart 1900 omschreven arbeitlscontract
beantwoorden;
Da t llet mid del gegrond is;
Om die redenen, verhreekt het bestreden vonnis, in zover het aanleggers vordering niet gegrond verklaard heeft welke
strekte tot het hekomen van hetaling van
bijdragen, vermeerueringen en verwijlinteresten op de door verweerder in de loop
van het dercle en het vierde kwartaal van
bet jaar 1947, aan de genaamden De
Breuck, De Backer, Goris, Hyon en Van
Zaen uitbetaalde bezoldigingen en het
over de kosten beslist heeft; 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 van
eerste aanleg te Nijvel, zetelende in hoger
beroep.
12 januari 1956. - l_e kamer. - Voo1·zitte1·, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vm·slaggever, H. Anciaux
Henry de Faveaux. ~ Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. - Pleiters, HH. DeJa-

croix en Demeur.
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1° OPENBARE ORDE. -

AFS1'AND VAN
EEX VORDERING TOT ECHTSCHEIDING. - AFSTAND NIET STRIJDIG MET DE OPENBARE ORDE.
2° ECHTSOHEIDING. - A~'STAND VAN DE
VORDERING T01' ECHTSCHElDING. AANVAARDE EN GEDECRETEERDE AFSTAND.
ENKEL OP DEZELFDE FElTEN GEGRONDE NIEUWE
VORDERING TOT ECH'l'SCHEIDING INGESTELD
DOOR DEGENE DIE AFS'l'AND GEDAAN HEEFT. VORDERING NIET ONTI'ANKELIJK.

1° De openba.1·e orcle ve1·zet er zich niet
tegen dat een echtgenoot vctn de dom·
hem ingestelde vo1·dering· tot echtscheid-ing afstand doet.

----

~

---~~--

-~---

-3622o De echtgendot, die afstand van de door
hem ingestelde vorde1·ing tot echtscheidin.Q aedaan heett is niet mee·r ontvankelijk, nadat de afstand aanvaanl en
aedecreteenl wm·d, om een enkel op .dezelfcle feiten {feste~tnde nie!f.we vo1·de1'ing tot echtscheiding in te stellen.

(VAN PEVENAGE, T. VANDENBOSSCHE.)
ARREST (1).
HET HOF; - Gelet op het besti·eden
arrest, op 25 maart 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleicl .uit de
schencling van de artikelen 6, 229 tot 231,
1128, 1~31 en 1333 van het Burgerlijk Wethoek, 402 en 403 van het Wetback van burgerlijke rechtsvordering, cloordat het bestreden arrest geWeigerd heeft de door
aanlegger ingestelde tegeneis tot echtscheiding in beschonwing te nemen, en
daartoe laat gelden dat hij v66r de rechtbank van eerste aanleg afstand van zijn
vm;dering gedaan had en het middel verwerpt waarbij aanlegger betoogcle dat, in
echtscheidingszaken, geen afstancl van vorclering doch enkel een afstand van aanleg
kan aangenomim worden, met het gevolg
dat de tegeneis in hoger beroep ontvankelljk is, dan wanneer de openbare orde
zich inderdaad ertegen verzet dat een
echtgenoot geldig van de vordering tot
echtscheiding zelf afstand doet en zodoende afziet van het recht de grieven welke
hij tegen zijn echtgenoot heeft, te doen
gelden; dat integendeel cli.e vordering
voor hem blijft openstaan, zonder da:t hij
trouwens bij de vroegere gronclen nieuwe
l10eft te voegen :
Overwegende dat het recht echtscheiding te eisen een persoonlijk rech t van de
echtgenoten is;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling ter zake van echtscheiding afwijkt
van het beginsel dat iedereen afstancl kan
doen van een vordering die geste\md is op
een recht dat aan zijn persoon verbonden
is, onder voorbehoud van de aanvaar<ling
van Ue wederpartij en, gebeurlijk, van
het rechterlijk toezicht;
Dat uit de artikelen 237, 239, 266 en 272
van< het Burgerlijk Wetboek zelfs blijkt
dat de~wetgever de geldigheid van zodanige afstand of verzaking van de vordering tot echtscheiding aangenomen heeft;
Overwegende dat, hieruit volgt dat, in
strijd met wat in het middel betoogd
wordt, de openbare Ol'de zich er niet te(1) Zie de conclusies van de H. R_aoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal, v66r dit
arrest in Bull. en PAsrc., ~ 1956, I, 454.

gen verzet dat een echtgenoot afstand van
de door hem ingestelde vorclering tot
echtscheiding cloet, en clat het bestreden
arrest, door te beslissen dat aanlegger,
die zonder voorbehoud van zijn tegeneis
tot ··echtscheicling ''66r cle eerste rechter
afstancl gedaan had, welke afstand annvaanl en gedecreteercl wer!l, niet meer
ontvankelijk was om een uitsluitend op
dezelfde feiten gegronde vonlering nan te
brengen, geen der wetsbepalingen in het
middel aangeduicl geschonden heeft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
12 januari 1956. - 1 6 kamer. - lfoorzitte·l" en ve-rslaggever, H. Sohier, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gel-ijlclu·iclende concl·usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. ~ Plei.ters,
HH. Demeur en Simont.
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BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - J:iJXPLOOT VAN
DAGVAARDING. - !NTEUPRETAT!E, DOOR DE
RECHTER, DIE MET DE 'l'ERMEN VAN HE'l' EXPLOO'l' ON\'ERENIGBAAR IS. - SCHENDING VAN
DE BEWIJSKRACHT VAN DI'l' LAATS'!'E.
Schendt de bewi:islcmcht vctn een exzJloot
van clagvaa!·din.Q, het a1Test dat er een
interp1·etntie vctn f!eeft rlie met zijn te!·men onverenig baa·r is (2).

{CAMBRON, T. Mr PIRON q. q.)
ARREST.
HET HOF;.- Gelet op het bestreden
arrest, ov 30 maart 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Elizabethstad;
Over het eerste middel, afgeleid ui_t de
schending van de artikelen 201, 202, 204
van het boek « Contracten of uit overeenkomst ontstane verbintenissen » van het
Congolees Bnrgerlijk Wetboek, doordat
het bestreden arrest, om de exceptie te
verwerpen clie door aanleggers hieruit was
afgeleid clat verweerder de nietigverklaring van de vennootschav << Transafricaine >> vorderde zonder dat de vennootschap in de zaak betrokken werd, en om
de vordering ontvankelijk te verklaren,
zegt dat verweerder, << als curator over de
vennootschap « 'l'ransafricaine » tegen
Cambron en vVerotte, die als vennoten-beheerders van de gefailleerde vennootschap
(2) Verbr., 11 december 1952 (Arr. Ye1·b·r.,
1953, biz. 21G) ; verge!. volgend arrest.

-363zouden opgetreden ZlJn, blijkbaar zonder
dat hun statutaire volmacht om de gefailleerde vennootschap in rechte te vertegenwoordigen betwist werd; de verklaring van de staat van hun persoonlijk
faillissement nastreeft, onder aanvoering
,dat de vennootschap nietig zou zijn ... ll,
dat « de. curator van de gefailleerde vennootschap bevoegdheid heeft om, namens
de s(::huldeisers, de nietigverklaring van
de vennootschav te vorderen tegen de vennoten, vertegenwoordigd door de beheerders welke door de statuten of de vergadering aangeduid zijn om de· vennootschap te vertegenwoordigen ... ; dat de gezamenlijke rechten van de schuldeisers
.der vennootschap in de vordering tot nietigverklaring ter sprake komen, en da t
die vordering gericht is tegen de geintimeerden cUe vennoten vertegenwoordigen,
welke ten gevolge van het faillissement
niet geheel htm bevoegdheid verloren hellben; dat de door het faillissement teweeggebrachte onttrekking niet. zo omvatfend is clat die vertegenwoordigers de vordering tot vernietiging van het vennootschapscontract niet meer zouden lnmnen
beantwoorden, evenmin als cle gefailleercle persoon, door de onttrekking welke het
faillissement teweegbrengt, onbekwaam
zou worden om tegen zekere vorcleringen
van de curator verweer te ,;om·en ll, clan
w1.mneer die vermeldingen onverenigbaar
·zijn met de termen i'an het exploot van
rechtsingang Tan 11 juni 1952, volgens
hetwelk de dagvaarding niet aan de vennootschap cc 'l'ransafricaine )) in de persoon van haar organen of vertegenwoordigers, en ook niet aan aanleggers als organen of vertegenwoordigers van evengemelde vennootschap of van de vennoten gedaan werd, maar aan : cc 1 o de
heer Charles Cambron; 2° de heer Fernand Werotte, allebei handelaars, verblijvende te Costermansstad )), dit is aan
aanleggers persoonlijk, en enkel ten einde
deze gefailleerd te horen verklaren, terwijl de· beweerde nietigheid van de cc Societe Transafricaine )) enkel als een middel tot staving van deze eis werd ingeroepen, waaruit volgt dat de rechters over
de grond het geloof dat aan bovengemeld
exploot van reehtsingang moet gehecht
worden, geschonden hebben :
Overwegende dat eerste verweerder, curator over het faillissement van de cc Societe Transafricaine )), welke als tweede
. verweerster in het geding tot verbreking geroepen is, als uitgemaakt aanziende dat ev·engemelde vennootschap nietig was, in het exploot van rechtsingang
de faillietverklaring van aanleggers, die
als de vennoten-beheerders van die vennootschap voorkwamen, gevorderd heeft;
Overwegende dat aanleggers, in de door
hen v66r de rechter over de grond genamen. conclusies betoogd hebben dat de

vordering niet onb'ankelijk· was .omdat
· eerste verweerder de vennootschap .in de
zaak had. dienen te betrekken en ze eerst
nietig had dienen te doen verklaren;
Overwegende dat het bestreclen arrest,
om de regelma tigheid van de rechtspleging terechtvaardigen, herhaaldelijk doet
gelden dat aanleggers ter behandeling
werden geroepen als vertegenwoordigers
van de vennoten, naardien het faillissement aan hun hoedanigheid van vertegenwoordigers geen einde gc,maakt had, en
de belangen der vennootschap aldus. verdedigd zijn geworden;
Dat het aanvoert dat de ·door het faillissement teweeggebrachte onttrekking
niet zo omvattend i.s dat die vertegenwoordigers de vordering tot vernietiging
van het vennootschapscontract niet .meer
zouden kuniten beantwoorden;
Dat het eraan toevoegt dat de eis tot
nietigverklaring van de vennootschap genoegzaam nit het exploot van rechtsingang blijkt;
Overwege:ride dat de dagvaarding niet
vermeldt dat aanleggers als vertegenwoordigers van de ven:rioten of van de
vennootschap · zelve gedagvaard werden;
Dat ·eerste verweerder om .de persoonlijke faillietverklaring van ·beide aanleggers verzocht heeft, juist omdat, volgens
hem, de vennootschap nooit rechtsgeldig
bestaan heeft; dat bedoelde dagvaarding
geen eis tot nietigverklaring van de vennootschap inhoudt;
·
Dat de rechter over de grond mitsclien
het aan het exploot van rechtsingang te
hechten geloof, en dienvolgens de in het
middel aangeduide wetteksten geschonden
heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden an'est; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde lleslissing;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Leopoldstad; veroordeelt eerste verweerder qu.alitate qua tot de kosten.
12 januari 195G. - 1" kamer. - TToo1·zUter, H. Sohier, raadshEer waarneme:rid
voorzitter. - TTerslarJUeveT, H. Piret. Gelijkluidende oonolusie, H. Raoul Hayoit
de

Termicourt,

procureur-generaal.

Pleite1·s, HH. Simont en Van Ryn.
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BEJWIJS. BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
BUHGERLIJKE ZAKEN. EJXPLOOT VAN
D_AGVAARDING. INTERPRET ATIE, DOOR. . DE
RECHTER, DIE MET DE TERMEN VAN HE'!' EXPLOO'f VERENIGBAAR IS. GEEN· SCHENDING
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DIT LAA'l'STE.
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Sohendt niet de bewijslcraoht van een exploot van dagvaarding het ar1·est dat er
een interpretatie van geeft, die met
zijn termen verenigbaar is (1).
(VRIJMAN, '1'. N. V. HANDELS- EN
SCHEEP VAARTONDERNEMING.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 24 febi'uari 1954 gewezen door
het H~f van beroep te Luik;
ohrwegende dat blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest aanlegger
in 1944 door de geallieerde regeringen
als hoofd van de « Pool des annateurs
mosans >> aangesteld werd, en als zodanig
bekleed werd met het monopolie van de
door die overheden- met het oog op het
vervoer in de Maasstreek bevolen rivierbevrachtingen;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest insgelijks blijkt dat aanlegger de winsten, welke de verrichte operaties zouden opleveren, moest verdelen
onder de scheepsbevrachters ter Maasvaart op wier gedrag tijdens de oorlog
niets was aan te merken g·eweest;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat de cc Pool>> een zuivere winst van
1.662.299 fr. 55 behaald had, welke som,
in het bezit van aanlegger, onder de
scheepsbevrachters ter Maasvaart moet
verdeeld worden;
Dat het beslist dat verweerster tot de
verdeling van die winst zal toegelaten
worden, en een onderzoeksmaatregel gelast om de wUze van verdeling vast te
stellen;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetback, betreffende het aan de akten te hechten geloof,
1134 en 1135 van hetzelfde wetboek betreffende de bindende kracht der overeenkomsten en, voor zoveel als nodig, 5 van
de wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting, doordat het bestreden arrest
beslist dat de aanspraak van verweerster
in verbreking cc haar aandeel te vorderen
in de commissielonen die geintimeerde
(thans aanlegger), naar aanleiding van
de contracten welke normaal aan verweerster moeten worden toegekend, getrokken heeft, met het gerechtelijk contract strookt en derhalve ontvankelijk is ll,
ofschoon deze in het exploot van rechtsingang enkel betaling van het cc wet!elij~
commissieloon van 10 t h. (wet van o me1
1936) >> gevorderd heeft, clit '"'il zeggen het
commissieloon dat de wet van 5 mei 1936
(1} Verbr., 3 juni 1954 (Bull. en
I, 844) ; vergel. voorgaand arrest.

PASIC.,

-- - - - - - -

op de rivierbevrachting aan de bevrachter
toekent; dan wanneer de uitlegging welke
het bestreden arrest aldus gegeven heeft
met de termen der dagvaarding onverenigbaar is, en bijgevolg het aan deze
procedure-akte te hechten geloof schendt
(schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek), en dan
wanneer deze uitlegging het gerechtelijk
contract dat partijen bindt verdraait door
in de plaats van de eis tot betaling van
de aan de bevrachter verschuldigde commissielonen (op de bevrachting gesteunde
eis) een eis tot verdeling van de door de
bevrachtingen opgebrachte winsten te
stellen welke van de eerste door zijn oorzaak ~n zijn voorwerp verschilt (schen- ding van de artikelen 1134 en 1135 van het
Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel alf?
nodig, van artikel 5 van cle wet van 5 mel
1936) :
Overwegende dat de firma Daenen,
Handels- .en Scheepvaartonderneming, in
welker rechten verweerster zich bevindt,
in het exploot van rechtsingang niet enkel aanvoert dat aanlegger haar schc1ldenaar is cc op grond van het wettelijk commissieloon van 10 t. h. ll, maar ook doet
gelden dat aanlegger uit hoofde van misbruik van vertrouwen of oplichting naar
de correctionele rechtbank verwezen
werd;
Dat zij het feit inroept dat aanlegg~r
gelden ten belope van 1.500.000 frank m
zijn bezit zou hebben;
Dat zij de termen van een deskundigenverslag in herinnering brengt, volgens
welke aanlegger, overeenkomstig een door
het 0. M.A., organisme dat gelast was
voor cle geallieerde regeringen te onderhandelen goedgekeurde rekening, over
aanzienlijke sommen zou beschikt h~bben,
en aanlegger verwijt een deel van dre gelden versvild te hebben;
Overwegende dat het bestreden arrest,
gelet op deze motieven van het exploot
van rechtsingang, heeft kunnen laten gelden dat verweerster haar vordering niet
enkel op de bepalingen van artikel 5 van
de wet van 5 mei 1936, betreffende de
rechten van de bevrachter op een commissieloon, steunde, doch tevens op de verplichting welke aanlegger, als hoofd van
de cc Pool des armateurs mosans -ll, aangegaan had, ti[e sommen welke in zijn bezit
zouden komen onder de bevrachters te
verdelen ;
Da t deze uitlegging niet met de term en
van het exploot onverenigbaar is en derhalve souverein is;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

1954,
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-365zUte1·, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Piret. Gelijlcluidende condusie, H. Raoul Hayoit

de

Termicourt,

procureur-generaal.

Pleiters, HH. VanRyn en Van Leynseele.
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1°

BEWIJS. BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. CONCLUSIES. !NTERPRETATIE DOOR DE RECHTER
OVER DE GROND. · - MET DE TERMEN VAN DE
CONCLUSIES VEllENIGBARE INTERPBETATIE. GEEN SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACH'l'
VAN DE AKTEN.

2° OPVORDERING VAN EIGENDOM.
-

ROERENDE GOEDEREN. -

BEGRIP,

1° Schendt de beivijslcracht van concl·usies niet de rechter die e1· een interpretatie van geeft wellce met haar termen
ve1·enigbaar is (1). (Burgerlijk Wet-

hoek, art. 1319 en 1320.)
2° Maalct geen opvordering van e'igendom
van roe·rende goede1·en uit het ve1·weer
te,qen een vorde1·ing tot tenf.,qgave van
betwiste goederen, dat er zich toe beperkt zich op een eigendomsTecht op gezegde goederen te be1·oepen en zekere bewijselementen in te roepen voor
het geval dat het ge1·echt, waarbij de
.'<!aalc aanhangig werd gemaakt, over de
eigendom van de goedeTen zo~t 1titspraalc doen, zonder ten andere aan dit
gerecht te m·agen het eigendomsrecht
van de concl~tderende partij vast te
steUen.
(GOOSSENS EN VAN HOET, T. DIENST VAN HET
SEQUESTER EN BELGISOHE STAAT, MINISTER
VAN FINANClEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 juli 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 131!J, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en van de bewijskracht
van de door eerste eiseres v66r het hof
van .beroep genomen conclusies, meer bepaald de tweede conclusies, doordat het
bestreden arrest eerste eiseres tot terugga ve der betwiste goederen heeft veroordeeld, - om reden dat, hoewel de opvordering van deze goedereu tegen de Dienst
(1) Verbr., 24 februari 1955 (Arr. T' erb1·
1955, blz. 541; B-ull. en PASIC., 1955, I, 701) . . ,

van het sequester mogelijk is, eerste eiseres dergelijke opvordering niet instelde,
- zonder de vraag te onderzoeken of de
betwiste goederen aan eerste eiseres of
integendeel aan tweede eiser toebehoorden, dan wanneer in haar v66r het hof
genomen conclusies eerste eiseres uitdrukkelijk de eigendom der betwiste goeder·en had opgevorderd, dan wanneer
daarbij het bestreden arrest deze conclusies aldus zonder antwoord laat, hetgeen
een gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering uitmaakt :
Overwegende dat het lJestreden arrest
in overweging neemt dat de bij artikel 1
van de besluitwet van 17 januari 1945
voorziene sequestratiemaatregel slechts
tot de goederen die eigendom van de gesequestreerde zijn dient nitgelJreid te worden en aanneemt dat een vordering tot
teruggave tegen de Dienst van het sequester denkbaar is vanwege een derde persoon die zich eigenaar van de onder sequester gestelde goederen lJeweert, onder
voorbehoud van de last welke op die persoon rust om het bewijs van zijn aanspraak te leveren ;
Dat het erop wijst dat eerste aanlegst.er
zulkdanige vordering tot teruggave aangq.ande de betwiste goederen niet ingesteld
heeft doch integendeel verkoos ze door
het plegen van schriftvervalsingen te vergemakkelijken;
Overwegende dat de vaststelling dat
eerste aanlegster tegen de Dienst van het
sequester geen vordering tot teruggave
heeft ingesteld, niet met de bewoordingen
van de conclusies van gezegde aanlegster
v66r het hof van beroep, meer bepaald
van de tweede conclusies, onverenigbaar
voorkomt;
Dat belanghebbende, in die conclusies,
om zich tegen de door de Dienst van het
sequester ingestelcle vorclering tot teruggave te verdedigen haar eigendomsrecht
over de betwiste goederen ingeroepen
heeft en ten bewijs ervan zekere elementen aangevoerd heeft, voor het geval dat,
- lJepaalde zij, - « het hof zou menen
over de eigendom der waarden en voorwerpen te moeten beslissen >>, zich onthoudende voor het overige aan het hof
van lJeroep aan te vragen dat het zon
vaststellen of voor recht zeggen dat .de
c0ncluderende ervan eigenares was;
Overwegende dat die conclusies beantwoord werden, vermits op grond van het
feit dat die goederen sedert 13 october
1945 onder sequester waren, zonder da t
hunne wegneming met strafbare daden en
. op arglistige wijze voor gevolg heeft kunnen helJben aan de maatregel die ze treft
een einde te stellen, het bestreden arrest
beslist dat hun teruggave aan eerste verweerder zich opdringt, zonder de door
eerste aanlegster opgeworpen betwisting

-366aangaande de eigendom in acllt te nemen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
scllending van artikel 1 van de besluitwet
van 17 januari 1945 betreffende het sequester van de goederen van de wegens misdrijven of wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid in de beschulcliging gestelden en de goederen ·der verdachten, doorclat het bestreclen arrest op grond van
gezegd artikel eerste eiseres tot teruggaYe
van de betwiste goederen veroordeelcl
heeft om reden << dat de door eerste verweerder geeiste teruggave zich in principe
afgezien van alle betwisting vanwege eerste eiseres betreffende de eigendom ervan
opdrong )), dan wanneer de door eerste
Yerweerder op grond van voormeld artikel 1 geeiste tPruggave slechts gegrond
was indien cle betwiste goecleren niet aan
eerste eiseres, maar aan de onder sequester gestelde tweede eiser toebehoorden :
Overwegende cia t, zonder over het bestaan, ten deze van de wettelijke voorwaarden voor de toepassing van artikel 1
van de besluitwet van 17 januari 1!145 op
de betwiste goe(}eren uitspraak . te doen,
en zonder op die wettelijke bepaling te
steunen om de terugg·ave ervan aan de
tlienst van het sequester te bevelen, het
bestreden arrest vastgesteld heeft dat die
voorwerpen onder sequester waren en
dat eerste aanlegster ze op arglistige
wijze en bij middel van strafbare daden
had bemachtigd, omstandigheid die de uitoefening van de taak welke de wet aan
tle Dienst van het sequester toevertronwt,
niet kan beletten; dat het hieruit heeft
afgeleid dat de teruggave van die voorwerpen aan becloelde dienst zich in principe opdringt, zonder inachtneming van de
door eerste aanlegster ovgeworpen betwisting a angaancle cle eigendom;
Dat het midclel feitelijke grondslag
mist;
'OYer het denle middel, afgeleid u it de
schending van artikel !l7 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, enerzijds, verklaart dat de geeiste teruggave
zich in principe opdringt afgezien van
alle betwisting vanwege eerste eiseres betreffende de eigendom ervan, en, anderzijds, aanvaardt dat de opvorclering tegen
de Dienst van het sequester rlenkbaar is
vanwege personen die zich eigenaar der
gesequestreerde goederen beweren, en
doordat het bestreden arrest, enerzijds,
bevestigt dat eerste eiseres geen formele
opvordering instelde, doch, anderzijds,
dat eerste eiseres tevens v66r het hof de
hewijslast betreffende de eigendom der
betwiste goedercn poogde omver te werpen, ·dan wanneer het aldus onmogelijk
is nit het bestreden arrest af te leiden,
of, naar de mening van cle rechters over

de grond, eerste eiseres al dan niet .. de
eigendom der betwiste goecleren had opgevorclerd, dan wanneer het aldus onmogelijk is nit het best reden arrest nit te maken op gron!l van welk juridisch- stelsel
de opvordering van eerste eiseres verworpen werd en namelijk of de rechters over
de grond in feite hebben willen beslissen
dat eerste eiseres g·een opvordering hall
ingesteld, of inclien zij in rechte llebben
will en beslissen da t in de toenmalige
stand der procedure !le vorclering van
eiseres onontvankelijk was, hetgeen een
tegenstrijdigheid en een · onduidelijkheicl
in de motivering uitmaakt, en een schenlling van artikel 97 van de Grondwet :
0Yerwegende dat nit het zowel op het
eerste als op llet tweecle midtlel verstrekt
antwoord blijkt dat het arrest in zijn
motieven in het licht stelt dat de rechter
over de grond heeft geoordeeld dat geen
opvordering van eigendom door eerste
aanlegster tegen eerste verweerder ingesteld werd; dat bet arrest uitdrt1kkelijk
de nadruk er op legt dat belanghebbende
betwiste g-oederen bij middel van schriftvervalsinge~l. lleeft bemachtigcl en thans
poogt nit (le aldus wederrechtelijk geschapen toestand voordeel te trekken om
de bewijslast om te keren;
Dat deze laatste beschouwing bevesti.gt
clat volgens de rechter over de grond eerste aanlegster geen opvordering van eigendom lteeft ingesteld, wat haar zou verplicht hebben, zoals het arrest· er op wijst,
het bewijs van haar beweerde eigendomsrecht te leveren, dan wanneer, door een
betwisting aangaande de eigen!lom als
verweermiddel tegen de ten hare laste gerichte vordering tot teruggave op te werpen, zij er toe strekt te doen aannemen
dat het bewijs dat de betwiste goecleren
de eigenclom van tweede aanlegger zijn,
van degene die de teruggave vervolgt
client gevergd te worden;
o,;erwegende dat de bescllouwingen
welke het middel beweert elkander tegen
te spreken, zoals het arrest ze aanvoert
geen tegenstrijdigheid vertonen en, zonder dubbelzinnigheid, de grond van de gewezen beslissing bepalen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
13 januari 1956. - 1• kamer. - Voo'~'
zitte?', H. Wouters, eerste voorzitter. TTe?·slaggeve'l', H. Van Beirs. - Gelijlcltbiclende conclu.sie. H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. ...:..... Ple-ite1·s, HH. Struye en

della Faille d'Huysse.
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OVEREENKOJVIST. WEDERKERIGE
OVEREENKOMST. 0VERllfACH'l' WELKE EEN
PAR'l'IJ BELE'l' HARE VERPLICH'l'INGEN NA TE
KOMEN. - · GEVOLGEN.

15, 17, 28 en 29 (gewijzigll door de besluitwet van 28 februari 1947)' van de . wet
van 7 augustus 1922 betreffende het bediendencontract, 6, 1107, 1184 en 2277 van
het Burgerlijk Wetboek, en 97 van de

HET HOF; - Gelet op de bestreden
!Jeslissing, op 12 juli, 1954 gewezen door
de werkrechtersraad van beroep te Gent,
kamer voor bedienden;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 4, 8, 9, 12
(gewijzigd door lle wet van 2 mei 1929),

Grondwet, doordat de bestr~den beslissing - welke in feite >aststelt dat rlt~
eiseres in cassatie, bediende in dienst van
verweerster met een maandelijkse wedde
van 3.200 frank, zich, ingevolge ziekte,
gedwongen zag haar werk op 21 februari
1949 te staken en die zonder onderbreking
tot 20 december 1953 ziek is geweest,
zich op deze datum opnieuw aangeboden
heeft om haar dienst te hernemen, wat
haar door, de verweerster in cassatie geweigerd werd - enerzijds, de vraag van
eiseres in cassatie, welke de betaling van
drie maanllen wedde, ten titel va1r vergoecling wegens ongerechtvaardigde verbreking van het tussen partijen tot stand
gekomen bediendencontract nastreeft, ongegrond verklaard heeft onder voorwenclsel dat « wanneer de ziekte... zoals ter
zake een werkonbekwaamheid van abnormaal langen duur voor geyolg heeft, zij
moet . beschouwd worden als een geval
van overmacht dat de verclere uitvoering
van het contract onmogelijk maakt en er
dienvolgens zonder verclere verplichting
voor beide partijen ll een einde aan stelt
en, anderzijds, ingevolge lleze eerste onwettige beslissing, de tegelijkertijll ingestelde vraag tot betaling van de bezoldiging voor de eerste llertig dagen van de
werkonbekwaamlleid verjaard verklaanl
heeft, om reden dat, toen deze tweede
vraag gedaan wercl << ongetwijfeld sinds
meer clan een jaar wegens overmacht aan
het dienscontract eil1lle was gesteld ll, dan
wanneer onder het stelsel van de wet van
7 augustus 1922, waaraan het betwiste
contract onderworpen was, de ziekte, die
de bediende in de omnogelijkheid stelt te
werken, hoe lang die onJ)ekwaamheid ook
moge duren, de uitvoering van het voor
een onbepaalde tijd afgesloten 'dienstcontract schorst, maar het niet ontbindt, en
clat, mocht de werkonbekwaamheid !anger dan een maand dm·en, de werkgever
slechts het vermogen had, waarvan de
verweerster geen gebruik gemaakt heeft,
om aan het contract een einde mits betaling ener .vergoeding te stellen :
Overwegende dat de overmacht, welke
een partij belet hare verplichtingen na

(1) Verbr., 2·7 juni 1946 (A•·r. Ye•·b•·., 1946,
biz. 249) en nota 5 in Bull. en PAsrc., 1946,
I, 271; Rev. crit. jur. belge, 1947, biz. 268, en
nota van de heer DE· BERSAQUES. Raadpl. ook
verbr. Fr., 12 december 192·2 (Dall., 1924, I,
186); DE PAGE, 2' druk, bd. II, n" 606, 758,
766, 774, 844 en 846; PLANIOL en RIPERT, 2' druk,
bd. VI, n' 418; RrPERT en BouLANGER, 4' druk,
bd. II, 11' 497; COLIN en CAPITANT, 9' druk,

bd. II, n" 256 en 257; BAUDRY-LACANTINERIE en
BARDE, bd. XII, n' 465; DEMOGUE, bd. VI,
n" 625 en 627.
(2) Raadpl. het versla.g van de Commissie
van de Senaat (Pa·rlem. Besch., Senaat, zittijd
1921-1922, n' 23, art. 8 tot 10) en de door de
H. Franck, Minister van kolonien, in de Senaat de 15" maart 192·2 gedane verklaringen
(Parlem. Hanrl., Senaat. 1921-1922, biz. 361).

2°

HUUR VAN WERK EN VAN DIENSTEN. BEDIENDENCON'l'RAC'l'. WE'l'
VAN 7 AUGUSTUS 1922. ZIEK'l'E VAN DE
BEDIENDE DIE F:EN WERKONBEKWA!MHEID VAN
l\£EER DAN EEN MAAND l\1EDEBRENG'l'. AFIJANKING VAN DE BEDIENDE. VERSCHULDIGDE VERGOEDING.

1° In de wedeTlcerige overeenlcornsten,
b1"engt de overrnacht, d·ie een pa·rf'ij belet hat·e t:et·pUchUngen na. te leven, het.<'i} de schorsing, hetzi,i de ontbinding
van rechtswege van het contract rnecle,
naa1· gelctng het beletsel na' de overeengelcornen tennijn, al clan n·iet, steeds
nag het n·nttig ttitvoeTen van het contmct toelaat (1). Burgerlijk Wet!Joek,

artikel 1102.)
2° H et aan de wet van 7 au.g·nst·ns 1922
ondeTwo·rpen 1Jedienclencont1·act wordt
niet van rechtswege ontbonden door de
zielcte van de bediende, wellce ook haar
rlttttT weze. WanneeT de werkonbeTt:waarnheirl rnee1· clan een maanrl d1/.tWt,
mag rle werlcgever mits rle bij artilcel 9
voorziene vergoecUnrJ aan het contract
een einde rnaken inclien ae opzegging
gedurenae ae werkonbelcwaamheid gegeven worrlt, of mits rle bij artilcel 15
voorziene vergoerling, inrlien de ajclanking zonrler opzeg,qing of zonde1· gegmnde rerlen na het ophou.den 'l:an die
werlconbelcwaamheid geschierlt (2). (Wet

vail 7 augustus 1922, art. 8, 9, 12 en 15.)
(VAN UYTVANCK, 'r. N. V. VAN GHELUWE.)
ARREST.

-368te leven, de uitvoering van al de uit een
wederkerige overeenkomst gesproten verbintenissen schorst, wanneer dit beletsel
cnkel tijdelijk is en het contract, na de
bedongene termijn, nog nuttig kan uitgevoerd worden;
Overwegende, nochtans, dat indien de
overmacht zo lang voortduurt dat deze
laatste voorwaarde niet meer vervuld is,
het contract van rechtswege ontbonden
is;
Overwegende dat artikel 9 van de wet
van 7 augustus 1922 van deze beginselen
afwijkt door te bepalen dat de ziekte
van de bediende, welke ook haar duur
weze, zulke ontbinding niet medebrengt,
doch dat het contract enkel door opzegging vanwege de werkgever einde kan nemen; dat deze opzegging aanleiding geeft
tot de bij voormelde bepaling voorziene
vergoeding, zo zij tijdens de werkonbekwaamheid gedaan wordt, en aan de bepalingen van de artikelen 12 en 15 onderworpen is, zo zij naderhand plaatst
grijpt;
Overwegende dat door enkel te weigeren, aanlegster op 20 december 1953, na
hare genezing, terug in hare dienst te
nemen, verweerster de verbintenis zonder
gegronde reden verbroken heeft;
Overwegende dat het contract dus enkel op 20 december 1953 einde nam, zodat
de bestreden beslissing wederrechtelijk
de eis tot vergoeding wegens verzending
zonder regelmatige opzegging heeft afgewezen, en de vordering tot betaling van
de bezoldiging gedurende de eerste dertig
dagen van de ziekte bij toepassing van
artikel 28 van de wet van 7 augustus 1922
verjaard verklaarcl heeft;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt de bestreden beslissing; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar de werkrechtersraacl van beroep, kamer voor bedienden,
te Brugge.
13 januari 1956: - 1° kamer. - Voo1·zitte1·, H .. Wouters, eerste voorzitter. VerslaggeveT, H. De Bersaques. - .Gelijlcl~tidende oonolusie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal.
PleitEw, H. De

Bruyn.
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MILITIE. - VooRLOPIGE AFKEURING VAN
EE'1 1viiLI1'IEPLICHTIGE. AANTAL VOORLOPIGE AFKEURINGEN DIE MOGEN UITGESPROKEN WORDEN.

De vooJ·lopigc aflccul"ing 1:an cen militiepliohtigc, wegens liohamelijlce ongesohilctheid, mag n·iet meer dan dr·ic
maal uitgespTolcen woTden en dit aantal
wo1·dt veJ·rnindeJ'd in zelce1·e in de tabellen van de aoor de Kon·inrJ vastrJestelde
lceu1·ingsorite'l'ia bepaalde gevallen (1).

(Wet van 11:1 juni 1951, art. 14, par. 2;
kon. besl., van 5 october 1951.)
(STEVERLYNCK.)
ARRES'l'.
HE'l' HOF; - Gelet op cle bestreden
beslissing, op 4 augustus 1955 gewezen
door de herkeuringsraad van de provincie West-Vlaanderen;
Over het midclel, afgeleicl nit de scherrding van het artikel 14 van de dienstplichtwet dd. 15 juni 1951, doordat de
bestreden beslissing aanlegger nogmaals
voorlopig afgekeurcl heeft, dan wanneer,
naar luicl van voornoemde wetsbevaling
een dienstplichtige na drie voorlopige afkeuringen, voor de t1ienst definitief aangewezen of van de dienst vrijgesteld moet
worden :
Overwegende dat het tweede lid van
het artikel 14, paragraaf 2, van de dienstplichtwet bepaalt dat na drie voorlopige
afkeuringen, tot de vrljstelling of aanwijzing voor de dienst moet worden besloten, indien dit getal niet bij de in uitvoering van paragraaf 3 van hetzelfde
artikel 14 vastgestelde bepalingen der
keuringscriteria vermindert wordt;
Overwegende dat de bestreden beslissing eiser op grond van rubriek B, 57,
van de tabellen gehecht aan het koninklijk besluit van 5 october 1951 voorlopig
afgekeurd heeft; dat onder voornoemde
rubriek geen vermindering van het getal
voorlopige afkeuringen wordt vermeld;
Overwegende dat uit de overgelegde
stukken blijkt dat eiser, tot heden toe,
slechts op 3 november 1954 wegens liclmmelijke ongeschiktheid voorlopig afgekeurd en voor de lichting 1956 aangewezen werd, zoda t de bestreden beslissing
geen vierde voorlopige afkeuring uitgesproken heeft;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
1.6 januari 1956. - 2• kamer. - VooJ·zitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggevm·,
(1) Verbr., 10 november 1952 (A•·r. Ycrbr.,
1953, blz. 13!l).

-~=~-,-
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l\liLITIE. VRIJS'l'ELLING EN VOORLOPIGE
AFKEURING OM LICHAMELIJKE REDEN. INGEWANDUITSTOR'l'ING OF BREUK. VERPLICHTE INOBSERVA'J'IESTELLING VAN DE MILI'l'IEPLIOH'J'IGE BIJ ELKE VERSCHIJNING.

In geval van ingewandu.itstortiny of
breulc, mag de he!·lcem·inysraad over de
geschilctheid tot de dienst geen 1titspraalc doen zonder dat de d·ienstpUchtige vooraf 1n observatie wMd gesteld,
zelfs indien deze maatregel Teeds bij
vroegere verschijningen van de dienstplichtigen v66r rle hoofdgeneesheer van
de gezonrlheirlsrlienst van het recrute~·ingsen
selectiecentntm
bevolen
we1·d (1). (Wet van 15 juni 1951, arti-

kel 46, par. 1; kon. besl., van 5 october
1951, tabel B, 28.)
(WALLAYS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
heslissing, op 1 september 1955 gewezen
door de herkeuringsraad der provincie
West-Vlaanderen;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 46, paragraaf 1,
van de wet van 15 juni 1951 en van artikel B, 28, van de bij koninklijk besluit
van 5 october 1951 gevoegde tabellen,
doordat de inobservatiestelling niet bevolen werd dan wanneer zij, ingevolge
gezegde
wetsbepalingen,
verplichtend
was:
Overwegende dat volgens het in het
middel aangehaalde artikel der tabellen
de belanghebbende « telkens ll in observatie dient gesteld te worden, wanneer
het om ingewanduitstorting of brenk
gaat; dat de in 1953 en 1954, ter gelegenlleid van vroegere verschijningen van
aanlegger v66r de lloofdgeneesheer van de
gezondheidsdienst van het recruteringsen selectiecentrum, gedane inobservatiestellingen derhalve niet wettelijk tot
grondslag van de in september 1955 gewezen beslissing konden dienen ;
Overwegende dat luidens artikel 46,
(1) Verbr., 7 juli 1952 (An·. Ve1'b1·., 1952,
biz. 646) ; raadpl. ook ver br., 14 juli 1952
(ibid., 1952, biz. 655).
VERBR.,

1956.

~
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paragraaf 1, van de wet van 15 juni 1951
de inobservatiestelling bevolen wordt in?-ien de ~abellen ze voorscllrijven; dat de
m llet mrddel aangehaalde wetsbepalingen
bijgevolg gescllonden werden en llet middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt de bestreden beslissing; beveelt dat melding van
onderllavig arrest zal gemaakt worden
op d~ _kant van de vernietigde beslissing;
verwiJSt de zaak naar de herkeuringsraad van de provincie Oost-Vlaanderen ·
laat de kosten ten laste van de Staat.
'
16 januari 195(]. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend . voorzitter. VeTSlaggever
H. Rutsaert. - Gelijlchtidende conclusie'

H. Paul Mallaux, advocaat-generaal.
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GENEESKUNDE. 0BDE VAN DE APO'l'HEKERS. TUCH'£\'ORDERING. APOTHEKER DIE ZIJN BEROEP UI'l'OEFEN'l' IN DE NABIJHEID VAN OFFICINA WAARIN HIJ ACH'J'
JAAR TE VOREN ZIJN S'l'AGE VERRICH'l' HEEFT
EN DIE DOOR DE ZOON VAN ZIJN VROEGERE
SEDERT VIJF JAAR OVERLEDEN S'£AGEMEESTER
UI'l'GEBAAT WORD'J'. GEEN VAS'I'STELLING VAN
OMS'J'ANDIGHEDEN DIE AANTONEN DAT DI'£ FElT
TEGEN DE EER, DE GEHEIMHOUDING, DE EERLIJKHEID OF DE WAARDIGHEID VAN DE LEDEN
VAN DE 0RDE INDRUIST. TOEPASSING
VAN EEN 'J'UCHTSANC'J'IE. 0NWETTELIJKHEID.

Is onwetteUjlc de beslissing van de gernengde raad van be1·oep van de Orde
van ae apothelcers die ten laste van
een apothelcer een t1tchtsanotie uitsp?·eelct om de enlcele 1·eden dat hij zijn
beroep uitoe[ent in de nabijheid van
·de officina waarin hij acht jaar te voren zijn stage ven·ioht heeft en die
tlwns doo1· de zoon van zijn vroege1·e
sede1·t vijf jaar overleden stagemeester
11i.t!febaat wordt, zonde;o op enige om.standigheid te wijzen die aantoont dat
dit feit in het onderhavige geval tegen
de eer, de geheirnhouding, de eeTlijlcheid
en de waardigheid van de leden van de
01·de indruist (2). (Wet van 19 mei

1949, art. 5.)
(2) Verge!. verbr., 25 januari 1954 (A1·r.
Verln·., 1954, biz. 361; Bull. en PAsrc., 1954,
I, 447). Raadpl. ook verbr., 26 april 1954 (A1·r.
Ye1·b1'., 1954, blz. 547; Bull. en PAsrc., 1954,
I, 716) ; 7 maart en 16 mei 1955 (Bull. en
PAsrc., 1955, I, 744 en 1017).

370(ROGIERS, T. ORDE VAN. DE .APOTHEKERS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 6 juni 1955 gewezen door
de Nederlandstalige gemengde raad van
de orde van de apothekers;
Over het micldel van ambtswege, afgeleicl nit de schending van cle artikelen 97
van de Gronclwet, 5 en 14 van de wet
van 19 mei 1949 :

zorgdheid voor louter materiele belangen;
Overwegemle derhalve dat het uitoef~
nen van het beroep in de nabijheid vau
de apotheek van de gewezen stagemeester slech ts een overtreding van de pliclltenleer uitmaakt wanneer het in vermelde
omstandigheden de professionele eerbaarheicl kwetst ;
Dat het verbod een officina nit te bateu:
in ne nabijheid van een andere officina.
waarin de apotheker zijn stage verricht
heeft, die in algemene termen en zondee
acht te slaan namelijk op de tijdsomstancligheden uitgedrukt en opgevat is, niet
verenigbaar is met het vrij uitoefenen.
van llet beroep overeenkomstig de bestaande wetten en besluiten;
Overwegende derhalve dat, met zich te
onthouden na te gaan, zoals de conclusies
van aanlegger hem er toe aanzetten, of,
in de omstandigheden eigen aan het geval, de verweten uitbating tegen de professionele eerbaarheid indruiste en dit
om de reclen dat het door de hoge rand
uitgevaarcligd verbod algemeen is, de gemengne raacl van beroep de toegepaste
sanctie niet ten g·enoege van recllte gerechtvaarcligd lleeft;
Om die redenen, verbreekt de bestreden beslissing; beveelt da t melding van
onderlla vig arrest zal gemaakt worclen
op de kant van de vernietigcle beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar de gemengde raacl
van beroep anclers samengesteld.

Overwegende dat aanlegger, bij regelmatig ter zitting van de gemengcle raacl
genomen conclusies, deed gelden clat de
feiten die hem worden ten laste gelegd,
namelijk van sincls 5 april 1954, · het beroep van apotheker in lle onmiddellijke
nabijheid van zijn gewezen stagemeester
te hebben uitgeoefend, niet met de regels
van de plichtenleer strijdig waren vermits het strijdig karakter vooral ligt in
het feit clat de gewezen stagiair zich
« te vroeg ll in de omgeving van zijn sta:
gemeester komt vestigen en clat aanleggers stage sedert acht jaar einde had genomen, terwijl zUn stagemeester sedert
vijf jaar overleden is;
Dat de bestreden beslissing tlie conclusies enkel beantwoonlt door te overwegen dat de op 19 juni 1952 bekendgemaakte
deontologische regel geenszins bepaalt
noch toelaat te vermoeden dat de afgekeurde handelingen na een bepaalde termijn of na ·de dood van de gewezen stagemeester zouden toegelaten zijn, zodat,
16 januari 1956. - 2• kamer. - Voorten overstaan van deze vaststelling, niet .zitter, H. Vandermersch; raadsheer waarbehoort te wonlen ingegaan op lle in de nemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
conclusies uiteengezette beschouwingen, H. Louveaux. - Gelijlcl·nidende conclunopens het strijdig karakter van de ten sie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
laste gelegde feiten, met de regels van ,
de plichtenleer;
Overwegende dat de gemengde raad aldus de mening is toegedaan dat de apotheker, die zijn beroep uitoefent in de
2c KAMER. - 16 januari 1956
nabijheid van de officina waarin hij zijn
stage verricht heeft, altijcl en in welke
omstandigheden ook, een met de plichtenleer strijclige daad pleegt cloordat de hoge REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. - BU.Rraad de regel, zonder enig voorbehoucl,
GERLT.TKE VORDERING. - CONCLUSIES v66R
afgekomligd heeft;
DE RECHTER IN HOGER BEROEP. - CONCLU· Overwegeride dat de wetgever aan de
SIES DIE ZICH ER 'IOE BEPERKEN ZONDER
hoge raad de taak toevertrouwd heeft de
BEWlJSELEMENTEN PE SCHATTING VAN DE
deontologische i·egels overeenkomstig de
SCHADE 'l'E BETWIS1'EN. - RECHTER IN HOin het artikel 5 van de wet van 19 mei
GER BEROEP PIE DE RAMING VAN DE EERSTE
1949 aangecluide doeleimlen vast te stelRECH'l'ER AANNEEMT. - I3ESLISSING IN HOGER
len;
BEROEP GEMOTIVEERP.
Overwegencle clat voornoemde wet de
rechtschapenheid in het uitoefenen van Wnnneer een pnrUj z·ich er toe beperlct,
het beroep door het naleven van de pharin hare concl1t8·ies t:66r de rechte1· in
maceutische plichtenleer beoogt; dat deze
hoge1· beroep, de doo1· rle ee·rste reehter
gegrond is op datgene wat door de eer,
gedane ·1·aming vnn de sehade te bede eerlijkheid, de waardigheicl en cle getwisten, ·zonder hna1· eigen ·rnming op
heimhoUllirig van de leden der orde verenig bewijselement te stennen, is ·regcleist worclt, met uitsluiting van elke bemaUg gemotiveerd rle beslissing van de
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1·echter in hager beroep, clie cle ve!·schillencle 1·arning van de eerste rechter
aanneernt (1).

(DOMS, 'l'. WEDUWE BAUNING.)
ARREST.
BET HOF; - Gelet op het bestreden
Yonnis, op 22 juni 1955 in hoger beroep
gewezen door de Boetstraffelijke Rechtbalik te Antwerpen;
I. In zover de yoorziening tegen <le beslissing over de publieke vordering gericht is :

Over het mWdel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet
en 42 van het koninklijk besluit dd. 1 fehruari 1934, doordat het bestreden vonnis een verkeerde toepassing van voornoemd artikel 42 heeft gedaan en de conclusies van eiser te dien opzichte niet
heeft beantwoord :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, bij gebrek aan nadere toelichting, het eerste onderdeel van
het middel niet kan onderzocht worden
en derhalve niet ontvankelijk voorkomt;
Over het tweede onderdeel :

II. In zover ·de voorziening tegen de beslissing over <le burgerlijke vordering van
verweerster gericht is :
Ovei· het middel, afgelei,d ui t de schending van artikel 97 van de Grondwet,
do01·dat het bestreden· vonnis aan verweerster ten titel van schadevergoeding
een hedrag toestaat hetwelk in de conclusies van eiser betwist werd, zonder llat
die conclusies wenlen beantwoord :
' Overwegende dat eiser, in zijn conclusies voor de boetstraffelijke rechtbank,
de door verweerster opgelopen schade op
5.452 frank + 1.050 frank raarnde zonder
echter zijn schatting op enig bewijs te
steunen;
Dat, de rechter in hoger heroep door de
schatting van de eerste rechter te beamen
dezes raming inwilligt· en zodoende de
conclusies van eiser op passende vvijze
heeft beantwoord;
Dat het middel in feite niet opgaat;
III. In zover de voorziening tegen de
beslissing over de burgerlijke vordering
van eiser gericht is :
Overwegende, dat nit geen van de overgelegde stukken blijkt dat eiser aan verweerster een afschrift der akte van voorziening heeft betekend; dat de voorziening derhalve, bij toepassing van artikel 418 van het Wetboek van strafvordering, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

Overwegende dat eiser in zijn conclusies voorhield dat de snelheid van zijn
voertuig niet overdreven was en dat de
schuld van de aanrijding uitsluitend of
minstens grotendeels aan een verkeerde
manamvre van een andere weggebruiker
te wijten was;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
bij over.neming van de beweegredenen
van de eerste rechter, breedvoerig aanlluidt uit welke vaststellingen moet afgeleid worden dat eiser bij het besturen van
zijn voertuig niet .voortdurend meester
van zijn snelheid is gebleven, ofschoon de
andere weggebruiker ook een fout heeft
hegaan; dat ue rechter aldus te kennen
geeft dat die font deze van eiser niet uitsluit en derhalve de conclusies op passende wijze heeft beantwoord;
Dat het tweede onderdeel van het milldel in feite niet opgaat;
En overwe-gende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;

VERAN'l'WOORDELI.JKHEID (BUITEN
OVEREENKOJVIST). - VERAN'l'WOORDELIJKHEID VAN DE AANSTELLER. - SCH.~
DELIJll:E DAAD O.P DE WEJ VAN DE AllREID GEPLEEGD DOOR EEN AANGES'l'ELDE. 0N'fS'l'EN'l'ENIS VAN VERRAND 'l'USSEN DE DAAD
VAN DE AANGES'l'ELDE EN DE BEDIENING. GEEN VERAN'l'WOORDELIJKHEID VAN DE AANS'fELLER.

(1) Raadpl. verbr., 27 september 1954 (Bull.
en PAsrc., 1955, I, '14) en 9 december 1954 (A·r•·.
Ve1'b1·., 1955, biz. 258; Bull. en PAsrc., 1955,
I, 352), alsook verbr., 3 januari 1955 (AlT.
Yerbr., 1955, blz. 319; Bull. en PASIC., 1955,
I, 440).

De aangestelde is niet vemntwoordelijlc
voor de doo1· zijn aangestelde op de weg
van de a1·beid ve1·oo1·zaa.lcte schade behalve indien wegens bijzonde-re ornstandigheden de ve1·plaatsing, tijdens
clewelke de schadelijke daad gepleegcl
wm·d, wezenlijk cleel va.n de ctrbeicl tt-it-

16 januari 1956. - 26 kamer. - VooTzittm·, H. Van<lermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Louveaux. - GeUjlcMf.idenae conclns·ie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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-372maakt (1). Burg. Wetb., art. 1384, al. 3;
besluitwet van 13 december 1945, art. 1.)
(DIERICKX, '1'. N, V. «LA ROYALE BELGEll).
ARRES'J'.

RET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 23 juni 1955 gewezen door bet
Hof van beroep te Gent;
I. In zover de voorziening tegen de beslissing over de publieke vordering gericht is :
Over het middel, afgeleid uit de scbending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1384 van het Burgerlijk W etboek
en van de besluitwet del. 13 december
1945, doordat het bestreden arrest aanlegger als burgerlijk verantwoordelijk voor
de beklaagcle, zijn werknemer, tot cle gedingskosten veroorcleeld heeft om de enige
reclen clat het ongeval waarvan een clercle
het slachtoffer is geweest zich voorgeclaan
heeft wanneer zijn aangestelcle op weg
van zijn werk naar zijn woning was; dan
wanneer de toepassing van artikel 1384,
alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek beperkt is tot de schade cUe door de aangestelden veroorzaakt werd in de bediening
waarvoor zij te werk gesteld werden, en
dan wanneer de besluitwet del. 13 december 1945 niet voor gevolg heeft dat de
werkgevers jegens derden burgerlijk aansprakelijk zijn wegens de door hun aangestelden op de weg naar of van de arbeidsplaats gepleegcle onrechtmatige claden:
Overwegende dat uit bet verslag aan
de Regent, welk ami de besluitwet del.
13 december 1945 voorafgaat, blijkt dat
het in de becloeling van de wetgever niet
lag de verantwoordelijkheid van de werkgevers jegens derden, zoals deze door bet
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek
is omschreven, uit te breiden tot de ongevallen die zich op de weg naar en van
het werk voordoen;
Overwegende dat, opdat de verantwoordelijkheid van de aansteller uit de foutieve daad van de aangestelde zou ontstaan, het nodig is dat deze daad gedurende en in verband met de dienst zij
gepleegd;
Overwegende, clerhalve, dat de rechter
over de grond cle verantwoordelijkheid
van aanlegger niet vermocht af te leiden
uit het lonter feit clat het ongeval zich
(1) Verbr., 18 october 1938 (Arr. Ve1·br.,
1938, biz. 2'16) en 12 november 1954 (An·.
T'e1·br., 1955, biz. 161; Bull. en PAsrc., 1955,
I, 221). Raadpl. ook verbr., 15 februari 19M,
redenen (Bull. en PASIC., 1954, I, 525).

heeft voorgedaan wanneer beklaagde zicbt
op weg van zijn werkplaats naar zijn Wl>ning bevond ;
Overwegende, weliswaar, dat het ho:f'
van beroep er op wijst dat « de verplaatsing per fiets een bijkomstigheid van de
arbeid was Jl; dat die overweging noclltans dnblielzinnig is, daar uit, het tekstverband niet kan uitgemaakt worden o:r
de rechter over de grond de mening is toegedaan dat de verplaatsing van de werkplaats naar de woning altijd een bijkoJUstigheid van de arbeid is, ofwel of ingevolge omstandigheden eigen aan het geval,
en die in het bestreden arrest niet worclen aangegeven, ten deze, de verplaatsing
als een tlijkomstigheid van cle arbeid
client aangezien ;
Dat het middel gegrond is;
II. In zover de voorziening tegen d€
beslissing over cle burgerlijke vordering
gericht is :
Overwegende dat nit .de rege1matig nedergelegde stukken niet blijkt dat de
voorziening van aanlegger betekend werd
aan de partijen waartegen zij gericht is
(artikel 418 van het Wetboek van strRfvordering) ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het aanlegger solidair
met beklaagde Baert tot de kosten van
het geding op strafrechtelijk gebied veroordeelt; verwerpt de voorziening voor
het overige; legt een derde der kosten ten
laste van de Staat met inbegrip der kosten van de betekening van· de voorzieningsakte aan het openbaar ministerie,
veroordeelt aanlegger tot de overige kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van beroep te Brussel.
16 januari 1956. - 2" kamer. - Voorzittm"; H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve?"slaggever,
H. Louveaux. - Gelijklttidende conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
- Pleiter, H. J. Eeckhout (van de Balie
van beroep te Gent).
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1° ARBEIDSONGEV AL. -

NIET OPZE'l'TE-

LIJK VEROORZAAK'£ DODELI.TK ONGEVAL. VERHAAL VAN DE RECHTHEBBENDEN EN DE NABESTAANDEN VAN HET SLACHTOFFER TEGEN RET
BEDRIJFSHOOFD OF ZIJN GELASTIGDEN. ZEDELIJKE SCHADE. GEEN RECHTSYORDERING.

2° ARBEIDSONGEVAL. -

NIET OPZETTE-

LIJK YEROORZAAK'l' DODELIJK ONGEVAT". VERHAAL VAN DE RECH'fHEBBENDEN 'fEGEN HEl'
BEDRIJFSHOOFD OF ZIJN GELASTIGDEN, -
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RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 19 van de bij het
koninklijk besluit van 28 september 1931
samengeschakelde wetten inzake arbeidsongevallen, doordat het bestreden arrest,
de vorderingen der burgerlijke partijen
tot vergoeUing van zedelijke schade als

onontvankelijk afwijst, omdat voornoemd
artikel 19 iedere vordering buiten en boven de door de arbeidsongevallenwetgeving voorziene forfaitaire vergoeding als
onontvankelijk afwijst, wanneer de schade voortkomt uit een arbeidsongeval door
een werkman aan zijn bij dezelfde patroon werkzame medearbeider aangedaan
wordt, dan wanneer artikel 19 slechts de
regeling beoogt van de schade welke aan
het slachtoffer persoonlijk door zijn medearbeider wordt aangedaan, en niet van
de schade welke de arbeider aan nabestaanden van zijn medearbeider rechtstreeks berokkend heeft, de schadevergoeding wegens pijn en smart ten deze
als zijnde een rechtsreeks door de werkman aan de nabestaanden van werkmakker berokkende schade dienend te worden beschouwd :
Overwegende dat, naar luid van het
artikel 19, alinea 3, van de samengeschakelde wetten op de arbeidsongevallen, de
rechtverkrijgenden van de getroffene buiten het geval van een vrijwillig veroorzaakt ongeval en onverminderd de rechtsvordering voortvloeiende nit de samengeschakelde wetten een vordering overeenkomstig de regels van het gemeen recht
kmmen uitoefenen tegen de personen die
voor het ongeval verantwoordelijk zijn,
behalve tegen het bedrijfshoofd en zijn
gelastigden;
Overwegende dat, wanneer het ongeval
de dood van het slachtoffer voor gevolg
heeft, het artikel 4 van de samengeschakelde wetten aan de echtgenote en zekere
bloedverwanten van de getroffene, forfaitaire vergoedingen toekent wegens de
schade die zij ingevolge het overlijden
van het slaclltoffer ondergaan;
Dat de rechthebbenden een eigen recht
uitoefenen wanneer zij de hun toegekende vergoedingen vorderen;
Overwegende dat zij, tegen het be-

(1) Over de uitgestrektheid van de door de
wetgeving ingerichte forfaitaire vergoeding
betreffende de vergoeding V[Ln de schade
voortspruitende uit de arbeidsongevallen, raadpleeg het verslag van de centrale afdeling van
de Ka1ner van volksvertegenwoordigers aangaande de wet van 24 december 1903 (Pa1·lem,.
Bescheiden, Kamer, zittijd 1901-1902, n' 302,
par. XXXIX, biz. 124 en 125). Zie ook NAMECHE,
uitg. 19{)8, n' 214; DELARUWIERE en NAMECHE,
uitg. 1947, n' 257; VELGE, Les lois belges d'as~
su1·ance et de p1·evoyance sociale, n'" 25 en 83,
alsook verbr., 4 januan 1954 (A•·•·. Verb?".,
1954, biz. 306; Bull. en PAsrc., 1954, I, 375)
en 13 december 1954 (Bull. en PAsrc., 1955,
I, 371).
Wat meer in het bijzonder de vergoeding
van de zedelijke schade betreft, raadpleeg de
verklaringen in de Kamer van volksvertegen-

woordigers afgelegd bij de bespreking van deze
wet (Pa1"lem. Hand., zittijd 1902-1903, biz. 1257,
1258, 1260, 1272, 1273, 1331 en 1332). Zie ook
NAMECHE, n' 74; DELARUWIERE en NAMECHE, n' 77,
alsook verbr., 15 april 1940 (Arr. Ve1·b•·., 1940,
blz. 55), 3 juli 1950 (ibid., 1950, biz. 700) en
13 december 1954, (Bull. en PAsrc., 1955, I, 371).
(2) Over de betekenis van het woord « rechtheblienden >> in de artikelen 19 en 4 van de
samengeschakelde wetten betreffende de vergoeding van de schade voortspruitende uit de
arbeidsongevallen, raadpleeg benevens het in
de vorige nota vermeld uittreksel van het verslag van de centrale afdeling van de Kamer
van volksvertegenwoordigers, de paragrafen
LII en LIII van zelfde verslag, loc. cit.,
biz. 133. Zie ook NAMECHE, n' 108; DELARUWIERE
en NAMECHE, n" 243, 246, 2·57 en 268; VELGE,
op. cit., n" 23 en 24.

RECHTHEBBENDEN DIE WE'fTELIJK GEEN FORFAITAIRE VERGOEDINGEN GENIETEN. GEEN
RECHTSVORDERING VAN GEMEEN RECHT.

to

Wanneer een niet opzettelijk teweeggebracht arbeidsongeval de dood van
het slachtoffer veroorzaalct heeft, hebben de rechthebbenden en de nabestaanden van dit Zaatste geen rechtsvordering om 1Jan het bedrijfshoofd of zijn
iJeZastigden de ,;ergoeding van de door
het slachtoffer of door hem persoonlijk
ondergane zedelijlce schade te eisen (1).

(Wetten betreffende de vergoeding van
de arbeidsongevallen, samengeschakeld
op 28 september 1931, art. 1 en 19.)
2° Wanneer een niet opzettelijlc teweeggebmcht arbeidsongeval de dood van
het slachtoffer heeft veroorzaalct, beschilclcen de •·echthebbenden van dit
Zaatste niet over de vordering van gemeen recht tegen het bedrijfshoofd of
zijn gelastigden, zelfs indien zij, zoals
de lcinde1·en die minstens achttien jaar
oud zijn, wettelijlc geen forfaitaire vergoedingen genieten (2). Wetten betref-

fende de vergoeding van de arbeidsongevallen, samengeschakeld op 28 september 1931, art. 1, 4 en 19.)
(CREQUIE EN BAS1'LE, T. SPEYBROECK EN N. V.
COMPAGNIE BERGOUGNAN BELGE.)
ARREST.

-:374drijfshoofd of tegen ZlJlle gelastigden,
over geen vordering beschikken wegens
de zedelijke schade die zij Dersoonlijk
ondergaan;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid ult
<le schending ,·an artikel 19 van de bij
het koninklijk besluit van 28 september
1!!31 samengeschakelcle wetten inzake arbeidsongevallen, doonlat het bestrcclen
arrest de vordering van de burgerlijke
vartij Rene Batsle als onontvankelijk
nfwees, onHlat het in nrtikel 19 van voorllOemcle wetten voorkomendlJegrip cc rechthebbende ll niet aileen dient te worden
begrepen als cliegene aanduidencl welke
voorcleelhebllencle van de forfaitnire vergoeclingen der arbeidsongevallenwetten
zijn, doch alle erfgereclltigden van het
slachtoffer, ongeacht of zij al clan niet op
voornoemde forfnitaire vergoedingen aanspraak kunnen maken, clan wanneer het
begrip cc rechthebbende 11 slechts clie erfgerechtigclen a::mduiclt welke OlJ het wettelijk forfait !ler arbeidsongevallenvergoecling recht hell ben, doch niet de overig·e
erfgenamen beoogt welke uit de voonlelen
van de door de wetgeving betreffende de
arbeiclsongevallen voorziene forfaituire
vergoecling gesloten zijn :
Overwegende clat de personen, aan wie,
naar luicl van het artikel 4 van de samengeschakelde wetten op de arbeidsongevallen, bij sterfgeval vergoedingen dienen
uitgekeerd te worden, niet nooclzakelijk
degene zijn, die overeenkomstig de beDalingen van het gerneen recht op schaclevergoeding aanspraak zouden kunnen
maken;
Overwegende dat het artikel 19 van
voornoemde wetten de gevallen beDaalt
waarin een arbeidsongeval tot een vordering op groncl van het gemeen recht
aanleiding geven kan en dienaangaande
in .zijn alinea 2 beschikt clat buiten het
geval waarin het ongeval met OlJzet wercl
teweeggebracht, de schacle voortspruitencle nit een arbeidsongeval enkel en aileen ten laste van het hoofcl van de onclerneming en ten voorclele van de getroffene of zijn rechtverkrijgenclen recht
geeft op de bij vermeltle wetten vastgestelcle vergoeclingen ;
Dat de wetgever alclus cluidelijk te kennen geeft clat een vordering overeenkomstig het gemeen recht, tegen de werkgever
of zijn gelastigclen uitgesloten is, niet aileen voor de voordeelhebbenclen van de
forfaitaire vergoedingen, maar ook voor
alwie, ingevolge het overlijden van het
slachtoffer overeenkomstig de artikelen 1382, 1383 of .1384 van het Burgerlijk
Wetboek, op een vergoeding aanspraak
zou kunnen maken ;
Waaruit blijkt dat de bestreden beslissing wettelijk gerechtvaarcligcl is en dat

het midclel, bij gebrek aan belang, niet
ontvankelijk voorkornt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
16 januari 1956. - 2" kamer. - Voorzitte1-, H. Vandermersch, raadsheer waarnemencl voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Louveaux. - GeUjlclttidende eonol'llsie, H. Paul Mahaux, aclvocaat-generaal.
- PleUe1·s, HH. Martens (van de Balie
van beroep te Gent) en Simont.

2c

16 januari 1956

KAMER. -

1°

REJCHTEN VAN DE VEJRDEJDIGING.
S'l'RAFZAKEN. VOEGING BI.J RET DOSSIER, VAN EEN NOTA VAN DE llURGERLIJKE
PAR'l'I.J NA DE SLUI'l'ING DER DEBAl'TEN. NOTA VOOR DE UI'l'SPRAAK VAN DE BESLlSSINll
AAN DE RArDSMAN VAN DE BEKLAAGDE MEDEDEDEELD. 1
GEEN AANVRAAG TO'f HEROPENING DEB DEBATTEN OF UITS'l'EL VAN DE Ul'fSPRAAK. RECHTEN VAN DE VERDEDIGING
NIE'l' GESCHONDEN.

2°

VERKEJER. WEGCODE VAN 8 APRIL
ARTIKEL 12. BESTUURDER DIE OP
DE RIJBAAN RIJDT. VERPLICH1'ING ZICll
ZO DICH'f l\£0GELIJK BIJ DE RECHTERKAN'J'
VAN DE RIJBAAN 1'E HOUDEN. VERPLICJI'l'ING ONAFHANKELIJK VAN DE BREEDTE VAN
DE RIJBAAN.

1954,

1 o De voeging bij het dossier q;an een nota
van cle btwgerlijlve partij na de slttiting
der debatten, sohendt de reohten vitn
de 1;enled·iging niet, indien deze nota
'U661· de uitsp1·aalv 'UU'Jt de beslissing aan
de 1·aa.dsman van de belvlaagde werd
medegedeeld en indien nooh de beklaa{fcle nooh zijn raadsman de heropenino
de·r debatten of het uitstel van de ltitspraak gevm.ctgd hebben (1).
2° De ve1·pliohting, voor de best1t·ttrde1·
die op de rijbaan rijdt, zioh zo dioht
mogelijl" de ~-eohterlcant e1· van te -hOltden is onafhanlvelijlc van de breedte
van de rijbaan. (Wegcocle van 8 april
1954, art. 12, 1.)
(DE CREM.)
ARREST.

HEJT HOF; -

Gelet op het bestreden

(1) Raadpl. verbr., 27 december 1949 (A''''·
Ve1'b1'., 1950, blz. 258) en nota 3 in Bull. en
PAsrc., 1950, I, 279. Vergel. verbr., 13 december 1950 (11?-r. Verbr., 1951, biz. 188) en volgend arrest.
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-375arrest, op 8 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat aanlegger zijn voorziening tot de strafrechterlijke schikkingen van het bestreden arrest · beperkt
heeft;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 153, 190, 210,
211 van het Wetboek van rechtspleging in
strafzaken, 144 van de "'et dd. 18 jnni
1869 betreffende d"e gerechtelijke inrichting, 97 van de Grondwet, en nit schending van de rechten van de vertiediging,
doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt zon<ler uit de debatten een briefnota
verworpen te hebben die op 22 juni 1955,
na de sluiting van tie debatten, door de
raadsman van de burgerlijke partijen aan
de heer voorzitter van het hof gestuurd
werd ·en waarin de grond van de zaak en
namelijk de vraag te weten of een geplaveide band al dan niet als deel uitmakeml
van de rijbaan dient beschouwd te worden besproken werd, welke vraag door
het bestreden arrest behandeld werd, dan
wanneer nit geen element van de rechtspleging blijkt dat eiser kennis van deze
briefnota zou gekregen hebl1en op tijd en
in omstandigheden die hem de mogelijkheid zouden hebben verschaft om er op
v66r de uitspraak van het arrest op regelmatige en doeltreffemle wijze te antwoorden:
Overwegende dat eiser in zijn memorie
toegeeft dat een afschrift van bedoelde
uota aan zijn raadsman me<legetieeltl
werd vooraleer uitspraak gedaan werd;
dat hij dus in de gelegenheid gesteld werd
de heropening van de debatten of uitstel
van de uitspraak te vragen zo hij die
nota wenste te beantwoorden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Groildwet, 418, 419 van het Strafwetboek,
1, 3, 10 van de besluitwet dd. 14 november
1939, betreffende de beteugeling van de
dronkenscllap, 2 van de organieke wet op
tie politie van het wegverkeer dd. 1 augustus 1899, gewijzigd door artikel 2 van
de wet dd. 1 augustus 1924, doordat het
bestreden arrest de betichting A, zonder
de minste wijziging of verbetering, ten
laste van eiser bewezen verklaart, dit is
« met de omstandiglleid dat de pliclltige,
dader van het ongeval dat aan zijn schuld
te wijten is, zich in dronken toestand bevond op het ogenlllik van het misdrljf 11
en hem dienvolgens tot vervalling van het
recht te besturen. veroortleelt, dan wanneer hetzelfde arrest verklaart tlat de betichting B niet door het onderzoek v66r
het hof bewezen is gebleven, en eiser vrijspreekt van deze betichting die luidde als
volgt : « in openbare dronkenschap, een

voertuig besturende 11, wat een onbetwistbare tegenstrijdiglleid uitmaakt :
Overwegende dat nit de beweegredenen
van !let vonnis van de eerste rechter blijln
dat de eerste rechter eerst de onder de
betichting A ten Iaste van aanlegger gelegde feiten van onvrijwillige doding heeft
beoordeeld, afgezien van de verzwarende
omstandigheid van dronkenschap, dat hij
deze slechts in bet tweede deel van zijn
vonnis samen met de fei ten der be tiel!ting · B heeft onderzocbt; dat de eerste
recbter vervolg·ens wegens ieder der beide
beticbtingen een afzonderlijke straf heeft
uitgesproken;
Overwegende der!Ialve dat, waar het. bestretlen arrest cle betichting B niet bewezen verklaart en de veroordeling wegens
betichting A handhaaft doch de toegepaste
straf vermindert op grond van de bescbouwing dat cleze betichting l:ewezen is gebleven zoals zij door cle eerste rechter
werd vastgesteld, bet duidelijk naar de
door de eerste recllter gedane vaststelling
van de feiten der beticl1ting A verwijst
afgezien van de verzwarende omstandigheid van dronkenschap;
Overwegende dat bet llof van beroev in
het beschikkend gedeelte van zijn arrest
de door cle eerste recbter uitgesproken
vervallenverklaring van bet recht een
voertuig, luchtschip of rijdier te bestnrPn
tot de voertuigen aileen beperkt heeft;
Dat aldus nit het arrest blijkt dat de
verzwarende omstandigheid van dronkenschap der betichting A afgewezen werd en
dat de vervallenverklaring van het recllt
te besturen bij toepassing van het littera a van het artikel 2 van de wet van
1 augustus 1924 uitgesproken werd;
Dat het middel derhalve op een onjuiste
interpreta tie van het arrest berust en feitelijke grondslag mist;
Over het derde midclel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 418, 419 van
het Strafwetboek, 1382, 1383 van bet Burgerlijk Wetboek, 2, 12, 20 van de Wegeode,
97 van tie Grondwet, doordat het bestreden arrest eiser wegens onvrijwillige doding veroordeelt om reden dat bij een font
begaan heeft clie hem gecleeltelijk voor
het ongeval aansprakelijk maakt, omdat
hij << zich heeft gewaagd op de strook die
aan de uit tegenovergestelcle richting afkomentle voertuigen voorbebouden bleek )),
dan wanneer eiser deed gelden dat hij
zich op het ogenblik van het ongeval op
de hem voorbehouden helft van de rijbaan
bevond en de andere belft, overeenkomstig de Wegcode, voor de uit tegenovergestelde ricllting afkomrnde voertuigen heeft
vrijgelaten, wat door llet arrest niet tPgengesproken wordt, en <lan wanneer het
feit dat « de weggebruikel'3 normalerwijz<~
moeten aanzien clat bet kwestieus zwarte
spoor de rijbaan in twee llelften ver-
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en dat, dienYolgens een strook
voor de uit tegenovergestelde richting afkomemle voertuigen voorbehouden bleek ll,
niet kan bel etten da t cle pia a ts van de
helft van de rijbaan, met het daaruit volgende voorbehoud, van de bepalingen van
de Wegcode en de feitelijke ligg·ing· cler
plaats afhangt, en geenszins van wat aan
cle weggebruikers « blijkt lJ of van wat zij
« normalerwijze moeten amizien JJ :
0Yerwegende clat het bestreden arrest
llet misdrijf van onvrijwillige doding als
llPwezen lleeft aangezien niet enkel, zoals
!let. micldel llet voorhoudt, omdat eiser
zich heeft gewaagd op cle strook die
voor de nit tegenovergestelcle ricllting af,
komende voertuigen voorbehouden bleek,
maar ook omdat eiser verzuimcl heeft
<< overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 (van het koninklijk besluit van
s aDril1954) zo dicht mogelijk bij de rechterkant van de rijbaan te rijclen JJ;
Overwegende da t clit verzuim onafllankelijk is van de breedtt> van de rijbaan,
waaruit volgt dat de beschouwingen van
llet llt>streden arrest aangaanue het uitzicllt en de llreedte van de baan overbodig
voorkomen; dat het midclel, welk uitsluitend tegen bedoelde overbodige motieven
gericht is, derhalve, wegens gellrek aan
llelang, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser tot de kosten.
<<

den wannee1· noch ~tit de besUssing noch
ttit de 1·echtsple.aing blijlct, dat de rech.
ter rleze nota. als v1·eemd aan de debatten ve·rwijde1'd heeft of (lat gezegde nota
aan ae bttrgerlijlce partij werd medege.
deeld (1).
(FONTAINE,

T.

WA'LTEYNE.)

ARREST.

STRAFZAKEN. VERDEDIGING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. BESLISSING DIE DE EIS
VAN DE BURGERL.IJKE PARTIJ AFWIJST. - BIJ
RET DOSSIER GEVOEGDE NOTA VAN DE BEKLAAGDE WELKE NIET UIT DE DEnATTEN VERWIJDERD WERD. ~ REGELMATIGREID VAN DE
NEERLEGGING OF l';!EDEDELING AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ NIET VASTGESTELD. 0NMOGELIJKHEID VOOR RET ROF DE WE'L"l'ELIJKREID VAN DE BESLISSING NA 'l'E GAAN.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
I. Nopens de voorziening in zover zij
tegen cle beslissing over de publieke vor·
clering gericht is :
'
Overwegende dat de voorziening slechts
ontvankelijk is in de mate waarin aanlegger, burgerlijke partij, tot de kosten
der publieke vordering veroordeeld werd;
dat, wUl zulkdanige veroordeling niet
uitgesproken werd, de -voorziening niet
ontvankelijk is;
II. Nopens de voorziening in zover zij
tegen de beslissing over de bnrgerlijke
vordering van aanlegger gericht is :
Over het tweecle middel, afgeleid uit
de schending van de arUkelen 153, 154,
189, 190, 210 (koninklijk besluit nr 258
del. 24 maart 1936, artikel 4), 211 en 423
van het Wetboek Yan strafvordering, 144
van de wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke inrichting, 97 van de Grondwet,
en uit de scllending van de rechten van
cle verdediging van cle burgerlijke partij,
doordat een nota voor betichte geclurende
de beraadslaging der zaak bij het dossier
gevoegd wercl, dan wanneer nit geen enkel element cler rechtspleging blijkt dat
eiser van die nota kennis zou gehad hebben en dat die nota door de rechters over
de grond niet als vreemcl zijnde met het
gescllil geweerd werd (schending van de
artikelen 153, 154, 189, 190, 210, 423 van
het Wetboek van strafvordering, 144 van
cle wet van 18 juni 1869) ; dat, in elk geval, daar bedoelcle nota in het dossier gerangschikt is na het proces-verbaal der
zitting van 20 juni 1955, hetwelk er geen
melding van maakt, en in het inventaris
der stukken zonder aanduiding van datum tussen gezegd proces-verbaal en dat
van cle zitting van 6 juli 1955 opgenomen
is, niet bewezen is dat zij v66r het in be-

vVanneer een nota tritgaande van de beTclaagde bij het ddssier gevoegd is en e·r
gerangschilct ligt tnssen de processenverbaal (lie de slniting der debatten en
de uitspraalc van de beslissing vaststellen, bevindt het hof zich in de onmogelijlcheid na te gaan of de 1·echten van
de b~trgerlijlw pa1·tij geeerbiedi,qd wer-

(1) Vergel. verbr., 30 januari 1940 (An·.
Yerbr., 1940, blz. 10) en 19 september 1955
(Mtp1·a, blz. 7; Bull .. en PAsrc., 1956, I, 7).
Raadpl. ook verbr., 31 mei 195<1 (Bull. en
PAsrc., 1954, I, 832) en 12 december 1955, redenen (supra, blz. 292'); Bull. en PAsrc., 1956, I,
359) en voorgaand arrest.

16 januari 1956. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Louveaux. - GeHjlclnidende concl~t
sie, H 1 Paul Maha\lX, advocaat-generaal.
- Pleite1·, H. della Faille d'Huysse.
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raad stellen van de zaak bij het dossier
gevoegd is geweest, waaruit volgt dat het
Hof van verbreking in de onmogelijkheid
wordt gesteld zijn toezicht uit te oefenen
(schending van de artikelen. 423 van het
Wetboek van strafvordering en 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat het hof van beroep op
20 juni 1955 de zaak in beraad heeft gehouden en voor uitspraak uitgesteld op
6 juli 1955; dat het bestreden arrest· op
laatstgenoemde datum gewezen werd;
Overwegende dat het dossier, onder
volgnummer 12, een niet gedagtekende
nota behelst als opschrift dragend « nota
voor Cecile Watteyne, betichte, JVIer Debra, tegen Etienne Fontaine, eiser, burgerlijke partij, M•r Pisart )) ;
Overwegende dat dit bescheid in het
dossier tussen het proces-verlmal van de
terechtzitting van 20 juni 1955, volgnummer 7, en dit van de terechtzitting van
6 juli 1955, volgnummer 13, gerangschikt
is, en volgens dezelfde rangschikking gemeld staat in de door de griflier van het
hof van beroep opgestelde en getekende
inventaris ;
Overwegende dat noch uit het arrest
noch uit enig ander stuk van de procedure blijkt, enerzijds, dat de rechter belloel<le nota nit het dossier zou verwijllerd hebben en, anderzijds, dat voornoemd bescheid aan de burgerlijke partij
medegedeeld zou geweest zijn of dat deze
partij in de mogelijkheid gesteld zou geweest zijn het te bespreken;
Waaruit volgt dat het hof zich in de
onmogelijkheid bevindt zijn toezicht over
de wettelijkheid van de bestreden beslissing ui t te oefenen ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het over de burgerlijke eis van aanlegger uitspraak doet;
verwerpt de voorziening voor het overige; zegt dat melding van onderhavig arrest zal gedaan worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst ue aldns beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel; veroordeelt
verweerster tot. de helft der kosten, legt
de wederhelft ten laste van aanlegger.
16 januari 1956. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
VeTslaggever,
H. Delahaye. - GeUjlclu·idende conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
PleUer, H. Simont.
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ZITTEN OM ZICH TE VOORZIEN. - 8'l'RAFZA·
KEN. - BURGERLIJKE VORDERING. - GEMEENTE EISERES. - VOORZIENING DOOR HE'l'
SCHEPENCOLLEGE INGESTELD. - GEEN RECHTVAARDIGING VAN EEN MACHTIGING VAN DE GEMEENTERAAD. - NIET-ON'l'VANKELIJKHEID.
Indien het college van bnrgemeesier en
schepenen namens de gemeente een
"?oorziening ten vt·-ijwarende titel mag
-mstellen, moet de aldus ingestelde voot·ziening niet ont·ranlceU)lc verlclaard
worden, wanneet· geen mach Uging van
de gemeentemad TegelmaUg v66t· het
hot wm·dt overgelegcl (1). (Gemeente-

wet, art. 90, 9° en 10°, en 148.)
(S'l'AD GENT,

'1'.

MEIRE.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 juli 1955 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Gent;
Overwegende dat nit de stukken der
rechtspleging niet blijkt dat het college
van burgemeester en schepenen,. die de
stad Gent vertegenwoordigt, door de gemeenteraad gemachtigd werd, hetzij om
onllerha vige Yoorziening in te stellen hetzij om de rechtspleging in verbrekin'g iugevolge een ten vrijwarende titel ingestelde voorziening vo01't te zetten;
Dat de voorziening derhalve luidens cle
artikelen 90, 9° en 10°, en 148 van de gemeentewet niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
16 januari 1956. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Delahaye. - Gelijlcl·uidende concl·usie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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BEWIJS. - STRAFZAKEN. - GEVAL WAARIN DE WET GEEN BIJZONDERE BEWIJSVOERING
OPLEGT. - SOUVEREINE BEOORDELING DOOR
DE RECH'l'ER OVER DE GROND.
In strajzalcen, wanneer de wet ,qeen bijzondere bewijsvom·in,q oplegt, beoordeelt
de 1·echte·r over cle gmnd sottvere·in de

16 januari 1956

VOORZIENJNG IN VERDREKING. PE:tSO!I'EN DlE DF. \O:l~::E HOEDANIGHEID BE-

(1) Verbr., 10 en 17 november 1952 (Arr.
Yerbr., 1953, blz. 137 en 156) en de nota onder
het eerste arrest.
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elementen waarop hij z·ijn ovm·tuiging
stetmt (1).
(REINHARD EN BOTHY, T.

~

H. Louveaux. - Gelijlchtidende conclusie, H. Paul Mahaux, atlvocaat-generaal.

~WNTICELLI.)

2•

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 juli 1955 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;

1°

Over het middel, afgeleid uit de schencling van de artikelen 154 en 190 van het
"Vetboek van strafvonlering, doordat het
bestreden vonnis aanlegger veroonleeld
heeft, dan wanneer g-een enkel getuigenis
noch objectieve vaststellingen de telastelegg'ingen konden staven en dan wanneer de lmrgerlijke partij slechts vier dagen na de feiten klacht heeft nedergelegtl
en deze klacht onwaarheden inhield :
Overwegemle dat buiten de aan de zaak
vreemcle gevallen waarin de wet een bijzondere bewijsvoering oplegt, de rechter
in strafzaken souverein de elementen beoordeelt waarop hij zijn overtuiging
steunt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantHHe of
Oll straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing· overeenkomstig de wet is;
B. Over de burgerlijke vordering :

Overwegende dat aanleggers geen enkel
mid del inroepen;
II. Wat de voorziening van de burgerlijk verantwoordelijke partij Jeanne
Bothy betreft :
Overweg·ende dat uit de overgelegde
stukken niet blijkt dat aanlegster aan
verweerder een afschrift der akte van
voorziening betekentl heeft; dat de voorziening derhalve bij toepassing van het
artikel 418 van het Wetboek van strafvordering niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
16 januari 1956. - 2• kamer. - Voorz:itte1·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
(1) Verbr ., 5 april 1948 (AlT. Yerb1·., 1948,
blz. 181). l~aadpl. ook verbr., 25 april 1955
(B,.zz. en PAsTe., 1955, I, 928) en nota.

17 januari 1956

INKOMS'l'ENBELASTINGEN.

WIJZIOING DOOH DE ADMINISTRATIE VAN EEN
ONJUIS'f BEVONDEN AANGlFTE. BERICH'f VAN
WI.TZIOING. .ANTWOORD DAT SCHRIFTELIJK
MOET GEDAAN WORDEN EN VAN DE BELASTINGPLICH'l'IGE MOET UI'l'GAAN. DOOR EEN GEVOLJ'<fACHTIGDE ONDERTEKEND ANTWOORD.
GELDIG AN'J'WOORD.

I. Wat de voorziening van Frans Reinhard betreft :
In zover de voorziening gericht is tcgen
de beslissing :
.tl. Over de publieke vorclering :

KAMER. -

2°

INKOMS'J'ENBELASTINGEN .

WIJZIOING DOOR DE ADMINIS'l'RATIE VAN EEN
ONJUIST BEY'ONDEN AANGIFTE.- ScHHIIi"L'ELJ,JK
ANTWOORD OP HET AAN DE BELAS'l'INGPLIOH'l'IGE l'OEGEZONDEN BERICHT VAN WIJZIGINO:
DOOR EEN GEI'OLMAOH'l'IGDE ONDERTEKEND
AN'l'WOORD. .AAN DEZE LAATSTE GEGEI'EN
LASTGEYINO, DIE MONDELING KAN VERLEEND
WORDEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.

WI.JZIGING DOOR DE AmHNIS'l'RATIE VAN EEN
ONJUIST BEVONDEN AANGIFTE. BERIOHT YAN
WIJZIGING BINNEN DE TWINTIG DAGEN TERUGGEZONDEN ME'J' DOOR EEN GEVOLMACH'l'IGDE ONDERTEKENDE SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN.
- NIETIGE AANSLAG BIJ GEBRE'K AAN AANVRAAG
OM OPHELDERING VAN DE ADMINIS'l'RATIE OM'l'REN'J' HE'f BES'l'AAN EN DE UI1'GESTREK1'HEIIJ
VAN DE AAN DE GEVOLMACH'J'IGDE GEGEVEN
LASTGEVING.

1° Ind·ien het door de adm·in'istratie aan
de belastingplicht'ige toegezonden anttV001'd op het bm·icht van w·ijziging van
het c'ijfer van de aanqe(Jeven inlcomsten
binnen de termijn van twint-ig dagen
schr·ifteUjlc moet f!Cgeven wo1·den en van
cleze laatste moet witgaan, lean het geldig clo01· een gevolmachtigde ondertelcend wo1·den (2) . (Samengeschakelde

wetten, art. 55.)
2° Geen enlcele bepaling van· de samengeschalwlde tvetten betreffende de belastingen op de inlcornsten ve1·eist dat de
lastgeving, lwachtens dewellce een gevolmachtigde het sch1·itteUjlc antwoord
op het aan een belastin(JpUchtige door
het besttw.r toegezonden be1·icht . van
wijziging onde1·telcend heeft, doo1· een
geschritt betve:wn wo·rdt (3).
3° lVanneer het be1·icht van wijzig·ing van
het cijfer van de aangegeven inlcornsten b·innen cle tenni:in van twintig da(2) en (3) Vergel., voor het indienen van
een bezwaarschrift door een gevolmachtigde,
verbr., 22 december 1948 (,1,.,·. Ye1'b,·., 1948,
blz. 657) en de nota 1; 25 januari 1949 (ibid.,
1949, blz. 71).

-379,qen teruggezonden werd met schi·iftelijke opnwrkinuen ondertelcend door
een aerde die aanwijst dat hij optreedt
als lasthebbe1· van de belastingplichtiue
nan wie dU bericht · werd toe,qezonden,
mag het bestuwr dit antwoonZ niet als
onregelmaf'iu beschouwen en dienvolgens
de aanslag slechts van ambts1vege vestigen inclien, op zijn a.anvraag om ophelcledng, het bestacm en de 1titgest·rektheid van de doo1· de belast-ingplichtige
gegeven la.str1eving niet gerecht-vaa·rdi[}cl
u;orclt. (Samengeschakelde wetten, arti-

kelen 55 en 56.)
(BOURGEOIS, T. BELGISOHE S'l'AA1',
l\f!NIS'l'ER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 december 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Brnssel;
·over de eerste twee middelen, het ·eerste, afgeleid nit de schending van artikel 55 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestretlen arrest vereist dat, om
geldig te zijn, het antwood op het binnen
de wettelijke termijil gestnnrd bericht
van wijziging door de schatplichtig~
opgesteld en getekend moet zijn, dan
wanneer voormeld artikel 55 enkel van
schriftelijke opmerkingen spreekt : het
tweede, afgeleid nit de schending van artikel 56 der samengeschakelde wetten betre:ffende de i_nkomstenbelastingen, doordat het hof een . aanslag van ambtswege
geldig heeft beschonwd, om reden dat het
bericht. van wijziging door een niet gemachtigde derde persoon getekend was,
dan wanneer het antwoord op het bericht
van wijziging binnen de wettelijl{e termijn toegezonden was :

Overwegen~le dat het bestreden arrest
Prop wijst flat het bericht van wijziging
van 3 mei 1948 op 20 rnei 1948 naar de
administratie ternggezonden werd, aang·evnld met geschreven opmerkingen, ondertekend door een genaamde Demarcq,
wiens handtekening van de melding « Namens de heer Bourgeois )) voorafgegaan
was, dat ·de controleur, beschonwend
dat gezegde opmerkingen door een dam·toe
niet gemachtigde derde ondertekentl waren, en dat zij dienvolgens waardeloos
waren, de belasting van ambtswege heeft
gevestigd;
Overwegen<le tlat het arrest !Jeslist ciat
dergelijke ambtshalve aanslag regelmntig
is vermits artikel 55 der samengPschak~lde wetten vereist. dat de opmerkingen
nm de schatplichtige zelf nitgaan, en vermits de enkele stnkken waarop het hof
van !Jeroe11 ac'Jt ver_::.:oeht te slaan, lwt

bewijs nie't leverden van een aan Demarcq
gegeven lastgeving ten einde op het bee
richt van wijziging antwoord te verstrekken;
Overwegende dat, nanr lnid van artikel 55 der samengeschakelde wetten, de
scllatplichtige uitgenodigd wordt om binnen een tijdsverloop van twintig. dagen
zijn opmerkingen schriftelijk in te dienen; dat, indien nit die bewoordingen
blijkt da t de opmerkingen schriftelijk
clienen ,·oorgesteld en dat zij van de schntplichtige moeten nitgaan, daarnit niet
volgt dat hij zijn opmerkingen door ePn
gevolmachtigde niet zon rnogen doen opstellen; dat de hoedanigheid van gevolmachtigde het bestaan van een lastgeving
onderstelt, doch dat geen enkele wetsbepaling vereist dat een schriftelijk bewijs
van die lastgeving zou geleverd worden;
Overw~'gende dat, in onderhavig geval,
het arrest vaststelt flat het door de administratie aan de schatplichtige toegezonden bericllt van wijziging binnen <1e
twintig dagen met de door een dm·de namens de schatpliclltige ondertekende
schriftelijke opmerkingen teruggezonden
werd;
Overwegende dat nit de aan de voorziening gehechte stukken blijkt dat die opmerkingen door cUe derde op het fornmlier zelf van het aan aanlegger Bourgeois
toegezonden bericht van wijziging geschreven werden dat, daar zijn handtPkening van de woorden « Namens c1e
beer Bourgeois )) voorafgeg'aan was, de
derde noodzakelijk er OJ} gewezen lleeft
dat hij in hoedanig!1ei<l van aanleggPrs
lasthebber optrad;
Overwegenrle dat, vennits de atlministratie hierover geen oplleldering vroeg,
deze lasthebber er niet toe gehouden was
het bestaan van de volmacht noch de uitgestrektheid van zijn machten te rechtvaardigen, waaruit volgt dat de administratie het antwoord niet als onregelmatig
mocht aanzien en de aanslag niet van
ambtswege mocllt vestige.n terwijl de lastgeving, die mondeling kon gegeven worden, niet zon kunnen bewezen worden;
Overwegende dat, door te besliss{m dat
dergelijk bewijs nit een geschrift moest
blijken en spontaan cliende geleverd te
worden, het hof van beroep de in het middel aangednide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; heveelt 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 :Gnik.
17 jannari 1956. - 2" kamer. - Voorzitte1', H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
V ersla,ggever,

~

H. Louveaux.

H.
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Gelijlclni.dende conclnsie,

R.

Delange, aclvoeaat-generaal.
Pleiters, HH. R. Tassin (van de Balie van
Charleroi) en Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN. BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. RECH'f
OP EEN CONTINGENT IN VERBANO ME'r EEN VO·
RIGE BEDRIJVIGHEID. RECHT DAT EEN IN
EEN NIJVERHEIDS- OF HANDELSBEDRIJF BELEGDE WAARDE KAN UITMAKEN. RECHT
MET DI'f LAA'l'S'l'E OVERDRAAGBAAR. TIJDENS DE EXPLOITA'l'IE VERWEZENLIJKTE EN IN
DE BEDRIJFSBELASTING BELASTBARE ' MEER·
WAARDE.

Het doo1· een administratie·ve besl-is8'ing
toegestaan recht op een cont-ingent in
ve1·band met een vorige lwdri:ivigheid
lean een in een n·ijverheids- of handelsber11"'ijf belegde waarae uitmalcen, met
flit laatste ove1·r!erlmgen worrlen en
aanleirling geven tot een t-ijrlens ae emploitat-ie ve·rwezenUjlcte en, in dit opzicht, in de bed1··ijfsbelast-ing belastbare
meerwaarrle
(1).
(Samengeschakelde

wetten, art. 27, par. 1.)
(BOUILLE, WEDUWE BRACONNIER,
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HE'J: HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 maart 1954 gewezen door het
Hof van beroeD te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 110 van
de Grondwet, 25, 27 en 42 van de bij besluiten van 3 juni 1941 en 31 juli 1943 en
voor zoveel als nodig bij besluit van de
Regent van 15 januari 1948 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, eerste onderdeel, doordat het
bestreden arrest door tegenstrijdigheid in
motieven is aangetast, waar het beslist
dat de bedingen van de authentieke akte
van overdracht « duidelijk, stellig en niet
dubbelzinnig zijn JJ, dan wanneet', het arrest vaststelt dat de overurager slechts
een magazijn te Bressoux te zijner beschikking had, terwijl, luidens de authentieke akte van overdracht, de afgestane
handelszaak in een onroerend goed gelegen rue Goswin te Luik geexploiteerd was;
tweede onclerdeel, doordat de beweegre(1) Vergel., voor de overdracht van een inschrijving op het handelsregister, verbr., 19 februari 19<17 (Ar1·. T'e1"ln·., 1947, blz. 44).

denen van het bestreden arrest dubbelzinnig zijn, vermits zij niet toelaten uit te
maken of het hof van beroeD aanlegsters
stelling afwijst omdat het oordeelt dat de
overdracht geschiedde, wanneer de exploitatie steeds gaande was, dan wel omdat
het beschouwt dat de overdracht na de
staking van de handel geschiedde, doch
dat de prijs « enkel JJ meerwaarden uitmaakt welke tijdens de uitbating verwezenlijkt werden en welke ter gelegenheid
van de overdracht aan het licht kwamen,
uan wel omdat, ofscboon het arrest aanneemt dat de kwestieuze 500.000 frank
geheel of ten dele aan uoor eiseres aangevoerde exceptionele omstandigheclen te
wijten zijn, het beschouwt clat cleze winst
niettemin helastlmar is, in welk geval het
een verkeerde toepassing van tie artikelen 25 en 27, ])aragraaf 1, der samengeschakelde wetten zou maken; clerde onderdeel, doordat het bestreden arrest aanlegsters conclusies niet beantwoord heeft,
waarin staande werd g·ehouden uat het
magazijn te Bressoux, zonder de werklmizen te Luik, een onnuttige stapelplaats
was ; vierde omlercleel, doordat het bestreden arrest geen enkele beoordeling inhoudt van de in het dossier neergelegde
attesten waarvan de conclusies van aanlegster gewag maakten :
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende dat het bestreclen arrest
erop wijst, enerzijds, dat de authentieke
nkte van overclracht op 26 januari 1946
werd verleden en, anderzijds, dat gedurende het janr 1945, de hallen en het materieel in l!uur gegeven werden terwijl de
overdrager over de te Bressoux gelegen
magazijnen bescl:)ikte; dnt die vaststellingen niet tegenstrijdig zijn, vermits de
overclrnger vanaf 31 ' december 1945 opnieuw van de te Luik rue Goswin gelegen
inrichtingen mocht genieten en er zijn
werkzaamheid mocht hernemen;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, na vastgesteld te hebben eensdeels dat uit de bewoordingen
zelf van de authentieke akte van overdracht blijkt dat de overgedragen handel
op het ogenblik van de overdracht nog
geexploiteerd was, en anderdeels dat aanlegster het tegenbewijs niet heeft geleverd, de rechter over de grond de door
aanlegster aangevoerde uitzonderlijke omstandigheden om een louter door de overnemer betaalcle gelegenheidsprijs t.e rechtvaarcligen, als met de werkelijkheid niet
strokend van de hand wijst; dat die vaststellingen en beschouwingen geen eukele
c1ub belzinnigheid vertonen ;
Over het dercle onderdeel :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat er een vermoeden is dat in 1945, de
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bedrijvigheid in de magazijnen waarover
hij te Bressoux beschikte heeft voortgezet; dat die beschouwing een gepast antwoord op. de conclusies uitmaakt;
Over het vierde onderdeel :
Overwegende dat, door om de reden
welke het aanduidt te beslissen dat aanlegster niet, ten genoege van recht, het
bewijs van de onjuistheid der verklaringen van partijen in de authentieke akte
geleverd heeft, het hof van beroep impliciet doch zeker de door aanlegster tot .staving van haar aanvoering aangehaalde
attesten als onvoldoend bewijskrachtig
afwijst;
Dat llet middel in elk zijner onderdelen
feitelijke grondslag mist;
Over het tweecle middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 27, paragraaf 1, der samengeschakelde wetten, en
1319 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest de verplichting de overnemer bij de vroegere
clienten en Ieveranciers aan te bevelen
alsook het recllt oi) contingenten ijzer
als een waarde van overdracllt bescllouwt,
·dan wanneer zij niet llet voorwerp van
enige overdracht uitgemaakt llebben, en
dan wanneer het recht op het contingent
geen eigendomsrecllt is dat het voorwerp
van een akte onder bezwarende titel kan
nitmaken:
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, naar Iuid van de· in
llet arrest weergegeven akte van overdracht, « het llandelsfonds, bovendien, de
clientele begrijpt welke verbonden is lletzij aan het llandelsfonds, lletzij aan het
lluis, lletzij aan de persoonlijkheid der
overdragers, die zich verbinden geen zelfde of dergelijke handel in de Luikse
agglomeratie te drijven noch te begunstio·en ))'
·"' Ov~rwegende dat het llof van beroep
deze akte interpreterend, zonder de bewoordingen ervan in een verkeerd daglicllt te brengen, lleeft kunnen oordelen
dat zij· voor de overnemer << llet recllt op
contingenten en voor de overdrager altllans de morele verplicllting insloot zijn
opvolger bij zijn klanten en Ieveranciers
aan te bevelen Jl; dat die interpretatie
verantwoord wordt door de bescllouwing
van llet bestreden ·arrest dat de bedingen
van de autllentieke akte geen betekenis
zouden hebben indien de overgedragen onlicllamelijke clementen geen bestaan of
geen waarde zouden hebben;
Over llet tweede onderdeel :
Overwegende dat, zo llet contingent een
voordeel is, welk bij administratieve be-

slissing toegestaan wordt, het niettemin
in verband met een vorige bedrijvigheid
verleend wordt; dat het recht op contingent, mitsdien, een in het afgestane handelsfonds belegde waardc uitmaakt en
met dit handelsfonds wordt overgedragen;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

ze

17 januari 1956. kamer. - Voorzitter, H. Vanderniersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Louveaux. - Gelijkluidende conclusie,
H. R. Delange, advocaa,t-generaal.
Pl.eiter, H. Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.

RECLAMATIE. GEI'OLGEN. SCRULDEISER
VAN DE BELAS'l'INGPLICRTIGE DIE RET AAN
DEZE LAATS1'E TOEilEROREND RECR'l' TOT RECLAMA'l'IE NIE1' ~fAG UITOEFENEN.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. ZAKEN VAN DIRECTE IlELASTINGEN.- ARREST
DA1' RET BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE
DIRECTEUR DER DIRECTE BELASTINGEN NIET
ONTVANKELIJK VERKLAART. REDENEN VAN
RET ARREST DIE DE NIET-GEGRONDHEID VAN
DIT BEROEP WETTELIJK RECRTVAARDIGEN, 1\'IIDDEL DAT DE IlESLISSING VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID CRITISEER1'. 1\'IIDDEL NIE1'
ONTVANKELIJK.

3° VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN DIRECTE IlELASTINGEN, ARREST
DAT EEN EIS TOT TUSSENKOMST VAN EEN DERDE
V06R RET ROF VAN BEROEP.WAARBIJ EEN BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR
DER DIRECTE BELASTINGEN AANRANGIG IS GEMAAK1' NIET ON1'VANKELIJK VERKLAART. ARREST DA'l' GEEN Ul'l'SPRAAK OVER DE GEGRONDREID VAN DIT BEROEP DOET. 0NMIDDELLIJKE VOORZIENING VAN DE ElSER TO'l'
TUSSENKOMS'l'. 0NTVANKELIJKREID.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.

BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP. VERMOGEN OM EEN EIS V60R HE'l' ROF VAN BEHOEP IN TE STELLEN AAN DE PERSONEN DIE RET
RECR'l' REBBEN EEN RECLAMATIE TEGEN DE AANSLAG IN 'l'E DIENEN EN, IN ZEKERE GEVALLEN,
AAN DE ADMINISTRATIE VOORBEROUDEN. TUSSENKOMS'l' VAN EEN SCRULDEISER VAN
DE BELAS'l'INGSCRULDIGE. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1 o H et feit, dat de Teclamat'ie tegen het
bedrag van een aanslag de directetw
der belastingen ve1·plicht al de onregelmati,qheden van deze laatste zowel

-382ten voor·dele als ten natlele van de belasUngplichUge na te 11aan en aldtts
aanleiding tot · het vesUgen van een
aanv·ullende aanslag "'an geven, volstaat
om (!,an de schttlde·iser van de belastingpUchNge het r·echt te weigeren die reclamatie in plnats ran deze laatste in
te aienen (1). (Samengeschakelde wetten, art. 61, par. 3.)

2° Is niet ontvnnkel-i}lc, bi:i gebt·ek aan
belang, het middel aat het bestreden
arrest verwijt een be·roep teuen een besliss·inu van de dir·ectetw der belastinuen niet ontvnnkelijlv te hebben verldaanl, dan wnnneer het aPrest i.n zijn
·rellenen de niet"[/Cff'l'onclheid van dU
beroep wettelijk rechtvaarlligt (2).
3° 11'anneer lzet hot van beroep, waarbij
een beroep tegen cle besUssing van de
d'irectetw der cl'irecte belrtstinuen aa.nha.nuiff ·is gemaalct, de eis tot v·r·i:itvUl-irJe
tu.ssenkomst va.n een det·de n·iet ont·va.nlceUj k verlcla.art zoncle·r o·ve·r de rJegrondhe·ill van het bemep H-itspnwk te
lloen, is cle e·iser tot t·u ssenlcomst bevoeull om zich onmicldelHjlc tegen deze
beslissinl! in -vet'bt'elc·in(f te voor-zien {3).

(Stilzwijgende oplossing.)
4° De samengeschakelcle wetten betmttende de belasUnuen op cle inkomsten
en de bepa.lin_qen van cle wetten van
6 septembe·r 1895 en vctn 23 :i·uU 1953
betretfencle het . be·roep v66r· het hot
van beroep in zalcen van clir·ecte belastingen lc.ennen slechts het vermogen toe,
-om een e·is v66r d-it hot te stellen, aan
cle personen clie het r·echt hebben on~
een reclwrnaUe tegen het beclrag ran de
nanslag ·in te dienen· en, in zekere gevallen, ann cle culministmtie (4) ; cle
vr·ijw-illige zelts bezwa.t·encle t·ussenlcomst van een sch-nlcleiset· van de bela.stinupl-ichtiue ·1:s n·iet ontvanlcelijk {5).
{N. V.
« FAilRIQUE NATJONALE D'ARMES DE
GUERRE T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN, EN DIENST YAN HE'f SEQUESTER.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 december 1954 g·ewezen door
het Hof van beroep te Lnik;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 61, paragraaf 3, 66, 67 en 68 van de bij beslnit
(1) (3) en (5) Zie de nota's 1, 3 en 5, ondertekend R. D., onder dit arrest in Bull. en
PASIC., 1956, 1, 478 en vlg.
(2) Verbr., 13 februari 1947 (A·rl' . .Ye·rbr.,
1947, blz. 35) ; 2 juli 1951 (ibid., 1951, blz. G55)
en 21 februari 1952 (ibi} ., 1952, blz. 3U).

van de Reg·ent del. 15 jannari 1948 samengeschakelae wetten betreffende cle inkomstenbelastingen, 7 van de wet van 6 september 1895 betreffende de fiscale aanslagen inzake directe belastingen, 13 van de.
wet van 15 october 19-!5 tot in'voering van
een speciale helasting op de winsten
voortvloeiencl nit leveringen nan de
vijancl, en 1166 van het Bnrg·erlijk Wethoek, cloorda t het bestretlen arrest het bProep niet ontvankelijk verkla.art door
aanlegster ingesteld tegen de clirectoriale
beslissing welke de reclamatie afwijst clie
zij, op g'ronclslag van artikel 1166 van llet
Burg·erlijk vVetboek en als schnldeisen•,;
van cle Deutsche Waffen nncl Munitionen
Fabriken, ingediend had tegen een ten
laste van llaar schulclenares g·evestigcle
uanslag· in de SlJeciale belasting op de
winsten voortYloeiencl nit leveringen ann
de vijand, om reclen tlat aanlegster niet
persoonlijk belast zijmle en ook niet de
wettelijke vertegenwoordigster zijncle van
de vennootschap die de bestreclen belusting verschulcligd is, de clirectenr cler be.lastingen terecht vastgestel<l heeft dat zij
geen hoedanigheid had om op te treden
en clat, om dezelfde rellenen, haar beroev
niet ontvankelijk was ; clan wanneer het
beroep tegen de beslissing van cle clirecteur ontnu1kelijk is zelfs indien zij, terecllt, de reclamatie nit~t ontvankelijk zuu
verklaard hebben, en dan wanneer in elk
geval aanlegster in haar door het arrest
niet ontkencle hoedanigheid van schnldeiseres van ue belastingplichtige, op gron<l
van urtikel 1166 van het Burgerlijk Wetbock, namens haar sclmldenares het recllt
op reclamatie van ueze tegen voormelde
uanslug mocht nitoefenen, welk vermogen
niet nitsluitencl uan de persoon van de
schnldenaar verbonclen is en welk recllt
door geen enkele wetsbepaling ann de toepassing van gezegd urtikel onttrokken
wordt :
OYer het tweede onderdeel :
Overwegende dat artikel 61, parngraaf 3, der samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenhelastingen, enkel aan de schuldenaars van directe belastingen het recht voor!Jellontlt tegen hc•t
beloop van hun aanslag reclamatie in te
dienen;
Overwegemle dat, vermits cle direetem·
cler belastingen door de uitwerking van de
reclamatie, niet enltel kennis heeft van de
betwistingen welke er het voorwerp vnn
nitmaken, doch ook van de aanslag in al
zijn bestandllelen, llij zowel ten voordele
als ten nadele van de hclastingplichtige
(4) Bij voorbeeld, in geval van een van
ambtswege door de administratie aan bet hof
van beroep onderworpen bijkomende aanslag
(samengescbakelde wetten, art. Hbis).
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wijzen; dat het feit dat de reclamatie
aanleicling kan geven tot het vestigen van
een aanvullende belasting volstaat om
aan de schuldeisers het recht te weigeren,
ze in plaats van hun schuldenaars in te
clienen;
Overwegende dat het tweede onderdeel
van het 111iddel, naar recht faalt;
Over het eerste onllerdeel :
01•erwegende dat het bestreden arrest
erop wijst dat de directeur der belastingen aan aanlegster heeft Iaten kennen dat
hij het schrijven, dat zij hem toegestnurd had, niet als een recla111atie kon
aanzien, en beslist dat, vermits aanlegster persoonlijk niet aangeslagen is, en
de vennootschap die de bestreden belasting verschulrligd is niet wettelijk vertegenwoordigt, de directeur terecht vastgesteltl heeft c1at zij geen hoedanigheid had
0111 op te treden en zich onthouden heeft
over haar reclmnatie uitspraak te doen;
clat het daarna beslist clat; 0111 dezelfde
redenen, het beroep van aanlegster niet
ontnmkelijk is;
Overwegenlle dat, door dit beroep niet
ontvankelijk te verklaren, dan wanneer
het in zijn moticven de ongegronclheid
ernm erkent, het arrest aanlegster niet
benadeeld heeft, zijn beslissing over dit
laatste punt wettelijk gerechtvaardigll
zijnde, zoals uit het antwoord op voormeld tweede onderlleel van het middel
blijkt;
vVaaruit volgt-dat het eerste onderdeel
van ltet 111iddel bij gebrek a an belang niet
ontvankelijk is;
01·er het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 61, paragraaf 3, 66, 67 en 76 van de bij besluit
van de Regent del. 15 januari 1948 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 7 tot 12 van de wet van
6 september 1895 betreffende de aanslagen in zake clirecte belastingen, 13 van
de wet van 15 october 1945 tot invoering
van een speciale belasting op de winsten
voortvloeiend uit leveringen aan de
vijand, 339 (gewijzigd bij artikel 18 van
het koninklijk besluit van 30 111aart 1936)
tot 341 en 470 (gewijzigd bij artikel 22
van hetzelfde besluit) van het vVetboek
'l·an burgerlijke rechts>ordering, 18 en 38
van de wet van 25 maart 1876 bevattende
titel I van het voorafgaand boek van het
vVetboek van burgerlijke rechtsvordering,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest de eis van aanlegster niet ontvankelijk verklaart welke
er toe strekte als tussenkomende pnrtij
aangeno111en te worden in het tussen de
Dienst van het sequester en de Belgische
:Staat hangem1 geding, ten gm·olge van

het door de Dienst van het sequester ingesteld beroep tegen de besllssing van de
directeur waarbij uitspraak gedaan werd
over zijn reclamatie tegen de ten laste
van de Deutsche vVaffen und Munitionen
Fabriken gevestigde speciale belasting op
de winsten voortvloeiend uit leveringen
aan de vijand, om ret1en dat het hof van
beroep van een lJetwisting betreffende directe belastingen slechts kennis kan nemen binnen de per ken waarin de directeur
der belastingen ervan kennis gekregen
heeft, cla t aanlegster niet ontvankelijk is
om v66r het hof een eis te ontwikkelen
welke zij niet voorafgaandelijk aan cleze
directeur, bij midclel van reclamatie, heeft
kunnen onderwerpen, en dat de artikelen 61, paragraaf 3, en 76 van voormelde
samengeschakeltle wetten en cle bepalingen van de wet van 6 september 1895 zich
tegen de tussenkomst v66r het hof van
elke andere persoon dan de lJelastingplichtige of zijn wettelijke vertegenwoordiger
verzetten, clan wanneer, aanlegster bij
regelmatige conclusies v66r het hof van
beroep staande hield, dat zij in haar hoedanigheid van sclmldeiseres van de belastingplichtige, een wettig door het arrest
niet ontl,ent1 belang had, 0111 in het beroej) tussen te komen ten einde die middelen te doen gelclen welke men zou verwaarlozen tot staving van het beroep aan
te voeren, en clat dit was hetgeen zij het
voornemen had te doen, dan wanneer,
dergelijke !outer vrijwarende eis tot tussenkomst tot staving van een reeds hangend beroep· in zover dit zelf ontvarikelijk
zou zijn, met dit beroep slechts een enkel
geschil uitmaakte en, in strijd met hetgeen door het arrest, met schending van
cle bewijskracht clle dient gehecht aan
aanlegsters conclusies welke de draagwijdte van haar eis tot tussenkomst bepaalden, beslist wordt, aan het hof geen
betwisting eigen aan de tussenkomende
partij onderwlerp die van het beroep verschillencl was of buiten de perken ging
waarin de clirecteur kennis van de betwisting had gekregen, en clan wanneer de
eis, dienvolgens, ontvankelijk was, niettegenstaancle het door het arrest aangevoerd feit dat de tussenkomende partij
zelf geen reclamatie bij de clirecteur tegen de aanslag zou kunnen ingediend
hebben, claar geen enkele van de door het
arrest aangehaalde bepalingen clergelijke
tussenkomst beletten, welke, integendeel,
door de- in het mid del aangehaalde bepalingen toegelaten is, dan wanneer, in elk
geval, door niet nacler te bepalen of, naar
de rechters over de groncl, de eis tot tussenkomst !outer vrijwarencl was, of, integencleel, uitslnitend strekte tot het doen
gelclen van aanspraken die aan aanlegster
eigen zijn en verschillen van die welke
ht>t voorw~rp van het beroep uitmaakten,
en door de eis niet Pn \Yankelijk voor het
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geheel te verklaren, het bestreden anest
niet naar de zin van de wet met redenen
omkleed is :
Overwegende dat de bepalingen van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
betreffende de tussenkomst niet van toepassing· zijn v66r het hof van beroep dat
van het beroep van de belastingplichtige
tegen de beslissing van de directeur der
belastingen kennis heeft, daar de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, en de bepalingen van de
wet van 6 september 1895 betreffende het
beroep v66r het hof van beroev slechts
aan de administratie en aan de personen
die het recht hebben een reclamatie tegen het beloop van cle aunslag in te dienen, het vermogen toekennen een eis
v66r het hof in te stellen ;
Dat, door de eis tot tussenkomst van
aanlegster in huar hoedanig·heicl van
schulcleiseres van de Duitse vennootschalJ, namens welke kwestieuze aanslag
ten kohiere gebracht werd ondanks zijn
vrijwarend karakter niet ontvankelijk te
verklaren, het bestreden arrest geen enkel
der in het mid<lel aangeduide wetsbepnling·en gescllom1en !1eeft;
Dat llet middel naar reellt faalt;
Om die redenen, verwerlJt de voorziening; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.
17 januari 1956. - 2c kamer. - Voo1·zitte1·, H. Vandermerscll, raadslleer waarnemend voorzit~er.
Verslaggeve·r,
H, Louveaux. - Gelijkluiclende conclusie,

H.

R.

Delange,

advocaat-generaal.

Pleiters, HH. Ansiaux en Van Leynseele.
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HUUR VAN GOEDEREN. -

HUISHU-

REN. !NTREKKING VAN DE VERLENGING
DOOR DE VERHUURDER TEN EINDE HET GOED
PERSOONLIJK IN GEBRUIK TE 1\'EMEN. RECHT VAN DE GEBRUIKER OP SCHADEVEHGOEDING. TOEPASSING VAN DE REGELEN
VAN GEMEEN RECHT.

Door te besch'iklcen flat, in de bij arUl;,el 4, pantgraten 1, :1l en 3, voorZ'iene
gevallen bet·reffende. het recht tot ·intrelcking van fle verlenging floor fle ve?·h1ttwder om persoonlijlc het goea in gebntilc te nemen, fle gebruiker ?"echt
heeft op schacleve?·goeclinrJ vm·wijst art'iTcel 5, 1Jft?'ag?·aa.f 4, van fle wet van
:1l0 aecembe?· 1950 hottdenae ttitzoncle·
ringsbepalingen inzalce h·uishuu:r, nooclzctlcelijk naa?' ae ?'egelen van het gemeen
recht bij gebr"ek ann bHzonc~e?·e ?'egelen
of uitaruklcelijke nfwijlc·ingen.

(VOSSAERT, T. DAMIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op llet bestreden
vonnis, op 27 december 1952 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel ;
·
Over ]let eerste middel, afgeleicl nit de
schending van artikel 5, l)aragraaf 4, van
de wet van 20 december 1950 houdende
uitzonderingsbepalingen inzake huishuur
(naderhand gewijzigcl en met nieuwe bepalingen samengeordencl bij het koninklijk
besluit van 21 september 1953) en voor
zoveel als noclig van de artikelen 1149 tot
1151, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetlloek, clOOl'clat, om llet beclrag van de schaclevergoecling te bepalen welke aan aanlegger tot herstel van het hem cloor dP
uitzetting berokkencl nadeel verschuldigll
was, llet bestreclen vonnis weigert rekening te houden met de winst die aanlegger uit de door hem toegestane onclerverlmringen haalde, om de reden dat claarme!le rekening te lwuden « zou indruisen
tegen de geest van de wet Jl (houdenclc
uitzonderingsbel)alingen inzake lluishuur)
en « erop zou neerkomen aan de uitgezette
!murder een des te aanzienlijkere schadevergoeding toe te kennen naarmate de
door hem van zijn onderhuurders geeiste
huurgelden hoger wareri, clan wanneer de
wetgever het huurbeclrag zo laag mogelijk heeft willen lHihouclen ll, rlan wanneer
de aan de ten onrechte uitgezette huurdPr
versclmlcligde , vergoecling, !let hem door
die uitzetting berokkencl nadeel, met inbegrip van het nacleel voortvloeiend uit
het derven van de winst OlJgeleverd door
de omlerverhuringen welke hij v66r zijn
uitzetting heeft toegestaan, volledig moet
herstellen, en clan wanneer noch de tekst,
_noch Lle geest van de wet, houdende uitzonderingsbepalingen inzake huishuur,
verbieden met het uit clien lloofde ontstaan nadeel rekening· te !louden :
Overwegende dat aanleggers vordering,
gesteuncl op de bepalingen van de artikelen 5, paragraaf 4, en 4, l)aragraaf 1, van
de wet van 20 december 1950, houdemle
uitzondering·sbepalingen inzake huishuur,
strekte tot betaling van schadevergoeding
door verweerder, om red en c1at cleze de
plaats waar aanlegger uitgezet werd, niet
persoonlijk in haar gelleel ~in gebruik genomen had ;
Overwegencle dat aanlegger concludeercle, onder meer, tot vergoeding van het
clerven van de winst die hij uit de onclerverhuring van gemeubileercle appartementen haalde;
Overwegende, enerzijcls, dat door te beDttlen clat, in het bij artikel 4, paragrafen 1, 2 en 3 bedoelrl geval, de gebruiker
recht lieeft op schadeverg·oecling, het arti-
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gemeen recht verwijst;
Overwegemle, anderzijds, dat het vonnis
niet vaststelt dat de huren welke aanlegger van zijn onderhuurders bekwam
rechtstreeks of onrechtstreeks het maximaul bedrag te boven gingen dat zij bij
toepassing van artikel 11 van voormelde
wet mochten belopen;
Dat hieruit vult af te leiden dat het
vonnis, overeenkomstig het in het middel
aangehaald motief, zijn beslissing niet
rechtvaardigt waarbij voormeld door aanlegger aangevoerd element van nadeel
verworpen wordt, en dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, waarbij aan de rechter opgelegd
wordt zijn beslissing met redenen te omkleden, doordat het bestreden vonnis, na
te hebben geweigerd voor de berekening
van de aan aanlegger te betalen vergoeding rekening te houden met de uit de
onderverhuringen behaalde winst, om de
red en da t dit cc tegen de geest van de wet
zou indruisen ll, eraan toevoegt cc dat
trouwens niet betwist wordt dat appellant
(thans verweerder in verbreking) persoonlijk een deel van het onroerencl goed gebruikt; dat, zelfs ingeval hij, voordat het
vonnis van 7 maart 1951. gewezen wercl,
aan geintimeenle voorgesteld had een verclieping te gebruiken, deze geen deel van
het paml zou kunnen onderverhuurd hellben ll, dan wanneer de schatting van de
gevolgen van een gebenrlijkheid waarvan
de verwezenlijkheid niet vastgestelcl en
zelfs door de voorwaardelijke vorm der
overweging nitgesloten is, niet op bepaalde, passende en van dubbelzinnigheid
vrije wijze het dispositief van het vonnis
rechtvaardigt, hetwelk weigert rekening
te houden met het door de onderverhuringen opgeleverd voorcleel, met welk disposi tief die raming zonder enig logisch verband is (schending van artikel 97 van de
Gronclwet), en clan wanneer noch deze
beschouwing, noch enige andere het verwerpen rechtvaardigt van de bij conclusies voorgebrachte eis waarbij aanlegger betoogde dat, zelfs ingeval hij het
aanbod van verweenler (een verdieping
van het onroereml goed te gebruiken)
aanvaard had, hij in elk geval door diens
schuld een deel van de door de onderverhuring opgelevercle inkomsten zou verloren l!ebben, vermits verweerder persoonlijk noch de vertrekken op de tweede verclieping (voorgesteld ann aanlegger), noch
die op de gelijkvloerse verclieping van bet
onroerend goecl gebruikte, waaruit volgt
dat de bestreden beslissing niet wettelijk
met redenen is omkleed, · wijl zij het ver-
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werpen van de bij conclusies regelmatig
voorgestelde eisen en verweren niet · gerechtvaardigd heeft (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat aanlegger, na v66r de
eechter in boger heroep geconcludeerd te
hebben tot integrale vergoeding van de
schade die hem onder meer ten gevolge
van het derven van de uit de onderverhuringen behaalde winsten werd berokkend, cc bovendien ll deed gelden dat, zelfs
ingeval hij het aanbod de tweede verdieping te gebruiken aanvaard had, hij door
de schuld van verweerder een deel· der
inkomsten zou verloren hebben welke de
onderverhuring van de andere vertrekken
opbracht;
Overwegende dat het vonnis, na vastgesteld te hebben dat verweercler, die niet
van een toeval of een geval van overmacht laat blijken, principieel tot vergoeding van de aan aanlegger berokkende
schade gehouden is, erop wijst dat, zelffl
ingeval verweerder v66r het vonnis van
7 maart· 1951 waarbij aan aanlegger bet
voordeel der verlenging ontnomen wercl,
aan deze voorgesteld had een verdieping
in gebruik te nemen, deze geen deel van
het gebuurde had kunnen voort onderverhuren;
Overwegende dat dit motief de beslissing niet rechtvaarcligt waarbij principieel
geweigerd wordt rekening te houden met
elke winst die aanlegger nit de onderverhuringen zou kunnen behaald hebben;
Dat bet middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, behalve in zover het het hoofdberoep en het tegenberoe11 ontvankelijk
verklaar<l l1eeft; 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 van eerste aanleg te
Nijvel, zetelende in hoger beroeo.
19 januari 195G. - l_e kamer. - Voorzitte1", H. Wouters, eerste voorzitter. T'e·rslaggeve1·, H. Bareel. - Gelijlcluidende conclusie, H. Ganshof van cler Meerscb,
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Ryn.
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1°

AUTEJURSREOHT.- RECH1' DAT ONDER
PATRIJIIONIAAL OOGPUN1' IN RET RECHT l'E REPRODUCEREN EN UIT l'E GEVEN EN RET RECITr
VAN OPENBARE UI1'VOERING ON'fLEED WORDT.

2°

AUTEJURSREOHT.- J\IIUZJEKWERK.RECHT TE REPRODUCEREN OF UIT TE GEVEN.
RECH'f DAT HET RECH'l' INSLUIT RET RE-

-

386

PRODUCEREN SLECHTS IN ZEKERE MATE TOE TE
ST~~AN OF HE\1' AA·N ZEKERE VOORWAARDEN TE
ONDERWERPEN.·

3°

AUTEURSRECHT. MUZIEKWERK.
MUZIEKWERK OP PLATEN OPGENOMEN. UITZENDING. OVER •DE RADIO VAN HET OP PLA·
TEN ·oPGENOMEN WERK. Uri'zENDING DIE
EEN WlJ"ZE VAN REPRODUCTERING VAN HET
WERK UITMAART.

4°

AUTEURSRECHT. _: MUZIEKWERK.
RE<JHT VAN. OPENBARE UITVOERING. RECHT DAT HE'.r RECHT NIET INSLUIT HET
WERK TE REPRODUCEREN, HETWELK VOOR DE
lJITZENDING .OVER DE RADIO GEVERGD WORDT.

5°

AUTEURSRECHT. MUZIEKWERK.
0VERDRACHT VAN HET RECHT VAN REPRO·
DUCEREN. 0VERDRACHT DIE KAN GEPAARD
GAAN MET VOORBEHOUD BETREFFENDE HET
GEBRUIKEN VAN HET WERK. RECH1' VAN
DE OVERDRAGER NA TE GAAN OF DE OVERNEMER
GEEN VERBODEN OEBRUIK MAAKT VAN HET.
STOFFELIJK VOORWERP DOOR MIDDEL WAAR·
VAN HET REPRODUCEREN PLAATS HEEFT.

6°

A UTEURSRECHT. MUZIEKWERK.
RECH'f VAN REPRODUCEREN. -RECHT DAT
VOOR DE TI'~'ULARIS HE1' RECH'.r INSLUIT
SCHADEVERGOEDlNG TE VORDEREN VAN DE DERDEN DIE IIET INSTRUMENT GEBRUIKEN WAAROP
HET WERK GEREPRODUCEERD WORD'!'.

7°

AUTEURSRECHT. MUZIEKWERK.
TITULARIS VAN HET RECHT VAN REPRO·
DUCERING DIE RET REPRODUCEREN VAN HET
WERK DOOR l'IIDDEL VAN RADIO-UITZENDING
NIET TOEGELATEN HEEFT. GEBRUIKER DIE
DE DE BEPERKING KENT. GEVOLGTREKKING
DAT DE GEBRUIKER, DOOR WE'rENS DE RECHTEN TE KRENKEN DIE DE 'l'ITULARIS VAN HET
RECHT. BEHOUDEN HAD, EEN. WEDERRECHTE·
LIJKE DAAD GEPLEEGD HEEFT. WETTELIJKE
GEVOLGTREKKING.
aute~t;r van een muz·ielcwerlc wO'I:dt onde·r patrimoniaal oogp~mt in twee. verschillende t·echten ontleed : rlit het werlv te t·eprodu.ceren en
dienvolyens er de t·epmd~tcedn.q van
toe te laten, en clit het ttit te voeren en
dienvolyens er de openbat·e wit·uoering
van toe te laten. (Wet van 22 maart

stoffelijlce geleidet· plaats heeft gehad,
rnalcen een wijze van reproducering van
gezegd werlc nit.
4° Het t·echt van pnblielce ttitvoering van
een rnu.ziekwet·Jc slttit het t·echt van t·eprod·uce·r·ing niet in, hetwellc tot ttitzencling ove·r de rad·io gevergd wot·dt.
5° Daar de overdracht van het recht van
reprodu.ce1·ing van een rnttziekwerk rnet
voorbehoud kan
gepaard gaan of
slechts bepaalde gebruilcen van het
werlc rnet uit.qluiting van andere gebruilcen toelaten, wot·dt er uit afgeleid
dat de t'it·nlaris van het autettrst·ecf~t
rnay nagaan of degene, aan wie het
stoffelijk voot·werp door rniddel waat·van het t·cpmducet·en plaats heeft overged·ragen tverd, yeen verboden gebt'Uilc
van clat voot'W61'1J maalct.
6° De tittblaris van het t·echt van reproclHcer·ing van een rnu.ziekwet·k rnag van
cle clet·den, die het instntrnent bij rniddcl waarvan het t·eprodtwM·en plaats
hecft tot nict [JcooTloofclc doclcinclen
ycbruilccn, wcgens afbrcnlc aan zijn
voorrechtcn schadevet·goed·ing vordet·en.
7° Uit de vnststelling, clctt de UtulaTis
van een antetwst·echt op een ove1· cle radio tt'it.qezonden twnziekwerlc het t·eprodu.cenm van het werlc bij wijze van t·aclio-ttitzending niet toegelnten heeft en
clat een persoon, die de alcltts gestelde
beperlcing lcencle, z·ich nietternin van
« platen u.it (le koophnndel Jl tot rndio-nitzencling becliend heeft, mag afgeleid worclen, clnt cleze gebntilcer een
weclen·echtelijlce daacl gepleegcl heeft,
bestaancle in een wetens toegebrachte
lcrenlcing van cle t·echten clie de t#ttlaris
van het atttent·srecht op bewttst werT.;
behottclen had.

1° Het recht van de

1886,

art. 1 en 16; conventie van Rome,
hernomen in het enig artikel van de
wet van 16 april 1934, art. llbis, 1 en

13, 1.)
2° 1Jileester van het t·echt een mttzielcwerlc
te rept·orlucen;n, vennag de atttenr, of
de o·ve·nwmet· 1Jan het recht, er het t·epmcl·nceren van slechts toe te laten in
cen mate die hij bepaalt of het aan zoclaniye voorwaarden die hij vaststelt te
onclet·wet·pen.
3° Het opvanyen van het op platen opgenomen mttzielcwet·Jc en de radio-uitzending ervan, orn het even of er al dan
n-iet een verd·u.bbeling of een andere

(BELGISCH NATIONAAL INSTITUU'l' VOOR RADIO·
OMROEP, OPEJ\'llARE INSTELLING, 1'. P.V.B.A.
VAN FRANS RECHT ((DURAND ET cie ll, IGOR
STRAVINSKY, ARTHUR HONNEGGER EN CON·
SOR'l'EN.)
ARREST

(1).

HE'J' HOF; Gelet op he.t bestreden
arrest, op 9 mei 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel; ·
Overwegende dat uit de aan het hof
voorgelegde stukken blijkt dat de bij drie
onderscheiden dagvaarclingen door de eerste drie verweerders en· vijfde verweerder, toondichters of uitgevers, houders
van het auteursrecht op zekere muziekwerken, ingestelde vorcleringen ertoe strek-

(1) Zie de conclusies van bet openbaar ministerie v66r dit arrest in Bull. en PAsrc., 1956,
I, 485 en vlg.

-387ken veroordelirig te bekomen van aanlegger, het · N ationaal Belgisch Instituut
voor radio-omroep, tot betaling van schadevergoeding;
Dat die vorderingen gesteund zijn. op
het feit dat aanlegger voor zijn radiouitzendingen in de handel gekochte fonografische platen gebruikt heeft zonder de
machtiging van de lasthebber bekomen
te hebben, aan wie verweerders het beheren van hun recht van mechanische reproductering opgedragen hadden, namelijk van het << Bureau international de
l'edition mecaniqne ll, en zonder bijgevolg
de prijs der machtiging betaald te heblJen;
Dat vierde verweerster, de «Societe
nationale de reproduction mecanique ll,
vertegenwoordigster voor nelgie van· het
« Bureau international de l'ec1ition mecanique ll, zich bij die zaken gevoegd heeft
om de eisen van de toondichters en de
nitgevers, hier verweerders; te steunen;
Overwegende da t aanlegger tegen t1ie
eisen heeft doen gelden dat hij de fonoplaten waarop de werken gereprotlnceerd
waren regelmatig gekocht had, en dat hij
door zestle verweerster gemachtigtl was
geworden om voormelde werken open!Jaar
uit te voeren; dat hij zesde verweerster
tot tussenkomst en !Jindendverklaring van
het vonnis opgeroepen heeft;
,
Overwegende dat tle rechter oYer de
grond de zaken samengevoegd en de stelling van de eerste vijf 'verweertlers aangenomen heeft; tla t hij de tegen · zesde
verweerster gerichte oproepingen tot tnss?nkomst en lliildendverklaring van het
arrest verworpen heeft;
Over het ('(~rste mitldel, afgeleid nit de
schending van de artilrelen 1, 2, 3 en.16
van de wet van 22 maart 1886 op het auteursrecht, 1, 2, 4, 11; llb-i.s en 13 van de
wet van Hi april 193± tot goedkenring van
de internationale conventie voor de bescherming van letterlnmdige en kunstwerken, gesloten te Rome op 2 juni 1928,
1382 tot 1384, 113±, 1319, 1320, 1322 van
llet Burgerlijk Wetboek, en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest,
ofschoon vaststellend dat aanlegger in
ver!Jreking van de inrichtingen die op het
gebied van de openbare uitvoering het
auteursrecht beheren (N . .A. V. E . .A. of
S . .A. B . .A. 1\1:.) de algemene machtiging
bekomen had om de litigieuze werken
« bij wijze van alle levendige en opgenomen uitzendingen welke hun oorsprong
ook zij ll, over de radio ten gehore te brengen, beslist heeft dat << aanlegger, door
voor zijn radio-uitzendingen in de koovhandel gekochte platen te gebruiken en
door de gramofoonopname van die werken te reprodnceren ... , het recht van reproducering van verweerders in verhreking gekrenkt en hun zodoende een
stoffelijk nadeel berokkend had ll, tot

,-ergoeding waarvan het aan:legger veroordeelt, met verbod . in de toekomst
voor zijn uitzendingen van gramofoonmnziek fonografische platen nit de koophandel te ge!Jruiken, om de reden dat;
<< aangezien
de radio-uitzendingen van
gramofoonplaten in werkelijkheid uitvoeringen van opgenomen werken, dit
wil zeggen. vooraf gereproduceerde werken, uitmaken ll, ... de rechteri van openbare uitvoering en reproducering · << welke
zich op die twee bedrijvighetlen enten ll·,
de rac1io-nitzending en de opnmile, << in de
studio's van liet N. I. R. in verbin'cling
zouden komen ll, zodat, << waar het ter
zake nitvoeringen bij wijze van nitzending van gramofoonmuziek gold, twee
machtigingen vereist wareri : a) een
machtiging tot nitvoering welke cle
N. A. V. E. .A. kon verlenen; b) een
machtiging tot het opnemen van het werk
op platen, welke afhangt van ·het
B. I. E. M., hetwelk de rechten van reJ1l'otlucering ll van ver'weerders in verbrpking beheert, en dat aanlegger in gebreke
gebleven was deze tweetle lilachtiging te
bekomen, dan wanneer, zoals trouwens de
rechters oYer de grond zelf het terecht gPzegd hebben, het recht van reproducering
en het recht van openbare uitvoering twee
onderscheiden en onafhankelijke rechten
van de auteur op zijn werk zijn, dat de
opneming door een mechanisch procech',
zoals de fonoplaat, een reproducering va11
het werk uitmaakt, en de radio-uitzen·
ding een openbare uitvoering van het
werk, en dat beide rechten uitgeoefend
werden, het recllt 'i'an I;eproducering,
waarvan verweerders houders zijn, naar
aanleicling van het contract va:Ii bet
D.I.E.M. met de fabrikanteri van platen,
en het recht van open]){lt'e uitvoering,
hetwelk aan verweerders vreemd is, door
de door de' N ..A.V.E ..A. (of S.A.B ..A.M.)
aan aanlegger in verbrekiug verleende algemene machtiging tot radio,nitzending,
dan wanneer, vermits !Jedoelde · machtiging nitdrnkkelijk melcling maakte ·van
de openbare uitvoering bij wijze van « opgenomen nitzendingen, welke. hun . oor"
sprong ook zij ll, zij noodzakelijkerwijze,
om in toepassing gebracht te .worden, voor
aanlegger het recllt met zich bracht on•
der. meer rechtinatig iii de koo]1handeLgekochte en regelmatig verv.aarc1igde platen
te gebruiken, zonder dat voor dit gebrni'
ken een machtiging vanwege verweertlers
<< om het werk op een plaat op te nemen ll
vereist was, welke machtiging met het
uitoefenen van het recht van openbare
uitvoering generlei verband houdt, en bel10ort tot het recht van reproducering dat
verweerders anderdeels uitgeoefeml hadden; doordat het bestreden arrest, door
voor de nitzending over de radio van
ovgenomen muziek, door middel van
regelmatlg vervaardigde en in de koo)j-
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die aanlegger bezat een cc machtiging tot
het opnemen van het werk op een plaat"
te eisen, de aard en het voorwerp van
het recht van reproducering en het
recht van uitvoering miskend heeft en,
door hun onderscheiden draagwijdte te
verwarren, de onafhankelijklleid van
die rechten, welke onafhankelijkheid llet
trouwens erkend had, aangetast heeft
( schending van de artikelen 1, 2, 3 en 16
van de wet van 22 maart 1886, en 1, 2, 4,
11, llbis en 13 van de wet van 16 april
1934), en, door zich te vergissen om trent
de juiste draagwijdte van de bij overeenkomst van de N.A.V.E.A. (of ~.A.B.A.M.)
<loor aanlegger in verbreking bekomen
machtiging het aan het contract waarin
die machtiging was vastgelegcl te hechten geloof geschonden heeft (schending
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, en van het aan de
akten te hechten geloof), doordat het bestreden arrest, door te verklaren dat het
recht van reproducering en het recht van
uitvoering onafhankelijk zijn, door vervolgens door een volslagen verwarring
van beide rechten die onafhankelijkheid
te niet te doen en door aanlegger ingevolge deze verwarring te veroordelen, bovendien de artikelen 1382 tot 1384 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet geschonden heeft :
Ten aanzien van het eerste onderdeel :
Overwegende dat het recht van de auteur van een muziekwerk onder patrimoniaal oogpunt als bestaande uit twee
onderscheiden rechten te beschouwen is;
zijnde het recht het werk te reproduceren
en derhalve de reproducering ervan toe
te staan, en het recht het werk uit te voeren en derhalve de openbare uitvoering
ervan toe te laten;
Overwegende dat, meester zijnde van
het recht om het werk te reproduceren,
de auteur of de overnemer van die rechten slechts machtiging tot dit reproduceren in de door hem bepaalde m:ate vermag
te verlenen of het reproduceren afhankelijk te stellen van zodanige voorwaarden
als hij voorziet;
Overwegende dat het opvangen van het
op platen opgenomen muziekwerk en de
radio-uitzending ervan, om het even of
er al dan niet een verdubbeling op een
andere stoffelijke geleider plaats gehad
heeft, een wijze van reproducering van
voormeld werk uitmaken;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van de rechter over cle grond blijkt dat
verweerders, auteurs van muziekwerken
of overnemers van de auteursrechten
slechts met het oog op particulier gebruik
tot het reprocluceren op platen door de
fabrikanten gemachtigd haclden, dat zij

noch die fabrikanten, noch aanlegger zelf
tot het reproduceren van hun werken
langs de weg der radio-uitzending gemachtigcl hadden;
Overwegende dat aanlegger vergeefs
inroept dat het recht van openbare uitvoering van die werken hem door de met
het beheren van het uitvoeringsrecht der
auteurs belaste inrichting verleend was
geworden;
Dat dit recht van openbare uitvoering
het door de uitzending over de radio gevergd recht van reproducering niet insluit en hem niet overgedragen werd;
Dat het eerste onderdeel van het middel naar recht faalt;
Ten aanzien van het tweede onderdee!:
Overwegende, met betrekking tot de
tegen het bestreden arrest ingebrachte
grief, dat het het aan de tussen aanlegg·er
en de vennootschap N.A.V.EJ.A. (thans
S . .A.B.A.M.) gesloten overeenkomst te
hechten geloof g·eschonden heeft, dat de
rechter over de grond, door erop te wijzen dat voormelde vennootschap geen hoedanigheid had om het reproduceren der
platen met het oog op de uitzending over
de radio, en derhalve het gebruiken ervan
tot hetzelfde doel toe te staan, het aan
voormelde overeenkomst te hechten geloof niet heeft kunnen schenden;
Dat immers de reden welke hij inroept
niet op de bepaling van de draagwijdte
van de termen of de gevolgen van die
overeenkomst steunt, maar op bet feit dat
de vennootschap, ten gevolge van haar
akkoorden met de toondichters en uitgevers, geen macht had om het recht van
reproducering over te laten;
Dat dit tweede onderdeel van het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de scbending van de artikelen 1, 2, 3 en 16
van de wet van 22 maart 1886 op het auteursrecht, 1, 2, 4, 11, 11bis en 13 van de
wet van 16 april 1934 tot goedkeuring
van de internationale conventie voor de
bescherming van letterkundige en kunstwerken, gesloten te Rome op 2 juni 1928,
1382, 1383 en 1384 van bet Burgerlijk
W etboek, en 97 van de Grondwet, doordat
bet bestreden arrest, ter rechtvaardiging
van het dispositief waarbij aan aanlegger in verbreking verboden wordt in de
toekomst voor zijn radio-uizendingen gebruik te maken van de in de handel gekochte gramofoonplaten, en aanlegger veroordeeld wordt tot het herstellen van het
stoffelijk nadeel dat in het verleden door
dat gebruiken aan verweerders in verbreking zou zijn berokkend geworden
wegens c~e aldus beweerdelijk aan htm
recht van reproducering op de betwiste
werken toegebrachte krenking, beslist
beeft clat cc de algemene niachtiging om
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door aile levendige en opgenomen uitzen- ders, buiten het eigenlijk recht van redingen (voormelde) werken uit te voeren, producering van de litigieuze werken en
welke hun oorsprong ook weze >J, welke als een verbrokkeling van dit recht, het
aan aanlegger verleend werd door de or- recht stelt machtiging te verlenen tot het
ganismen (N.A.V.E.A. of S.A.B.A.M) wel- gebruiken voor radio-uitzending van de
k.e het recht van openbare uitvoering behe- platen waarop die werken opgenomen
ren, hem niet toelieten gramofoonplaten zijn, ·en waar het beslist dat bewust recht
uit de handel uit te zenden, aangaande ket karakter van een aan allen tegenwerpwelke platen de rechters over de grond baar auteursrecht heeft, en dat het aan
niet betwisten dat zij regelmatig vervaar- het recht van openbare uitvoering vreemd
digd en rechtmatig gekocht werden, zon- zou zijn, het bestreden arrest, ten geder vooraf van verweerders een tweede volge van een verwarring van de rechten
machtiging . gekregen te hebben, welke van reproducering en uitvoering, en door
geen verband met het recht van uitvoe- een verruiming van het auteursrecht buiring houdt en deel uitmaakt van het recht ·ten de bescherming van het werk als invan reproducering, betreffende l1et gebrui- tellectuele schepping, wiilekeurig een
ken van de platen voor radio-uitzending, nieuw recht of een nieuwe modaliteit van
onder het voorwendsel dat het B. I. E. M., het auteursrecht, cc recht van radiofonisch
hetwelk het recht van reproducering van gebruik J> der platen geheten, in het leverweerders beheert, in zijn contracten ven geroepen lleeft, welk recht in de Belmet de fabrikanten van platen en door gische wet en in de bij deze wet goedgevermelding van een op de platen aan- keurde internationale conventies volgebracht etiket, te kennen gegeven had strekt onbekend is, en derhalve de wetsdat de platen « voor particulier gebruik '' bepalingen, in het middel aangeduid, gewaren en dat het gebruiken ervan voor schonden heeft :
radio-uitzending zonder hun machtiging
Overwegende dat het bestreden arrest
verboden· was en dat die platen, cc aange- geenszins ten behoeve van de toondichzien zij niet zijn kunnen vervaardigd ters of uitgevers van muziekwerken een
worden tenzij bezwaard met dat verbod nieuw recht erkent, dat zowel van het
hetwelk de voorwaarde van hun bestaan recht van reproducering als van het recht
was ''• derhalve slechts konden gekocht van uitvoering onders~heiden is, welk
worden cc bezwaard met lasten welke nieuw recht in geen enkele wetsbepaling
overeenstemmen ... met een vorenbestaand zou vastgelegd zijn;
en absoluut recht ·van de auteur op zijn
Dat de rechter over de grond, na er tewerk ''• dat als een cc verbrokkeling van recht op gewezen te hebben dat de overzi.in recht van reproducering '' omschre- dracht van het recht van reproducering
ven is zodat verweerders,. houders van met voorbehoud kan gepaard gaan, of
het recht van reproducering op de be- slechts bepaalde gebruiken van het werk
twiste werken, cc na de tot het particulier met uitsluiting van andere gebruiken kan
gebruik beperkte mechanische reproduce- toestaan, daaruit logisch afleidt dat de
ring toegestaan te hebben, rechtmatig een houder van het auteursrecht kan nagaan
nieuwe bezoldiging van het toestaan van of degene, aan wie het stoffelijk voorwerp
het gebruiken van de opnamen voor uit- overgedragen werd door middel van hetzending over de radio konden eisen '' en welk de reproducering plaats heeft, geen
aileen bij uitsluiting van de vennoot- verboden gebruik van dat voorwerp
schappen voor openbare uitvoering be- maakt;
kwaam waren om die machtiging te verhij eveneens terecht aanneemt dat
lenen, vermits cc een machtiging op het deDat
houder van het recht gewis geen bijstuk van uitvoering niet als enige waarde komende bezoldiging kan vorderen, doch
hebbend ter zake van reproducering wel schadevergoeding van de derden, die
valt te beschouwen ll, dan wanneer het het instrument tot niet geoorloofde doelrecht van reproducering, evenals elk in- einden gebruiken, wijl aan zijn recht aftellectueel recht, op het werk en niet op llreuk gedaan werd;
de stoffelijke geleider ervan slaat, en onDat het middel in feite niet opgaat;
der meer het recht in zich sluit het werk
Over het derde middel, afgeleid uit de
mechanisch op een plaat vast te leggen,
doch niet het recht het gebruik na te schending van de wet van 22 maart 1886
gaan dat van die plaat door de wettige op het auteursrecht, inzonderheid van
eigenaar ervan zal gemaakt worden, on- haar artikelen 1, 2, 3 en 16, van de wet
der het voorbehoud dat alleen de au- van 16 april 1934 tot goedkeuring van de
teur in de uitoefening van zijn recht van internationale conventie voor de bescheruitvoering de uitzending over de radio ming van letterkundige en kunstwerken,
of iedere andere openbare uitvoering van gesloten te Rome op 2 juni 1928, inzonderzijn werk, door middel van die plaat of heid van haar artikelen 1, 2, 4, 11, llbis
van elke ander manier van reproducering, e:ri 13, van de artikelen 1382, 1383 en 1384
kan toestaan, doordat, waar het dienvol- van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van de
gens in het patrimonium van verweer- Grondwet, doordat het bestl'eden. arrest,
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en om aanlegger te veroordelen tot het
vergoeden van het nadeel dat aan verweerders door de aldus aan hun recht
beweerdelijk toegebrachte krenking berokkend weru, overwogen heeft dat << de
algemene machtig·ing om de betwiste werken nit te "\'oeren door. alle levendige en
opgenomen uitzenuingen, welke linn oorsprongook zij ll, die ann aanlegger verleend
werd door de 6rganismen welke het recht
van openbare uitvoering der auteurs beheren (N.A.V.E.A.) · onvoldoende was, om reden : 1° « dat een mnchtiging uiteraard
enkel voor een geoorloofde zaak kan verleend worden en dat ter zake, mocht de
stelling van het N. I. R. als gegrond aangezien worden, het hier het machtigen
tot een feit zou betreffen hetwelk aileen
door ongeoorloofde middelen kan verwezenlijkt worden ... ll en 2° « dat trouwens
de ann het N.I.R. .. verleende machtiging
met aanzienlijke inperkingen gepaard
ging... naardien het N.I.R. zich ertoe
verhond zorg ervoor te dragen dat gebruik .zou gemankt worden van materieel
hetwelk nan ue wet OD het auteursrecht
Yoldoet, en clat het werk overeenkomstig
de wil van cle toondichter uitgevoerd
wordt, en clat het N.I.R., door gramofoonplaten te gebruiken die voor de
openbare uitzendingen verhoden waren,
klaarblijke1ijk de bij het contract toegestane grenzen te buiten ging, vermits het
verhoden materieel gebruikte en afbreuk
deed aan het absoluut recht van de auteur op zijn werk, dat het uitvoerde
op een manier die tegen zijn wil indruist ll, en tenslotte, 3° << dat noch het
N.I.R., noch de N.A.V .. E.A., ter wille van
de kennis die zij droegen van de eisen
van verweerclers in verbreking, zich trouwens hellben kunnen vergissen nopens de
draagwijdte. van de door eerstgenoemde
bekomen en door de tweede verleende
machtiging ll : 1° dan wanneer de piaten
uit de koophandel welke aanlegger gebruikt heeft voor de opgenomen uitvoeringen van de litigieuze werk.en, waartoe
de N.A.V.E.A. machtiging had verleend,
zoals nit de vaststellingen van het arrest
blijkt regelmatig· vervaarcligcl en g·ekocht
waren geworden, dat zij der'halve reproduceringen uitmaakten die overeenkomstig de wet op het auteursrecht tot stand
waren gebracht, en zij bijgevolg geen namakingen ten gevolge van de aan het
recht van reproducering toegebrachte
krenking konuen worden, noch « 'l'erboden
vlaten ll, noch « Yerboden materieel ll,
ten gevolge van het gebruik dat ervan zou
gemnakt worden voor openbare uitvoeringen van het werk, tot welke uitvoeringen

overigens een behoorlijke machtiging verleend werd; 2° dan wanneer de houcler
van het recht van reproducering aan dit
recht geen ander voorrecht ontleent dan
dat hij het werk kan laten reproduceren
en de reproducering in .de handel kan
brengen, dat in de wet geen auteursrecht
met betrekking tot het « racliofonisch
gebruik )) der platen, noch enig ancler,
nan allen tegenwerpbaar en aan het recht
van reproducering gebonclen recht bestaan welke de regelmatig aangekochte
gramofoonplaten kunnen bezwaren met
een « last ll die het gebruiksrecht van de
wettige eigenaar ervan beperkt, onder
het enkel voorbehoucl dat deze het
recht eerbiedigt dat de auteur heeft
de openbare uitvoering van zijn op de
plaat gegraveerd werk te verbieden,
dat aanlegger in verbreking dienvolgens
geen gebruik van een « ongeoorloofd middel ll maakte en geen afbreuk deed
aan enig auteursrecht in hoofde van verweerders, noch aan de door de toondichter geuite wil aangaande de uitvoering
van zijn werk, waar aanlegger, door middel van Dlaten uit de koophandel gebruik
maakte van de hem verleende machtiging
het werk o>er de radio door opgenomen
uitzendingen ten gehore te brengen;
3° en dan wanneer, eindelijk, tegen aanlegger in verbreking geen gevolgtrekking
geldig kon afgeleid worden uit de omstandigheid dat hi.i, toen hij met de
N. A. •V. E. A., die het recht van uitvoering met betrekking tot de radio-uitzending van de litigieuze werken beheerde,
het contract zou aangaan, kennis zou gedragen hebben van de door verweerders
of door het B.I.E.l\II. in hun plaats, op
grand van het recht van reproducering gestelde aanspraken vermits, aan de ene
zijde, noch de aanspraken van verweerders, · noch die op het recht van reproducering gesteund van het B.I.E.M. gegroJid
waren, en aan de anderzijde, de rechters
over de grond trouwens uitdrukkelijk het
door partijen « >oor al hun rechten, betreffende het gebruiken voor· radio-uitzending van de platen uit de koophandel ll
gemaakt voorbehoud vastg-esteld hadden,
doordat het bestreden arrest mitsdien
zijn dispositief gerechtvaardigd heeft
door gronden welke in strijd zijn met de
wetsbepalingeu waarbij het auteursrecht
ingericht werd, en, door aanlegger uit
hoofde van wederrechtelijke daden welke
clit karRkter niet hadden te veroordelen,
benevens de vorenaangeduide wetsbepalingen, de artikelen 1382 en volgende van
het Bnrgerlijk Wetboek, alsmede artikel 97 van de Grondwet geschonden
heeft:
Overwegende <lat het bestreden arrest
vaststelt dat de houders van het auteursrecht geen reproclucering met het oog Ol)
radio-uitzenuing toegestaan hadden van
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aanleg·ger, die kennis van de aldus ingevoerde beperking droeg, zich desondanks
voor de radio-uitzending van de «platen
uit de koophandel >> bediend heeft;
Dat de rechter over de grond uit deze
vaststellingen heeft kunnen afieiden dat
aanlegger een wederrechtelijke daad begaan had, bestaande in de krenking welke hij aan de rechten die verweerders
op bewuste werken behouden hadden wetens toebracht;
Dat hij, na er op gewezen te hebben dat
de vennootschap welke met het beheren
van het recht van uitvoering belast was,
geen hoedanigheid had om de reproducering toe te staan, daaruit wettelijk afgeleid heeft dat de tussen die partij en aanlegger gesloten overeenkomst aan de daden welke aanlegger verweten werden
hun wederrechtelijk karakter niet had
kunnen doen verliezen;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten, en vermits de voorziening v66r
15 september 1953 betekend werd, tot een
vergoeding van 150 frank jegens verweerders.
l[J januari 1956. Je kamer. - Vom·zitte1', H. Wouters, eerste voorzitter. ~
VeTslag,qever, H. Piret. - Gelijkl1tidende
conclusie, H. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van

Ryn en Simont.
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20 januari 1956

INKOMSTENBELASTINGEN. :._ BELASTINGEN
OP
DE
BEDRIJFSINKOMSTEN.
SCHATTING VAN DE BELASTBARE BASIS.
AFTREKKING ALS << FICTIEVE LONEN ll.
BEGRIP.

De sam d·ie, tot bepaling vai~ de in de belastingen op de inlcomsten belastbare
grondslag, als « ficUeve lonen >> van het
bedmg van de vastgestelde vm·mogensacoressen afgetrolclcen wordt, vertegenwoordigt de lonen die niet werlcelij 7c
1titbetaald werden aan de kinderen en
aan de andere medewerlce1·s die in het
bedrijf van de belastingplichtige gewerlct hebben, dooh die het zonden goweest zijn ind·ien, in plaats van op deze
niet bezoldigde medewerlcing beroep te
doen, de belastingplichtige bezoldigde
a1·beidslcmchten te we1·Jc gesteld had (1).
(1) Zie de nota 1, ondertekend F. D., onder
dio arrest in Bull. en PAsrc., 1956, I, 502.

(BELGISCHE

STAAT,

11fiNISTER

VAN FINANCIEN,

'1'. 'l'IMMERMANS-MISSO'l'TEN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 november 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 1319 tot 1322 en 1350 van het
Burgerlijk vVetboek, 26, paragraaf 1, 27,
paragraaf 3, 32, paragraaf 1, 35, paragraaf 1, en 55, paragraaf 1, van de bij
koninklijk besluit van 12 september 1936,
en, voor zover nodig, bij de besluiten van
3 juni 1941, 31 juli 1943 en het besluit van
de Regent van 15 januari 1948 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 2 en 6 van de wet van
17 juni 1938 houdende wederinvoering van
de nationale crisisbelasting, en, voor zover
noclig, 2 en 7 van de besluiten van 16 jnni
1941, 31 juli 1943 en llet besluit va:n de
Regent van 16 januari 1948 houdende samenschakeling der wetteli.ike beschikkingen betreffende deze belasting en 1, 2, paragraaf 1, 3, paragraaf 2, en 19 van de
wet van 16 october 1945 tot invoering van
een extrabelasting ov de in oorlogstijd
behaalde inkomsten, winsten en baten,
doordat het bestreden arrest de herziening
van de betwiste aanslagen beveelt in de
mate waarin een som van 130.000 frank
van het bezit op 9 october 1944 van verweerder dient afgetrokken • te worden,
zijnde het geld dat zijn twee zonen hebben kunnen besparen op de lonen, welke
zij voor hun medewerking in het bedrijf
ontvingen, dan wanneer, alleen de door
verweerder vom; de medewerking van
deze zonen tijdens dit tijdpei·k van 1 januari 1940 tot 9 october 1944 aangegeven
fictieve lonen, welke door de administratie werden aangenomen, van zijn bezit op
deze .laatste datum mogen afgetrokken
worden; dan wanneer het hof van beroep
zelf vaststelt dat er geen reden bestaat
om op de bedragen van cleze lonen terug
te komen; en het bestreden arrest, in
strijd met de voormelde wettelijke beschikkingen en de. stl1kken van bet administratief dossier, besluit tot een bijkomende aftrekking van 130.000 frank,
welke tr,ouwens nit g-een enkel bescheid
blijkt; dan. wanneer, er alzo een niet gerechtvaardigde clubbele afti:ekking van
lonen wordt bevolen; en het arrest derhalve de aan de stukken van het dossier zijnde :1° het bericht van wijziging
van de aangifte (bijlagen 12i en 12h) ;
2° de aangifte van fictieve lonen (bijlagen Sa, 9a, lOa en lla) te hechten bewijskracht scllendt, alsmede aan de bekentenis van de schatplichtige welke uitslui-
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gewagen :
Overwegende dat uit cle regelmatig aan
het hof onderworpen stukken blijkt dat
de ten laste van verweerder voor vaststaand gehouden belastbare grondslag
cloor de administratie vastgesteld werd
bij middel van vermoedens, waaronder de
activa die op 9 october 1944 aangegeven
werden zowel door verweerder zelf als
cloor zijn twee zoons die uitsluitend in
zijn 1andbouwbec1rijf gewerkt hadden en
die geen persoon1ijke inkomsten hadden :
Overwegende uat het bestreden arrest
vaststelt, enerzijds, dat er geen aanleiding · bestaat om het bedrag der lonen
welke door de administratie van het bedrag der vastgestelde vermogensaccressen
afgetrokken werden te wijzigen; dat,
door deze lonen ten belope van 125.000 fr.
de fictieve lonen bedoeld zijn 't is te zeggen deze welke niet werkelijk aan verweerders zonen uitbetaald werden, doch
cUe het zouden geweest zijn indien, in
plaats van op de medewerking van zijn
kinderen beroep te doen, de belastingplichtige cle arbeidskracht van del'(]en
had gebezigd;
Overwegemle dat het arrest, anden"ijds,
vaststelt dat de twee zoons van verweerder « steeds gedurende het belastbaar tijdperk met hun vader gewerkt hebl1en, dat
zij de gelegenheicl gehad hebben het geld
dat zij als loon ontvangen hadden te besparen, dat een bedrag van 65.000 frank
voor ieder van hen niet overdreven is '';
en dat het, dienvolgens, beslist dat een
som van 130.000 frank van de aangegeven
activa diende afgetrokken te worden;
Overwegemle clat het bestreden arrest,
alclus om te beslissen dat een som van
130.000 frank van de vermoede belastbare
grondslag cUende afgetrokken te worden,
om reden ua t deze som van op de lonen
gedane besparingen voortkwam, dan wanneer, volgens zijn eigen vaststellingen,
die lonen niet uitbetaald waren geweest
en hoewel het, anderzijds, vaststelde, clat
een som van 125.000 frank reeds bij wijze
van fictieve lonen afgetrokken werd, op
strijdige beweegredenen gesteuncl heeft
en, clienvolgens, artikel 97 van de Grandwet geschonclen heeft ;
Om cUe redenen, verbreekt het bestrellen arrest in zover het beveelt dat << een
som van 130.000 frank van de toestaml
van 9 october 19-l4 client afgetrokken te
worden '' en de kosten ten laste van de
Staat lattt; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de ten dele vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwijst de alzo beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
20 januari 1956. -

1• kamer. -

zUter en verslaggever, H.

Voor-

de Olippelc,

raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkl·nidende conclusie, H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Ple·iter, H. Van Leynseele.
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20 januari 1956

INKO:NISTENBELASTINGEN. EXTRABELASTING. PROVISIE TO'l' INS'l'ANDHOUDING VAN DE STOCKS. 0MVANG VAN DE
BIJ DE AANVANG VAN RET BELASTBAAR TIJDPERK BESTAANDE GRONDSTOFFEN, PRODUCTEN
EN GOEDEREN. lNVEN'l'ARIS DIE IN AANMERKING MOET GENOMEN WORDEN OM DIE OMYANG 'l'E BEPALEN.

DoOT te besoh'ikken dat de grondstofjen,
produoten en noede1·en die znllen rlienen o·m rle p1'0visie tot instanrlho11d·inrt
·t;a.n ae stoolcs te bepulen rlie,qene zijn
llie bij tle la.atste voo1· 10 mei 1940 opgemuaktel in·llentnT·is bestna.n, 11 eeft wrUJ;el 6 ·~:nn rle wet va.n 1G october 1945
bekeffenrle rle ea:t·mbelnsUng niet alleen ae inventftris in annmerking genamen die bi.j het eimle vnn het mnatsohnvpelijk jnnr zo~t opgemnnl't Z'ijn goweest en fUe tot het opmnlcen van rle
voo·r rle toepnssing vnn (]e wetten betrelfenrle de belnstingen op de inlcomsten
nnngenomen relceningen zon gediena
hebben; dooh elke rertelmnUrt O'ln ae zes
mna.n<len, om ae mnnnd opuemanlct of
zelfs op a,nnblijvenfle wijze gehouden
. inventnris die de doo·r nrtUcel 17 V(tn
het Wet1Joe7c vnn 7coophnndel bepanlrle
toestand opgenomen heeft.
(BELGISCHE STAAT, MINISTEH YAN FINANCIEN,
T. N. V.
ALGEMENE HANDELSMAA'fSCHAPPI.J
BISCUI'l'ERIE DECO.)

Eerste zan/,;.
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 januari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te. Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 en· 112 van de
Grondwet, 17 van het Wetboek van koophandel, 6, paragraaf 1, van de wet van
16 october 1945 tot invoering van een
extrabelasting op de in oorlogstijd
behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, doordat het bestreden arrest verklaart dat het woord << inventaris ll, hetwelk in gezegu artikel 6 niet
nader bepaald wordt, alle so01'ten inventarissen ook de door Yerweerster gello~1den aanblijYende inventaris lledoelt, en
l1eslist llat <le n:1 !J nwi Hl-10 heRtaam1e
stocks "'elke uit die :umlllij ,-emle illi'Cll-
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taris blijken, tot grondslag voor de berekening van de provisie tot instandhouding
van de stocks mogen dienen en clerhalve
de betwiste aanslag in de extrabelasting
vernietigt in de mate dat die provisie
op stocks lager dan 801.875 fr. 15 berekend werd, dan wanneer zowel uit de
wettekst als uit de bedoeling van de wetgever blijkt dat door het in voornoemd
artikel 6, paragraaf 1, voorkomenu woord
<< inventaris » alleen de bij artikel 17 van
het Wetboek van koophandel voorgeschreven inventaris, dit wil zeggen de jaarlijks
volgens dit artikel 17 opgemaakte inventaris, wordt bedoeld, en dan wanneer een
aanblijvende inventaris, clie enkel wordt
bijgehouden, niet in aanmerking mag genomen worden daar de wet een opgemaakte inventaris vereist, zodat de door
verweerster op 31 december 1939 opgemaakte inventaris voor ue berekening van
de provisie tot instandhouding van de
stocks clienen moet :

Overwegende dat deze betekenis van
het woord inventaris, die reeds klaar uit
de wettekst blijkt, door de parlementaire
voorbereiding lJevestigcl wonlt;
Dat, hoewel het wetsontwerp van de
regering uitdrukkelijk voorzag dat de in
acht te nemen inventarissen cleze waren
volgeus dewelke de berekeningen met het
oog op de toepassing van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen gedaan
werclen, de tekst, zoals hij uiteinclelijk
door de wetgevencle macht op voorstel
van de Commissie van financie van de
Kamer aangenomen wercl, cleze bepaling
weggelaten heeft en tevens aan de belastingplichtigen, die geen boekhouding voeren, toegestaan heeft door alle rechtsmicldelen de omvang van de op 9 mei 1940 in
hun bezit zijnue gronclstoffeu, proclucten
en goederen te bepalen ;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

Over de twee oncli"!rclelen samen :
Overwegende dat artikel .6 van de wet
van 16 october 1945 door voor te schrijven
clat, tot bepaling van de provisie tot instandhoucling van de stocks, de grondstoffen, producten en goederen dienen in acht
genomen te worden zoals zij bij de laatste
v66r 10 mei 1940 opgemaakte inventaris
bestaan, aan het woord inventaris de beperkte draagwijdte en betekenis niet toekent waarop het middel wijst ;
Overwegende dat de aldus in die wetsbepaling bedoelde inventaris niet uitsluitend de inventaris is welke overeeukomstig artikel 17 van de wet van 15 december 1872 opgemaakt wordt of de inventaris welke bij het einde van het
maatschappelijk jaar opgemaakt wordt
en volgens dewelke de berekeningen met
het oog op de toepassing van de wetgeving op de inkomstenbelastingen opgemaakt worden, doch om het even welke
regelmatige inventaris namelijk degene
die om de maand, om de drie of zes maanclen opgemaakt worclt of zelfs clegene die
op blijvende wijze gehouclen worclt en de
door artikel 17 van het Wetboek van
koophandel bepaalde toestand opgenomen
heeft;
Overwegende, derhalve, dat voormeld
artikel 6 een clergelijke op de datum die
het dichtst aan de 10• mei 1940 voorafgaat
opgemaakte inventaris becloelt als zijncle
cleze welke client in acht genomen te worden, behalYe inclien het om ondernemingen· gaat waarvan het eerste tijdperk van
aanslag in de inkomstenbelastingen, alhoewel v66r 10 mei 1940 begonnen, slechts
na cleze datum eindigcle; dat ten aanzien
van deze ondernemingen de in aanmerking te nemen inventaris deze is welke
op de datum die het clichtst op 10 mei
1940 volgt opgemaakt werd ;

20 januari 1956. - 1 6 kamer. - Voo1·zUter, H. de Clippeli"!, raaclsheer waarnemencl voorzitter.
Verslauuever,
H. Delahaye. - Gelijlcl~tidende conclusie,
H. F. Dumon, aclvocaat-generaal. - Pleite?·s, Van Leynseele en Demeur.
(SAMENWEI\KENDE
VENNOOTSCHAP
<< LIMBURGIA ll, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN.)

Tweede zaalc.
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 maart 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 6 en meer bepaald 6, paragraaf 1, van de wet van 16 october 1945
tot invoering van een extrabelasting,
doorclat het bestreden arrest beslist heeft
dat, tot toepassing van artikel 6 vall de
wet van 16 october 1945 betreffende de
prov1s1e tot instandhouding van de
stocks : << de aclministratie terecht voorhouclt dat ter zake cleze inveutaris die in
de laatste v66r 10 mei 1940 opgemaakte
balans van winst- en verliesrekening opgenomen werd, hetzij in cas~t de inventaris van 31 december 1939, client in aanmerking genomen te worden ll; dan wanneer het arrest, anderzijds, vaststelt dat
aanlegster op 31 maart 1940 een inventaris had opgemaakt waarvan noch het
bestaan noch de juistheid betwist waren
en dat, bijgevolg, deze inventaris tot
berekening van de provisie tot instandhoudlng van de stocks in aanmerking
diende genomen te worden, vermits voor-
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«de laatste v66r 10 mei 1940 opgemaakte
inventaris )) spreekt :

ling weggelaten heeft en tevens aan de
belastingplichtigen, die geen boekhouding voeren, toegestaan heeft door alle
rechtsmiddelen de omvang van de op
Overwegencle dat artikel 6 van de wet 9 mei 1940 in hun bezit zijnde grondstofvan 16 october 1945 door voor te schrij- fen, producten en goederen te bepalen;
ven da t, tot bepaling van de provisie tot
Overwegende dat het bestreden arrest
instandhouding van de stocks, de grond- vaststelt
dnt aanlegster << ene regelmatige
stoffen, producten en goederen in acht boekhouding voert, dat zij driemaancletlienen genomen te worden zoals zij bij lijkse inventarissen opstelt en clat de
de laatste v66r 10 mei 1940 opgemaakte ' de administratie de cijfers clier inventainventaris bestaan, ann llet woord inven- rissen niet betwist ll ;
taris de beperkte draagwijdte en betekeclat het bestreden arrest
nis niet toekent welke llet bestreden ar- deOverwegende
op 31 maart 1940 door aanlegster oprest er a an toeschrijft;
gestelde inventaris niettemin als bewijsOverwegende dat de aldus in die wets- middel verwerpt om reden dat de in aanbepaling bedoelde inventaris niet uit- merking te nemen inventaris enkel deze
sluitend de inventaris is welke :lvereen- is welke « tot llet .vestigen der gewone
komstig artil!:el 17 van de wet ,van 15 de- inkomstenbelastingen gediend heeft ll; dat
cember 1872 opgemaakt wordt of de in- het hof ·van beroep zocloende een voorventaris welke bij het eiUde van het waarde oplegt cUe in de wet niet voorm:aatscllappelijk jaar opgemaakt wordt komt;
en volgens dewelke de berekeningen met
Dnt het middcl gegrond is;
het oog op de toepassing Yan de wetgeOm di<e redenen. verbreekt het l.Jestreving op de inlromstenbelastingen verricllt
worden, docll om het even welke regelma- den arrest; beveelt dat melding van
tige iuventaris namelijk degene die om onderhavig arrest zal gemaakt worden
de maand, om de drie of zes maanden op de kant van de vernietigde beslissing;
opgemaakt wonlt, of zelfs degene die op veroordeelt verweerder tot de kosten en
blijvende wijze gehouden wordt die de verwijst de zaak naar het Hof van beroep
door artikel 17 van het Wetboek van te Brussel.
koopllandel bepaalde toestand opgenomen
20 januari 1956. - 16 Immer. - Yoo·rlleeft;
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarOverwegencle, derhalve, dat vermeld nemend voorzitter.
Yerslauue·vm·,
artikel 6 een dergelijke op tle datum die H. Louveaux. - Gelijk!ttidende concl~t
het dichtst de 10 6 mei 1940 voorafgaat ov- sie, H. F. Dumon, advocaat-generaal.
gemaakte inventaris bedoelt, als zijntle Pleiter,. H. Van Leynseele.
deze welke client in ncllt genomen te worden, bellalve inclien het om ondernemingen gaat waarvnn het eerste tijdperk van
aanslng in de inkomstenbelastingen al1e KAMER. - 20 januari 1956
lloewel v66r 10 mei 1940 begonnen, slechts
nn deze datum eincligde; da t ten aanzien
van deze ondernemingen de in acll t te ne- INKOMSTENBELASTINGEN. - GnoNDmen inventaris deze is welke op de datum
nELASTINa. -- 0N'l'LASTING. AR'l'IKEL 13,
die het dichtst op 10 mei 1940 volgt opgePARAGRAAF 1, VAN DE SAMENGESCHAKEI,DE
maakt werd ;
WETTEN. GEEN YASTSTELLING DA'l' DE
Overwegende dat deze betekenis van
GRONDEIGENDOM
GEEN
WERKELI,JK
NETTO
het woord inventaris, die reeds klaar uit
INKOMEN HEEF'f OPGEBRACHT. 0NTLASTING
de wettekst blijkt, door de parlementaire
NIE'l' WEI'TELIJK GERECHTVAARPIGD.
werkzaamheden bevestigd wordt;
Dat, dan hoewel llet wetsontwel'P van Rechtvaanligt niet wettelij lc zijn beslissing het a1Test rlftt, steunend op a'l'tide regering uitdrukkelijk voorzag dat de
lcel 13, pa.1·a.qraaj 1, van de sarnenoein acht te nemen inventarissen deze waren volgens dewelke de berekeningen met
schnkelde wetten betre[jende de bela.shet oog· op cle toepassing van de wetten
Ungen op de ·inkornsten, beslist flat volledige ontlastino van de ,q1·ondbelnsting
betreffende de inkomstenbelastingen gemoet toeqestna.n wonlen, zonder va.st
daan werden, de tekst, zonls hij uiteinte stollen flat fle g1·ondeigendom geen
delijk door cle wetg·evende macht op voorwe·!'kelijlc netto inlcomen ged·n1·enfle het
stel van de Commissie van financie van
de Kamer aangenomen wercl, deze bepadienstjaa1· heejt opgebmcht (1). (Sa(1) Omtrent het noodzakelijk bewijs, door
de belastingplichtige, ·van de onafhankelijk
van zijn handeling uitzonderlijke omstandighedmi, die de productieve geschiktheicl van· zijn

onroerencl goed af.geschaft of verminderd hebben, raadpl. verb!'., 7 october 1955 (s1I]J1'a,
blz. 79) en 18· november 1956 (Bull. en PAsrc.,
1956, I, 258).

--395mengeschakelde wetten betreffende. · de
· . belastingen op de inkomsten, samengeschakeld bij besluit van 31 juli 1943,
art. 13, par. 2.)
{BE.LGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN,
T. DE PIT'l'EURS-HIEGAERTS.)
ARREST,

HET HOF; _.:__ Gelet ov de bestreuen
arresten, ov 4 juli 1952 en 2± april U53
gewezen door het Hof van beroep te Luil;:;
A. In zover de voorzienin,g tegen het op
4 juli 1952 gewezen arrest gericht is :

:overwegende dat aanlegger geen middel
inroept ter staving van de voorziening;
Da t de voorziening niet ontvankelijk h;;
B. In zover de voorziening tegen bet op
24 april 1953 gewezen arrest gericbt is :

Over bet mi!ldel, afgelei<l nit de scheu<ling van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wctboek, 13, paragraaf 1, eerste lid, van
de bij ue llesluiten van 3 juni 1941 en
:n juli 1943 samengeschakel!le wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 4 en 7,
van de besluiten van 16 juni Hl41 . en
1l1 juli 1943 betreffende de nationale crisis!Jelasting, in zover bet bestrerlen arrc~t
de aanslagen in de grondbelasting en in
de nationale crisisbelasting over de dienstjaren 1942, 1!l44 en 1!J45 met betrekking tot
de percelen sectie ·a, nummers 3lla (kasteel), 321b (paardenstal) en 3347c (park)
vernietigt ell dam·toe onder meer inroept
'dat de administratie bij baar conclusies
sommige ontlastingen voor de dienstjaren
1942 en 1944 zou toegegeven bebben dan
wanneer 1 o bet vaststaat dat de bedoelcle
percelen van 1 januari 1942 tot 10 juni
1945 door de bezetter en de · geallieerde
legers werden opgeeist en de eigenaar
opeisingsvergoedingen beeft bekomen;
2° verzoeker tbans verweerder in cassatie, bij de c~nclusies het gescbil tot het
dienstjaar 1945 beperkt l1eeft, hetgeen uitdrnkkelijk geacteerd werd in het door bet
Hof van lleroep te Luik (5" Kamer) op
4 juli 1952 geveld tussenarrest waarbij
een getuigenverboor nopens de bewoonbaarbeid en bet gebruik van bet kasteel
en de paardenstal na afioop van de opeising in juni 1945 gelast werd; 3° in de
voor de Belgiscbe Staat genomen conclusies geen gewag gemaakt werd van de
aanslagen over de clienstjaren 1942 en
1944, en dat enkel het recht op een gedeeltelijke outlasting van de aanslagen
over bet dicnstjaar 1945 werd toegegeven:
Over bet eerste onderdeel :
Overwegende dat, na vastgesteld te hell-

ben dat het bewijs wordt bijgebracht dat
lJi.i bet eindigen van de opeising,. ln
juni 1945, bet kasteel van verweerder volkomen onbewoonbaar was en trouwens
gedurende het ganse jaar 1945 niet door
zijn eigenaar bewoond is geworden 11, bet
bestreden arrest daaruit afieidt dat verweerder, voor bet dienstjaar 1945 recht
heeft « 011 dezelfde outlasting van grondllelasting en nationale crisisbijdrage al:;.;
die welke de administratie bij haar vorige besluiten reeds voor de dienstjaren
1942 en 1944 toegegeven had 11;
Overwegende dat bet arrest, uitsluitend
om die redenen en zonder verdere uitlegging;en omtrent de beweerde door de administratie toegestane outlasting en omtrent de grondslag van de alzo ingeroepen
toegeving, de aanslagen in de grondbelasting en nationale crisisbijdrage over de
dienstjaren 1942, 1944 en 1945 met betrekking tot de percelen gekadastreerd sectie a, nummers 31la, 321b, 334g en 3347r,
volkomen vernietigt ;
Overwegende dat artikel13, paragraaf l.
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen besc.bikt
dat « kwijscbelding of vermindering van
de grondbelasting wordt verleend, naar
verhouding van het verschil tussen het
aangeslagen kadastraal inkomen der vasto>
goederen en hun werkelijk gedurende bet
belastingjaar verkregen inkomen, in zover dit verschil ten minste 15 t. h. van
het kadastraal inkomen bereikt 11 ;
Overwegende dat het arrest in zijn motieven niet vaststelt dat bedoelde grondeigendom geen werkelijk netto inkomen
gedurende de beoogde clienstjaren zou ovgebracbt hebben;
Da t het nil.melijk het door de beslissing
van de directeur in acbt genomen feitelijk
element niet betwist waaruit blijkt dnt
het vaste goed van 1 januari 1942 af tot
1() juni 1945 werd opgeeist en dat de cigenaar opeisingsvergoedingen beeft bekomen, en dat bet aan deze vergoeding het
karakter van inkomen niet ontkent;
Overwegende derhalve dat de motieven
van de bestreden beslissing bet bescbikkend gedeelte ervan niet wettelijk rechtvaarc1igen en dat, dienvolgens, bet arre;;t
urtikel 13, varagraaf 1, van de samengescbakelde wetten gescbonden beeft;
Om die redenen, · verbreekt bet bestreden arrest nm 24 april 1953 in zover het
!Jeroep gegrond verklnard werd; beveelt
dat melding van onderhavig arrest zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing, verwerpt
de voorziening voor het overige; verwijst
de alzo !Jeperkte zaak, naar het Hof van
beroep te Brussel; veroordeelt verweerder
tot de drie vierden der kosten en aanleg~
ger tot he~ overige vierde.
<<

-396
20 januari 1956. - 1• kamer. - Voor·zitter·, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Van
Beirs. - Gelijlcl~tiilende aonalusie, H. l!'.
Dumon, advocaat-generaal. Pleiter,
H. Van Leynseele.
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tigt moet aan de goedkeuring van de
aer provinaie onaerworpen
worden. (Kon. besl., van 9 december
gouverne~tr

1874, art. 8; kon. besl., van 13 maart
1935, art. 1.)
4° De artikelen 5 en 6 van ae wet van

20 januari 1956

1° POLDERS EN WATERINGEN.
WATERINGEN. TEN VOORDELE VAN EEN WA"l'ERING GEVESTIGDE BELASTINGEN. RECLAMATIE. BEVOEGDHEID VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD.

18 april 1898 betreffenae de bekendma ..
king en ae lcennisgeving van ae koninlclijke besl~titen zijn toepasselijk,
noah op het r·eglement van een watering
betreffende ae verdeli'I?U en ae inning
van de belastingen die het vestigt, noah
op de beslissing van de go~werneur van
ae provinaie waarbij ait reglement
worat goeilgekeura (2).
(N.Y. OOGIXIMO, T. WATERING MOSTAARDPOT.)

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
FISOALE ZAKEN. BESLUIT VAN EEN BESTENDIGE DEPUTATIE UITSPRAAK DOENDE OVER
EEN REOLAMATIE TEGEN EEN TEN VOORDELE VAN
EEN WATERING GEVESTIGDE BELASTING.
WET VAN 22 JANUARI 1849 TOEPASSELIJK.

3° POLDERS EN WATERINGEN. REGLEMENT VAN EEN WATERING BETREFFENDE
DE VERDELING EN DE INNING VAN DE BELASTINGEN DIE HE1' VESTIGT. GOEDKEURING
DOOR DE GOUVERNEUR DER PROVINCIE.

4°

POLDERS

EN

W ATERINGEN. -

REGLEMENT VAN EEN WATERING BETREFFENDE
DE VERDELING EN DE INNING VAN DE BELASTINGEN DIE RET VESTIGT. GOEDKEURING
DOOR DE GOUVERNEUR. BEKENDMAKING.
ARTIKEI.EN 5 EN 6 VAN DE WEi' VAN
18 APRIL 1898 NIE'l" TOEPASSELIJK.

1° De realamatle tegen het beilrag van
ae ten voonlele van een wateTing gevestigde belasUngen ( dijlcgesahotten) wordt
tot de bestendige aep~ttatie van ae 1Jt"Ovinaieraaa geriaht. (Stilzwijgende op-

lossing.)
2° De Teahtspleginu van voorziening in
v&bTelcing tegen een beslissing van ae
bestendige ilep~ttaUe van een provincieraaa, uitspraale doenae over een realamatie tegen het beilrag van een fen
vooraele van een watering gevestigile
belasting worat ger·egela aoor artilcel 4
van ae wet van 22 jan~tari 1849 zoals
het, wat ae termijn betrett; aoo·r- arUleel 2 van ae wet van 18 maar·t 1874
gewijziga wera (1). (Stilzwijgende op-

lossing.)
3° Het reglement van een wctterinrJ betreffende namelijlc ae verileling en de
inning van ae belastingen die het ves(1) Zie de nota 1 onder verbr., 26 septemc
ber 195(} (Bull. en PAsrc., 1951, I, 27).
(2) Zie de nota 2, ondertekend F. D., onder
dit arrest in Bull. en PAsrc., 1956, I, 508.

ARRES'r.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
besluit, op 26 maart 1954 gewezen door
de bestendige deputatie van de provincieraad val). Antwerpen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schen(ling van de artikelen 97 van de
Grondwet, .6 en inzonderheid 6, 5°, 7 en
inzonderheid 7, littera f, 8 van het koninklijk besluit dd. 9 december 1847 betreffende de besturen van de wateringen,
2 van het koninklijk besluit dd. 10 augustus 1856 betreffende de wateringen in de
valleien van de Schelde, van de Leie en
van 'de Dender, 5 en 6 van de wet dd.
18 april 1898 betreffende het gebruik van
de Vlaamse taal in de officHHe bekendmakingen, zoals gezegd artikel 6 door artikel 1 van de wet dd. 3 augustus 1924 gewijzigd werd, doordat de betaling van
de litigieuze belastingen op grond van een
reglement van orde en inwendig beheer
van de watering Mostaardpot en Fermeriebeemden dd. 4 ,april 1946 beslist en vervolg·d werd, clan wanneer clat reglement
niet overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit del. 9 december 1847 door
het koninklijk besluit goedgekeurd werd,
noch bekend gemaakt al ware het bij uittreksel in het Btaatsblad, noch, in alle
geval, aan de belanghebbenclen overeenkomstig de artikelen 5 en 6 van de wet
van 18 april 1898 aangezegd werd :
Overwegende dat, luidens artikel 1
van het koninklijk besluit van 13 maart
1935, de reglementen van de wateringen
door de gouverneur der provincie en niet
door de Koning dienen goedgekeurd te
worden;
Overwegende dat de artikelen 5 en 6
van de wet van 18 april 1898 enkel de
bekendmaking van de koninklijke besluiten beogen en, vermits de goedkeuring
van voor1peld reglement geen koninklijk
besluit vereist, deze bepalingen ter zake
niet toepasselijk zijn;
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Dat het middel dus ni.et kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en, voor zoveel als nodig 13
van het op 4 april 1946 genomen reglement van orde en inwendig beheer van
de watering Mostaardpot en Fermeriebeemden, doordat, waar aanlegster in de
reclamatie deed gelden dat « de bijeenroepingen en vergaderingen steeds op onregehnatige wijze werden gedaan, zodat
belanghebbenden meestal afwezig waren
en hun rechten en opmerkingen niet kon,den laten gelden ll, het bestreden besluit
verklaart dat « de bijeenroepingen steeds
regelmatig en voor elke vergadering minstens tien dagen op voorhand gedaan werden ll, dan wanneer dergelijke motivering niet volstaat omdat zij niet nader
bepaalt door wie en hoe de bijeenroepingen regelmatig zouden gedaan geweest
zijn en volgens de bewoordingen van gezegd artikel 13 de Dijkgraaf, in overeenstemming met de gezworenen, de gewone
en buitengewone algemene vergaderingen
ten minste tien dagen vooraf bijeen roept:
Overwegende dat aanlegster zich ertoe
beperkt had de onregelmatigheid van de
bijeenroepingen tot de algemene vergaderingen voor te houden;
Overwegende dat de beslissing vaststelt
dat << de bijeenroepingen tot de vergaderingen' van de watering steeds regelmatig en voor elke vergadering minstens
tien dagen op voorhand zijn gebeurd ll
en aldus het bezwaarschrift van aanlegster behoorlijk beantwoordt;
Dat het mid del niet gegrond is;
En overwegende dat <le voorziening
geen andere van ambtswege op te werpen
middelen inroept;
Om· die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.
·
20 januari 1956. - 1" kamer. - Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggevet·, H. De
Bersaques. - Gelijlcluidende conclusie,
H. F. Duman, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Simont.
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ONDEELBAARHEID.
S'l'RAFZAKEN. BURGERLIJKE YORDERINGEN. GEVALLEN WAARIN ER ONDEELBAARHEID VAN HET
GEDING EN VAN DE BESLISSING BESTAAT.
VERANTWOORDELIJKHEID

(BUI-

TEN OVEREENKOMST). VEROORDELING WEGENS ONVRIJWILLIGE DODING. AAN HEr MINDERJARIG KIND' VAN RET SLACH'f-

OFFER BEROKKENDE SCHADE.·-_, VERLIES VAN
DE LONEN VAN DIT LAATSTE. AR'l'IKEL 203
VAN HET BURGERLIJK WE'l'BOEK. BEPALING DIE NIET NOODZAKELIJK DE SCHADE Ul'J'SLUIT.

3°

VERBREKING.- UI'l'GESTREKTHEID.S'l'RAFZAKEN. -- BURGERLIJKE VORDERING.
DOOR 1.'WEE BURGERLIJKE PARTIJEN TEGEN DEZELFDE BEKLAAGDE INGES'l'ELDE YORDERINGEN. -ARREST EEN VAN DE VORDERINGEN
INWILLIGENDE EN DE ANDERE VERWERPENDE.
- DOOR DE AFGEWEZEN BURGERLIJKE PAR'l'loJ
'l'EGEN DE BEKLAAGDE EN DE ANDERE BURGERLIJKE PARTIJ INGES'fELDE VOORZIENING. 0NDEELBARE BESLISSING. GEGRONDE VOORZIENING. VERBREKING VAN DE OVER DE
TWEE BURGERLIJKE VORDERINGEN GEWEZEN
BESLISSING.

1 o W anneer de door twee lmrgerlij lee partijen tegen dezelfde belelaagde ingestelde vordet·ingen aan de rechter de oplossing van een zelfde vraagp1mt hobben opgelegd, wannee1· d-it vr·aagpunt
het voorwerp van een tussen die verschillende partijen gemeen debat heeft
uitgemrialct, wanneer de beslissing over
de vordering van een van de burgerlij lee
partijen noodzaleeU:ik geleid heett tot
de beslissing die in hetzelfde arrest
over de vordering van de andere gewezen werd, zijn het ged·ing en de beslissing fjtssen al die part-ijen ondeelbaar (1).
2° Artilcel 203 van het Bm·ge1·lijlc Wet·
boelc, Jerachtens hetwelle de moeder, na
de dood van de vader, de verplichtin.Q
heeft alleen hare Tdncleren op te voeden,
te onderhouden en op te leiden, sluit
geenszins wit dat het minclerjarig Teind,
waa1·van de vacler slachtoffer van een
misdrijf van onvrijwillige doding is
geweest, persoonlijlc een stoffelijke
schade Jean onde1·gaan wegens het verlies van lonen waaTvan de vader een
deel aan het onde·rholtd en cle opvoeding
van het Teind besteedcle (2).
3° Wanneer een bltrgerlijlce partij, eise1·es in verbrelcing tegen een arrest, dat
haar vo·rde1"ing afwijst en de door een
andere bu.ryerUj7ce partij tegen dezelfde
belelaagde ingestelde vonlering inwUli.gt, haa.r voorziening tegelij le tegen de
belcla.a.gcle en tegen cleze but·yerl·ijlce
part-ij r1e1·icht heett, zo cle voo1·ziening
rJe.orond is en de beslissing fjtssen die
·ve1·schUlencle pa.rtijen onrleelbaar is.
worclt de verbt·elcing zowel wa.t bet·rejt
(Je ten opz·ichte van de eiseres gewezen
beslissing als wat betrett de te.n op(1) Vergel.

in

burgerlijke

zaken,

verbr,,

8 december 1949 (AT1'. Verb1·., 1950, biz. 216).
(2) Verbt., 21 november 1955 (supra, biz. 220;
Bull. en PASIC., 19·56, I, 271).
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gewezen beslfss'ing 1titgesproken (1).
(CAISSE CO~iMUNE D'ASSUHANCE DES CIIAHBONNAGES DU CENTHE, T, l\IAHGU!GRI1'E EN D'ANGELO, WEDUWE SCHILACCI.)
AHREST.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 14 mei 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. In zover de voorziening tegen de over
de publieke ''ordering gewezen beslissing·
gericht is :
Overwegende dat, aangezien zij niet
tot de kosten tler vublieke vordering veroorcleeld is. geworden, aanlegster, burgerlijke partij, niet ontvankelijk is om zich
tegen de over gc~melde vordering gewezen
!Jeslissing te voorzien;
II. In zover de voorziening tegen de
vorclering van aanlegster tegen verweercler Marguerite, lieklaagde, gericht is en
over de vorde:t'ing van verweerster
Carmela cl' Angelo, wecluwe Schilacci, tegen clezelfcle :
Overwegendc clat verweercler Marguerite wegens c1e onvrijwillige doding van
Onofrio Scliilacci terecht heeft gestaan;
Dat verweerster Carmela d'Angelo, weduwe van het slachtoffer, enerzijds, en
nrinlegster, in haar hoedanigheid van
erkencle gemeenschappelijke kas voor het
uitkeren vtin de renten tot de cloeleinden
der samengeordende wetteil op de vergoeding van de .schacle voortspruitende nit
de arbeidsongevallen, anderzijds, zich
tegen beklaagcle burgerlijke partijen gesteld hebben; .
Dat eerstgenoemde in haar persoonlijke
naam, benevens vergoeding van haar zeclelijke schade, een vergoeding· vorderde
voor het stoffelijk 11adeel hetwelk overeenstemde met het derven van het g·eheel deel
cler lonen dat }let slachtoffer niet aan zijn
·eigen onderhoud !Jesteeclde, oncler de en·
kele aftrek van het kapitaal dat de haar
<loor de arbeidsongevallenverzekeraar gestorte lijfrente vertegenwoordigde, en, in
haar hoedanigheid van . wettelijke voogdes van haar drie minderjarige kinderen,
vergoeclingen vorderde welke uitsluiteml
het herstel van de geleclen zedelijke
sehacle bedoelde;
D'at aanlegster ten belope van de aan
<le rechthebbenden wegens stoffelijke sellade nit te keren gemeenrechtelijke vergoe(1) Verge!.' verbr., 5 december 1949 (Arr.

r erbr ., 1950, ·biz. 193) ; in bnrgerlijke zaken,
verbr., 10 jnni 1955 (Arr. Verb1·., 1955, biz. 837;
Bull. en PAsrc., 1955, I, 1106).

dingen tegen beklaagde terug!Jetaling
eiste van de kapitalen welke de renten
vertegenwoonligen die zij uit kracht van
artikel 4, 2°, van voormelde samengeor·
clencle wetten, niet enkel aan de weduwe
van het slachtoffer maar ook aan de drie
door het slachtoffer nchtergelaten mincler
clan achttien jaar oud minderjarige kincleren had uitgekeercl;
Overwegende dat het bestreden arrest,
bij bevestiging van het beroepen vonnis,
beslist heeft dat de weduwe, bij uitslui·
ting van de minderjarige kinderen, alleen
en persoonlijk ten opzichte van beklaagcle
aanspraak kon mak.en op de vergoeding
welke overeenstemt met geheel het stoffelijk nadeel dat uit het derven van de
lonen >an het slachtoffer voortspruit, en
nan aanlegster clerhalve het cleel van
haar subrogatoire vordering ontzegd
heeft waar!Jij zij terugbetaling door de
beklaagtle, verantwoordelijke clenle, eiste
van de kavitalen welke tot het uitkeren
van de tijcleiijke renten aan de clrie minderjarige kinderen gevestigd waren;
Overwegencle clat, aangaande het deel
<ler lonen hetwelk tot het onderhouden en
OlWOeden van de minderjarige kinderen
<lient, beide burg·erlijke vorderingen aan
de rechter over de grond het oplossen
van een zelfde vraag opgelegd hebben;
dat over deze vraag een debat gevoercl
wercl hetwelk tussen beklaag'de en de !Jurlijke partijen, en insgelijks tussen deze
partijen gemeen was ; cla t <le te eli en opzichte over de vordering van de weduwe
n1n het slachtoft'er gewezen beslissing
noodzakelijk geleid heeft tot de beslissing
welke in hetzelfcle arrest over de vordering van fle ar!Jeiclsongev11llenverzekeraar
gewezen werc1; dat eruit volgt dat het ge·
schil, evenals de bestreden lJCslissing met
betrekking tot de schacle welke door het
derven van <le lonen welke het slachtoffer
:ian het onderhouden en het opvoeclen van
zijn minderjarige ld mleren besteeclde berokkencl wercl, tussen nanlegster en beicle
verwerende partijen onsplitsbaar is;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 203 en 1382
van het Burgerlijk Wetboek, 19, lid 4,
voorlaatste en lantste lid, van de bij het
koninklijk !Jesluit van 28 sevtember 1931
samengeonlencle wetten betreffende de
vergoecling van de schade voortspruitende
uit de ar!Jeiclsongevallen, zoals voormeld
artikel 19, in lid 4, bij artikel 10, 1 o, van
lle wet van 10 juli 1951 en, in het laatste
lid, bij artikel 10, 2°, van dezelfde wet en
bij artikel 3 van de wet van 16 maart
195! gewijzigd werd, en van artikel 97 van
cle Grondwet, eerste onclerdeel, door.dat
het bestreclen arrest, zomler in twijfel te
trekken dat aanlegster de kapitalen gevestigd had welke de aan de drie minder.
jarige kinqeren nit kracht van artikel 4,
2°, B, van; bovengemelde samengeordende
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erkende gemeenschappelijke kas, van
beklaagde, derde verantwoordelijke, hier
verweenler, geen terugbetaling van de
kapitalen die voormelde renten vertegenwoordigen kan vorderen, om de reden
dat, « ingeval van overlijden van de man,
alleen zijn weduwe, met uitsluiting van
zijn kinderen, van de voor het ongeval
verantwoordelijke persoon, vergoeding
van het door het overlijden ontstaan stoffelijk nadeel kan vorderen ll, dan wanneer de minderjarige kinderen, in wier
onderhoud en opvoeding de vader door
een deel van zijn Jonen voorziet, door de
wederrechtelijke daad die de dood van
de vader veroorzaakt heeft in hun recht
stoffelijk benadeeld worden, en over een
persoonlijke vordering tot schadevergoeding tegen de voor die dood verantwoordelijke derde lleschikken, en, tweede onderdeel, doordat de oplossing van het beklaagd arrest er op neerkomt voor een
zelfde door een op de weg naar of van het
werk gebeurd ar!Jeidsongeval veroorzaakt
stoffelijk nadeel een san1envoeging van de
gerneenrechtelijke schadevergoeding en
de forfaitaire vergoeding te verwezenlijken, dan wanneer artikel 19, lid 4, der
samengeordende wetten dergelijke samenvoeging verbiedt, en, dercle onderdeel,
doordat het arrest up het door aanlegster
bij regelmatige conclusies uit deze wetsbepaling afgeleid middel geen antwoord
Yerstrekt heeft :
Overwegende dat het bestreden arrest,
om de vordering krachtens indeplaatsstelling van aanlegster af te wijzen, in
zover zij strekt tot terugbetaling, dooJ.·
de derde verantwoordelijke, van de kapitalen welke tot het uitkeren van de aan
de, minderjarige kinderen van het slachtoffer verschuldigde tijdelijke renten gevestigd werden, verwijst naar de redenen
van de eerste rechter, welke het overneemt;
Overwegende dat het beroepen vonnis
in dit opzicht verklaart « dat ingeval
van overlijden van de man, aileen zijn
wednwe, met uitsluiting van zijn kinderen, van de voor het ongeval verantwoordelijke persoon, vergoeding van het nit
het.ongeval ontstaan stoffelijk nadeel kan
vorderen ll;
Overwegende dat zulk beginsel in geen
enkele wetsbepaling vastgelegd is ;
Overwegende dat de eerste rechter zijn
oplossing rechtvaardigt door de enkele
beschouwing c< dat zij met de bepalingen
van artikel 203 van het Bnrgerlijk Wethoek strookt, aangezien aileen de overJevende moeder, dank zij het toekennen,
op grontl van het gemeen recht, van de
algeheelheid van de lonen van haar man,
al1een op het deel van die lonen dat door

het slachtoffer niet verbrnikt .werd, de
plichten vervult welke bij artikel 203 van
het Burgerlijk Wetboek aan de ouders
wortlen opgelegd )) ;
Overwegende echter dat artikel 203 van
het Burgerlijk Wetboek, uit kracht van
hetwelk, na de dood van de vader de moeder alleen de last van het onderhonden
en het opvoeden van de minderjarige kinderen draagt, geenszins nitsluit dat dezen
een stoffelijk nadeel kunnen ondergaan
ter oorzake van het derven van de lonen
waarvan de vader een deel aan hun onderhoud en hun opvoeding besteedde;
Waaruit volgt dat het bestreden arrest
zijn beslissing niet wettelijk gerechtvaardigd heeft in de mate dat het aan verweerster Carmela d' Angelo persoonlijk
een vergoeding toekent wegens het derven
van het deel der lonen dat het slachtoffer
aan het onderhouden en het opvoeden van
zijn drie minderjarige kinderen besteedde, en dat het aan aanlegster het deel van
haar vordering krachtens indeplaatsstelling ontzegde hetwelk terugbetaling door
de verantwoordelijke derde beoogde, van
de kapitalen welke krachtens artikel 4,
2°, B, van de samengeordende wetten tot
het nitkeren van de tijdelijke renten aan
de minderjarige kinderen gevestigd zijn;
Om die redenen, en zonder dat de andere onderdelen van het middel behoeven
te worden onderzocht, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in zover het, bij
bevestiging van het beroepen vonnis, aan
verweerster Carmela d' Angelo persoon- ·
lijk, ten laste van verweerder Marguerite, een vergoeding toekent welke overeenstemt met het derven van het deel der
lonen dat het slachtoffer aan · het onderhouden en opvoeden van zijn drie mind~r
jarige kinderen besteedde, en in zover
het aan aanlegster het punt van haar
vordering krachtens indeplaatsstelling
ontzegt hetwelk strekte tot terugbetaling,
door verweercler Marguerite; dertle verantwoorclelijke, van de kapitalen welke
gevestigd werden tot het uitkeren van de
tijdelijke renten aan de cltie minderjarige kimleren, krachtens artikel 4, 2•, B,
van de samengeordende wetten betl·effende de vergoeding van de schade voort-.
spruitencle uit de arbeidsongevallen; ver- ·
werpt de voorziening voor het overige;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik; veroordeelt verweerclers Margtterite en d' Angelo elk tot
een derde der kosten, het laatste derde
ten laste van aanlegster blijvende.
23 januari 1956. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Fettweis, voorzitter. Verslnggever, H. Moriame . .....:.. Gelijkluidende
conclltsie, H. Roger Janssens te Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
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KAMER. -

23 januari 1956

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. MILlTIE. HOGER BEROEP VAN DE MILITIEPLICHTIGE 'l'EGEN EEN
BESLISSSING VAN DE MILI'l'lERAAD. BEYESTIGING VAN DE BESLISSING DOOR DE HOGE MILI'l'JERAAD. GEE" ANTWOORD OP HET IN
EEN AK'l'E VAN BEROEP OPGE\oVORPEN

-

23 januari 1956. - 2• kamer. - Voomitter, H. Fettweis, voorzitter. - Vcr87ar!ge·ve1·, I-I. Valentin. Gelijlcluiclende
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat-generaal.
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23 januari 1956

BESUSSING NIET GEMOTIVEERD.

Is niet gemotiveerd de besUssing van de
hoge miUUeraad die, op het hogeT beroep van ae miUtiepliohtige, de besliss-ing van de m.ilit-ieraad bevestigt zoncle1· het doo-r de m.ilit-ieplioht·ige in zijn
akte van be-roep opge-wm·pen middel te
1Jeant-woo1·den (1).
(SLUSE.)
ARREST.

1 o· REDENEN

VAN DE YONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. CONCLUSIES VAN DE BEKLAAGDE RETWISTEND DAT HIJ
DE DADER VAN HET MISDRI.TF IS EN DE PEHSOON AANWI,JZEND AAN WIE HE'!' 'l'OEREKENRAAR IS. -ARREST VAN YEBOORDELINil ZICH
EH 'TOE REPERKEND '.fE VERKLAREN DAT DE
REKLAAGDE HET REWIJS \'AN ZLTN REWE!UNG
NIET LEVER'!'. GEBREK AAN REDENEN.

2°

VERBREKING. UITGESTHEKTHEID.
VERRREKING VAN DE BESLISSING VAN VERNIET ONTOOUDELING \'AN DE BEKLAAGDE. VANKELIJKE VOORZIENING VAN DE RURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PA1l'l'I.T. GE-

HE'.r HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 23 november 1955 gewezen
door de hoge militieraad;
·over het middel, afgeleid uit de schending· van de al'tikelen 97 en 118 van de
Gronclwet, 10, paragraaf 2, lid 8, en 17,
paragraaf 2, van de wet van 15 juni 1951,
1317 tot 1340 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat aanlegger zijn hoger beroep onder
meer hierop gesteund had clat hij oiUUisbaar was voor het {loor zijn vader gedreven bedrijf, daar deze wegens zijn gezondheidstoestand, ten blijke waarvan een geneeskundig getuigschrift was overgelegd,
niet tot enige arbeid in staat was en als
Yerloren voor het gezin diende beschouwd
te worden:
Overwegende dat de hoge militieraad
zich ertoe beperkt er op te wijzen dat
" uit het onderzoek van de zaak blijkt ll
dat aanlegger « niet oiUUisbaar is voor
het door de vader gedreven handelsbedrijf van slager-groothandelaar, en evenmin voor diens landbouwbedrijf ll;
Dat deze redenen geen antwoord verstrekken op het door uanlegger hieruit afgeleid middel dat zijn vader als verloren
voor het gezin diende te worden beschouwd, en dat de beslissing dienvolgens
de iri het middel aa,ngeduide bepalingen
schendt;
·
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing ; verwijst de zaak naar de hoge militieraad,
:mders samengesteld.

HE'.r HOF · - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 2i mei 1955, in hoger beroep
gewezen door cle Correctionele Rechtbank
te Hoei;
I. Over de voorziening van Antoine
Borsu, beklaagde :
Over het enig miclclel, afgeleid uit cle
schending van artikel 97 van de Grondwet
en van de regelen over de rangorde der

(1) Verbr., 2 mei 1955 (An·. Yerbr., 1955,
biz. 724; Bull. en PASIC., 1955, I, 948).

(2) Verbr., 10 januari 1955 (Bull. en PAsrc.,
1955, I, 466).
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VERBREKING 'l'EN OPZICH'J'E VAN

DEZE PAR'l'IJ.

1" TVcmnee1· de belcla.agde ·in

~·egelmat-ig

[lenomen concl·us·ies bewee-rt ant het
feU, voon.verp van de beUcht·infl, hem
niet toe-relcenbaar ·is en de per·soon aan-wijst aan -wie het moet toegeschre1;e·n
-worden, is niet gernot-i·ueerd het arrest
dat, orn /Jelclaagcle te ,;eroo1·delen, zich
e·r toe beperlct te ve·rklcwen clat cleze
laettste het be-wij s van zijn betoerinuen
niet levert. (Grondwet, art. 97.)
2° W anneer cle besl'issing ,;em ve-roordeHng op cle voorziening •ran cle belclaaude ver/Jro/cen -wordt zo cle b1wge!"lij 7c
ve1·anttvoo1·del-ijlce partij zich niet voorzien of onTegelmatig voorzien heeft,
worclt de beslissing, die deze pa1·Uj b1Wge!·lij7c verant-wom·delijk verlclaart voor
de vemm·deling q;an de belcla.agcle, zon- ,
rl-er VOOI"'U'IT]J (2) .
(RORSU EN DE P.V.ll.A. GAUAGE RORSU.)
ARREST.

-401bewijzen in strafzaken, doordat het bestreden vonnis aanlegger veroordeeld heeft
uit hoofde van inbreuk op artikel 3, 2°,
vnn het besluit van de Regent van 15 mei
1947, houdende regeling van de geneeskundige schifting van en het geneeskundig
toezicht op de autobestuurclers van de
taxidiensten en van de andere bij de besluitwet van 30 december 1946 bedoelde
diensten tot vervoer van personen door
middel van automobielen (telastlegging J),
zoncler een passend antwoord te verstrekken op het verweer dat beklaagde bij con·
clusies deed gelden, en met outlasting van
de openbare partij van het bewijs hetwelk met betrekking tot de toerekenbaarheid van l1et strafrechtelijk feit van aanlegger op llie. partij rustte :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegger terecht te
staan had wegens de telastlegging een
Yoor taxiclienst gebruikt motorvoertuig
te hebben doen of laten besturen door een
bestuurcler clie geen houcler was van een
bewijs van geneeskundige schifting (telastlegging J) ;
Overwegende clat aanlegger v66r de
eerste rechter bij conclusies tot zijn verdediging had doen gelden « dat de telastlegging J niet bewezen was; dat het immers de heer J ... V ... , een andere aangestelde en 1ennoot van de Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid cc Garage Borsu l>, is die de indienstneming der chauffeurs en hun. technische
leicling in zijn bevoegdheden heeft ll;
Overwegende dat het beroe11en vonnis,
om aanlegger te veroordelen, enkel verklaard heeft cc dat de tegen Borsu voorgebrachte telastlegging J bewezen gebleven
is));

Overwegende dat aanleg·ger 1;66r het in
boger beroep recht sprekend gerecht bij
regehnatige conclusies betoogde cc dat de
eerste rechter ten onrechte de tegen de
coricludent Antoine Borsu voorgebrachte
telastlegging ,!, als bewezen heeft aangezien; dat l1et immers de heer J ... V ... , een
andere aangestelde vennoot van de Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid cc Garage Borsu )), is die de indienstneming der chauffeurs en hun technische leiding in zijn bevoegdheden heeft;
clat hij de inbreuk begaan heeft de taxi
te hebben doen of laten besturen door een
chauffeur ... die geen houcler was van een
bewijs van geneeskundige schifting; clat
concludent mitsdien behoort te worden
vrijgesproken )) ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
om dit verweer te beantwoorden, de enkele beschouwingen doet gelden << dat de
eerste rechter de feiten der zaak, zo in
strafrechtelijk als in burgerrechtelijk opzicht juist beoordeeld heeft l> en cc dat de
enkele beweringen van beklaagde Borsu
VERBR., 1956. - 26

in ZlJU conclusies met betrekking tot de
te zijnen laste als hewezen aangeziene
telastlegging J niet als genoegzaam afdoenue zijn aan te merken, naardien hij
generlei bewijs van het door hem gestelue
bijhrengt )) ;
Overwegende dat, ingeval een beschuldigde, om de gegrondheid van een tegen
hem voorgebrachte telastlegging te betwisten, in regehnatig genomen conclusies ontkent dat het ten laste gelegd feit hem toerekenbaar is en de persoon aanduidt aan
wie dat feit moet toegerekend worden, het
niet volstaat dat de rechter over de grond,
om die heschuldigde te veroordelen, verklaart dat deze generlei bewijs van het
door hem nopens dat punt gestelde bijhrengt : de rechter client de positieve elementen aan te geven op grond waarvan
hij kan beslissen dat de beschuldigde de
<lacler van de inhreuk is;
Waaruit volgt dat het hestreden vonnis,
door zich tot de enkele beschouwingen
welke het vermeldt te beperken de beslissing niet regelmatig met redenen omkleed heeft ;
Dat het eerste onderdeel van het middel
gegrond is;
II. Over de voorziening van de Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Garage Borsu ll geclagvaard
als hurgerlijk verantwoordelijke partij :
0\'erwegende dat aanlegster niet blijkt
haar voorziening betekend te h'ebben aan
de partij waartegen zij gericht is; dat
clie voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegenue echter dat de hierna over
de yoorziening van aanlegger Borsu uit
te spreken verbreking haar voorwerp doet
verliezen aan de beslissing, waarbij ue
aanleggende vennootschap Yoor de ten
laste van de heklaagde uitgesproken veroordeling hurgerlijk Yerantwoordelijk verklaard wordt;
Om die redenen, en zonder dater termen
aanwezig zijn om het tweede onderdeel
van het mid del te onderzoeken; verbreekt
het hestreden arrest in zover het, na bevestiging van het heroepen vonnis, recht
gesproken heeft over de telastlegging J
ten opzichte van Antoine Borsu en over
de kosten; zegt dat de aldus uitgesproken
veroordeling haar voorwerp doet verliezen
aan de verklaring dat aanlegster voor de
uit clien hoofde gewezen veroordelingen
hurgerlijk verantwoordelijk is, heveelt
dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde heslissing; verwijst de
aldus heperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Luik, zetelende in boger he.
roep; laat de kosten de Staat ten laste,
behalve de kosten van de voorziening van
aanlegster welke deze zelf zal dragen.

-40223 januari 1956. - 2" kamer. - Voor.zittel·, H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever, H. lVIoriame. GeUjlcluidende
condus·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'_rEN. STRAFZAKEN. ARREST
VAN VEROORDELING. REGELMATIG VOORGEDRAGEN VERWEER. VERWEER NIET IlEANTWOORD. ARREST NIET GEMOTIVEERD.

Is niet [JemoUveercl het an·est dat de belclnaqde veroordeelt zonder de concl-nsies 'te beantwoorden waa1·bij deze, een
rtetwigen·is inroepende, het ·voorhanden
zijn ·van het mate'fieel element van het
misd-ri:if betwistte. (Grondwet, art. 97.)

het hof gevoerd onderzoek blijkt dat de
telastlegging bewezen is zoals zij luidt,
behalve de omstancligheid van het oogmerk de belasting te ontduiken, het bestreden arrest aanleggers conclusies niet
passend beantwoorclt heeft en mitsclien
artikel 97 van de Gronclwet geschonclen
heeft;
Dat het middel derhalve gegroncl is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt clat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Brussel;
veroordeelt de Belgische Staat, verteg·enwoordigcl door de Minister van financH\n,
tot de kosten.
23 januari 1956. - 2° kamer. - VoO!'Zit-.
ter, H. Fettweis, voorzitter. - Ve!·slctrt!Jeve·r, H. Moriame. GeUjlchticlende
concl7tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat- generaal.
Ple·iter,
H. Van Leynseele.

(SCHROUBEN, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet 011 het bestretlen
arrest, op 2 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
cloordat het bestreden arrest het door aanleggcr bij conclusies voorgesteld verweer
niet behandeld heeft :
Overwegende clat aan aanlegg·er ten
laste was gelegd, nagelaten te hebben,
de aangifte over te leggen welke hij over
het dienstj aar 1952 moest indienen met
de bedoeling de belasting te ontduiken;
Overwegende dat hij in regelmatig v66r
het hof van beroep genomen conclusies
betoogde «dat het zeker is dat beklaagde ...
niet nagelaten heeft de nodige aangifte
over het belastingendienstjaar 1952 in te
clienen; dat het bewijs hiervan te vinclen
is in de verklaring van de getuige Toupy,
clie de uitleg bevestigt welke door beklaagde in de door hem op 6 maart 1953
aan de heer directeur cler belastingen gerichte reclamatie verstrel•t werd, en verklaart persoonlijk bewuste reclamatie in
cle brievenbus van de dienst der belastingen gestoken te hebben ll;
· Overwegende dat aanlegger door cUt verweer, oncler inroeping van een onder eed
v66r de eerste rechter afg·elegde getuigenis, op bepaalde wijze het aanwezig zijn
van het materieel bestanddeel van de hem
ten laste gelegde inbreuk betwistte ;
Overwegende dat, waar het de wijziging
van het beroepen vonnis en de beslissing
van veroordeling motiveert 011 grond van
de enkele. overweging << da.t nit het v66r
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VERKEER. WEGCODE VAN 8 APRIL 1954,
AR'l'IKEL 17. WEGGEBRUIKER DIE NA EEN
fl'l'ILS'l'AND OPNIEUW AANZET. VERPLICH'l'ING DE IN IlEWEGING ZIJNDE WEGGEBRUIKERS
'l'E LATE'l VOORGAAN. ALGEMEEN KARAK'l'ER YAN DIE YERPLICR1'Ii\'G.

De verplicht-ing wellre artilcel 17 van de
Weucode van 8 april 1951 ople[Jt aan de
weggebru:ike·r die na een stUstnnil opnieuw aanzet, cle in bewe[Jing zijnde
weg[Jebnt'ilcers te laten voorgaan, heeft
een al[Jemeen lcal'alcter; .zij is onafhanlceli:ilc nam.elijlc van cle reden van de
stilstand van die WC[J[Jebruilcer en dienval[Jens van de bij de a1·tilcelen 15 en
16 van [Jeze[Jcle code [Jestelde voorrangsre[Jelen (1).
(DEGUELDRE, '1'. LEPERSONNE.)
ARRES'l'.

RET HOF ; - Gelet OD bet bestretlen
vonnis, OD 30 ju~i 1955 in hoger beroep
gewezen cloor cle Correctionele Rechtbank
te Luik;
(1) Talrijke arresten hebben aldus beslist
onder bet regime van de W egcode van 1 februal'i 1934; zie onder meer verbr., 4 januari
en 21 juni 195<1< (ATr. Verb1'., 1954, blz. 303 en
689; Bull. en PAsrc., 1954, I, 372 en 915) en de·
an·esten vermeld in de noLa 1, blz. 916; £3 mei
1955 (Bull. en l'Asrc.; 1955, I, 1044).

-403I. In zover de voorziening gericllt is tegen de beslissing gewezen over de tegen
aanlegger ingestelcle publieke vordering :

01+er het mitldel," afgeleitl .uit de scherrding van cle artikelen 97 van de Gronclwet,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 20°, 15, 16, 17 van het koninklijk
LJeslnit van 8 april 195i, houclend Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer, cloorclat het bestreclen vonnis, na
gewezen · te hebben op de door verweercler
lJij zijn verlwor tijtlens de informatie afgelegcle verldaring, ·naar luid van welke
hij erkende << clat hij bepaaldelijk rechts
aan cle aansluiting stilgeho.uden hacl, en
dat hij zodoencle zes of zeven wagens die
oncler meer naar de rue Saint-Gilles reclen,
·doorgelaten had JJ, clit wil zeggen wagens
clie links van hem aankwamen, beslist dat
aanlegger geen verkeersvoorrang ontleende aan het stoppen door verweerder om
tl<.i reden tlat dit stoppen « door een wettelijke noodzaak gewettigcl was JJ, dat, aange7-iPn de in artikel 2, 20°, van de Wegcocle vervatte omschrijving ter zake niet
verwerkelijkt is, artikel 17 van die code
niet toepasselijk was en dat tenslotte, in
>erbancl met onderscheitlen onderstellingen nopens de respectieye snelheden der
voertuigen, «men vaststelt dat, toen Lepersonne, verweerder, aanzette, Degueldre, aanlegger, zich op een zodanige afstand bevond dat hij hemmoest laten voorgaan, vermits hij normaal moest voorzien
<lat op die afstand waarop het hem niet
mogelijk was in de rue du .Jarclin Botanique te ldjken, hi.i zon moeten stilhouden
v66r een weggebruiker met voorrang welke evengenoemcle straat zon komen uitgereclen JJ; clan wanneer de rechter over de
grond nit de door verweercler afgelegde
verklaring volgens welke hij stilgehouden
heeft om de links van hem komencle weggebruikers te laten cloorrijden, niet kon
af!eiden dat die stilstand door het inachtnemen, door hem, van de regel >an de verkeersvoorrang voor de van rechts komende gewettigd was, zonder het aan die yerldaring te hechten geloof te schenden, of
althans, zonder in de gronden van zijn
heslissing tot tegenspraak te vervallen
(scllencling van de artikelen 1319, 1320,
1322 van llet Burgerlijk Wetboek, en 97
van de Gronclwet), dan wanneer de toepassing van artikel 17 van het reglement
op het wegverkeer dat aan de weggebruige1·s, die na een stilstand opnieuw aanzetten, oplegt de zich voortbewegende wegg·ebruikers te laten voorgaan, een algemeen
karakter heeft en onafhankeli.ik is, zowel
van de reclen waarom die weggebruiker
stilgehouden heeft - om )1et even of die
re<len een « wettelijke noodzaak JJ of het
in- of uitstappen van personen is - als
nm de inachtneming van de bepalingen
van de Wegcode door de zicll voortbewe-

gencle weggebruikers, zodat het. ter zake
weinig afdeed te weten op welke wijze
aanlegger het kruispunt zou oprijclen, eenmaal dat het vaststond dat hij bij het
naderen van dat kruispunt verweerder
gezien hacl « die bepaalclelijk rechts van
de aansluiting stilgehouden had JJ, zoals
het bestreden vonnis het vaststelt (scllencling Yan de artikelen 2, 20°, 15, 16, 17
van het koninldijk besluit van 8 april19:J4
en 97 van de Grondwet) :
Overwegencle dat aanlegger vervolgcl
geworclen is uithoofde van overtredingen
van de artikelen 12, 1G, 16 en 26 van het
Algemeen Heglement op de politie van het
wegverkeer van 8 april 1954; dat de rechter over cle grand de telastleggingen bewezen verklaard en hem tot een enkele gelcl!Joetestraf veroorcleeld heeft ;
Overwegencle dat het midclel enkel op de
inbreuken op artikels 15 en 16 betrekking
heeft; dat, al ware het gegroncl, de uitgesproken straf door de twee andere inlJreuken gerechtvaardigd blijft, dat het
middel clerhalve niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiille of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
reclltsvormen werclen nageleefcl en dat cle
beslissing overeenkomstig rle wE~t is ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen gewezen over de
door aanlegger en tegen hem ingestelde
burgerlijke vorcleringen :
Over !let reeds opgenomen middel :
Overwegencle da t de bepaling van a rtikel 17 van het reglement van 8 april 1954
een algemeen karakter heeft; dat derhalYe de weggellruiker die na een stilstand opnieuw aanzet, de in beweging
zijnde weggellruikers moet laten voorgaan, welke de reclen van die stilstand
ook zij, zelfs wanneer hij verkeersvoorrang zou genoten hellben ingeval hij niet
stilgehouclen had;
Overwegencle clienvolgens dat, waar het
ten laste nm aanleggei· de ov de artikelen 15 en 16, 4°, van het koninklijk besluit
van 8 april 195!. ·gesteuncle telastleggingen
Yoor bewezen houdt en waar het het feit
van de op artikel17 van voormelcl koninklijk besluit gesteunde telastlegging niet
voor bewezen houclt ten laste van verweercler, het vonnis die bepalingen geschonclen lleeft;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening in zover zij tegen de beslissing over
de tegen aanlegger ingestelde publieke
vorclering gericht is; verbreekt !let bestreclen vom1is, in zover het over d€ door aanlegger en tegen hem ingestelde lmrgerlijke
vortleringen uitspraak gedaan heeft; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gecleeltelijk vernietigcle beslissing ;

--~------------
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-404veroordeelt elk der partijen tot de helft
' der kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te Hoei, zetelende in boger beroep.
23 januari 1956. - 26 kamer.- Voo1·zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever, H. Neveu. - Gel·ijltl·uiden<le eonelusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Van Rijn.
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VERKEJER. VoNNIS VASTSTELLENDE DAT
EEN VOER'l'UIG NIET S'fiLSTOND DOCH STILHIELD. VASTSTELLING DA'l' Dl'f VOERTUIG
IN BEWEGING WAS.

Het vonnis, dat voor bewezen verlclaart
dat een voe·rt~tig niet stilstona · doch
stilhield op het ogenblik waarop het
door een anaer voertuig ingehaald
wera, stelt daaraoor vast aat het voertuig aan in beweging was.
(MEYER, 'f. GUTMANN.)
ARRES'J\

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 juli 1955 in huger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Verviers ;
I. Aangaancle de beslissing gewezen over
de tegen verweerder ingestelde publieke
vordering :
Overwegende clat aanlegger geen hoedanigheid heeft om zich tegen het bestreden
vonnis te voorzien, in zover de medebeklaagde Gutmann daarbij vrijgesproken
werd;
II. Aangaande de beslissing ge:wezen
over de tegen aanlegger ingestelde publieke vordering :
Over het enig micldel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 19, 21 en 22
van het koninklijk besluit van 8 april
1934 hotldemle Algemeen Reglement op de
politie van het wegverkeer, 1317 en 1320
van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de
Gronclwet, en uit schending van de rechten der verdediging, cloordat het bestreden
vonnis een inbrenk op artikel 21, 2, B,
van het koninklijk besluit van 8 april
1954 ten laste van aanlegger bewezen verklaart, dan wanneer het niet vaststelt dat
het voertuig hetwelk door dat van aanlegger ingehaalcl wercl alstoen in beweging
was, ofschoon aanlegger dit feit bij conclusies betwistte, en doordat het vonnis
geen passend antwoord verstrekt op aan1eggers conclusies, waarin deze bovendien

verklaarde dat geen fout hem aan te
wrijven valt naardien het door hem uitgevoerde inhalen << zogoed als voleindigd ll
was toen hij op zijn beurt door verweercler ingehaalcl werd :
Overwegende clat het bestreden vonnis,
na beslist te hebben << dat de inbreuk op
de politie van het verkeer een der elementen der verwondingen door onvoorzichtigheicl uitmaakt ll, aanlegger tot een enige
straf veroordeelt, nit hoofde : 1 o van onvrijwillige verwondingen, aan verweerder
toegebracht; 2° van inbreuk op artikel 21,
2, B, van het koninklijk besluit van 8 april
1954, wijl hij, bestuurder van een voertuig
zijnde, nagelaten heeft, alvorens in te halen, zich ervan te vergewissen dat geen
enkele bestuurder die hem volgde reeds
een inhalingsmanamvre begonnen heeft;
Dat, nit' kracht van artikel19 van voormeld koninklijk besluit, het kruisen en het
inhalen voor de toepassing van het reglement slechts ten aanzien van voertuigen
in beweging geld en;
bverwegende, enerzijds, dat, na erop te
hebben gewezen dat verweerders autovoertuig clit van aanlegger volgde en dat,
toen de botsing tussen beide voertuigen
plaats greep, aanlegger een Renault wagen inhaalde, het vonnis luidt : << dat het
niet bewezen is dat de Renault op dat
ogenblik stilstond, maar veeleer stilhield ll, wat dient te worden !Jegrepen in
deze zin clat het stilhouden in uitvoering
doch nog niet voleincligd was; dat aldus
is vastge.steld dat de Renault wagen toen
in beweging was;
Overwegencle, anclerzijcls, dat het vonnis insgelijks vaststelt dat aanlegger,
evenals de bestuurder van de Renault wagen, geremd heeft en het inhalen van bewuste wagen slechts . mingevangen heeft
toen verweerller << aanstalten maakte om
de twee voertuig·en die v66r hem stilhielden in te halen ll, dat dit vertragen de
inhalingsmanamvre van verweerder mogegelijk gemaakt heeft, en dat aanlegger
« zijn medebeklaagde Gutmann misleid
heeft door de Renault wagen in te halen
na de indruk gegeven te hebben dat hij
stilhield ll;
Dat de conclusies waarvan in het middel
gewag wordt gemaakt mitsdien op passencle wijze werden. beantwoord;
Waaruit volgt dat beicle onderdelen van
het middel in feite niet opgaan;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheill voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
III. Aaangaancle de beslissing over verweerclers burg·erlijke vordering :
Overweg-ende dat aanleg-ger geen bijzonder micldel inroept ;

-405IV. Aangaande de beslissing over aanleggers burgerlijke vordering :
Overwegende dat, in zover aanlegger
zich als burgerlijke partij voorzien heeft,
het hof geen acht vermag te slaan op de
memorie tot staving van de voorziening,
welke ter griffie van het hof buiten bemoeiing van een advocaat bij het Hof
van verbreking nedergeleg'd werd;
Overwegende dat aanlegger geen middel
inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
23 januari 1956. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever, H. Daubresse. Gelijlcl1tidende
conclusie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Simont.
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VFJRKEER. - 0PENBARE WEG MET VERSCHElDENE RIJBANEN. - GEEN WE1"fELIJKE
BEPALING. - BEOORDELINGSMACHT VAN DE
HECHTER.
Daar het lconinlclijlc besluU van 8 ap?"il
1954 hondende Al_qemeen Re,qlement op
de politic van het wegverkeer « de
openbare weg met verscheidene ?'ijbanen >> niet omschrijft, behoort het aan
de rechter volgens de ,qebru.ilceUjlce zin
van die 1titdruklcing te oordelen of
de feUelijlce elementen die hem onderworpen worden dit karalcter aan een
open bare weg verlenen (1). (Kon. besl.,

van 8 april 1954, art. 16.)
(PHILIPPART, T, PERKINS
EN N. V. « L'AUTO-LOCOMOTION ll.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 october 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
In zover de voorziening tegen de over
de publieke vordering gewezen beslissing
gericht is :
Over het eerste middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 418 en 420 van het Strafwetboek, 1382 tot 1384 van het ]3u~·gerlijk
Wetboek, 1, 2, 12, lid 3, 15 en 16 van het
koninklijk besluit van 8 april 1954, houdende Algemeen Reglement op de politie
(1) Arg. verbr., 12 juni 1952 (Ar1·. Verbr.,
1952, biz. 580); 3 october 1955 (Bull. en PAsrc.,
1956, I, 74).

van het wegverkeer, · eerste onderdeel,
doordat het hof van beroep geweigerd
heeft aan het Kasteleinplein, waarvan het
plan in het dossier berust en uitdrukkeIijk in de motieven van het arrest vermeld is, het karakter toe te kennen van
« openbare weg die nit verscheidene rijbanen bestaat ll, dan wanneer uit voormeld plan blijkt dat het plein de enkelc
noodzakelijke en genoegzame wettelijke
vereisten vervult om een openbare weg
met verscheiclene rijbanen te zijn ; tweede
ondercleel, doordat het bestreclen arrest
aan dat plein evengemeld karakter geweigerd heeft toe te kennen onder overneming van de motieven van de eerste rechter, welke motieven het verklaart « oordeelkundige overwegingen te zijn, welke
de ongegrondheid doen uitkomen van de
beweringen >> van aanlegger in verbreking,
en dat die motieven zijn dat : het Kasteleinplein niet doet denken aan een ononderbroken doorlopen van twee onderscheiden gelijkaardige rijbanen welke
een zekere evenwijdigheid vertonen en gezamenlijk een enige weg uitmaken, dan
wanneer al deze vereisten vreemd zijn
aan de voor deze materie vigerende wetsbepalingen, en dus daaraan onrechtmatig
zijn toegevoegd :
Over het eerste ondercleel :
Overwegende dat tot het onderzoek van
dit onderdeel feitelijke nasporingen vereist zijn welke· buiten 's hofs bevoegdheid
liggen;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de wet niet nader bepaalt welke de kenmerken van een weg
met verscheiclene rijbanen zijn ;
Dat deze termen derhalve in hun gebruikelijke zin moeten genomen worden
en dat de rechter over de grond behoort te
oorclelen of de hem voorgelegde feitelijke
gegevens al clan niet voor de bedoelde weg
de hoedanigheid van openbare weg met
verscheiclene rijbanen, volgens de gebruikelijke zin dier uitdrukking, met zich
brengen;
Dat de gronden waarop het hof van beroep steunt om te beslissen dat het Kasteleinplein becloeld karakter niet heeft, zijn
beslissing rechtvaardigen;
Dat geen van de onderclelen van het
midclel kan aangenomen worden;
Over !let tweecle middel, afgeleid uit de
schending van cle artikelen 97 van de
Gronclwet en 163 van h·et Wetboek van
strafvorclering, doorclat het hof van beroep noch een passend, noch in elk geval
een genoegzaam antwoorcl heeft verstrekt
op de v66r dit hof genomen conclusies
waarin, bij toepassing van cle wettelijke
omschrijvingen van de termen « openbare
weg >> en « rijweg >> op de gelegenheicl cler
plaats, besloten werd clat evengemelde
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plaat.; de vereisten vervult om « een openlmre weg met Yerscheiclene rijbanen '' nit
te maken:
Overwegende clat aanlegger in zijn condusies aangevuerd heeft tlat << het Kasteleinplein over gans zijn lengte (nagenoeg
120 meter) twee bijna juist evenwijdige
otraken heeft, ingericllt vuor het verkeer
met rij tnigen in het algemeen, de ene voor
hen tlie in een richting rijden en de andere
vuor hen cUe in de andere richting rijden ...
dat <le autovot>nler die clat plein overrijclt
onbetwistbaar !let gevoelen heeft zich op
l'en ovenbare weg. met twee rijbanen te
bevinclen " ; Dat cle eer:;te rechter, wiens motieven
l!et hof van beroep overgenomen heeft,
erop wijst clat << het Kasteleinplein niet
cloet denken aan een ononderbroken doorlopen van twee onclerscheiclen gelijkaartlige rijbanen welke een zekere evenwijlligheicl vertonen en gezamenlijk een enige
weg uitmaken ";
Dat het aldns vaststelt clat cle rechter
over de groncl een passend en ge.noegzaam
antwoorcl 011 de door aanlegger· ingeroepen miclclelen verstrekt heeft;
Dat het micldel in feite niet opgaat;
Over het clerde middel, afgeleicl nit cle
~chencling van de artikelen 97 van de
Gronclwet en 163 van het Wetboek van
strafvordering, cloordat het arrest geen
vassencl en genoegzaam antwoorcl op aanleggers conclusies vertrekt heeft, in zover
<le.ze waarin aanlegger uit de omschrijvingen van cle termen <l openbare weg J> en
(( rijweg JJ won afieiclen clat het Itasteleinplein de noclige vereisten vervult om een
openbare weg met verscheiclene rijbanen
uit te maken, <loordat nit cle motieven van
het arrest niet helcler blijkt clat cle rechter over cle groncl veeleer gesteuncl heeft
op het abstract begrip of op cle bestuurlijke benaming (( Kasteleinplein J>, clan op
de concrete werkelijkheicl, clan wanneer
becloelcle motieven mitsclien onvolcloencle
of clubbelzinnig zijn :
Overwegende dat blijkens de vermeldingen van het arrest en van het vonnis- naar welke het arrest verwijst, cle
rechter over cle groncl uitsluitencl op feitelijke elementen gesteund heeft en clat
hij deze tegenover het door aanlegger
aangevoercle gestelcl heeft, alclns door een
sonvereine lleoordeling de stelling cler
eonclusies lleantwoorclencl.;
Dat, anderzijds, geen der door de rechter over de groncl ingeroepen reclenen het
aannemelijk maakt clat hij zijn beslissing
on de zienswijzen welke het miclclel critiseert zou hebben gesteuncl;
Dat het miclclel in feite niet opgaat;
En overwegende dat cle substantHSle of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en clat cle
beslissing overeenkomstig cle wet is ;

In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing gewezen over cle zowel door
aunlegger tegen Yerweerders als door . de
Yerwerencle vennootschap tegen· aanlegger ingestellle burgerlijke vor!lerlngen :
Overwegende dat aanlegg·er tot staving
van zijn voorziening geen bijzonder middel inroept ;
Om clie recienen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt aanlegger tot cle kosten.
23 jannari 1956. - 28 kamer. - VoorzUter, H. Fettweis, voorzitter. - Vm·slaguet.:er, H. Valentin. - GeHjkl-u.itlell(le co11~
clus·ie, H. Roger Janssens de Bistlloven,
eerste nclvocaa t-generaal.
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1° MISBRUIK VAN VERTROUWEN.

VERDUISTERING VAN MILl'l'AIRE GOEDEREN.
- ZE~ELI;JK RES'l'ANDDEEL. - HET STREVEN
NAAR EEN WEDERRECHTELIJK VOORDEEL VOOR
ZICR ZELF OF VOOR EEN ANDER.
20 OPLIOHTING. ZEDELIJK RESTANDDEEL. - 00GMERK Oi'II ZICH IE'l'S 'fOE TE
EIGENEN.
1o Het becM·iegUjlG oogmerlG, .zedelijlG bestanddeel 1:an het wanbed1"ijf van verdttistering, is voorhanden bij de ojficier die aan de Staat toebeho1·ende en
aan zijn. bewalcing toevet·trouwde kolen
verkoopt en ove·r de OJJbt·engst van die
'l:erlwop beschilct, ten einde vom· zich
zelf of voor een van zijn ondergeschikten de tucht- of geldelijke gevolgen van
cen nalaUgheicl in de dienst te ve·rm·ijclen; het is zonder belang dat hij de
opbrengst van deze verlwop. niet aan
louter tJet·soonlijlce ttUgaven besteell
heeft. (Militair. Strafwetboek, art. 54;

Strafwetboek, art. 240 en 491.)
2° Voor het bestaan van het zedelijk

·be~

standdeeL van het wanbedt··ijf van oplicht·ing wot·dt ve1·eist doch volstaat,
ant de dndet· het oogmedc heett om zich
een nan een ancle·r toebehorende zaalc
toe te eigenen; er wordt niet ve1·eist
dnt hij een gelclelijk voot·deel heett willen behalen om het aan onmiddellijlce
pet·soonlijke
ttitgnven
te
besteden.

(Strafwetboek, art . .f96.)
(AUDITEUR-GENERAAL, T. MATHIEU.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestrellen
arrest, Oll 20 juli 1955 gewezen door het
militair gerechtshof;

-'----- 407 A. Ten aanzien van de telastlegging A :
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 54 van het
militair Strafwetboek, en 240 van het gewoon Strafwetboek, doordat het bestreden
arrest, na vastgesteld te hebben dat beklaagde ongeveer 15 ton brandstof welke
onder zijn bewaking gesteld was en aan
de Staat toebehoorde verduisterd en aan
particulieren verkocht heeft, en erover
animo domini beschikt heeft ten einde
voor zich zelf of voor anderen de tuchtmaatregelen of geldelijke gevolgen van de
aan de Staat door nalatigheid in de dienst
berokkende schacle te vermijden, beslist
clat het opzettelijk element van het misclrijf, het bedrieglijk oogmerk, afwezig is,
om de reden dat beklaagde de opbrengst
van die wederrechtelijke verkoop niet
voor zich behouden heeft om ze aan persoonlijke uitgaven te besteden, dan wanneer, volgens de bepalingen van de artikelen 54 van het militair Strafwetboek
en 240 van het gewoon Strafwetboek het
bedrieglijk oogmerk bestaat in de wii het
onder zich hebben wederrechtelijk in een
bezit animo domini om te zetten en dan
wanneer die bepalingen het vervullen van
de in het bestreden arrest aangeduide bi.ikomende voorwaarde niet vereisen :
Overwegencle dat aan verweerder ten
laste gelegd werd, militair in actieve
dienst zijnde, tnssen 1 en 31 december
1953, in de kantonnementen van het 16e ordonnantiebataljon te Brlthl of elders in
Duitsland, wapens, ammunitie, voorwerpen voor kazernement of kampement, gelclen of welke voorwerpen ook vercluistercl
te hebben welke aan militairen of aan de
Staat toebehoren en waarover hij rekenplichtig was of welke onder zijn bewaking
gesteld waren, ter zake een hoeveelheicl
van ongeveer vijftien tori steenkolen, die
aan de Staat toebehoorcle;
Overwegende dat het bestreden arrest
e~·.op wijst : 1 o clat beklaagde tegelijkertlJcl plaatscommandant, kwartiercommandant en commandant van de 16e ordonnantiecompagnie was geweest en dat het
uitdelen van de brandstof 'onder de verantwoordelijkheid van de beklaagde gesteld
was; 2° dat in de maand januari 1953
tijdens d.e periode in de loop waana~
beklaagde, wegens- de ziekte van de titularis, de functies van commandant ad ·interim van de compagnie E. l'\1. van het
16" orclonnantieba taljon waarnam, er bij
de maandelijkse lns11ectie vastgestel<l wercl
dat negen motorblokken van militaire
vrachtaiitomobielen ter oorzake van de
vorst gespleten waren, daar de reglementaii·e lecliging slecht werd gedaan · 3o dat
t_e_n einde voor zich persoonlijk de mo~i~
hJkheden en de gebeurlijke gevolgen van
een best~mrlijk ond~rzoek te vermijden,
en· ten emcle bovencl1en een oncleroflicier,

welke beklaagde persoonlijk verantwoordelijk achtte, de tuchtmaatregelen en gelclelijke gevolgen van zijn nalatigheid te
besparen, beklaagde, met schending van
de reglementen ... de bniten gebrnik gevallen motoren terslniks in particuliere bedrijven heeft cloen herstellen; 4° dat bekl~agde, om een deel van die onreglemeJltau-e herstellings- en vervangingskosten
te betalen, ongeveer vijftien ton brandstof welke onder zijn bewaking was gesteld en aan de Staat toebehoorde aan
Dnitse particulieren verclnisterd ed verkocht heeft; dat hij gehandeld heeft met
schending van de reglementen bniten
weten van zijn meercleren, en ~odoencle
met animus aomini over dat goed van een
ander beschikt heeft;
Overwegende dat het arrest nit deze
vaststellingen afleidt cc dat beklaagde, die
enkel tot wederopzeggens toe honder was
v~n die voorraad brandstof waarover hij
met anders dan tot reglementaire doeleinclen mocht beschikken, ten onrechte
over een deel van die voorraad beschikt
heeft alsof hij claarvan de eigenaar was
ten einde voor zich zelf of voor een ande~
de tuclltmaatregelen of geldelijke gevolgen uit de door een nalatigheid in de
dienst aan de Staat berokkende schade
te vermijden JJ;
Dat het arrest derhalve met schending
van de artikelen 54 van het militair Strafwetboek, 240 en 491 van het gewoon Strafwetb?e~, beslist dat het bedrieglijk oogmerk met bewezen is omdat beklaagde de
opbrengst van die wederrechtelijke verkoop niet voor zich behonclen heeft om ze
aan louter persoonlijke uitgaven te besteden;
Dat het middel gegrond is;
B. Ten aanzien van de telastlegging a :
Over het middel, afgeleicl nit de scherrding van artikel 496 van het Strafwetboek
cloordat het l:iestreden arrest, na vastge~
steld te hebben dat beklaagde bedrieglijke
handelingen heeft aangewend met het
doel zich wederrechtelijk een som van
300 D.M. welke hij bekomen heeft te
doen afgeven, beklaagde van de ve~vol
ging nit hoofcle van oplichting ontslaat,
?m de reden dat geen bedrieglijk oogmerk
m hoofde van beklaagde bewezen is naardien dat oogmerk enkel kan best~an in
lwt besteden aan onmiddellijke persoonlijke nitgaven van een verkregen geldelijk
voordeel; dan wanneer de bepaling van
artikel 496 het aanwezig zijn van deze
voorwaarde voor de volvoering Yan het
wanbedrijf van oplicllting niet vereist ;,
Overwegende dat aan verweercler ten
laste werd gelegd, met bet cloel zich een
zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoorde, zich fondsen, meubelen schuldbrieven, kwijtschriften, ontheffin'gen van
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sclmld te hebben doen afgeven of afieveren, hetzij door valse namen of valse hoetianigheden te gebruiken, hetzij cloor bedrieglijke handelingen aan te wenden om
aan het bestaan van valse ondernemingen,
van een ingebeelcle macht of van een ingebeeld kremet te doen geloven, om hoop of
vrees voor een g·oede uitslag, een ongeval
of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te verwekken of om op een andere
wijze van het vertrouwen of van cle lichtgelovigheicl misbruik te maken, ter zake,
door gebruik te maken van valse facturen,
zich een som van 300 mark, welke aan de
Belgische Staat toebehoorcle, te hebben
doen afgeven of afieveren ;
Overwegencle dat het bestreden arrest
vaststelt : 1° clat verweerder, met het
doel zich weclerrechtelijk een som van
300 mark, welke aan de Staat toebehoorde, te doen afgeven, twee valse facturen, elke ten bedrage van 150 mark,
overgelegd- heeft; 2° dat beklaagde de
som van 300 mark, welke hij zocloende
heeft bekomen, besteed heeft aan het betalen van een deel der herstellings- of
vervangingskosten die hij tersluiks en
wederrechtelijk gemaakt had;
Overwegencle dat het arrest hierdoor
op het zedelijk element van het wanbeclrijf van oplichting wijst, namelijk dat
aanlegger gehandeld heeft ten einde zich
wederrechtelijk een aan een andere toebe-horende zaak toe te eigenen;
Overwegende dat zoncler belang is het
feit dat dit oogmerk om zich iets toe· te
eigenen op een voordeel voor een ander
of voor de beklaagcle zelf gericht zij ;
Overwegende dat het arrest menvolgens
met schending van artikel 496 van het
Strafwetboek beslist dat het bedrieglijk
oogmerk enkel kan bestaan << in het verkrijgen van een gelclelijk voorcleel, om het
aan onmiclclellijke, persoonlijke uitgaven
te besteden )) ;
Dat het middel gegrond is;
a. Ten aanzien van de telastleggingen B,
D, en E:
Overwegende · dat de substantHlle of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om clie redenen, verbreekt het bestreden
arrest, in zover het verweer{ler niet schuldig verklaart aan de telastleggingen A.
en a en hem daarvan vrijspreekt, en in
zover het over cle kosten beslist ; verwe.rpt
de voorziening voor het overige; beveelt
dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing ; veroorcleelt
verweerder tot de helft der kosten, laat
de wederhelft ten laste van de Staat; verwijst de alclus beperkte zaak naar het
militair gerechtshof, anders samengesteld.

23 januari 1956. - 2e kamer. - Voo1"zitte1", H. Fettweis, voorzitter. '--- Ve1·slaggever, H. Daubresse. Gelijlclmidende
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho-

ven, eerste advocaat-generaal.
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1° GENEESKUNDE. -

ORDE DER APO'.rHEKERS. · - TUCH'r. - OFFICINA PALENDE
AAN EEN DROGIS'l'WINKEL. - VERWARI\ING
'.rUSSEN BEIDE INSTELLINGEN. - APO'l'HEKER
DlE VOORDEEL '.rREK'f UI'f DE HANDELSBEDRIJVIGHEID VAN DE DROGISTWINKEL EN DE ERIN
GEVOERDE RECLAME. - lNBREUK OP DE BEROEPSPLICH'l'ENLEER.
2° GENEESKUNDE. ORDE DER APO'l'HEKERS. - TUCHT. OFFICINA INGERICH'l' ALS WARENHUIS :MET AFDELINGEN. GENEESMIDDELEN BINNEN HE'l' BEREIK DER
HAND VOOR HET PUBLIEIC GESCHIK'.r. - lNIlREUK OP DE BEROEPSPLICHTENLEER.

1o

Overt1·eedt cle phanncwetttische be1·oepsplichtenlee1· de apothelce1" clie een
officina, ingericht in een lokaal, dat aan
een drogistwinlcel paalt, in zttllce voo1"waarden explo-itee?"t dat beide instelr
lingen in de ogen van het publiek verwarcl worden en dat !le apothelce1· wit cle
handelsbedrijvigheid van de d1'0g·istwinkel alsoolc uit de m·in gevoerde reclame
voordeel trekt.
2° OverM·eedt de pharmacetttische beroepsplichtenlee1' de apotheker clie zijn
officina als een war·enlmis met afdelingen in?"icht door zijn geneesmidde.len als
gewone waren binnen het bereilc der
hand te schilcken, om het Pttbl-iek te
verzoeken zijn '1ceus te doen.

(GRIPEKOVEN,

'l'.

ORDE DER APOTHEKERS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreclen
beslissing, op 11 februari 1955 gewezen
door de gemengde raad, met het ]'rans als
voertaal, van de Orde cler apothekers;
Over het euig middel, afgeleicl uit de
schencling van de artikelen 2, 5 en 14 van
de wet van 19 mei 1949 tot oprichting van
de Orde der apothekers, doorclat de bestreden sententie OD aanlegger de tuchtstraf der censuur toepast en, om aldns te
beslissen, steunt : 1 o OD de omstancligheid
dat aanlegger of cliegenen wier richtlijnen
hem verweten wordt ten onrechte gevolgd
te hebben, te cluiclelijk nit winstbejag
:zouden gehandeld hebben door de apotheek welke aanlegger drijft en een daar-
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-409aan palende drogistwinkel tot « een enkel
complex in de ogen van het publiek >> te
maken, zodat de in de drogistwinkel gevoerde reclame, wegens de door de rechters over de grond beschreven gelegenheid
der plaats, noo<lzakelijk « aan de apotheek moest ten goede komen », en 2° hierop dat aanlegger, door de apotheek .zelf
als een warenhuis met afdelingen in te
richten en door de geneesmiddelen als gewone waren hinnen het bereik der hand
te schikken om het publiek te verzoeken
zijn keus te doen », aan de « achting welke aan de apothekers verschuldigfl is, afbreuk zou gedaan hebben », en een daad
zou begaan hebben, << die op zich zelf laakbaar is » omdat zij tegen de gebruiken en
de traclitie inclruist, clan wanneer, enerzijcls, waar het naar recht twee onclerscheiclen ondernemingen betrof waarvan
<le rechters over de grond vaststellen dat
zij door verschillende vennootscha ppen
geexploiteerd worden, de voor de in de
clrogistwinkel te koop gezette proclucten
gemaakte reclame in genen dele « aan de
apotheek kon ten goede komen », noch
clerhalve voor de exploitanten van die
apotheek -het verwijt kon rechtvaarcligen
zich te cluiclelijk door « winstbejag » te
hebben laten leiden, en clan wanneer, anclerzijcls, het enkel feit clat een apotheker
de inrichting van zijn officina zoclanig regelt clat zij beter aan de behoeften, de
wensen of zelfs het gemak der klientele
beantwoordt, op zich zelf geen met de regelen van de beroepsplichtenleer strijdige
daad kan opleveren, hoewel zij ook ten
opzicht van de traditionele wijzen van
exploitatie cler officina's, zoals vroeger gevolgd, een nieuwigheid uitmaakte
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende dat de bestreden sententie
erop wijst dat de eerste, door de provinciale raad der Orde ten laste van aanlegger voor bewezen gehouden grief is : « de
verwarring welke in de geest van het publiek door het ontbreken van een genoegzame afscheicling tussen de drogistwinkel
en de apothekersofficina kan ontstaan » ;
Dat zij, om deze grief gegrond te verklaren, vaststelt « clat winstbejag te dui. clelijk de leidraad geweest is van apotheker Gripekoven of diegenen wier Tichtlijnen hij ten onrechte gevolgd heeft door
de drogistwinkel en <le apotheek tot een
enkel complex in de ogen van het publiek te maken » en toelicht « dat immers
beicle aan elkaar palende zaken slechts
gescheiden waren door een cloorzichtige
glazen wand met in het midden een deur
waardoor de twee lokalen verbonclen waren; ... clat de gewilde verwarring tussen
de hanclelsbedrijvigheid van beide vennootschappen natuurlijk aan beide verbonden zaken moest ten goede komen en
dat de apotheek inzonderheid voordeel

trok, uit de in de drogistwinkel gevoerde
reclame »;
Overwt>gende dat het eerste ondercleel
van het middel rust op de stelling da t de
voor de in de clrogistwinkel te koop gezette proclucten gevoerde reclame in genen
dele aan de apotheek kon ten goede komen; clat het middel, in de mate clat het
aldus opkomt tegen cle souvereine vaststelling van de rechter over de grond dat
de apotheek feitelijk nit de in de drogistwinkel gevoerde reclame voordeel trok,
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat cleze feitelijke vaststelling, gevoegd bij de andere beschouwingen van de bestreden beslissing welke
in het middel niet gecritiseerd worden, het
door de gemengcle raad van beroep geuite
oordeel rechtvaardigt dat winstbejag· te
duiclelijk aanlegger of diegenen wier
richtlijnen hij gevolgd had, geleicl ha<l;
Dat clit onderdeel van het middel niet
kan aangenomen worden;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, naar luicl van de bestreden beslissing, de tweede door de beroepen sententle ten laste van aanlegger
voor bewezen gehouden grief is « de avotheek zelf als een warenhuis met afclelingen ingericht te hebben, door de geneesmiddelen als gewone waren binnen
bet bereik der hand te schikken om bet
publiek te verzoeken zijn kens te doen » ;
Overwegencle dat de bestreden beslissing, om deze grief gegroncl te verklaren,
niet beslist dat bet enkel feit dat een apotbeker de inrichting van zijn officina zodanig regelt dat zij !Jeter aan de behoeften, de wensen of zelfs het gemak der
klientele beantwoorclt op zich zelf een
claad is welke met de vereisten van fle beroepsplichtenleer strijdig is, omdat zij
een nieuwigheifl uitmaakt ten opzichte
van de traclitionele wijzen van exploitatie
der officina's, zoals vroeger gevolgd;
Doch overwegende dat zi.i erop wijst
dat, uit deontologiscbe oogpunt, de beoorcleling van het in de telastlegging vermeld
en materieel bewezen fei.t, uit kracht van
artikel 5 van de wet van 19 mei 1949 tot
de bevoegdheid yan de Raad der Orde belwort; c< dat er immers client te worden
aangenomen dat deze wijze van exploitatie cler apotbeek, welke soms zelfs nadelig kan- zijn voor de volksgezonclbeid, in
elk geval nfbreuk doet aan de achting rlie
verscbuldigd is aan de apothekers, wier
rol zou te vergelijken zijn met die van
een « Winkelier », en <c dat bet aanbieclen
in deze vorm van de pbarmaceutische proclucten op zich zelf laakbaar is, omdat zij
indruist tegen de gebruiken en tradities
welke een belangrijk element van de beroepsplichtenleer uitmaken » ;
Overwegencle dat de gemengcle raacl van

beroep ZlJll beslissing cloor {leze overweging wettelijk rechtvaarcligt;
Dat het twee·de onderdeel van het miclclel niet gegroncl is;
En overwegencle clat de snbstantii~le of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefcl en clat de
beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.

·bleek dat de getuigen· hun vroegere in de
loop van een gerechtelijk onderzoek afgelegde verklaringen zouden bevestigen, dan
wanneer het afwijzen, om dergelijke recleneu, van een aanbod van bewijs cloor
getuigen gelijkstaat met een door het hof
tegen llie getuigen ambtshalve opgeworpen wraking, en dan wanneer bovengemeld artikel 270 bepaalt clat de wrakingen door de partij of haar pleitbezoi:ger voorgesteld worden ; clan wanneer de
gecritiseerde motivering erop neerkomt te
23 .ianuari 1956. - 2" kamer. - Voo?·zitverklaren clat aanlegger voormelcle verte·r, H. Fettweis, voorzitter. - Vm·slagkoop van goucl aanbood te bewijzen door
yever, H. Moriame. - Gelijkl·zl'iaencle'co·izdezelfde getuigen als diegenen die hem
cl-usie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
reells getuigschriften afgelevenl hadden
eerste advocaat-generaal.
PleUm·s,
en bij het aclministratief onderzoek reeds
HH. Van Rijn en Van Leynseele.
gehoorcl waren, en dan wanneer aanleggers conclusies, munelijk zijn aanvullende conclusies, er op algemene wijze toe
strekten te bekomen dat het bewijs van
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het kopen en het verkopen van de gouclstnkken, door alle rechtsmiddelen, getuiREDENEN VAN DE VONNISSEN EN gen inbegTepen, hem zou worden toegeARRESTEN. - ZAKEN VAN DIRECTE BE- staan :
I.AS'l'INGEN. - AANBOD YAN BEWI.JS DOOR OEOver het midclel in zijn geheel :
'l'UIGENYERHOOR. VASTSTELLING VAN HE'£
Overwegende {lat aanle<>;ger v66r het
ARREST WAARUIT BLIJKT DAT RET GETUIGENVERHOOR OYEilBODlO IS. - VERWER- hof van beroep deed gelden clat zijn in october 1944 getelde activa ten belope van
PING GEMOTIVEERD.
een som van 440.000 frank de opbrengst
begrepen van het verkopen, in 1942, van
H et in znken vnn a.,: reate belc~st-ingen gegoudstukken welke hij in 1939 voor
we.zen nr·rest, 11it tle vnststellinuen wnnr70.000 frank g·ekocht had; dat hij tot staNm bUjkt tlnt een rf8t·uiuenverhoor ove·rving van deze stelling een schriftelijke
7JOflig is, venverpt lloo·r een uemotivee1·verklaring van de wisselagent door wiens
de besUssing het nnnbocl V({.n bewijs
toedoen die verrich tingen tot stand zouciao?' get·uigenverhoo·r (1).
den gekomen zijn, en de verklaring van
een genaamde Gerard overlegcle; clat hij
{KOHL-FRERE, '!'. BELGISCHE STAAT,
!Jij aanvullende conchisies verzocht ertoe
MINISTER VAN FINANCIEN.)
gemachtig·d te worden door alle rechtsmiddelen, getuigenissen inbegrepen, de
ARilEST.
werkelijkheid van voormelcle verrichtingen te bewijzen;
·
HET HOF ; - Gelet up het bestreclen
Overwegende dat het arrest er op wijst
arrest, op 6 maart 1954 gewezen door het tlat de wisselagent, die fle eerste verldaHof van beroep te Luik;
ring ondertekende, erkent no.rh het kopen,
Over het enig miclclel, afgelehl uit de noch het verkopen van cle goustnkken geschencling van de artikelen 97 van de boekt te hebben, <lnn wanneer althans de
Gronclwet, 270 en 283 van het Wetboek koop in 1939 geoorloofd was; dat het vervan burgerlijke rechtsvorderiug, en 1319, wonclerlijk is dat c1e genaamde Gerard de
overc1rachten van de gouclstukken in 1939
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
en ·van de bewijskracllt van aanleggers en 1942 heeft kunnen vaststelien, dan wanconclusies, doorclat het bestreden arrest neer de omstancligheden niet blijken welke
een som van 440.000 fnmk, welke de op- hem ertoe zourlen g·ebracht hebben verbrengst verteg·enwoonligt vtm cle verkoov, rich tingen bij te wonen cUe met een tusin 1942, van in 1939 voor 70.000 frank ge- sentijd van drie jaar plaats haclden, zonkochte gouclstukken, als venmtwoon1ing der nadere bepaling van data; clat aanvan cle aanwas van aanleggers activa ver- legg·er ten onrechte aanvoert clat hij bij
worpen heeft en het door aanlegger ge- een verzekeringsmaatschappij een lening
dane aanbod van bewijs door getutgen af- ?.ou aangegaan hebben, om zich geld aan
wijst, om de reclen clat bij voorbaat reetls te schaffen tot het kopen van het goucl,
clan wanneer die le.ning slech ts in februari 1940 en april 1941 gesloten werd;
(1) Raadpl. verbr., <1maart 195·1 (A>·r. T'erbr.,
clat men redelijkerwijze het woorcl van
1954, biz. 453; Bull. en PAsiC., 195<1., I, Si6)
de taxerende ambtenaar niet in twijfel
en 20 mei 1954 (B:ull. en PASIC., _1954, I, 817).
lmn trekken die llevestigt dat aanlegger

hem verklaard heeft de gelden welke tot
het Iwpen van de in october 1944 getelde
effecten gediend hebben, v66r 1940 op de
bem·s of met de roulette gewonnen te hebben;
Overwegende dat nit deze vermeldingen
van het arrest blijkt dat de rechter over
de grond door een feitelijk en dienvolgens
souvereine beoorcleling het aangevoerd
feit bij voorbaat reeds als onjuist heeft
aangezien en mitsdien door een met redenen omklede beslissing de weigering aan_leggers aanvullende conclusies te bewilligen, gerechtvaarc1igd heeft;
Overwegende, voor het overige, dat het
eerste onderdeel van het middel enkel
tegen een overtollige grond van het arrest
opkomt;
Dat geen cler onderclelen van het midr1el
kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
24 januari 1956. -

2e kamer. - Voo1·z-itH. Giroul, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Vm·slaggevm·, H. Bareel. Gel-ijlcl1tidende oonolnsie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Herbiet (van de Balfe van beroep te Luik) en
Van Leynseele.
·
te·r,
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INKOMSTENBELASTINGEN. -

EXTHA-

BELASTING. BEDRIJFSINKO.MSTEN. lNKO.MSTEN DIE NIE'l' ALLEEN AAN DE ·BELA STING
ONDERWORPEN ZIJN.

De bedri:ifsinlcornsten zijn niet alleen do01·
artilcel fe, pantg1·aaf 1, -ua.n de wet van
16 october 191,5 rum de extmbolasting
onderworpen (1).
(BELGISCHE

S'rAAT, MINISTER
T. REPS.)

VAN

FINANCIEN,

ARREST ..

HET HOF; - .Gelet op ·het bestreden
arrest, op 14 mei 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste mid del, afgeleitl nit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet; en 61, paragraaf 3, 65, 66
en 67 van de bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948 samengeschakeltle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het hof van beroep, bi.i
hetwelk enkel de vraag aanhangig was of
(1) Verbr., 6 juli 1954 (A1·r. Ve1'b1·., 1951,
blz. 742; Bull. en PAsrc., 1954, I, 982).

Reps in staat was om het vermoeden van
artikel 2, paragraaf 3, van de wet van
16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting op de in oorlogstijd behaalcle
exceptionele inkomsten, winsten en baten
omver te werpen, en dienvolgens te bewijzen dat zij tussen 1 j anuari 1940 en 31 december 1914 geen vermogensaccres verkregen had, ambtshalve de vraag van de belastbaarheid in tle extrabelasting onderzoekt, clan wanneer het hof zodoemle zijn
hevoegtlheid te buiten gegaan is welke
door het voorwerp van het bij hetzel >e
aanhangig geschil beperkt wordt :
Overwegende dat verweerster in de
extrahelasting aangeslagen werd op het
bedrag van haar in october 1944 gehleken
vermogensaccressen ;
Overwegende dat verweerster in llanr
reclamatie bij de clirecteur der belastingen
betoogde dat het geld dat zi.i in .haar bezit
had en op het bedrag waarvan zij belast
was geworden, niet van exceptionele inkomsten voortkwam, dat, waar zij alclus
ontkende gedurende het l)elastbaar tijdperk aan de extrahelasting onderworpen
inkomsten of haten, behaald te hebben,
verweerster juist daardoor betwistte cle
hoedanigheid van aan meergemelcle helm;ting onderhevige persoon te hebben;
Overwegende cla t de directeur in zijn
heslissing, enerzijtls, erop wijst dat de
taxerencle ambtenaar heeft Iaten gelclen
dat cle activa geacht wa1'en voort te komen van inkomsten, Ol)gt>levercl door een
der bellrij vigheclen welke binnen de bi.i
artikel 2, paragrafen 1, 3 en 4, van de
wet van 16 october 1945 bepaalde grenzen
vallen, en, anderzijcls, vaststelt dat de
activa om reden van hun aanzienlijk bedrag een exceptioneel karakter hadden
en dat tlegene die er in het bezit van was,
deswege aan de extrabelasting onderworpen was; dat de clirecteur, door zich in
dier voege te uiten, uitspraak heeft gedaan over de vraag of het bewezen was
dat verweerster nctiva bezat om reden
van welke zi.i de hoedanigheid van aan de
extrabelasting onderhevige per soon had;
Dat eruit volgt dat het beroep de:r.P
vrnag in de kennisneming van het hof
van beroep deed vallen;
Dat het midclel in feite :[!iet opgaat;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
_schencling van de artikelen 97 en 112 van
tle Grondwet, 55 van de samengeschakelde
wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, 1, 2, 10, 11, 16 en 19 van cle wet van
1G october 1945 tot invoering van een
extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten t>n
baten, en 1315 tot 1356 van l1et Burgerlijk' Wetboek, eerste onderdeel, doordat
het bestreden arrest van verzoekster niet
geeist heeft dat zij de gegrondheid van
haar middel door een van de in het ge-
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meen recht ingerichte WI]Zen van bewijslevering konden ingeroeDen worden; tweede onderdeel, doordat het bestreden arrest steunt OlJ redenen welke volstrekt ontoereikend, zo niet nietig, zijn, hetgeen
met een gebrek aan motivering gelijkstaat :
Overwegende dat, om te beslissen dut
verweerster niet de hoedanigheicl van ann
de extrabelasting onderhevig·e persoon
hall, het bestreden arrest vaststelt llat ue
administratie geen andere vermoeclens clan
die van artikel 55 van de sameugeschnkelde wetten, bij toeDassing van artikel 19
van de wet van 16 octobel' 19!5, ingeroeven heeft, door enkel op het bestaan van
de activa in het bezit van verweerster te
steunen; dat het arrest erop wijst dat
er voldoende vermoedens aanwezig :6ijn
llat de vastgestelde activa voortkomen van
de Vl'reffening, in juli Hl44, van de althans fiscale gemeenschap welke tussen
haar en lmar echtgenoot bestaan heeft, en
niet van eigen bedrijfsinkomsten van verweerster of haar echtgenoot, welke krachtens artikel 55 van cle samengeschakelde
wetten belastbaar zijn ;
Dat llet eruit afieidde llat het bewijs
niet bijgebracht was dat verweerster aan
de extrabelasting onderworpen inkomsten, winsten of baten zou bekomen hellben;
Overwegende, eensdeels, dat krachtens
artikel 16 van de wet van 16 october 1945,
waarvan de rechter over de groncl de toepassing llehoorcle in beschouwing· te nemen, de aclministratie het lledrag van de
in de extrabelasting belastbare winsten
door feitelijke vermoedens mag bewijzen;
Dat, andercleels, andere baten dan de
enkele lleclrijfsinkomsten krachtens de wet
van 16 october 1945 aan de extrabelasting
onclerworpen zijn ;
Dat eruit volgt clat het bestreden arrest
uit het enkel ontbreken van beclrijfsinkomsten niet wettelijk l1eeft kunnen afieiden dat verweerster geen aan de extrabelasting onclerworpen inkomsten, winsten
of baten behaald had;
Dat het, door zijn beslissing up zodanige gevolgtrekking te steunen, de in het
middel aangecluicle wetsbepalingen geschonclen heeft ;
Dat het midclel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest, behalve in zover het de betwisting
aanganmle verweersters hoedanigheid van
belastingplichtige ontvankelijk verklaart;
beveelt dat melding van onderhavig arrest
zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Ilof ·van
beroep te Luik.
24 januari 1956. -

26 kamer. -

Voorz'it-

ter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. BareeL Gelijklttidende concl!llsie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Leynseele.

2e

KAMER. -

24 januari 1956

INKOMSTENBELASTINGEN. BEROEP
1'EGEN DE BESLISSING YAN DE DIREC'l'EUR DER
BELAS'J'INGEN. PERKEN VAN RET AAN HE'f
HOF VAN BEROEP ONDER\VORPEN GEDING, CC GRIEVEN ll YOOR DE EERS'l'E MAAL YOOR HE'J'
HOF YAN REROEP YOORGEBRACHT. 0N'fYANKELI.JKHEID. NODIG ONDERSCHEID.

V66r het hot van beroep, uitspraak dormde ovm· het bet·oep tegen de beslissing
van de directetw der belasUngen, mag
voor de eerste maal een grief die een
niemv middel witmaakt opgewot·pen
worden (1), doch niet een grief die een
betwisting doet t·ijzen, die niet in de aan
cle directe·nr de·r belastingen gestmtrde
t·eclamaUe opgeworpen wet·d of over dewellce deze laatste niet van ambtsivege
uitspraak gedaan heeft. (Stilzwijgende

oplossing.)
(HANNECAR'J', 'f. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN,)
ARRES'J'.

RET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 24 juni 1954 gewezen door het
Ilof van beroep te Brussel ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 55, 56, lid 2, 61, 66 en 67 van
de bij besluit van de Regent van 15 januari 1948 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 7 van
de wet van 6 september 1.895, betreffende
de llelastingaanslagen ter zake van clirecte
belastingen, 1 tot 19 van de wet van 16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting op de in oorlogstijcl behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten,
en voor zoveel als nodig, 464 van het Wet-·
lloek van burgerlijke rechtsvordering :
·1o doordat het bestreclen arrest, om het
door aanlegster op 22 december 1951 ingesteld lleroep niet ontvankelijk te verkla(1) Verbr., 5 april 1955 (A•·r. Verbr., 1955,
blz. 673; Bull. en PAsrc., 1955, I, 874) ; 4 october 1955 (Bull. en PAsrc., 1956, I, 87); 11 october en 16 december 1955 (sutn·a, blz. 92 en 299;
Bull. en PAsrc., 1956, I, 115 en 374) en de
nota 2 onder verbr., 12 juli 1955 (Bull. en
PASIC., 1955, I, 1243).

-413ren, alle door aanlegster tot staving van winsten ... ZIJn niet behaald >>, het arrest
dat beroep ingeroepen grieven alsmede de het beroep niet ontvankelijk verklaart om
door haar bij conclusies opgeworpen cri- de reden dat « alle grieven van het beroep
tiek van de raming, van haar gezinsuit- nieuwe eisen uitmaken, niet om de door
gaven, door de administratie als nieuwe de administratie ingeroepen reden, doch
eisen bestempelt; a) dan wanneer de vast. omdat zij noel! in de reclamatie, noch in
stelling, in de beweegredenen van het be- de loop van de daarop gevolgde adminisstreden arrest, dat « alle grieven van het tratieve procedure nader omschreven werberoep >> en de bij conclusies voorgestelde den, niettegenstaande een uitnodiging, uitgrief nieuwe eisen uitmaken, omdat zij gaancle van de met het onderzoek over de
« noch in de reclamatie, noch in de loop reclamatie belaste inspecteur, zodat de
van de administratieve procedure welke directeur geen kennis ervan heeft kunnen
daarop is gevolgd nader omschreven wer- nemen en het verwerpen van de reclamaden, niettegenstaande een uitnodiging, uit- tie verantwoord is >> ; dat het arrest om
gaande van de met het onderzoek over de dezelfde reden de voor de eerste maal in
reclamatie belaste inspecteur, zodat de di- de conclusies voorgebrachte grief niet
recteur geen kennis ervan heeft lnmnen ontvankelijk verklaart;
nemen en het verwerpen van de reclamaOverwegende dat de rechter over de
tie verantwoord is >> en « wijl zij in het grond, na door een eerste dispositief
beroepschrift niet vermeld waren >>, op geacht te hebben dat de reclamatie met
zich zelf de door de rechter over de grond redenen omkleed was, dit wil zeggen een
aan die grieven gegeven qualificatie ten aanzien van de aard van aanlegsters
« nieuwe eisen >> niet wettelijk kan recht- grieven genoegzaam bepaalde eis .uitvaardigen, en een gebrek aan of een on- maakte, zijn beslissing niet gerechtvaartoereikendheid van motieven uitmaakt digd heeft dat de zowel in het beroep als
(schending van artikel 97 van de Grond- in de conclusies aangevoerde grieven,
wet); b) en dan wanneer het toekennen nieuwe eisen uitmaken om de enkele revan de qualificatie << niimwe eisen >> aan den dat aanlegster bedoelde grieven niet
de door aanlegster in haar beroep en te gepasten tijde nader bepaald heeft, dit
bij conclusies ingeroepen grieven, on- wil zeggen dat zij de elementen niet bijgeverenigba·ar is met de termen van die brac:ht heeft welke ter beoordeling van die
akten en met de termen van de op grieven vereist zijn;
13 juni 1948 ingediende reclamatie en een
Dat deze reden geen mogelijkheid biedt
schending van hun bewijskracht uit- in te zien, of, in de geest van de rechter,
maakt, vermits de rechter over de grond voormelde elementen, voor de eerste maal
bovendien « nieuwe eisen >> verward heeft v66r het hof van beroep voorgebracht,
met « nieuwe middelen >> (schending van nieuwe eisen onderscheiden van de in de
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het reclamatie vervatte eisen, en dienvolgens
Burgerlijk Wetboek, 61 en 66 van de sa- een nieuwe, niet ontvankelijke reclamatie
meng·eschakelde wetten en 464 van het uitmaken, of integendeel nieuwe middeWetboek van burgerlijke rechtsvorde- len ingeroepen tot staving van eisen die
ring) ; 2° en doordat het bestreden arrest, reeds in de reclamatie vervat en derhalve
door het door aanlegster op 22 december ontvankelijk waren;
1951 ingesteld beroep niet ontvankelijk
Om die redenen, verbreekt het bestreden
te verklaren, deze beroofd heeft van het
recht dat aan elke belastingplichtige toe- arrest; beveelt dat melding van onderhabehoort in zijn beroep nieuwe middelen in vig arrest zal gemaakt worden op de kant
te roepen, mits hij, zoals in onderhavig "van de vernietigde beslissing; veroordeelt
geval, de aard der eisen die hij bij zijn -verweerder tot de kosten ; verwijst .de
reclamaties aan de directeur der belastin- zaak naar het Hof van beroep te Luik.
gen ter beoordeling voorgelegd heeft noch
24 januari 1956. - 26 kamer. - Voorzitwijzigt noch verdraait (schending van de
artikelen 61 en 66 van de samengescha- te1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Belpaire.kelde wetten) :
Gelijklttidende conclusie, H. F. Dumon,
Overwegende clat verweercler v66r de advocaat-generaal. - PleUe1·s, HH. Anrechter over de grond betoogd heeft dat, siaux en Van Leynseele.
vermits de reclamatie van aanlegster niet
met redenen omkleed was, alle door haar
zowel in haar beroep v66r het hof van
beroep als in haar conclusies aangevoerde
grieven, noodzakelijkerwijze als · nieuwe,
2° KAMER. - 25 januari 1956
niet ontvankelijke eisen voorkomen;
Overwegende dat, na deze exceptie verworpen te hebben om de reden dat « de MILITIE. - Ul'l'STEL EN VRIJLATING VAN
reclamatie gemotiveercl was vermits zij de
DIENST OP ~WRELE GROND. VRIJLATING
volgende zin behelst : deze aangeslagen
VAN DIENST. DRIE BROEDERS DIE HUN
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ACTIEVE DIENST HEBBEN GEDAAN. - BESCHIKKING NIE'l' 'l'OEPASSELIJK OP DE VAN AC'l'IEVE
DIENS'l' VRI.JGES'l'ELDE BHOEDER DIE NlE'l'-PERMANENT LID VAN DE 'l'ERRI'l'ORIALE WACHT
Y<)OR LUCHTAFWEER IS.
TT oar cle verg·unn'iny 'Van cle b'ij artilcel 12,
van cle wet ·unn 15 jun·i 1951 voor~
ziene vrijlnUny ·van cUenst wordt niet
aange.den als hebbende zijn actieve
clienst geclnan, de b1·oecler die, V1'ijgestelcl van acf'ieve cl'ienst krachtens arUlcel 57 vwn cle bij koninlcHjlv besl·wit van
15 februwri .1937 snmenyeschalcelfle wetten op !le militie niet-twrmanent Ucl
vnn ae ten·itorinle wncht voo•J' luchtatweer is.

zo,

(SCHOONBBOOD'l'.)

·voorgelezen wordt en hun verklaarcl
wordt clat zij aan clie wetten onclerworpen
zijn;
Doch overwegencle dat aileen cle voorlezing van een samenvatting van de militaire wetten, gedaan bij toepassing van
nrtikel 57 van de wet van 15 juni 1g51 en
gepaarcl met cle verklaring dat hij aan cUe
wetten onderworpen is, a an de clienstplichtig·e de hoeclanigheid van militair
doet verkrijgen;
Om die redcnen, verwervt de voorl'liening.
25 januari 1956. - 2° kamer. - Voo·nritter, H. Fettweis, voorzitter. - Versl.a,y(Jever, H. Moriame. - GeMjklwiflencle conclus·ie, H. Depelchin, aclvocaat-generaal.

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden beRlissing, op 19 juli 1955 gewezen door de
hoge militieraad;
Over llet enig mid!lel, afgelcid nit de
schenrling van de artikelen 12, 2°, en 57
van de wet van 15 juni 1951 betreffende
de dienstplicht, doorda t de bestreclen beslissing· geweigenl.lweft aanleggers broeder die, van actieve tlienst nijgestel<l
kraclltens artikel 57 nul cle wet op tle
militie, samengeschakela !Jij het koninklijk besluit van 15 februari HJ37, in de
niet-permanente clienst van de territorialP
wacht voor luclltafweer aangeworven is,
te bescllouwen als bel!orend tot lle actieve
clienst van llet leger en clienvolgeris als in
aanmerking kunnemle lwmen tot het llt>komen van v.>ijlating ov morele grond, llij
toevassing van artikel 12, 2°, van YtJOl'mellle wet :
Overwegemle tlat, l!oewel, naJll' luitl
van artikel 8 van het koninklijk besluit
nr 1 van 20 mei 1939, houdencle oprichting
van de territoriale wacht voor luchtaf-,
weer, de leclen van het niet-permanent
personeel van de territoriale wacht voor
lnchtafweer voor de toepassing van de beteugelende wetten en de militaire reglementen als militairen met onbepaalcl verlof beschouwd worden, nit cleze gelijkstelling evenwel niet voortvloeit dat de leden
van llet niet-permanent pcrsoneel van die
wacht met onbepaald verlof zijn naar de
zin van artikel 12, 2°, en 70 van de wet op
de dienstplicht van 15 juni 1951, noch da t
de door hen in bewuste· wacht gepresteel·cle dienst een actieve dienst uitmankt
nnar de zin van cle artikelen 12, 2°, en 67
van die wet:
Overwegende voorzeker, dat artikel 7
van het koninklijk besluit van 16 juni 1952
be1malt dat, omnicldeilijk bij hun indiensttrerling, aan tle niet ptermanente wachten
de samenvatting YUH l1e militaire wetten

2e

KAMER:-

25 januari 1956

VEJRKEER. ARTIKEL 57, 2°, YAN DE
vVEJCODE VAN 1 FEBRCARI 1934. - Is NIET
'l'OEPASSE~I,JK

'l'EN OPZICH'l'E VAN DE

':VE~lGE

llRUIKEH VAN DE SECUNDA IRE WEG DIE RET
DOOR AR'l'IKEL 5!, 1, VAN DEZELFDE CODE GEFOKMULEE~{D

VERBOD OYER'l'REEJ'l'.

Het dom· nrtikel 57, 2°, vnn tle 1-Vcycocle
vnn .l febnt.nri 1934 nnn de wegyeb·rniker, cUe nrwr links toil nfslann, opoeZegrl
verbofl cle clom·gany a,f te sn·ij den vnn
cle weg[!ebruilcer rUe zi,in ·werJ vervolut,
lcnn niet gel!len wnnneer lnatstgenoe-mcle, cloo1· .zijn wer1 te ve·r,roZyen, het floo·r
nrUkel 5,f, .l, vnn zelfcle code geformulee·rfl vc·rbofl ove·rtreerlt (1).

(RARDFELD, 'l', RONIVER EN SAMENWERKENDE
VENNOO'l'SCHAP MEUNElUI!: ECONOMIQUE SAR'l'ROISE.)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
,vonnis, op 14 juli 1955 in hoger beroep gewezeu door de Correctionele Rechtlmnk
te V erviers ;
I. Aangaancle de over de publieke ,-ordering gewezen beslissing :
Over het eerste midclel, afgeleicl uit cle
schencling van artikel 97 van de Gronclwet,
cloordat het hestreden vonnis geen antwoord verstrekt op cle conclusies waarbij
aanlegger betoogde « dat op het bewnste
kruispnnt, aileen de rue Royale en de rue
Rogier (respectievelijk gevolgd, de eerste
door de medebeklaagcle Boniver, fie
tweede door aanlegger) volkomen in el(1) Verbr., 7·october 1954 (A1T. Yerb,._, 1955,
biz. 60; Bull. en PAsrc., 1955, I, 90).

-415kanr voortlopen; nanr de juriclische zin
van de term, en dienvolgens een zelfde
weg nitmaken; dat, aangezien beide weggebruikers aanvankelijk op dezelfde weg
elkaar tegemoet reden, het hier gerezen
vraagstuk geen vraagstuk van verkeersvoorrang, doch een vraagstuk van kruising is ; dat er geen wettelijk vastgestelde
hHlrarchie tussen twee stukken van tlezelfde weg bestaat ll :
Overwegende tlat ltet bestreden vonnis
onder meer vaststelt : 1 o << dat de beklaagcle Boniver ononderbroken straten of
stukken van straten of pleinen of aansluitingen gevolgcl heeft langs welke de enige
tramlijn ligt die in de agglomeratie bestaat Jl ; 2° « dat de beklaagde Banlfeld,
bij het aankomen v66r de aansluiting
waarop die spoorlijn ligt, en toen hij een
straat kwam uitgereden welke in de richting van waar hij kwam niet voorzien is
van enig teken dat enige verkeersvoorrnng
ten opzichte van <le genaderde weg of
aansluiting verleent, <le vervlichting had
de verkeersvoorrang tlie Boniver genoot
te eerbiedigen ll; 3° « dat tle vlaatH wanr
{le botsing plaats gehacl lleeft !let verenigingspunt is van verscheidene straten die
uiteenlopen en in elkaars verlengiug liggen, zonder dat men kan bewe'ren {lat een
ervan de enige verlenging van eeu llepaalde andere is ll ;
Overwegende dat nit deze beschouwingen lJlijkt dat de rechter in hoger beroep
feitelijk en derllalve souverein vaststelt
dat de rue R03'ale en de rue Rogier niet in
elkaar voortlopen en iliet een zelfde weg
uitmaken die door het kruispunt loopt
waar de botsing zich voorgedaan heeft ;
Waaruit volgt dat de in het middel £tangetluicle conclusies passencl beantwoord
werclen; dat het middel feitelijke gron<lslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57 van het
lwninklijk besluit van 1 fellruari 193± houdende Algemeen Reglement op de politie
van !let vervoer en het verkeer, doordat
llet bestreden vonnis ten onrechte laat gelden dat het voor een weggebruiker volstaat van spoorlijnen voorziene straten te
volg·en om overal verkeersvoorrnng te genieten, en doordat het beslist dat die weggebruiker welke, nanr links afslaand, de
weg afsnijdt voor flegene clie zijn weg
vervolgt, voormeltl artikel 5i niet sch~ndt
wanneer de door betloelde weggebrmker
gevolgde tramlijn insgelijks naar links afdranit of helt :
Overwegende, enerzijds, dat de rechter
in hoger beroep niet beslist « dat het voor
een weggebruiker volstaat van spoorlijnen
voorziene straten te volgen om overal verl•eersvoorrang te genieten ll, maar, de ei-

gen kenmerken in aanmerking nemend van
de onderscheidenlijk gevolgde straten
door aanlegger en door Boniver bepaalt
aan wie in dezen op het kruispunt de verkeersvoorrang toebelloortle;
Dat het middel in clit opzicht in feite
niet opgaat;
Overwegende, anderzijds, dat aanlegger,
om het te zijnen laste als bewezen ber;chouwde bestaan van de inbreuk on artikel 54 van het koninklijk besluit vanl februari 1934 te betwisten, vergeefs aanvoert dat hij een weggebruiker was « die
zijn weg vervolgde ll naar de zin van artikel 57, 2°, van voormeld koninklijk besluit, zodat niet hij het is, welke gehouden zou geweest zijn de doorgang vrij te
laten, doch Boniver die naar links afsloeg;
Dat immers uit de hierboven aangehaalde vaststellingen van de rechter in
hoger beroep blijkt clat, toen de botsing
plaats had, Boniver een straat volgde
waarin een spoorlijn ligt, terwijl aanlegger een straat kwam uitgereden welke
geen van de kenmerken van <le lwofdweg
vertoont, en dat die straten niet in elkaar
voortlopen;
Dat. het lJij voormeld artikel 57, 2°, a an
de weggebruiker die naar links wil afslaan opgelegd verbod de doorgang af te
snijden v66r de weggebruiker die zijn weg
vervolgt, niet kan gelden wanneer laatstgenoemcle, door zijn weg te vervolgen, de
verkeersvoorrang overtreedt die artikel 54
toekent aan hem clie op de hoofdweg
rijclt;
Dat het micldel in clit opzicht naar recllt
faalt;
Fln overwegende dat de substantHc;le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat de
beslissing wettelijk is ;
II. Aangaande de over de burgerlijke
vorderingen gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger geen bijr.onder middel inroept ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegge1; tot de kosten.
25 januari 1956. - 2e kamer. - VooTzitter, H. Fettweis, voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Daubresse. - Gelijlcl1tiaende
eonclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Ple'ite1·, H. Delacroix.
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-416Indien het aan de rechte1· toegelaten is
de Stmfwet toe te passen op teiten die
de wetgever ten tljde van de aflcondiging van de wetsbepaUng in de volst·rekte onmogelijlcheid wns te ve1·moeden,
is het op de dubbele voo1·waarde, dnt
de wil vnn de wetgever, feiten van die
aard als inbre~l1cen ann te merlcen, zelcer weze en dat die feiten in de wetteUjlce omschrijving van het misd1·ijf
lc'unnen begrepen wo;den (1).
(MARCHAND.)
ARREST.

HEJ'.I' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 mei 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 9 en 97 van
de Grondwet, 2 en 523 van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest aanlegger veroordeelt nit hoofde van vernielingen van stoomtuigen die aan een ander
toebehoren, dan wanneer het vaststelt dat
het ten deze geen stoom- maar mazouttuigen geldt, om de reden dat artikel 523
van het Strafwetboek alle soorten tuigen
bedoelt, dan wanneer het bestreden arrest
aldus een wetsbepaling bij analogie uitbreidt tot een geval waarin zij niet voorziet :
Overwegende dat de rechter over de
grond aanlegger veroordeelt om de redenen, enerzijds, dat de wil van de wetgever de met mazout werkende tuigen
te beschermen, zeker is en dat de verduidelijkende term « stoomtuigen JJ, welke
in de tekst van de Strafwet voorkomt,
niet uitgelezen wenl ten einde de door
andere krachtbronnen in beweging gestelde
tuigen buiten beschouwing te laten, maar
enkel omdat die tuigen op het tijdstip van
het samenstellen van het Strafwetboek
onbekend of ongebruikt waren; en anderzijds, dat het beginsel van een beperkte
uitlegging van de strafwetten niet belet
dat aan clie wetten een toepassing gegeven wordt welke alle feiten omvat die de
wetgever onbetwistbaar heeft willen tref(1) Over de draagwijdte van de spreuk Nul-

lurn cThnen, nulla poena sine lege, raadpleeg,
onder mee1· : L. CoRNIL, << Les Novelles », Procfxlu1'e penale, Introduction, blz. 22 en vlg.;
TRoussE, « L'interpretation des lois penales »,
Rev. de d1·. 1Jfm. et de c1·irn., 1952-1953, blz. 411;
BouzAT, Traite th601·ique et pmtique de d1·oit
penal, n" 73 en vlg.; D'DNNEDIEU DE VABRES,
T1·aite de droit cTiminel et de legislation penale
compa.·ee, n" 93 en vlg.; ANCEL, «A propos de
quelques discussions recentes sur la regie Nulla
poena :rine lege », Rev. de dr. pen. et de. crim.,

fen, hoewel de inkleding van de tekst zijn
gedachte noch volledig, noch volkomen
vertolkt heeft;
Overwegende dat deze redenen wegens
hun dubbelzinnigheid het dispositief van
de beslissing niet rechtvaardigen;
Dat, immers, opdat de strafrechter de
Strafwet vermoge toe te passen op feiten
waarvan ten tijde van de afkondiging van
de wetsbepaling de wetgever volstrekt
onmogelijk een voorgevoel kon hebben,
een dubbele voorwaarde vereist is : de wil
van de wetgever feiten van die aard als
inbreuken .aan te merken moet zeker zijn,
en cUe feiten moeten in de wettelijke omschrijving van de inbreuk kunnen begrepen worden ;
Overwegende dat, waar hij laat gelden
dat de inkleding van de wettekst de gedachte van de wetgever onvolledig of
onvolkomen vertolkt heeft, de rechter
over de grond het punt in het on'lekere
laat of de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten in de termen der wet vallen
omdat het litigieuze tuig in de categorie
der stoomtuigen naar de moderne opvatting ervan moet worden gerangschikt,
clan wel of integendeel die feiten, hoewel
niet onder de wettelijke formule vallend,
als inbreuk dienen te worden aangemerkt,
zoals het bestreden arrest erop wijst,
omdat << de technische verandering van
de tuigen niet tot gevolg mag hebben ze
onbeschermd te laten JJ;
Overwegende dat deze dubbelzinnigheid ·
in de redenen het hof niet toelaat zijn
toezicht uit te oefenen, en met een gebrek
aan redenen gelijkstaat ;
Waaruit volgt dat het middel gegrond
is in zover het schencling van artikel 97
van de Grondwet inroept;
Om clie redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
25 januari 1956. - 2° kamer. - V001'zitte·r, H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. - St1·ijrJige conclu1938, blz. 178; VIDAL, C'ou1·s de d1·oit e1·irninel,
bd. II, n" 897 en vlg.
Wat de vernieling van werktuigen betreft,
wijzigt een door de Conunissie van justitie van
de Kamer van volksvertegenwoordigers geamendeerd wetsontwerp van 26 october 1936
artikel 523 van het Strafwetboek als volgt :
« Alwie een stoomtuig of elk ander tuig met
motortoestel, die aan een ander toebehoren,
vernielt, wordt veroordeeld ... (het vervolg zoals
in huidig artikel} >> (Bescheiden der Karners,
1' en 2' buitengewone zittijden van 1936, n' 95;
zittijd 1936-1937, n' 145).

-417sic (1), H. Depelchin, a<lvocaat-generaal.
Pleiter, H. Michel Lohest (van de

Balie van beroep te Luik).
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VEJRKEJEJR. KONINKLIJK BESLUIT VAN
8 APRIL 1954, ARTIKEL 16, 2, a. - OPENBARE WEG WAARIN EEN SPOOR LIGT. SPOOR DAT DE ZIJWEG OVER GEHEEL ZIJN
BREED'l'E KRUIST. BEGRIP.

H et spoor dat in een open bare weg Ugt
leruist de :zijweg, in de zin van arU7eel16, 2, a, van de Wegcode van 8 april
1951,, wanneer het de verlenging van de
zijweg in het lcntispunt lvndst.
(BRl:YEER, T. MOORKENS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 14 mei 1955 in boger beroep
gewezen door de Correctionele Reclltbank
te Namen;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing, gewezen over cle tegen
verweerder Moorkens ingestelcle pnblieke
vordering :
Overwegende dat aanlegger geen lloedaniglleid lleeft om zicll te voorzien tegen de
beslissing waarbij een medebeklaagcle vrijgesproken wordt;
II. In zover de voorziening opkomt tegen
de beslissing gewezen over cle tegen aanlegger ingestelde pnblieke vonlering :
Over het middel, afgeleid nit de schencling van de artikelen 418 en 419 van llet
Strafwetboek, 15 en 16, inzonderlleid 1
en 2, a, van bet koninklijk besluit van
8 april 1954, lloudende Algemeen Reglement op de politie van llet wegverkeer,
1382 en 1383 van bet Burgerlijk Wetboek,
doordat llet bestreden vonnis aanlegger zo
op strafrechtelijk als op burgerreclltelijk
gebied veroordeelt en zicll onbevoegd verklaart om over zijn burgerlijke vordering tegen verweerder te oordelen, en in
dier voege beslist, ofsclloon het de beslisfling van de eerste recllter niet tegenspreekt welke erop had gewezen dat aanlegger de verkeersvoorrang van de van
rechts komende weggebruiker ten opzichte
van zijn meclebeklaagde, hnidige verweerder, genoot, en alr1ns beslist om de red en
(1) Het open baar ministerie besloot tot de
. verwerping van de voorziening, oordelende clat
de vas tstellingen van het arrest de toe passing
van artikel 523 van het Strafwetboek wettelijk
rech tvaardigden.
YERBR,,
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dat cleze verkeersvoorrang genoot omdat
hij een weg kwam uitgereden waarin een
spoor ligt, en hoewel het vaststelt dat bewust spoor de door aanlegger gevolgde
zij'weg niet over geheel zijn breedte
krnist, maar als genoegzaam het feit beschonwt dat de rails van het spoor de verlenging van de zijweg op enige plaats in
de breedte snijden :
Overwegende dat aanlegger terecht
stond wegens een wanbeclrijf van onvrijwillig toegebrachte letselen, veroorzaakt
aan verscheidene personen in een op een
krnispnnt voorgevallen antomobielbotsing;
Overwegende dat het bestreden vonnis
verklaart « dat nit het v66r de rechtbank
in boger beroep gevoenl onderzoek blijkt
dat de tegen Brnyeer, hier aanlegger, ingebracllte telastlegging bewezen is en dat
hij de verantwordelijkheid voor bet ongeval moet dragen wijl hij de verkeersvoorrang die Moorkens (llier verweerder) genoot, niet in acht genomen heeft ll ;
Overwegende dat bet deze beslissing
rechtvaardigt door erop te wijzen « dat er
moest aangenomen worden dat het spoor ll
lletwelk ligt in de weg die verweenler bij
llet naderen van het krnispnnt volgde « de
weg naar Perwez over geheel zijn breedte
krnist ll, op welke weg aanlegger kwom
aangereden ;
Overwegende dat aanlegger de rechter
in boger beroep verwijt deze beoordeling gesteund te hebben op het principe
dat de openbare weg woarin een spoor
ligt zijn karakter van hoofdweg behoudt,
zelfs ingeval, op het genaderd krnispnnt,
het spoor links of rechts afdroait en een
andere rechting neemt, mits «de rails van
het spoor de verlenging van de zijweg op
enige plaats in de breedte snijden ll, dan
wanneer, naar luid van artikel 16, 2, ~.
van het koninklijk besluit van 8 april
1954, niet de verlenging van de zijweg
maar de zijweg zelf moet gesneden zijn;
Doell overwegende dat, naar de zin van
bovengemeld ortikel 16, 2, a, llet noodzakelijk de verlenging van de zijweg op het
kruispunt is welke het spoor al dan niet
over geheel haar breedte krnist, die aldus
Dan de open bare weg waarin bet spoor
ligt, ten opzichte van cUe zijweg zijn lmrakter van hoofdweg doet behouden of
i'erliezen;
Overwegende dat het bestreden vonnis
door llet door aanlegger aangeduid principe te stellen, het wettelijk begdp niet
miskend heeft van llet spoor dat op een
krnispunt een zijweg over geheel zijn
breedte kruist ;
Overwegende dat de rechter over de
grond sonverein op grond van de gelegenheid der plaats beslist dat een in een
openbare weg aangelegde spoor op een
krnispunt een zijweg al dan niet over geheel zijn breedte kruist;
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Vf aaruit volgt clat, door aanleg·gers
strafrechtelijke veroorcleling te motiveren zoals het geclaan heeft, het bestreclen
vonnts geen der in het miclclel aangeduicle
wetsbepalingen geschonden heeft;
En overwegencle {lat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefcl en da-t de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
III. In zover de voorzienlng gerlcht is
tegeil de beslissing gewezen over de onderscheiden burgerlijke vonleri:ngen van
aanlegger en verweenler :
Ovenvegende dat aanlegger geEm bijzonder miclclel inroept;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.

I. Aangaande cle voorzie1~ing van Sevrain, beklaagcle :
.ti. Ten aanzien van de over cle publieke
vonlering gewezen beslissing :
Over bet enig midclel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 418 en 419 van
het Strafwetboek, 1382 tot 1384 van het
I\urgerlijk Wetboek, en 97 van de Gronclwet, cloorclat, clan wanneer ·het kennis te
nemen had van conclusies waarbij aanleggers deden geld en da t Sen-ain niet als de
veroorzaker ';an de clood van Andre viel
te beschouwen wijl hij het besturen van
de door hem bestnnrcle bestelauto aan
ranier overgelaten had, vermits cc het
bewezen is dat Panier sedert een jaar gewoonlijk een voertnig, geheel hetzelfcle
als clat van Sevrain, in het voile centrum
25 jannari 1956. - 2e kamer. - Voorzit- van de slad Charleroi bestunrde; dat zijn
ervaring in bet sturen groter was dan die
ter, H. Fettweis, voorzitter. - V erslfr rJnm Sevrain welke pas sedert acht maancl
.'fCvcr, H. Morimne. - GeUjlcl'll'iflende constunrcle; dat cle eerste rechter deze omcl·us'ie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
stamligheicl te enelllllale voorbijgezien
- Ple·iter, Van Leynseele.
heeft ... ; dat het afdoend bewijs van de
stuurvaardigheid van Panier en van zijn
volkomen evenwichtigheid gelegen is in
·het feit dat de politic hem vlak na het
2e KAMER. - 25 januari 1956
ongeval verzocht achter het stuur plaats
te nemen, de Inanmnvres, en onder rneer
UEDENEN Y AN DE VONNISSEN EN een achterwaartse rijbeweging nit te voeARRESTEN. - .ALS BURGERL!JK VER- ren, en de wagen door de wirwar van
ANTWOORDELIJKE GEDAAGDE PARTIJ, IN HET straten tot aan het politiekantoor te stuYERWEER DA'J' ZIJ ALS DUSDANIG YOOR- ren, dat de politieman die hem vergezelde
BRENGT NIET BETWISTEND, D.\T DE GEDAAGDE verklaard heeft dat zijn manmnvres en
RET FElT GEPLEEGD HEEFT IN DE FUNCTJES zijn geclragingen uitstekencl waren ... ; dat
WAARTOE ZIJ HEM GEBRUIKT HEEFT. -BE- eindelijk, de eerste rechter door een zware
SLISSING DEZE PAR'l'IJ YEROORDELEt>ll OM BE- dwaling en.een nieuwe miskenning van de
DEN DA'J' DE BEKLAAGDE HET MISDRI.JF GE- feitelijke toedracht, zocloencle een warP
PLEEGD HEEFT IN DE UITOEFENING VAN DE petitio P7'incipii stellend, nit de omstanFUNCTIES WAARTOE HIJ DOOR GEZEGDE PAR- cligheclen van het ongeval het bewijs van
TI,J GEBRUJKT WAS. - BESLISSING REGEL- de onbekwaamheid van Panier afleiclt ll ;
het hof van beroep zich in het bestreden
MATIG GEMOTIVEERD.
arrest ertoe beperkt te verklaren clat
Sevrain cc de erge onvoorzichtigheid belVanneer de als bnrge?'lijlv verantwoorgaan heeft het besturen van het voertnig
fleU.ilce voo1· een beklaagde gerlangde
part·i.i in het door hnri.r in. fleze hoefla- · uit hanclen te geven aan Panier, dat het
ter zake weinig afdoet of deze al dan niet
nighe·ia voorgebracht verwee1·, niet betwist h,eett ant ae beklaagde llet feit . de gewoonte had nogal geregeld een gelijkaarclige wagen te besturen, dat llet
waarvoo1· hij ve1·volga was gepleegfl
volstaat vast te stellen dat Sevrain, die
heeft in de t~mcties waartoe .zij hem
nooit in een door Panier bestuurd voertuig
gebntikt haa, is regelmatig gemotiplaats genomen had, geen begrip kon hebvem·a de beslissing, fl'ie de.ze part-ij in
ben van zijn bekwaamheid, clat hij diendie hoedanigheifl verooraeelt, om 1·eden
volgens cle hem opgedragen taak persoondat het. ten laste van be7claagae bewelijk moest nitvoeren en ze niet mocht afzen verlvlaa"t·d misdrijf door hem in ae
wentelen op een clerde van . wie het geuitoefening van a·ie tuncties gepleegfl
beurcle bewezen heeft dat hij de reflexen
werd.
van een ervaren bestuurder niet had; clat
cleze font in rechtstreeks verband van
(SEVRAIN EN N. V. PALMAFINA, T. LEFEVRE.)
oorzakelijkheid met het ongeval staat ll;
doordat ~et hof mitsclien geen passend
ARREST.
antwoorcl verstrekt heeft op het voorgesteld verweermicldel en de deelneming van
HET HOF; - Gelet op het bestreden Sevrain aan het misdrijf niet bewijst, verarrest, op 31 mei 1955 gewezen door het mits er zeker niet mag veronclerstelcl wor!len da t llet hof als wetsovertreder wil
Hof van beroep te Brussel ;

-419aanmerken degene die het besturen van schap gedaan heeft, . . . dat de genaamde
een voertuig heeft opgedragen aan een Sevrain daartoe inderdaad noch het minpersoon welke schijnbaar daartoe be- ste recht, noch enige zelfs een stilzwijgenkwaam is, om de enkele reden dat de de lastgeving had)); doordat het arrest
werkelijke bekwaamheid van die persoon mitsdien miskend heeft dat, aangezien het
niet persoonlijk door de beweerde wets- feit clat Sevrain het besturen van de beovertreder in tle loop van een tezamen ge- stelauto aan Panier zou opgedragen hebmaakte rit getoetst werd, en dat het on- ben een daad was die uitgesloten was door
geval zelf dat het misdrijf oplevert de de functie zelf waarmede Sevrain was
belast, er geen burgerlijke verantwoordeonbekwaamheid llewezen heeft :
Overwegende dat de in het mkldel ver- lijkheid als in artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek omschreven kon bestaan;
melde conclusies slechts beweringen inhou- doordat
het arrest althans geen acht geden; dat deze te'gengesproken worden door
slagen heeft op de inhoud van de in dat
de feitelijke omstandigheden waarop de opzicht
door de vennootschap Palmafina.
rechter over de grond wijst in de in het
conclusies, en mitsdien de bemiddel aangehaalde overwegingen, waarop genomen
wijskracht van die conclusies geschonden
hij steunt om in hoofde van aanlegger het heeft
en te kort is gebleven aan de op de
bewijs aan te nemen van een font die in rechter
plicht zijn lleslissin.:; pa:;rechtstreeks verband van oorzakelijkheid send metrustende
redenen te omkleclen :
is met het ongeval waarvan de echtgenoot
van verweerster het slachtoffer · geweest
Overwegende dat, verweerster, zich gevoegd hebbende bij het openbaar minisis;
Overwegende dat het arrest hierdoor terie, zich burgerlijke partij gesteld heeft
zijn beslissing wettelijk gerechtvaardigd tegen aanlegster, welke als burgerlijk
en bovengemelde conclusies passend be·- verantwoordelijke voor Sevrain gedagvaard was, en aanlegster rechtstreeks als
antwoord heeft ;
Dat het middel niet kan aangenomen burgerlijk verantwoordelijke voor Panier
gedagvaard heeft;
worden;
Overwegende dat · aanlegster in hoger
En overwegende dat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven beroep in ieclere dier hoedanigheden bi.i
rechtsvonnen werde'n nageleefd en dat de afzonderlijke geschriften geconcludeerd
heeft; dat zij, in de als aansteller van Sebeslissing wettelijk is;
vrain genomen conclusies, enkel betwist
B. Ten aanzien van de beslissing geweheeft dat haar aangestelde een font zou '
zen over de vordering der burgerlijke begaan hebben door het besturen van de
partij :
door hem bestuurde automobiel aan
Overwegende dat aanlegger geen bijzon- Panier op te dragen;
der midclel inroept ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
over die conclusies beslissend, naardien
II. Aangaande de voorziening van de er
nopens dat punt geen betwisting opgenaamloze vennootschap Palmafina, bur- , worpen was, zich ertoe heeft kunnen begerlijk verantwoordelijke partij :
per ken vast te stellen « dat Sevrain het
misdrijf, waarvan hij zopas overtuigd
Over het eerste middel :
Overwegende dat het midtlel geheel het- werd, begaan heeft in de uitoefening van
zelfde als het door beklaagde Sevrain op- de functies waartoe hij door de vennootgeworpen micldel is en om dezelftle reclc- schap Palmafina gebruikt werd )) ;
Dat het aldus geen der in het middel
nen behoort verworpen te worden;
Over het tweede middel, afgeleid nit de aangeduicle wetsbevalingen geschonden
schencling van de artikelen 1317 tot 1322 heeft; dat het micldel niet kan aangenoen 1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wet- men worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziebock, en 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest de vennootschap Palma- ning; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
tina voor lJurgerlijk verantwoordelijk
25 januari 1956. - 2° kamer. - VoonzUvoor Sevrain, als haar met het besturen
van de \1estelauto belaste aangestelde, ge- ter, H. Fettweis, Yoorzitter. - Ve1·sla[Jhoutlen heeft in ver\Jnll(l met de onvoor- [Jcver, H. Danbresse. - Gel'ijklu,iclende
zichtigheid welke Sevrain zon begaan heb- co.nclus1c, H. Depelchin, aclvocaat-gene. ben door het besturen van die bestelauto raal. - PleUers, HI-I. Demeur en De1aaan Punier over te laten, .zontler trouwens croix.
acht te slaan op de conclusies waarbij de
vennootschap Palmafina betoogde dat,
« toen de genaamde Sevrain het besturen
2" KAMER. - 25 januari 1956
van de bestelauto tijdelijk aan de genaamde Panier opgedragen heeft, hij
zulks zonder enige volmacht en zonder 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
machtiging van de concluderende vennootEN ARRESTEN.
STHAI!ZAKEN.
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V66R DE EERSTE RECHTER GENOMEN CONCLUSIES. ---'- V66R DE RECHTER IN HOGER
BEROEP NIET OVERGENOMEN. RECH1'ER IN
HOGER BEROEP NIE'l' ER TOE GEHOUDEN ZE TE
BEAN'l'WOORDEN.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN .ARRESTEN.
STRAFZA;KEN.
BURGERLIJKE YORDERING. BEKLAAGDE
DIE ZJCH ER TOE BEPERKT (( ALLE PUNTEN
VAN DE BE\VERINGEN VAN DE EURGERLIJKE
I'ARTIJ 'l'E IJE1'WISTEN ll. BESLISSING VAN
YEROORDELING IIIEROP GESTEUND OAT DE PUN'_fEN VAN DE EIS RECH'l'MATIG EN BIJ GEBREK
AAN KALnV.REUHIGE EE'l',VIS'l'ING WAATI TIE\'ONDEN ZIJN. BESLISSING REGELMATIG GEMO'l'IVEERD.

1 o De 1·eohter in hager beroep is er· niet
toe geholtden de oonolusies te beantwoorrlen cl'ie v661· cle ee1·ste 1·eohter genornen wer·clen en 'Uoo;· hem n·iet O'Uergenornen we·rclen (1).

2° Wanneer· ae belclaagcle z·ioh er toe bepe'l'lct he eft o'Uer ae b1t·rge1·lij Tee vorcle·rin[J te oonolncleren, clat er1;nn cc hem
alcte zon worclen 'Uerleend dat hi:i alle
zmnten van de bnrgerlijke partij betw·ist ll, 'is rc[Jelmcttig ,qemotiveerd de
besl'issing die hem tot het betalen van
scharlever[Joedin[J aan de bur·[Jer·Ujke
1Jart-ij ve1·oonleelt, rloor hierop te stennen, ant de punten van ·de eis reohtrnatig en bij gebrek aan namvlcew·ige
betwist'in[J waar bevonden zijn.

Dat. het midclel niet kan aangenomen
worden;
Overwegencle, voor het overige, clat aanleggers slechts feitelijke beschouwingen
inroept waarvan het hof geen kennis kan
nemen;
En overwegemle dat de substantiele of
op straf van nietigl1e1d voorgeschreven
rechtsvormen nageleefcl werclen en dat de
beslissing wettelijk is;
II . .Aangaancle de beslissing over de hnrgerlijke vorJ1;ring van Lucie Parent, wecluwe Marnefe :
Over het midclel, afgeleid uit de schencling van de artikelen 1315, 1382, 1383 van
het Durgerlijk Wetboeken 97 van de Grondwet, cloordat de rechter in hoger beroep,
na zekere omlerdelen van de burgerlijke
vorclering onclerzocht te hebben, verklaart
(( clat de andere punten van llet stol'felijk
nadeel, bij gebreke aan een nauwkeurige
betwisting, rechtmatig en waar bevonden
zijn ll, clan wanneer de beklaagde in
cleze materie generlei bewijs behoeft te
leveren en clan wanneer, ingeval llij een
betwisting opwe1'pt, de burgerlijke partij
de werkelijkheicl van de schade en de
juistheicl der gevordercle beclragen behoort
te bewijzen, en clan wanneer aanlegger
alle onclerclelen van de vorclering der burgerlijke partij betwist heeft :

Overweg·ende dat, wnt lle schade betreft voor welke herstel gevorderd wercl,
nanleggcr in hoger beroep enkel geconcludeercl heeft dat hem cc voor zoveel als no(LIENART, T. PARENT.)
dig alde zou worden verleend dat hij alle
onderclelen cler burgerlijke vordering zoARREST.
wcl ten aanzien van de stoffelijke als van
de zedelijke schade betwist )) ;
HET HOF; - Gelet op het bestreclen.
Overwegencle clat uit de beschouwing
arrest, op 14 juli 1955 gewezen door het {lat de punten van de burgerlijke vordeHof van beroep te Luik ;
ring waarvan in het micldel spi·ake c< rechtmatig en waar bevonclen zijn l), blijkt dat
I. .Aangaancle de beslissing over de pnde tot staving van die eisen door de burblieke vordering :
gerlijke parti.i aangevoercle elementen
Over het micldel, afgeleicl uit de schen- door de rechter in hoger beroep als een
lling van artikel 97 van de Gronclwet, volledig bewijs vormend zijn beoordeeld
<loorclat het bestreclen arrest niet in het geworden; dnt, gezien de louter vormeminst het door aanlegger in de in eerste lijke door aanlegger opgeworpen betwisaanleg genomen conclusies aangevoerd ting, de beslissing in dit opzicht niet befeit behantlelt, namelijk clat elke an- hoefcle uitvoeriger met redenen omkleed
dere manamvre dan de hem als fout aan- te zijn;
gerekencle, zalfs in de wettelijkste ziensDat de rechter over de groncl de burgerwijze, hetzelfde ongeval zou veroorzaakt lijke partij mitsdien niet van de bewijshebben:
last llevrijdt, noch aan aanlegger een beOverwegencle clat aanlegger in hoger be- wijs opgelegd heeft clat cleze niet behoeft
roep zijn conclusies van eerste aanleg tc leveren;
Dat het middel niet kan aangenomen
niet overgenomen heeft en er geenszins
naar verwezen heeft; clat de rechter in worden;
hoger beroep clerhalve die conclusies niet
Om die redenen, verwerpt de voorziebehoefcle te beantwoorclen ;
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
(1) Verbr., 31mei 1954 (Bull. en PAsrc., 1954,
I, 833).

2.) januari 1956. - 2" kamer. - Vom·zitter, H. Fettweis, voorzitter. Verslct[Jf!Ct'er, H. Daubresse. Gelijlclltidencle
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H. Depelchin, advocaat-gene-

raal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING OP ONDUIDELIJKE REDENEN GEGROND. - BESLISSING NIET GEMOTIVEERD.
Schendt art-ilcel 97 van de Gronrlwet het
vonnis flat zijn beslissing op 1·eaenen
stettnt waaPua-n ae onrlttirlelijlcheid awn
het hof niet toelaat zijn toezicht ove1·
rle wettel-ijlcheirl van clie beslissing ttit
tc oefenen (1).

(N.

Y.

<<LA ROYALE BELGE

JJ,

T. DEMARET.)

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 juli 1954 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1101, 1134, 1319, 1320 van het
Burgerlijk Wetboek, doorclat het bestreden vonnis aan aanlegster haar vordering
ontzegt om de reclen dat de verzekerde
automobiel door verweerder bij gift van
hand tot hand aan zijn vader zou overgedragen geworclen zijn, en aanneemt dat
het materieel en feitelijk bezit van de geschonken wagen, door de beweerde begiftigde, bewezen was door feiten waarvan
het bestuur de werkelijkheicl bevonclen
hacl, zoncler de conclusies van aanlegster
te beantwoorden, noch het verwerpen van
het door haar in die conclusies geclaan
llewijsaanbocl te rechtvaardig,"n, dan
wanneer aanlegster betoogde dat verweerder , de automobiel in zijn persoonlijke
woonplaats behoudt en er zich voort van
beclient, en aanbood door getuigen te llewijzen : 1° dat de litigteuze automobiel
nog steeds in het llezit van appellant is;
2° dat er van zijnentwege nooi1: een wezenlijke overgave of uithandengeving van
het voertuig plaats gehad heeft :
Overwegende clat het bestreden vonnis
beslist, zonder in dit opzicht gecritiseerd
te worden, dat de door verweerder aangeveerde gift van hand tot hand, - voor zoveel de werkelijkheid en de rechtsgeldigheicl van die gift zijn gebleken - voormelde verweerder bevrijdt van de verplichting welker nakoming de door aan(1) Verbr 28 october 1954, (Bull. en
1955, I, 177)'.

PASIC.,

legster ingestelde vordering tot betaling
ten doel heeft van hem af te clwingen;
Dat het erop wijst dat de bewijslast van
de door hem ingeroepen rechtshandeling
op verweerder rust, terwijl aanlegster het
bedrog of de geveinsdheid zou uienen te
bewijzen welke die handeling nietig zou
maken;
Overwegende dat de rechter over de
grond, zekere feiten welke hij nader bepaalt en welke nit een getuigschrift van
de administratie van belastingen blijken
als bewezen beschouwend, door vermoeden nit die feiten afleidt dat bet beweerdelijk geschonken voorwerv inderdaad door verweerder in eigendom overhandigd en door de begiftigcle, verweerders vader, ontvangen weru, welke ontvangst de aanvaarding van de schenking
met zich brengt;
•
pat hij verklaart dat de geveinsdheid
nret bewezen is ·
. Overwegende ~lat aanlegster bij conrlusres verzocht om toegelaten te worden
door getuigen te bewijzen : 1° dat bet betwiste voorwerp nog immer in verweerders bezit is; 2° dat er vanwege deze
nooit een wezenlijke overgave of uithandengeving van bet voertuig plaats gehad
heeft;
Overwegende dat het bestreclen vonnis
dit verweermiddel niet uitdrukkelijk behanclelt en mitsdien het punt in het onzekere laat of het bewijsaanbod afgewezen
werd omdat de rechter meende dat het feit
waarvan bet bewijs bijgebracht werd niet
ter zake dienend was, ofwel omdat de
rechter oordeelde clat aan aanlegster niet
mocht toegestaan worden !let door hem
bij vermoeden aangenomen bewijs door
getuigenissen aan te vallen, en ei~delijk
omdat de rechter achtte dat !let niet op
aanlegster rustte het bewijs te bestrijden
waarv::m de last op verweerster zou rusten e~ dat aanlegster, welke enkel gemachtrgd was !let !Jedrog of de geveinsdheid te bewijzen, bet bestaan van een op
de debatten reeds uitgemaakt feit niet
meer kon betwisten;
Dat het vonnis derhalve niet met reclenen omkleed is zoals bij artikel 97 van
de Grondwet vereist wordt en deze in bet
middel aangeduide wetsbepaling schendt;
Om clie redenen, en zonder dat er termen aanwezig zijn tot het behandelen van
!let tweede middel, verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten · verwijst de zaak naar de Rechtbank' van
eerste aanleg te Charleroi, zetelende in
hoger beroep.
26 januari 1956. - 1" kamer.- VoorzitH. Sohier, raadsheer waarnemend

ter,
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voorzitter. - Vers!aggever, H. van Beirs.
- Gelijlvhtidende conc!ttsie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
P!eiters,
HH. della Faille d'Huysse en Van Leynseele.

~

1952 gmvijzigd ZlJn geworden), 1 en 7

van

het

besluit van

de

Regent

van

10 mei 1948, tot wijziging en samen-

HE'J' HOF; - Gelet op de bestreden
sententie, op 7 december 1953 gewezen
door cle Werkrechtersraad van beroep te
Brussel, kamer voor beclienden;
Over het eerste miclclel, afgeleicl nit cle
schencling van cle artikelen 1134 van het
Burg·erlijk Wetboek, lletreffende de binclende kracht cler overeenkomsten, 1319,
1320 en 1322 van hetzelfde Wetboek, betreffencle de bewijskracht der akten (ten
tleze de tekst van artikel 27 van het reglement betreffende de wijze van inrichting
en de werkingsvoorwaarclen van de ten
hehoeve van aanlegsters versoneel opgerichte clienst voor vensio<"nen), 3 en -!
Ytm
de be>slnitwet van 28 deeemb0r
19±4 betreffencle de maatschappelijke
zekerheicl ller arlleide>rs (zoals zij bij de
wetten van 27 maart 1951 en 29 december

ordening van cle besluiten van de Regent
van 16 september 1946 en 21 mei 1947 betreffencle de aanvullende oudercloms- en
overlevingspensioenen (zoals zij respeetievelijk bij cle artikelen 1 en 5 van het besluit van cle Regent van 29 maart 19±9 gewijzigd werden), doordat het llestreclen
arrest ten onrechte weigert aan aanlegster
toe te staan het « aanvullencl pensioen ''
hetwelk hij nit kracht van vo01·meld lJesluit van <le Regent van 29 maart 19±9 geniet, af te trekken van het beclrag van het
pensioen, dat zij krachtens haar statuten
aan verweerder uitkeert, en, om alclus
te beslissen, hierop heeft gesteuncl dat
voormelcl aanvullend pensioen aan verweercler uitg·ekeerd worclt niet omclat stortingen voor zijn rek<'ning naar de zin van
artikel 27 nm voormeld reglement verricht werden, « oyereenkomstig de wett0rr
betreffencle de verzekering met het oog op
de ouclerdom en de vroegtijdige dood ''·
maar wel omclat de stortingen welke hij
krachtens overeenkomst moest doen, werkelijk vaili zijn bezollliging afgehouclen
werllen tden hij nog in llienstactiviteit
was, dan wanneer het recht op het aanvullend pensioen bovendien in hoofcle van
llegene die het geniet afhankelijk is van
de . voorwaarcle clat cle bijclragen, welke
bestemd zijn om te voorzien in de behoeften van cle Nationale kas van vercleling die de last vun voormelll aannlllencl pensioen moeL dragen, en waarvan
het lle<lrag lli.i de artikelen 3 en 4 van de
besluitwet van 28 december 1944 vastgestelcl is, behoorlijk zijn afgehouclen geworden op het heclrag van de bezolcligingen van het personeel llat thans in clienst
van zijn vroegere werkgever is, zodat, inge.-al een bevaald lid van het personeel,
thans gepensioneercl, zoals verweerder gerechtig·cl is, bij toevassing van de lwpalingen van het besluit van de Regent van
29 maart 19!9, een . aanvulleml pensioen
te genieten, cle groncl van clat recht wel
« overeenkomstig de wetten betreffemle de
verzekering met het oog op lle ouder<lom
en de vroegtijdige dood wrrichte stortingen zijn '' :
Overwegemle <lat artikel 27 van het
door aanlegster vastgestehl reglement op
lle pensioenen toeluat n1n 1le door llanr
aan haar gepensioneerden uitgekeenle toelagen de pensioenen af te trekken wam'OJl
clezen nit hoofde van de overeenkomstig
de wetten lJetreffencle de Yerzekering met

(1) Verbr., 18 maart 1954 (B"IZ: en PASIC.,
1954>, I, 634); 30 september 1954 (iiJ£rl., 1955,
I, GO).
(2) Ve,·br., ~2 mei 1953 (An·. T'e1·ln·., 1953,

blz. 6W); 3 febrea,·i 1955 (Arr. rerb1'., 195;;,
blz. 435; Bnll. en Pasrc., 1955, I, 576); 1 december 1955 (supra, biz. Z53; Bull. en PAsrc.,
1956, I, 310).
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SOUVEREINE
BEOORDELING
DOOR DE REOHTER OVER DE
GROND.
BURGERLIJKE ZAKEN.
0VEREENKOMST. - GEMO'l'IVEERDE EN MET
DE TERMEN VAN DE OVEREENKOMST VERENIGBARE INTERPRETATIE. - SOUVEREINE INTERPRETATIE.
2° OVEREENKO:MST.- BINDENDE KRACH'!'
TUSSEN PARTIJEN. - BESLISSING DIE VOL-

1°

GENS

DE

IN'l'ERPRETA'l'IE

DIE

ZIJ

ER

YAN

UI'l'WERKING AAN DE OVEREENKOMS'l'
TOEKEN'l'. - BINDE:'IDE KRACHT VAN DE OVEREENKOMS'r NIE'l' MISKEND.
GEE~"'l'

1 o Is sottverein cle gemoUveercle inte·rpre-

taUe van een avereenkomst floor cle
1·echter ove1· (!e grand, wannee·r die interpretatie met de te1·men -uan cle a-uereenlcomst ve1·enigbaar is (1).
2° JJ!Tislf-ent ae binaende lc·racht van een
ove·reenlcomst niet, cle 1Jeslissin_q die e·r
nan, naa1· ae-inte1·pretat-ie aie z·ij er -uan
geett, ae tt.itwerldng toe/cent (Ue zij wettelijk tnssen partijen heett (2). (Burgerlijk Wetboek, art. 1134.) _
(N. V. BRCXELLOISE DU C:AZ,

T.

DE MUN1'EU.)

ARREST.

-423llet oog op de ouderdom en de vroegtijdige
clood verricllte stortingen recht hebben;
·Overwegende dat de bestreden sententie,
door een gemotiveerde uitlegging welke
niet met de termen van de uitgelegde beslissing onverenigbaar is en dienvolgens
souverein is, beslist dat enkel de pensioenen waarvoor, krachtens de wetten
lletreffende de verzekering met llet oog op
de ouderdom en de vroegtijdige dood, op
<1E~ bezoldigingen van de gerechtigden aflwudingen gedaan werden, voor aftrekking
in aanmerking komen; dat de bestreden
sententie het aftrekken van het aanvnllend
pensioen weigert om de reden dat het bet;luit van de Regent van 29 maart 19±9 aan
,-erweerder het recht op dat aanvullend
!lensioen toekent, niet omdat stortingen
gedaan werden overeenkomstig de wetten
])etreffende de verzekering met het oog
op de ouderdom en de vroegtij dige dood,
maar omdat verweerder een contractueel
nensioen geniet dat hem voordelen verschaft welke tenminste gelijk zijn aan de
voordelen die spruiten uit de wetsbepalingen betreffende de verzekering met het
oog op de ouderdom en de vroegtijdige
<1ood, en dat de bij overeenkomst bepaal<1e afhoudingen steeds op zijn bezoldiging
gedaan werden;
Overwegende dat, aangenomen zelfs,
zoals het middel het stelt, dat het toekenncn van het aanvullend aan Yerweerder
!Jij toepassing van het besluit van de Regent van 29 maart 1949 verleend pensioen
!1ovendien afhankelijk weze van het stortc'n aan het Toelagenfonds voor bedienden
van bijdragen afgelwuden op de bezoldigingen van het personeel dat thans in
dienst van aanlegster is, er evenwel zou
blijven dat, waar het geen door verweerder of vobr zijn rekening verrichte stortingen geldt, artikel 27 van het reglement,
zoals de rechter over de grond het souverein uitgelegd heeft, niet zou veroorloven
dat aanvullend pensioen van het bedrag
van het door aanlegster verschuldigd contractueel pensioen af te trekken;
Dat het middel mitsdien niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, alsmede 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek betreffende het
aan de akten te hechten geloof (ter zake,
aan de in hoger beroep voor aanlegster
in verbreking genom en conclusies), doordat, in de mate waarin het bestreden arrest, om te weigeren aan aanlegster toe
te staan van het aan yerweerder krachtens haar statuten uitgekeerd pensioen
het << aanvullend pensioen )) af te trekken
lletwelk hij uit kracht van het besluit van
de Regent van 29 maart 1949 geniet, hierop steunt dat het recht op het pensioen
zijn oorsprong niet vind t in stoi'tingen die,
nnar de zin van artikel 27 van het regie-

ment van de ten behoeve van het personeel van aanlegster opgerichte dienst voor
pensioenen, << overeenkomstig de wetten
betreffem1e de verzekering met het oog op
de ouderdom en de vroegtijdige dood ll
verricht worden, llet arrest nalaat op passende wijze bet middel te beantwoorden
waarbij aanlegster in conclusies voorhield
dat, zo verweerder op het betwist aanvullend pensioen aanspraak kon maken, de
reden <laarnm voornamelijk is dat aanlegster voorziet in het Toelagenfonds voor
be<lienden dat het voormeld aanvullen<l
pensioen moet vereffenen en uitkeren door
middel van bijdragen welke, overeenkomst.ig het stelsel van << verdeling )) dat bij
het verlenen van bedoelde voordelen geYolgd wordt, 'afgehouden worden op de
hezoldigingen van de personeelsleden van
aanlegster die thans in dienstactiviteit
zi.j.n:
Overwegende dat, na beslist te hebben,
cmerzijds, clat artikel 27 van llet reglement op de pensioenen enkel veroorloofde
van verweerders contractueel pensloen cle
pensioenen af te trekken die hij zou genoten hebben uit hoofde van door hem of
voor zijn rekening verrichte wettelijke
stortingen, en andcrzijds, dat het hetwist
aanvullend pensioen hem niet op grond
van zodanige stortingen verleend was, de
bestreden sententie niet meer behoefcle nitvoeriger de stelling van aanlegster te bespreken volgens welke bet toekennen van
het aanvullencl pensioen afhankelijk was
van haar deelneming aan het Toelagenfonds. voor lleuienden door mid del van op
de bezoldigingen van haar thans in dienstactiviteit zijnde personcel afgehouden hijdragen;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om clie reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
26 januari 1956. - 1 6 kamer. - Voorzitter en verslaggever, H. Fettweis, yoorzitter.
(Jelijlclttidende
conclusie,
H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleite1·s, HH. Van Ryn en Simont.
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BEJWIJS. - BURGERLI.JKE ZAKEN. - 0NDERHANDSE A.Kl'E. - DA'l'UM TEN OPZICHTE
VAN DERDEN.- AR1'IKEL 1328 VAN HET BURGERLIJK WE'l'ROEK. - NIET VAN l'OEPASSING IN HANDELSZAKEN. -PERREN VAN DEZE
FITZONDERING.
Artucel1328 van het Bttrgerlijk Wetboek,
waarbij de ve1·e·iste voo1·waa1·den ve1·meld worden O'l)(lat een onderhandse
akte ten opzichte ,;an derden datum zou

-424hebben, is in principc niet tocpasselijk
'in hnndelszalccn; het blijft tocpasselij lo
wat de cioo1· cie alate vastgesteldc vcrbintcnissen 1Jct1·ctt, welke aangegaan wo1·den hctzij fl.m- eon partij die gecn koopman is en wiens ve1·1Jintenissen 1t,itC1'aard geen handclsverbintenisscn zi,jn,
hctzij dooT een pa1·tij (lie koopman is
rloch vooT cen 1·eaen wclke aan de koophanclel vTccmcl is (1).

RET HOF ; - Gelet op• het bestrede11
arrest, op 17 october 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat luiclens dit arrest, de
door verweerder ingestelde vordering
strekt tot veroordeling van aanlegster om
een aantal bomen ter zijne beschikking
te stellen, die hij beweert van zekere
Schroyens gekocht te hebben, naclat
laatstvernoemcle ze van aanlegster zou
verworven hebben;
Over het eerste onderdeel van het derde
middel, afgeleicl nit de schencling van de
artikelen 1119 tot 1122, 1165 en 1166, 1315,
1317 tot 1322 en 1328 van het Burgerlijk
Wetboek, 1, 2 en 25 van .het Wetboek van
koophandel (wet van 15 december 1872)
alsook 97 van de Grondwet, doordat, crop
wijzend dat appellante v66r het hof voorhouclt dat dit schrijven (de verklaring van
verkoop Schroyens-Bisschop met kwijtschrift) bij onstentenis van vaste clatum
in cle zin van artike11328 van het Burgerlijk Wetboek haar niet kan tegengeworpen
worden, en dat zij de handtekening van
Schroyens betwist, het bestreden arrest
beslist heeft dat deze verweermi{ldelen
van gepastheid ontbloot waren om de
enige reden « cla t geintimeerde handelaar
is en dat bewuste verkoop met zijn houth::mdel verband houdt, dat de vereisten
van artikel 1328 niet van toevassing zijn
in zake van koophandel en dat in dergelijke zaken de datum der overeenkomst
door middel van vermoedens mag bewezen worden ll, doordat dienvolgens, het
bestreclen arrest geoordeeld heeft dat de
regelen van het handelsbewijs toepasselijk waren wegens het enig feit clat een
der partijen, Bisschop, - de partij op
welke de bewijslast rustte - voor haar
handel had gecontracteertl, en zonder er
oD te wijzen of de zogezegde verkoper
Schroyens met hauclelsbedoelingen was

opgetreclen, inzonderheicl of hij gekocht
hall om voort te verkoDen, ofwel of aanlegster in verbreking zelf met handelsbedoelingen was opgetreclen, dan wanneer
het karakter van het te leveren bewijs
van het bestaan en van cle omstandigheclen van een contract afhnngt van het karakter van de clnad in hoofcle van de persoon aan wie dit contract worclt tegengeworpen, dit is de medPcontractant van
degene OlJ wie het bewijs rust, mogelijks
de rechtsvoorganger van cleze medecontractant tegen dewelke het contract wordt
ingeroepen, het hnntlelskarakter van cle
daad, in hoofde van degene op wie de bewijslast rust, in elk geval van belang
ontbloot zijnde
Overwegencle dat, om te beslissen dat
aanlegster, clie een dercle is ten aanzien
van de onderhandse akte, clie de verkoop
van bomen door Schroyens aan verweercler vaststelt, zich niet op artikel1328 van
het Burgerlijk Wetboek mocht beroepen,
en te beweren clat deze akte ten haren ODzichte geen, cla tum hatl, het bestreden arrest slechts hierop steunt dat verweercler
koopman is en dat de verkooD op zijn
koophanclel betrekking· heeft;
Overwcgencle dat VNweerder zich tegen aanlegster op de litigieuze onclerhandse akte beriep, niet aileen in zover zij een
door hem aangegnne verbintenis vaststelde, lloch ook en vooral in zover zij de
overdracht van de eigendom van de bomen door Schroyens nan verweerder vaststelde;
Overwegemle clat, inllien artikel 1328
van het Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk is in handelszaken, het bestreden
arrest niettemin zijn beslissing niet wettelijk gemotiveerd en de in het middel
becloelcle wetsbepalingen g·eschonden heeft,
daar het niet vaststelt clat de door
Schroyens aangegane verbintenis uiteraard een handelsverbintenis is, ofwel dat
Schroyens koopman is en het niet bewezen is, da t de besproken verbintenis in
zijnen hoofde een nan cle koophandel
vreemcle oorzaak heeft;
Om die redenen, en zonder cle andere
middelen in acht te moeten nemen; verbreekt het bestreden arrest, behalve in
zover het uitspraak doet over een vordering tot betaling van een som van
10.000 frank; beveelt clat melding van ouclerhavig arrest znl gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing; veroordeelt verweercler tot de
kosten; verwijst de alzo beperkte zaak
nnar het Hof van beroep te Gent.

(1) Raadpl. DE PAGE,· bel. Ill, n' 792; FREDEbd. I, blz. 283; BAUDRY-LAcANTINERIE,
Ob?.'yatians, bd. IV, n' 2377; BEUDANT, bd. IX,
n' 1?.22; PLA~n0L en RIPERT, bel. Vii, n' 1486;

AUBRY en RAu, bc1. XII, blz. 2,17; LYoN-CAEN
en RENAUL'r, bel. III, n' 58, blz. 56; verbr. Fr.,
21 april 1869 (Dall. per., 1869, I, 107) en 9 jnnuari 1906 (ibid., 1906, I, 77).

(VERLAENE1'1, T. BISSCHOP.)
ARREST.

RICQ,

-425:l7 januari 1956. - 1e kamer. - Voor.z1tter, H. Wouters, eerste voorzitter. - Versla,ggever, H. Rutsaert. - Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. - Pleiters, HH. Demeur en Struye.
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ERFENISSEN. - KLEINE NALATENSCHAPPEN. - RECHT 'l'OT OVERNEMING. - EE'l'WISTING NOPENS DE SCHA'ITING VAN DE GOEDEREX. - AANDUIDING VAN EEN DESKUNDIGE
DOOR DE VREDERECH'l'ER. - TERECH'l'ZlT'l'ING TIJDENS DEWELKE CONCLUSIES VAN DE
DESKUNDIGE l\fOETE!'I \YORDEN BESPROKEN. -

- NOODZAKELUKHEID HE'l'ZIJ VAN DE AANWEZIGHEID OF VAN DE VER'l'EGENWOORDIGING
YAN

DE BELANGHEBBENDEN,

HE'l1ZIJ

VAN

EEN

REGELMA'l'IGE OPROEPING.

m·er het recht van verweercler Frans
Heyrman om de erfgoederen mist de prijs
van 788.350 frank over te nemen, minstens
over tle vaststelling van deze prijs en de
aanwijzing van de notarissen ten einde de
verkaveling te bewerken en de gebeurlijk
we<lerspannige partijen te vertegenwoordigen, de hun te goed komende sommen
te ontvangen en er outlasting van te verlenen), zonder tot enige oproeping overgegaan te zijn, allerwijze niet in zijne
beslissing vastgestelcl te hebben dat daartoe hetzij per aanbevolen schrijven of
zelfs op andere wijze werd overgegaan,
clan wanneer hij aldus het voorschrift van
artikel 4 van de wet van 16 mei 1900 voormeld geschonden heeft, welke dusclanige
oproeping op straf van nietigheicl oplegt,
en minstens artikel 97 van de Gronclwet
geschonden heeft door clezer tot het uitoefenen zijner rechtsmacht essentHHe voorwaarcle niet aan te stippen :

Overwegencle dat nit de stnkken van de
procedure blijkt dat de rechter over de
grond bij beslissing van 6 mei 1947, uitcle belanghebbenclen nopens cle waa.rcle
spraak cloende over het verzoek van vervan een lela-in erj, waarvan de orerneweerder Frans Heyrman tot uitoefening
ming do01· een van hen overeenlcomstig
artilcel 4 van de wet van 16 mei 1900 gevan het bij artikel 4 van de wet van
'l'nwgd wurdt, cle vrederechter een 16 i:nei 1900 becloeltl recht tot overneming,
een deskundige heeft benoemcl om tot de
cleslcundige heett aangeduid, rnag hij
schatting van de over te nemen goecleren
later cle schatting van d'it crt niet beover te · gaan en tevens dag en nnr
palen zonder dat de belanghebbenden,
voor de eedaflegging van de deskundige
·roar de terecht.zitting waamp cle concl·u.sies van de desk'undige zu.lTen besprol•en
heeft gesteld, alsmede dat op die eedafleg·u:orden, bij aangetelcende br·ief ten minging alleen genoemcle verweercler aanwPste vijjtien dar1en te voren op[!eroepen:
zig was en de andere belanghebbenden,
:::ijn {feweest of zonder dat zij hetz·ij , waaroncler aanlegsters in verbreking, alaanwez·ig of hetzij ter gezegde terechthoewel claartoe bij aangetekende brieven
<'i.tUng Ve1·fe[!CnW001'Cli[!d zijn (1).
opgeroepen, niet aanwezig waren, en clat
het proces-verbaal van eedaflegging vermeldt clat de rechter aan de aanwezige
(HEYRMAN-DE SCHEPPER, '1'. HEYRMAN.)
partij verklaard heeft dat de zaak in
voortzetting op de terechtzitting van
8 juli 19±7 zou opgeroepen worden;
AHREST.
Overwegencle dat het bestreclen Yonnis
HET HOF; - Gelet op het bestreclen vaststelt clat, na schatting van de deskunvonnis, op 5 augustus 1947 gewezen doo.r clige, « verweerclers (waaroncler aanlegde vreclerechter van het kauton Beveren- sters in verbreking) niet verschenen zijn
Waas;
noch iemancl voor hen claartoe beiworlijk
Over het middel, afgeleid uit de schen- gemachtigd >> ;
Dat het van een door aanleg·sters voor<ling van de artikelen l en 4 (meer bijzoncler alinea's 4 en 6) van de wet van 16 mei afgaandelijk gegeven instemming met de
1900 op de kleine nalatenschappen, als- overneming en de voorwaarclen ervan geen
mede van artikel 97 van de Gronclwet, gewag maakt, evenmin als van enige opdoordat de Yrederechter door bet bestre- roeping van aanlegsters ; dat het de door
<len vonnis o1er bij hem bij toepassing Frans Heyrman ingediende eis tot overnevan de wet van 16 mei 1900 aanhangige ming inwilligt ;
Overwegende dat artikel 4 van de wet
zaak, onder meer tegenover aanlegsters,
bij verstek geYonnist heeft over een rechts- van 16 mei 1900 onder meer bepaalt da t,
geschil tusssen de erfgenamen (namelijk in geval een belanghebbencle niet aanwezig is, de belanghebbenden of hun wettelijke vertegenwoordigers, ten minste vijf(1) Verbr., 7 maart 1952 (Arr. Ye1·br., 1952,
tien clagen te voren, bij aangetekende
biz. 369); 8 mei 1953 (ibid., 1953, biz. 618) ; brieven, door de Yretlerechter worden opraadpl. oak de nota 3 onder verbr., 10 mei 1951 geroepen ten einde, op de bepaalde dag,
(ibid., 1951, biz. 528).
onder voorzitterschap van clie magistraat
W a,nnee1·, bij gebrelc Ct'an alclword tussen
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Overwegende dat uit geen stuk van de
procedure blijkt dat de substantiele
rechtsvorm van de oproeping van de op de
terechtzitting van 8 juli 1947 niet verschijnende of niet vertegenwoorcligde aanlegsters in de loop van clie terechtzitting
of van een latere terechtzitting werd nageleefd; dat, bij gevolg, bet hestreden vonnis bet in bet middel aangeduid arti)!:el 4
van de wet van 16 mei 1900 geschonden
heeft;
Om die redenen, verbreekt bet bestreden
vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder Frans Heyrman tot
de kosten van -de nanleg in verbreking,
daarin begrepen de kosten van de bij de
voorziening gevoegde stuken; verwijst de
zaak naar de vrederechter van het kanton
Sint-Niklaas-W a as.
27 jannal'i 1956. - 1 6 lmmer. - TToorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. - TTer8laggeve?·, H. Belpaire. - GeUjlclui(leJHle
concl·us-ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal.- PleUe·1·, H. Demeur.
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i\fAATSCHAPPELIJKE

ZEKERHEID.

-

VERWIJLINTERESl'EN. BEDRAG
OP
12 '1". H. VAS'l'GES'l'ELD DOOR KONINKLIJK BESLUI'l" VAN 15 ,JUNI 1953. lNTERES'l"EN
WAAROP DI'l" BEDRAG 'l"OEPASSELJ,JK IS.

Artilcel 5 van lconinlclijk besl·ztit van
15 jnni 1953, dat tot 12 t. h. het bed?"a{f
van de verwijlinteresten verhoogt d·ie
verschuldigd zijn wegens verzu.im van
l!etaling van de l!ijckagen en de bijl!etaUnrJcn die aan de Rijk;sd·ienst voor
maatschappelijlce zeke?·heid moeten gesto?"t wonlen, is in pr·inc·ipe toepasseU:ilc
op elke interest (z.ie sede·rt 1 .i'llli 1953
VeFValt.
(RIJKSDIENS1' VOOR MAA'l"SCHAPPELJ.TKE
ZEKERHEID, 'l'. N01'EBAER'1".)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 october 1954 in boger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Kortrijk ;
Over bet middel, afgeleid uit de scherrcling van de artikelen 12 van de bij artikel 2 van de besluitwet van 6 september
1946 gewijzigde besluitwct van 28 decem-

ber 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders, 5 en 9 van bet
Regentsbesluit van 16 januari 1!l·45 betreffencle de werking v'an de Rijksdienst voor
maatschappelijke zekerheid, zoals die artikelen bij de artikelen 1 van bet Regentsbesluit van 7 septemlJer 1946, 2 en 5 vtm
bet koninklijk besluit van 15 juni 1!l53
gewijzigd wenlen, uit de schending van
artikel 1 van bet koninklijk besluit van
15 maart 1954 tot aanvulling van artikel 9 van bet koninklijk besluit van
15 juni 1!l53 tot wijziging van bet Regentsbesluit van 16 januari 1945 betreffende de
werking van de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid en uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat bet bestreden vonnis bet vonnis
a q1to bevestigd heeft en geweigercl heeft
verweerder te veroordelen om aan aanlegger de nalatigheitlsinterest sinds 1 juli
HJ53 tegen 12 t. h. per jaar op bet beloop
der op clie datum verschuldigde bijdmgen
en llijslagen te ·lletalen, om reclen dat de
eerste en twec<le alinea's van artikel 5
van bet koninklijk besluit van 15 juni
1953 een geheel zouden vormen dat niet
mag gesplitst worden en clat, volgens de
stelling van aanlegger, verweerder meer
clan voorzien bij de wetgeving van v66r
15 juni 1953 zou moeten betalen ofschoon
het besluit van 15 juni 1953 juist een vermindering hehelsde, dan wanneer, eensdeels, artikel 5 van bet koninklijk besluit
van 15 juni 1953 bet voorziene nieuwe
percentage van verzuiminterest vanaf
1 j'uli 1953 toepasselijk maakt op de bijdragen voor maatschappelijke zekerheid
welke niet betaald zijn op de laatste dag
van de maand die volgt op het kwartaal
waarvoor zij verschulcligd zijn, evenals
op de betreffende bijslagen, dus op de bijclragen en bijslagen cUe verschuldigcl zijn
voor bet laatste kwartaal 1952 en bet
eerste kwartaal 1953 welke nog niet op
31 januari en 30 april 1953 en clus evenmin op 1 juli 1953 betaald waren, dan
wanneer, anderdeels, bet koninklijk besluit van 15 maart 1954, clat de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheicl
toelaat onder bepaalde voorwaarden een
deel der hem verschuldigde verzuiminteresten te verzaken, nader bepaalt dat bet
om nalatiglleidsinterest gaat die op de
bijdragen en bijslagen in verband met de
kwartalen v66r bet tweede kwartaal 1953
vanaf 1 juli 1!l53 tegen de rentevoet van
12 t. h. 's jaars verschuldigd zijn, en dan
wanneer tenslotte de cloor bet bestreden
vonnis aangenomen stelling .in feite nooclzakelijk moet uitlopen op bet bevoorclelen
van de bijdnigeplichtige werkgevers die
zouden volhanlen in hun weigering om de
in verband met de kwartalen v66r 11et
tweede kwartaal 1!l53 verschuldigde bijdragen en bijslagen aan de Rijksdienst te
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kant van de vernietigde beslissing; verniet gewild beeft :
oordeelt verweerder tot de kosten van de
Overwegende dat bet bestreden vonnis aanleg in verbreking; verwijst de zaak
slecbts over de rentevoet van de aan aan- naar de Recbtbank van eerste aanleg te
legger versclmldigde verwijlinteresten be- nrugge, zetelende in boger beroep.
slist;
Overwegende, enerzijds, dat artikel 5
2i januari 195G. - 1" kamer. - Voorzitvan bet koninklijk besluit van 15 juni ter, H. Wouters, eerste voorzitter. - Ver1953, betreffende de interest van 12 t. b.
slaggever, H. Belpaire. - GeUjlcZ.Ztidende
wegens verzuim van betaling van de bij- conclusie, H. Raoul Hayoit de Termiclragen en van de bijbetalingen aan de court, procureur-generaal.
Pleiter,
Rijksdienst voor maatscbappelijke zeker- H. VanRyn.
heicl, die interest niet beperkt tot de voor
bet tweede kwartaal van bet jaar 1953 of
voor latere kwartalen verschuldigde bijdragen en bijbetaling·en; dat slecbts volgt
l" KAMER.~ 27 januari 1956
uit artikel 11 van dat koninklijk beshtit
<lat de rentevoet van 12 t. h. niet op v66r
1 juli 1953 vervallen interesten toepasse- 1° VERVOEJRCONTHACT. - AI!llES'l' DAT
EEN I'AR'l'LJ YOOR HET VERLIES \'AN KOOPWAlijl' is;
HEN YEIUN'l'WOORDELIJK VERKLAAH1' KRACHOverwegende, anderzijds, dat met inTENS ARTIKEL 4 YAN DE WET YAN 25 AUGUSac1:ttneming van cle toestand van de sclml'l't'S 1891. - ARRES'l' HIEROP GEGROND DA'l'
denaren van bijdragen en van bijbetalinDE EIGENAAR VAN DE KOOPWAREN OVER EEN
gen met betrekking tot kwartalen clie aan
\'ORDERING 'l'EGEN DEZE PAR'l'IJ BESOHIK'l'
het tweede kwartaal van 1953 voorafgaan,
KHAOH'l'ENS AR1'IKEL 199±, LID 2, VAN HE'l'
artikel 9 van bet koninklijk besluit van
BURGERLI.TK vVE'l'BOEK EN DAT DE AAN GE15 juni 1953 en artikel 1 van het koniukZEGDE PAR'l'IJ GEGE\'EN OPDRAOH'l' 'l'O'l' HET
lijk besluit van 15 maart 1954 de Rijks\'ERVOER EN DE MA'l'ERIELE HANDELINGEN DIE
dienst voor maatscbappelijke zekerbeid
ER.MEE GEPAARD GAAN BEPERKT WAS. - Anbebberi gemacbtigd, onder bepaalde voorBEST ~IE'l' STRIJDIGHEID BEHEPT.
waarden, van bet gebeel of van een gedeelte van de bijbetalingen en, voor de 2° TUSSEJNKOMS'l'. - BURGERLIJKE ZAperiode van 1 juli 1953 tot 31 maart 195±,
KEN. - AANLEG IN I'ERBREKING·. - VERvan de belft van de interest van 12 t. 11.
\\TEERDER IN CASSATIE DIE Y66R DE RECHnf te zien;
'l'EJ
o~·E~~
DE
GROXD
DE
VEROORDELING
l\'Iaar overwegende dat dergelijke afYAN DE ElSER IN VEllBREKING EN DIE VAN ANstand niet door de rechter mag worden
DERE PAR'l'IJEN HEEI''l' AANGE\'RAAGD. - ANopo·elegd ·
DERE PARTIJEN BUl'l'EN ZAAK GES'l'ELD OM EEN
Waarult volgt clat, door te beslissen dat
AAN DE VEROORDELING YAN DE AANLEGGER IN
voor de voor 1 juli 1953 versclmlcligcle llijYERBREKING VREE11DE REDEN. - EJIS TO'l' GEtlragen voor clewelke aanlegger een llijbeMEEN\'ERKLAlUNG VAN HE'l' ARHEST DOOR DE
taling van 20 t. h. vraagt,. slechts ver\'ERWEERDEH TEGEN DIE PAR'l'I.TEN INGES'l'ELD.
zuim-interesten van [i t. h. tot op de da- NIE'l'-ON'J'\'ANKELIJKHEID.
tum van· de volledige betaling verschuldigd blijven, het bestreden vonnis de in 1° Is met str·ijdiglwid behept l!et a1·rest
bet midtlel aangeduide wetsbepalingen gedat, om een partij, b·ij toepa.ssing va.n
sclwnden heeft;
arti.lcel 4 1:an de wet va.n 25 augu.stus
Overwegende clat aanlegger vordert dat
1891, jegens de eigenau·r van de vervoerverweerder « in cle kosten van dit geding
cle lwoziwaren, voor l!et verz.ies ervan,
en van bet vernidigd geding zou worden
rm·antwoonlez.ijk te verlclaren, hierop
steunt clat cle eigenaar lcrachtens a1·tiverwezen JJ ;
Dat die vraag in de hierna bepaalde
/.,el1994, lid 2, van het B'urgerlijlc Wetmate moet worden verworpen om reclen,
boelc een vordering tegen cleze partij bezit en clat cle lzaar toevertrouwcle openerzijcls, dat de rechtbank, naar welke
<le zaak zal worden verwezen, aileen over
clraeht tot een ve1··voe1· en de materiele
hancleUngen, clie nonnaal e1·mee gepaard
de kosten van cle aanleg die aan de verbroken beslissing voorafgaat behoort uitgawn, beperkt was (1).
spraak te doen, en, an!lerzijds, dat krach- 2°· Wannee1· de verweercler in eassatie
tens artikel 11 van tle besluitwet van
t:<l6r de rechter over de gmnd de ver28 december 19±±, aanjegger van registraoordeling niet enlcel van de, aanleytie-, zegel- en griflierechten is vrijgesteld
yer in verb1·el.:iny, cloeh oolc van ande1·e
t•n, derhalve, cle tloor hem overgelegcle
partije1t heeft aangevraagd, en, wanneer
uitgifte van de llestrcden beslissing zonder kosten werd itfgeleverd;
(1) Raadpl. verbr., 17 juni 1955 (Bull. en
Om die redenen, verbi"eekt het bestreden
vonnis; beveelt dat melding van onder- PASIC., 1955, I, 1134).
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een aan de veroordeling van de aanlegger vreemde reden, is de verwee1·aer niet
ontvanlcelijlc om v66r het hof een eis
tot gemeenverlclaring van het arrest tegen gezegde partijen aan te brengen.
(SAMENWERKENDE VENNOOTSOHAP KATOENNATIE,
T. VENNOOTSOHAP EXPOR'f INSURANCE COMPANY.)
ARRES'f.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 november 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat de op cle algemene rol
onder nrs 1736 en 1830 ingeschreven zaken
samenhangend zijn;
Overwegende dat, volgens het bestreden
arrest en de stukken van de procedure,
de « Ex11ort Insurance Company >>, en
voor zoveelnoclig «The Patel Cotton Company Jl, een vordering tot erkenning van
verantwoordelijkheid wegens verlies van
door eerstgenoemde verzekerde en aan
tweedegenoemde toebehorende koopwaren
hebben ingesteld tegen al diegenen welke,
op onderschBiden gronden, bij het vervoeren van die koopwaren zijn tussengekomen, namelijk kapitein Gouge, de
<< Compagnie Generale Transatlantique >>,
kapitein Willemsen en de samenwerkende
vennootschap << Katoennatie >>, doch dat
zij, na beslissing van de eerste rechter,
van hun vordering tegen kapitein Willemsen hebben afgezien;
Overwegende dat de vordering strekte
tot veroordeling van al de gedaagden « solidairlijk of de ene bij gebrek aan de andere of ieder voor hun deel 0f een htmner
aileen >> een vergoeding te betalen;
Overwegende dat kapitein Gouge en de
cc Compagnie Generale Transatlantique >>
een vordering tot vrijwaring tegen de
Katoennatie hebben ingesteld;
Overwegende dat, rechtdoende op cle
hoofdvordering, het bestreden arrest kapitein Gouge en _de « Compagnie Generale
Transatlantique >> buiten de zaak heeft
gesteld en de Katoennatie tot schadeloosstelling en tot al cle kosten veroordeeld
heeft en, rechtdoende op de vordering tot
vrijwaring, deze als zijnde zonder voorwerp heeft afgewezen, met veroordeling
tot de kosten van de aanleg·gers tot vrijwaring;
Over de voorziening van de Katoennatie
tegen de « Export Insurance Company >>
en « The Patel Cotton Company >> :
Over het derde middel, afgeleid uit de
schencling van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest beurtelings beslist heeft, enerzijds, dat aanlegster de hoedanigheid van vervoerder bezat en ten opzichtc van verweersters de
verantwoordelijkheid van vervoerder op-

liep, en anderzijds, dat deze tegen haar
krachtens artikel 1994, alinea 2, van het
Burgerlijk Wetboek een rechtstreekse
vordering bezaten, daar zij ingevolge lastgeving van de Compagnie Generale Transatlantique is opgetreden, die zelf is tussengekomen als lasthebber van tweecle
verweerster, eigenares van de verloren g·egane goederen, en doordat de veroordeling die aldus ten laste van aanlegster,
ten voordele van verweersters, uitgesproken werd op tegenstrijclige motieven berust, die onverenigbaar zijn en met ontstentenis van motieven gelijkstaan :
Overwegencle dat met tegenstrijdigheid
behept is het arrest dat, om aanlegster,
Katoennatie, op grond van artikel 4 van
de wet van 25 augustus 1891, voor het verlies van de aan tweede verweerster,
cc The Patel Cotton Company >l, toebehorende vervoerde goederen verantwoordelijk te verklaren, beslist, enerzijds, dat
die verweerster krachtens artikel 1994,
alinea 2, van het Burgerlijk Wetboek een
rechtstreekse vordering bezat tegen aanlegster, welke door de «Compagnie Generule Transatlantique, lasthebber van die
verweerster, in haar plaats werd gesteld,
en, anderzijds, dat de cloor de << Compagnie Generale Transatlantique >> aan aanlegster gegeven opdracht alleen betrekking had op het vervoer en de materiele
handelingen die normaal ermee gepaard
gaan:
Dat het middel gegrond is ;
Over de door de « Export Insurance
Company >> en « The Patel Cotton Company >> tegen kapitein Gouge en tegen cle
« Compagnie Generale 'J'ransatlantique >>
ingestelde eis tot tussenkomst en gemeenverklaring van het arrest :
Overwegende dat de beschikkingen,
waarbij het bestreden arrest kapitein
Gouge en de « Compagnie Generale Transatlantique >> buiten zaak lweft gesteld, op
redenen zijn gesteund die, wa t de tegen
die partijen door aanlegsters in tussenkomst ingestelde hoofdvordering betreft,
vreemd zijn aan de tegen de vennootschap
Katoennatie uitgesproken veroordeling;
Dat, derhalve, de eis tot gedwongen
tussenkomst binnen die perken niet ontvankelijk is;
Overwegende, daarentegen, dat de aanlegsters in tussenkomst belang er bij hebben de « Compagnie Generale Transatlantique >> als lasthebber van de vennootschap
<< 'J'he Patel Cotton Company >> tot gemeenverklaring van het arrest in de zaak
op te roepen;
Om clie reclenen, voegt samen cle onder
nrs 1736 en 1830 van de algemene rol ingeschreven zaken; rechtdoende. in de zaak
nr 1736, verbreekt het bestreden arrest
voor zoveel het veroordelingen tegen de

-429
Katoennatie heeft uitgesproken en voor
zoveel het over de tegen deze laatste door
de «Compagnie Generale Transatlantique Jl ingestelde eis tot vrijwaring beslist
heeft; beveelt dat melding van onderhavig. arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de «Export Insurance Company ll en << The Patel Cotton
Company ll tot de in die zaak gevallen
kosten en, rechtdoende in de zaak nr 1830,
verklaart onderhavig arrest gemeen aan
<le << Compagnie Generale Transatlantique ll als lasthebber van « 'l'he Patel
Cotton Company ll; verwerpt de eis tot
tussenkomst voor het overige; verwijst
aanlegsters tot tussenkomst in de helft
van de ~n die zaak gevallen kosten en de
« Compagnie Generale Tl'ansatlantique ll
in de andere helft; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Gent. ·
27 januari 1956. - 1e kamer. - Voo1·.zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslaggeve?·, H. Belpaire. - GeUjlcluiflende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. - Pleiters, HH. Si·
mont en Van Rijn.
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DOUANEN EN ACOIJNZEN. - REGELMATIG PROCES-VERBAL VAN BET BEHEER. MATERIELE VAS'fSTELLING.
BEWI.TSKRACHT. - KAN SLECHTS DOOR EEN WETTE:
LI.TK BEWI.TS VAN DE VALSHEID VAN DE VASTSTELLING OMVERGEWORPEN WORDEN.
lVanneer, ·in zaken van inbTeuk op fle
floltanen en accijnzen, een regelmatig
p1·oces-verbaal van het beheer een materii:!le vaststelling bevat clie floor fle
ayenten van het beheer binnen fle perTeen van lHtn bevoeyflheifl yeflaan 'ive1·fl,
leve1·t flit proces-verbaal bewijs op van
fle vaststelliny, tenzij fle rechter vaststelt flat het bewiis van fle valsheid
van gezeufle vaststeUing op een wetteUjke wijze gf!leverfl wO?-flt (1).

(BELGISCHE STAAT, MINIS'fER VAN FINANCIEN,
T. DE BELIE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 20 october 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
(1) Verbr., 3 mei 1954 (A1'1'. Yerb1·., 1954,
blz. 562; Bull. en PAsrc., 1954-, I, 735, en de
nota 4, biz. 736).

Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 239 van de algemene wet van
26 augustus 1822, en van de wet van
5 april 1843, doordat het bestre{len arrest
verweerder vrijspreekt wegens de twijfel
cUe aangaande het feit hem ten laste gelegd ontstaan is dan wanneer de vaststellingen van het door de tolbeambten opgesteld proces-verbaal kracht hebben tot
het tegenbewijs wordt bijgeJn·acht :
Overwegende dat verweerder vervolgd
werd om << geweigerd te hebben zich aan
de visitatie, het onderzoek en het vertonen der vereiste bescheiden te onderwerpen, of zich plichtig gemaakt te hebben aan belemmeringen der diensten die
de beambten der douanen ingevolge de
wet uitoefenen, en dit bij middel van een
met mechanische beweegkracht voorzien
voertuig n;
Overwegende dat de tolbeambten in het
regelmatig proces-verbaal van 10 augustus
1954 vaststellen dat op 23 juli 1954 e'en
personenwagen nit de richting van de
Nederlandse grens kwam gereden die, in
steele van aan het teken tot stoppen gevolg te geven, zijn vaart versnelde en doorreed; dat twee der bekeurders er eveneens in verklaren klaar en duidelijk ver'weerder als zijnde de bestuurder van de
vluchtende wagen herkend te hebben;
Overwegende dat het bestreden arrest
na er op gewezen te hebben dat, gelet op
de stellige verklaringen van de getuigen
waarvan ei' twee ter terechtzitting van de
eerste rechter lmn 'verklaring onder eed
hebben bevestigd, de vaststellingen van
de twee tolbeambten niet afdoende zijn
en dat « er een twijfel ontstaat aangaande het ten laste van Roger De Belie gelegd feit ll verweerder wegens die twijfel
van de ver1•olging ontslaat;
Oyerwegende dat krachtens artikel 239
van de wet van 26 augustus 1822 de regelmatige processen-Yerbaal van het beheer
yan douanen en accijnzen voile geloof in
rechten verdienen, totdat de valsheid ervan bewezen wordt wat betreft de persoonlijke materiele vaststellingen die erin gemeld staan en waartoe' de bekeurders
lJinnen de perken van hun bevoegdheid
zi.in oyergegaan;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door de vrijspraak te steunen op de twi.ifel d~e aangaande de telastlegging ontstaan is, niet vaststelt dat de valsheitl
van de door bekenrders in het procesverbaal nopens de aanwezigheid van verweerder in het rijtuig gedane vaststelling bewezen is; dat het middel gegrond
is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat melding van huidig
arrest op de kant van de vernietigde beslissing zal gedaan worden; verwijst de
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zaak naar bet Hof van beroep te Brussel ;
veroordeelt verweerder tot de kosten.
30 januari 1956. - 2e kamer. - Voo1'Zitter, H. Huybrecbts, raadsbeer waarnemend voorzitter. - VeTslnggevm·, H. Delabaye.
Gelijkl!tti(lende
concltl.sie,
H. Depelcbin, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Castille (van de Balie van Gent).

2"

KAMER.-

30 januari 1956

VERKEER. WEGCODE VAN 8 APRIL 1954.
0MGEKEERDE DRIEHOEK GEPLAATST OP
EEN WEG DIE MET EEN OPENRAAR PLEIN AANSLUIT. VONNIS BESLISSEND DA'l' DIT TEKEl'!
ZONDER UITWERKING IS W AT DE VERDER
DOOR DIT PLEIN MET EEN ANDERE WEG GEVORMDE AANSLUITING RETREFT. WET'l'ELIJKHEID.

TV nnneer hij ·in 1·echte vnststelt dat het
lcrnispttnt, dat door het samenvaUen
vnn een openbnnr plein met een weg
wnn1·op een omgekeerde driehoek geplnntst is gevo·rmd is, onclerscheiden is
van het door dit openbnn1· plein met een
nnclere weg gevo1·ma lwu.ismmt, leidt ae
·rechte1· over cle g1·ona, tot toepnssinrJ
vnn rle 1·egelen vnn ae Weycocle van
8 nzwil 1954 betrejJencle cle voorrany, e·r·n·it 1.vettelijlc ctf fla.t cle omgekcenle r11'iehoelv wnt het tweecle va.n die lc'l"uiszntnten betreft zonfler uitwerldnrJ ·is.
(SARRAZIJN EN VANDENBERGHE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 28 april 1955 in boger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brugge;
I. Wat de voorziening van J. Sarrazijn
betreft :
Over beicle midclelen san1engevoegd :
het eerste, afgeleid nit cle scbencling
van artikel 15 van bet koninklijk beslnit
van 8 april 1954, doordat bet bestreden
vonnis eerste aanlegger veroordeeld beeft
om de doorgang voor de van recbtskomende bestnurder niet te bebben vrijgelaten,
dan wanneer aanlegger zicb op de boofdweg bevond, daar op de door de andere bestuurder gevolgcle weg zich een gevaarsteken 1a. llevond, die hem verplichtte de
clo01•gang voor aanlegger Yl'ij te laten;
het tweede, uit de schending van artikel16
van het koninklijk besluit van 8 april
1954, doordat de bestreclen beslissing aanstipt dat de door verweerder gevolgde weg
door een gevaarsteken 1b wel'{l aarigeduid,
dan wanneer bet in werkelijkheid om het

teken 1n van de a an bet koninklijk besluit
van 8 april 1951 gehechte bijlage gaat,
en doordat bedoeld vonnis de draagwijdte
van het ter plaatse aangebrachte gevaars·
teken miskent, cloor het niet op zulke
wijze te verklaren, dat de bestuurder die
de van bet teken ur 1n voorziene weg
volgde, de voorrang over gans de breedte
van bet krnispunt en bijgevolg, ter zake,
a an. aanlegger, alhoewel deze van links
kwam, verschuldigcl was :
Overwegencle dat het bestreden vonnis,
vaststelt dat een g·evaarsteken, bestaancle
nit een omgekeercle driehoek, op dertigtal
meter van het kruispnnt StatiestraatMarktplaats geplaatst is, doch dat er
geen clergelijk g·evaarsteken aanwezig is
op het kruispunt l\1arktplaats-Handzamestraat, waar het ongeval zich voorcleell;
0Yerwegende dat gezegd vonnis nit deze
vaststellingen wettelijk heeft kunnen
afieiden, dat de bestnurders komende nit
ue Statiestraat slechts op het eerste krnispunt cle doorgang· moeten vrijlaten, voor
de weggebruikers komende van de Marktplaats, doch niet op het tweede kruispunt,
voor diegenen die nit de Handzamestraat
komen, alvorens de Yllll recllts komencle
bestuurder de voorrang genieten;
Overwegende dat waar de rechter over
de grond, melding· niaakt van het gevaarsteken 1b in plaats van het teken 1a, llet
een overtollige beschouwing betreft van
het bestreden vonnis, daar volgens cle
vaststellingen van ue rechter over de
grond het om twee afzonderlijke kruispunten gaat en bet bij het eerste krnispunt geplaatst teken niet het tweede
kruispunt lletreft; clat bet eerste onderdee! van bet tweede middel desbetreffend,
bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;
Overwegende clat, voor het overige,
beide midclelen niet kunnen aangenomen
worden;
Overwegende, vercler, clat de snbstantiele of op straf van nietiglleid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
II. Wat cle voorziening van de bnrgerlijk verantwoordelijke J. Vandenberghe
betreft:
Overwegencle clat nit de overg·eleg·cle
stnkken van de rechtspleging niet blijkt
dat de voorziening betekend werd aan
het openbaar ministerie waartegen zij gericht is; dat zij dierivolgens niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
30 januari 1956. - 2° kamer. - Voonritter, H. Huybrechts, raaclslleer waarne-

-431mend voorzitter. - Verslagyever, H. Rutsaert.
Gelij lcluidende
conct-usie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
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VONNISSEN EN

ARRESTEN.

S'l'RAFZAKEN. HOF VAN BEROEP WAARBIJ
ENKEL DE BURGERLIJKE \'ORDERING AANHANGIG WERD GEMAAK'l', 0PE"/BAAR MINIS'l'ERIE NIET GEHOUDEN ZIJN ADVlES '.rE GEVEN.

2°

WEGEN. GEBOUWEN OPGERICHT IN
OVERTREDING MET EEN GEMEEN'.rELIJK POLITIEREGLEMENT WAARBIJ EEN VOORAFGAANDE
'l'OELAl'ING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEES'l'ICR EN SCHEPENEN WORDT OPGELEGD. VERPLICH'l'ING VAN DE RECHTBANKEN DE AFBRAAK
TE BEVELEN, ZO DE GEMEEN'l'E HET NODIG OORDF~LT.

1° Sedert het inwerlciny treden ·van at·ti-

lcel 4 van het lconinlclij lc besl1tit nr 258
van 24 maart 1936, waa1'l!'ij het a·rtikel 210 van het Wetboelc vnn st·rafvorderino yewijzigd werd, ·is het openbnnt·
ministerie e·r niet meer toe yeho·nden,
wnnnee·r slechts de vonlerfny vnn de
burgerlij lee pnrtij bij het lzof 1:an beroep
a.anhangig is genw.akt, over d·ie vordet·ing een ndv·ies n-it te bTengen (1).
2° ll'a:nneer de 1'echtbanlcen vnststellen
dnt yebmaven opgericht wenlen in
ovet·tt·ed·ing met een gemeenteliijk poliUereglement wnarli'ij de voorafgaande
toelating van het college 'OCLn bnrgem.eester en schepenen opgelegd werd, moeten
zij er de afbra.nlc van be1:elen zo de yemeente de verdwijning er van nodiy oordeelt (2).
(Bl:LE;-;S, T. GE)JEEri'l'E HOBOKEN.)
ARREST

(3).

HE'l' HOF; - Gelet op het bestrerlen
arrest, op 23 mei 1955 over de burgerlijke
eis gewezen door het Hof van beroep te
Gent;
Over het eerste middel, afgelei<l uit de
schencUng van de artikelen 190, 358, 367
yan de Wetboek van strafvordering, doordat nit het zittingsblad en nit het bestreden arrest blijkt dat het openbaar

ministerie niet gehoord werd, dan wanneer het gehoord moet worden op de conclnsies van de burgerlijke partij wanneer
deze aileen in de zaak blijft :
Overwegende dat het hof van beroep
ingevolge het arrest van dit hof del. 17 januari 1955 aileen nog over de vordering
van verweerster, bnrgerlijke partij, te
beslissen had;
Overwegende dat wanneer een betwisting nopens priYate belangen aan de
strafrechter overgelegd wordt, de te volgen procednrevormen ue.ze zijn welke door
de regelen op de aan de strafreehtbanken
overgelegde geschillen bepaald worden;
Overwegende dat artikel 210 van het
Wetboek van strafvordering, zoals het bij
artikel 4 van het koninklijk beslnit van
24 maart 1936 gewijzigd werd, de debatten, over het geschil dat aan het hof van
beroep overgelegd is, beperkt tot de wel!Jepaalde grieven welke tegen het beroepen
vonnis aangevoerd worden en aan het
openbaar ministerie de verplichting niet
oplegt het woord t~ nemen wanneer het
geen partij is, en het geschil slechts private belangen aangaat;
Dat het mid del naar recht fa!llt;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1382, 1383,
1384, van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet, doordat het bestreclrn
arrest de vernieling van het spoor en van
de kaai heeft bevolen tot herstelling nm
een door de burgerlijke partij wegens
de schending van haar gemeentereglement
zogezegd ondergane schade, dan wanneer geen enkel nadeel voor een gemeente
nit de enkele schending van haar gemeentereglement ontstaat, en dan wanneer nit
de vaststellingen van het arrest niet blijkt
dat verweerster nit een andere hoofde nadeel zon ondergaan hebben :
Over de twee onderdelen samen :
Overwegende dat het bestreflen arrest
de onder litt. B in de dagvaarding omschreven tekortkoming aan het bonwreglrment van de gemeente Hoboken bewezen
verklaart; dat aanlegger luidens gezegde
dagvaarding strafrechterlijk vervolgd
werd wegens inbrenk op de artikelen 11
en 115 van gemeld reglement hetwelk bij
artikel 11 verbiedt « zonder voorafgaande
geschreven toelating van het college van
bnrgemeester en schepenen op welke gTond
ook en op welke afstand ook van de open-

(1) Verbr., 8 maart 1948 (A1·r. Verb,·., 1948,
blz. 130); zie ook verbr., 12 november 1951
(ibid., 1952, blz. 125); 8 december 1952 (ibid.,
1953, biz. 199), en de nota 2 in Bull. en PASIC.,
1953, I, 226; 22 maart 19M, (Bull. en PASIC.,

(2) Verbr., 6 october 1936 (Bull. en PASrc.,
1936, I, 379, en de nota 2); zie ook verbr.,
5 maart 1923 (ibid., 1923, I, 223).

1954, I, 649).

blz. 381).

(3) Een eerste arrest werd in deze zaak gewezen de 17 januari 1955 (An·. Ve,·b?'., 1955,
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bare weg onder meer « afsluitingsmuren,
constructies ·of gebonwen van welke aard
.ook te bonwen, te herbonwen, te verandet·en, te herstellen of af te breken ... ll en
biJ artikel 115 benevens cle voorziene politiestraffen bepaalt clat << de overtreders
de plaatsen onmiddellijk in hun vorige
staat moeten herstellen ... JJ ;
Overwegende dat het oprichten van een
constructie in overtreding met politiereglementen der gemeentebesturen een onwettelijke stancl van zaken uitmaakt zo
de nitgevoenle werken, volgens vaststelling van de be>oegde overheid, het algemeen belang en de openbare orde schenden; dat in clit geval de rechtbanken, na
de bestanddelen der inbreuk te hebben
vastgesteld, bij toepassing van de artikelen 44 van het Strafwetboek en 161 van
het vVetboek van strafvordering, de afbraak van de wederrechterlijk nitgevoerde
eonstructie moeten bevelen;
Overwegende dat de gemeente Hoboken.
burgerlijke partij, volgens het bestreden
arrest, het hof gevorderd heeft de afllraak van de door verclachte, in strijd
met haar reglement, nitgevoerde werken
te bevelen; clat het arrest aldus er op
wljst dat de bevoegde overheid die afbraak noodzakelijk geoordeelcl · heeft;
Overwegende dat de beoordeling van de
gemeentelijke overheid voor de rechtbanken bindend is en dat de loutere vaststelling ervan door het hof volstaat om het
uitgesproken herstel te rechtvaardigen;
vVaaruit volgt dat het middel in zover
het de schending >an de artikelen 1382 tot
1:l84 van het Burgerlijk Wetboek inroept
llij gemis aan llelang niet ontvankelijk is
en voor het overige grondslag mist ;
Om die reclenen, verwerpt de voorzieuing; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
30 januari 1956. - 2" kamer. - Vom·.zitter, H. Huybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, H. Delahaye.
-Gelijlclnidencle ooncl1csie.
H. Depelchin, advocaat-generaal.
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MIDDELEN 'J'OT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - VOORZIENING TEGEN EEN
ARREST DAT EEN VERZE'l' BIJ GEBREK AAN
VERSCHIJNINO ONGEDAAN VEUKLAART.
l\1IDDEL

DA'l'

ALLEEN

HET
"\YERD

ARTIEST

(VAN VLIERDEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, ov 4 jnli 1955 gewezen bij verstek
door het Hof van beroep te Luik;
Over llet enig mid del, afgeleid nit de
scllencling van de artikelen 51 en 252 van
het Strafwetboek, doordat het bestreden
arrest Van Vlierden wegens poging tot
omkoping van een met een openbare be·
diening gelaste persoon veroordeeld heeft
en als dusclanig aanneemt, clat het misdrij f alleen we gens omstandigheden, onafllankelijk van de wil van verzoeker, werd
g;Pstaakt of zijn nitwerkiug heeft gemist;
dan wanneer nit het dossier niet blijkt :
1 o of Yerzoeker op bewuste nacht aanstalten maakte om te smokkelen; 2° of
tie douane niets gellaan heeft om zull's
-te beletten; dat aldus hoegenaamd nict
bewezen is, dat de poging van verzoeker
wegens omstancligheden ouaflumkelijk
van zijn wil mislnkte; dat ahlus g·emeld
artikel 51 geschonden werd :
Overwegende dat het bestreden arrest,
ingevolge de niet-verschijning van aanlegger, op verzet zich er toe beDerkt heeft,
op grond van artikel208 van het WetlJOek
van straf,·ordering, het verzet tegen het
arrest nm 2:3 mei 19ii5 ongedaan te VC'l'klnren·
O~erwegende dat het midclel slecllts het
bij verstek op 23 mei 1955 gewezen arrest
betreft, waartegen geen voorziening· wercl
ingesteld; dat het bijgevolg niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantH\le of op straf van nietigheicl
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening·; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
30 januari 1956. - 2° kamer. - Voo1·zitter, H. Huybrechts, raaclsheer waarnemend
voorzitter.
Verslag,qe·ver,
H. Rutsaert. - GelijlclAtidencle concl1ts·ie,
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"WAARTEGEN ' 1ERZET

middel flat slechts het n·rrest betreft
wnarte{Jen ve1·zet werd anngetekencl (1),

BE'rREF'l'

H. Depelchin, advocaat generaal.
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AANGETEKEND.

MIDDEL NIE'l' ONTI'ANKELIJK.
Is niet ont,;anlcel·ijlc tot sta·u·ing van
·voorziening a·ie ingesteld is tegen
a.n·est, dat een ve·r.:::et bij geb-relc
verschi)n·ing ongeclaan verlclaart,

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN.- ARREST
een
een
aan
het

(1) Verbr., 13 niaart 1950 (Arr. Yerb1·., 1950,
biz. 469).

-433VERKLARENDE DAT DE TEN LASTE VAN DE REKLAAGDE REWEZEN FElTEN VAN DE DRIE RE'l'ICHTINGEN ZICH IN DE ZIN VAN ARTIKEL 65
VAN HET STRAFWE'l'ROEK VERMENGEN EN NIE'l'TEMIN 'l'WEE STRAFFEN UI'l'SPREKENDE. BESLISSING MET STRIJDIGHEID REHEPT.

Is met st1"ijdigheid behcpt en schcndt bijgcvolg artikel 97 van de Grondwet het
an·est dat, enerzijds, ve1·1claa1·t dat de
drie ten laste van cle belvlaagden bewezen betichtingen zich vennengen in de
z·in van wrt'ilcel 65 van het Strafwetboek en, ande1·z-ijds, twee st1·atten witspreekt, de ene voor twcc van flie rnisdrijven, rle andere ·uoor llet de1·de (1).
(~!EERSMAN,

OPENRARE

T,

HERREBAUT,

ONDERS'l'AND

VAN

COMMISSIE
l~N'l'.WERPEN

VAN
EN

N, V. MERC,\'l'OH.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing :
A. Over de publieke vorclering :

Over het rni<lclel van ambtswege, afgeleicl nit de schencling van cle artikelen 97
van cle Gronclwet en 65 van het Strafwetboek:
Overwegende dat aanlegger vervolgd
wercl om : 1? onvrijwillige kwetsuren te
hebben veroorzaakt (telastlegging A) ;
2° wegens overtrecling van artikel 11 van
llet koninklijk besluit del. 1 februari 1934
(telastlegging B) en 3° wegens overtreding
van artikel 42 van hetzelfcle besluit (tel a~tlegging 0) ;
Overwegencle cla t het bestreden arrest
vaststelt « clat de feiten A, B en 0 zich
in cle zin van artikel 65 van het Strnfwetboek vermengen als zijnde terzelfdertijd en met eenzelfde onvoorzichtigheid
gepleegd;
Overwegende dat het bestreden arrest
niettemin, in zijn beschikkencl gecleelte,
lleklaagcle << voor cle vermenglle feiten A
Pn 0 tot een geld!Joete van 50 frank en
Yoor het feit B tot een gelclboete nm
25 frank verwijst )) ;
Overwegencle dat dit dispositief met
vermelde beweegreden strijclig is, dat zo,
de telastleggingen A, B en 0 metterclaacl
een enkel straf!Jaar feit uitmaken, alleen
de zwaarste straf mocht uitgesproken worden, overeenkomstig de bepaling van ar(1) Verbr., 17 mei 1954 (Bull. en PAsrc., 1954,
I, 798).
VERBR.,

1956. -

28

tikel 65 van het Strafwetboek; dat het
hof van beroep aldus de in het middel
aangeduide wetsbepalingen geschonden
heeft;
B. Over de burgerlijke vorderingen tegen eiser ingesteld door Th. Herrebout,
de Commissie van openbare onderstand
van Antwerpen en lie naamloze vennootschap Mercator :

Overwegencle dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering lastens eiser, de ver!Jreking medebrengt van
<le !Jeslissing over de burgerlijke vorcleringen die zoals ter zake gegrond zijn o]l
de misdrijven welke tot de weclerrechtelljke veroordelingen aunleicling gaven
zelfs wanneer de heslissing op burgerlijk
ge!Jiecl geen definitief karakter heeft en
niet over een geschil over de !Jevoegdheid
gewezen werd;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen arrest voor zoveel het uitspraak doet
over de pnblieke vordei"ing en over de tegen aanlegger ingestelde burgerlijke vorderingen; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de 1mnt van de gedeeltelijk vernietigde
!Jeslissing; laat de kosten ten laste van
tle Staat; verwi.ist de alzo beperkte zaalr
naur het Hof van beroep te Gent.
30 januari1956. - 2• kamer. - Vooi·zitter, H. Huybrechts, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Versla.ggever,
H. Louveaux. - Gelijklniflende concl1tsie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
VERNIE'l'IGING VAN EEN AANSLAG DOOR RET
HOF VAN BEROEP. VERMOGF,N VOOR DE
ADMINISTRATIE EEN NIEUWE AANSLAG TEN r,ASTE
VAN DEZELFDE RELAS'l'INGPLICHl'IGE l'E VES'l'IGEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN. RECLAMA'l'IE. BEROEP. AKTEN DIE
BEIDE DE VERNIE1'IGING VAN DE AANSLAG EN
RIJGEVOLG DE WIJZIGING VAN DE INNINGSTITEL
T01' VOORWERP HERREN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN. RECLAMA'.riE. BESLISSING VAN DE DIREC'l'EUR DER RELASTINGEN. BESLISSING DIE
RET GEZAG VAN GEWIJSDE KAN HEilREN.

4o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP. BESLISSING VAN HE'l' HOF VAN
BEROEP. BESLISSING DIE HE'l' GEZAG VAN
GEWIJSDE KAN HEIJBEN.

5o

INKOMSTENBELASTINGEN.
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REOLAMATIE. BEROEP. GEZAG VAN GEWIJSDE DA'£ AAN DE BESLISSINGEN OVER DE
RECLAMATIE EN OVER RET BEROEP GEHEOH1'
IS. GEZAG VAN GEWIJSDE DA1' ZIOH NIET
UITSTREK'f TOT DE LATERE AANSLAG WAARTOE
JliJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 14biS VAN DE
SAMENGESOHAKELDE WETI.'EN OP DEZELFDE
ELEMENTEN ZOU OVERGEGAAN WORDEN.

1° De vm·nietiging van een aanslag in
de belasUngen op de inlcomsten, om de
enlcele reden dlLt de administraUe hern
gevestigd heett zonde1· voorafgaanrl tot
de door art'ilcel 55 van ae samengeschakelde wetten inge1·ichte t•echtspleging te
zijn ove1·gegaan, laat aan de arlministraUe het vennogen toe een nimtwe aanslag te ·vestigen ·in rle door artiluel 74bis
van ae samengeschaluelcle wetten voo?·z·iene voo·nvaanlen (1).

2° De 1·eclamaUe en het beroep ·in zaken
van di1·ecte belastingen hebben de vernietiuing 'l'an de aanslau zoals hij ten
lcoh'iere wenl geb1·acht en dienvolgens
de wi:iziginrJ van de inningstitel tot
·voonvwrp. (Samengeschakelde wetten,
art. 61, par. 3; wet van 23 juli 1953, ar-

tikel 1, artikel 7 van de wet van 6 september 1895 vervangende.)
3° De beslissing wawrl!ij ae cz.irecteur der
belastingen over de 1·eclamatie van de
l!elastinuplichUue tt:itspnw1c aoet is
vo,or uezag ·van gewijsrle vatl!rwr (2).

(Burg. Wetb., art. 1351.)
4° De beslissing waarbij het hot van be1·oep over het l!eroep van de belastingplichtige tegen rle l!esUssing ·van de iUn;ctew- rler l!elastingen uitspmalc doet
·is voo1· gezag va.n gewijsde vatbaar.

(Burg. Wetb., art. 1351.)
5° Wanneer de adndnistrntie, l"nwhtens
n·rtUcel 74bis der snrnengeschalcelde wetten, een nieuwe annslng vesUot ten
laste van een belastin.qplichtige, waarvnn de belnstinu ve1·nietir1d werd om
niet ove?·eenlcomstiu een · nndere wetteUjlue regel dan een regel bet1·ejfende de
verjaring oevestiocl te zijn ueweest,
strelct het oeza.g van gew·ijsrle, dlLt aan
rle over rle 1·eclnmatie tegen rle nanslrt{f
en ave?' het beroep teuen de beslissin{f
va.n cle d·i·recteu:r uewe.zen l!eslissingen
gehecht is, zich, in principe, n·iet 11-it
tot rle latere op rlezelfde belastingselementen oevesUgde aanslag, rlie het voo1·werv· ·vnn een nieuwe en onrlerscheiden
inlcoll!ie?"ing zan tl'itnwlcen (3). (Burger-

lijk Wetboek, art. 1351.)
(1) Raadpl. verbr., 13 october en 3 november 1917 (A•·r. T'erb1·., 1947, blz. 323 en 352).
(2) en (3) Raaclpl. verbr., 12 maart 1942 (AT1".
Ferb1·., 1942, blz. 23) en 31 januari 1956 (Bull.
en PASIC., 1956, I, 557).

{PINOKAERS, T. BELGISOHE STAAT,
MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, . op 15 december 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerder opgeworpen en hieruit afgeleid dat de voorziening wegens
gebrek aan belang niet ontvankelijk is :
Overwegende dat het bestreden arrest
de betwiste aanslag vernietigt zoclat aanleggers, wier beroep is geslaagd, in princiep, geen belang erbij hebben om een
voorziening tegen het \Jestreden arrest in
te stellen;
Overwegende, weliswaar, dat, waar het
de betwiste aanslag vernietigt om de enige
reden dat llij door de aclministratie zonder yoorafgaande naleving van de door
artikel 55 der samengeschakelde wetten
Yoorziene rechtspleging werd gevestigd,
het bestreden arrest aan de administratie
het vermogen oyerlaat, bij toepassing van
artikel 74bis der sameng·eschakelde wetten
een nieuwe aanslag te vestigen, en dat het
arrest bovenclien in strijd met de bewering van aanleggers beslist dat de betwiste
aanslag en de vorige vernietigde aanslag
in welke plaats hij gestelcl werd, ten laste
van dezelfde schatplichtlgen gevestigd
werden;
0Yerwegende, nochtans, dat deze laatste beslissing aanleggers slechts gTieven
zou, indien zij ten lnmnen opzichte gezag
van gewijsde verkrijgen kon;
Overwegencle dat, in zake van directe
belastingen, de reclarnaties en beroepen
de vernietiging van de aanslag zoals hij
ten kohiere werd gebracht en clerhalve de
wijziging van cle inningstitel becloelen, dat
/het gezag van gewijsde dat aan cle over
deze reclamaties en beroepen g·ewezen beslissingen is gehecht dienvolgens niet vermag te worden uitgebreid tot latere aanslagen welke gebeurlijk het voorwerp van
een nieuwe en onderscheiclen inkohiering
zouclen uitmaken;
Overwegende dat de groncl van niet-ontvankelijkheicl dient aangenomen te worden;
Om cUe reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
31 j anuari 1956. - 2° kamer. - Voo1·zUter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Ve?·slagoe'IJeT,
H. Valentin. - Gelijlcl~tirlende eonclusie,

H. Ganshof van der lVIeersch, advocaatgeneraal./- Pleiter, Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN. VERBE'I'ERING VAN EEN ONJUIS'l' BEVONDEN AANGIF'l'E.
.AKKOORD VAN DE BELAS'l;INGPLICH'l'lGE
OM'l'REN'l' ZEKEilE DELEN VAN DE AANSLAG. RECLAMA'l'IE 'l'EGEN HE'l' GEHELE BEDRAG VAN
DE AANSLAG. RECLAMA'l'IE ONDERWORPEN
AAN DE VOORWAARDE DA'l' DE BELAS'l'INGPLICH'l'IGE BEWI.JS'l' DA'l' ZIJN AKKOOHD ME'l' DWALING EEHEPT IS.

Door zijn alclcoord omt1·ent ze/cere. delen
va.n de annslau te ve!'lenen, verhest de
/Jelastinupl-ichtiue het 1·echt niet om binnen de tennijn voo-rzien /Jij art-ike/. 61,
pa·raut·aaf 3, van de samenueschalcelde
wetten een reclamat-ie teuen het r1ehele
/Jedrau van de aanslar1 in te dienen,
doch, in de1·gelijlc geval, moet hi.i bewi.izen dat zijn aklcoord met d·waHnu /Jellept is (1).
(CLAERBOU'l', 'l'. BELGISCHE S'l'AA'l',
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARRES'l'.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 juni 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112
yan de Grondwet, 1317 tot 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 25, 28, 55
en 61 van de bij besluit van 31 juli 1943
sameligeschakelde wetten betTeffende de
inkomstenbelastingen doordat het bestreden arrest vaststelt : 1° dat aanleggeT op 25 augustus 19±8 een bezwaarschTift indiende tegen zijn aanslagen in
de extrabelasting en in de inkomstenbelastingen; 2° dat na onderzoe~ door ~e _inspecteur enkel drie punten m betwiStmg
bleven : a) de Yermimlering van veestapel; /J) de terugontvangen lening; c) de
aankoopprijs Yan een merrie; 3° dat aanlegger na l.Jespreking zich op 7 maart 1952
akkoord verklaarde op een grondslag van
567.216 frank voor de inkomstenbelasting
en van 115.623 fTank Yoor de extTabelasting, maar niettemin bijvoegd~. d~t, w_at
de gegevens in Techte betreft, h~J z1ch Uitdrukkelijk het recht voorl.Jehield, deze
o-ebeurlijk door de rechterlijke instanties
te laten beslissen; 4° dat de beslissing van
de diTecteur de instemming van aanlegger
nopens de grondslagton der betwiste aanslagen met inllegrip van de drie l.Jovenvermelde pnnten ingewilligd had;
Dat het arrest echter de eis van aan(1) Verbr., 3 mei 1955 (Bull. en PAsrc., 1955,
I, 963).

legger niettemin onontYankelijk verklaart
voor zoveel hij op de in dit akkoord van
7 maart 1952 l.Jegrepen punten steunt en
deze beslissing grondt op de overweging
dat aanlegger tt door zijn akkoord van
7 maart 1952 zijn bezwaarschrift tot bepaalde punten namelijk tot de rechterliike gegevens herleid heeft; dat hij dus
client aangezien te worden alsof hij de
oveTige punten er oorspronkelijk niet inbegrepen had met het gevolg dat de voor
het hof hang~nde eis niet ontvankelijk is
voor zoveel hij op deze laatste punten
steunt, daar zij het kader van de aan de
heer c1irecteur voorgelegde betwisting te
buiten gaan ll ; dan wanneer bovenvermeld
artikel 61 aan de l.Jelastingplichtige niet
oplegt al de middelen te vermelden welke
hij zinnens is te uoen geluen; clan wanneer
dit artikel hem het recht niet ontkent
op zijn akkoord terug te komen; dan
wanneer de clirecteur der belastingen en
na hem het hof van beroep de aanslag
moesten verbeteren waar hij onregelmatig
of onjuist zou bevonden zijn:
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende cla t de belastingplich tige
weliswaar tot staving van zijn betwisting,
v66r het hof van beroep andere middelen
clan cleze Yermel<l in zijn bezwaarschrift
mag inroepen;
Overwegende echter dat, in de zaak, uit
de in het middel herinnerde vaststellino·en Yan het arrest, blijkt dat aanlegger
~an het hof Yan l.Jeroep vroeg niet over
andere mi<ldelen tot staving van clezelfde
betwisting te beslissen, maar over dit cleel
der betwisting dat voortaan ingevolge het
akkoord van aanlegger van 7 maart 1952
buiten spraak bleef;
Waaruit volgt dat het eerste onderdeel
van het middel feitelijke gronclslag mist;
Over het tweede onclercleel :
Overwegende dat de belastingplichtige
in,.evolge zijn akkoord met het bericht
va~1 verbetering het recht niet verliest
binnen de bij artikel 61, paragraaf 3, benaalde termijn, een bezwaarschrift tegen
het bedrag van de aanslag in te dienen;
Overwegencle echter dat, om in zijn bezwaarschrift te slagen, hij het bewijs
moet leveren dat zijn akkoord met dwaling behept is, wat aanlegger zelfs niet
aanvoert;
Waaruit volgt dat het tweede ondercleel
Yan het middel niet kan aangenomen worden;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het middelniet bepaalt
waarin het hof van beroep de aanslag
wegens onjuistheid of onregehnatigheid
tliende te verbeteren;
Waaruit volgt dat het derde onderdeel

--~-
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van het middel onduidelijk en derhalve
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
31 jannari 1956. - 2" kamer. - Voo1·zitte1· en verslnggeve1·, H. de Olippele, raadsheer waarnemencl voorzitter. - Gelijkltddende conclttsie, H. Ganshof van der
Meersch, aclvocaat-generaal. - Ple·iter,
H. Van Leynseele.

rnen, is zonder invloecl op de ontvanlcelijlcheia van rle voorziening (2). '
3° De ve1·lclaring van nnnwe,·ving floor
de Schatlcist, lcrachtens n·rt-ilcel 123ter
vnn het Strafwetboelc, lcnn snmenbestnnn rnet rle nnnslag in de door ae wet
vnn 15 october 1945 inue·uoenle speciale
belast-ing voortvloeiende ttit leve·ringen
en prestnties aan de vijand (3) (4).
(COLPIN, 'l'. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
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1 o VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN DIREC'l'E BELASTINGEN. - VERPLICRTING DE GESCHONDEN WETTEN AAN TE
DUIDEN. VERPLICRTING IN RET VERZOEKSCRRIFT MINSTENS EEN VAN DE BEPALINGEN
~AN TE DUIDEN DIE ZOUDEN GESCRONDEN ZIJN
GEWEEST INDIEN RET MIDDEL GEGROND WAS.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN, PLAA'l'S WAAR DE GESCHONDEN WETSBEPALINGEN IN RE1' VERZOEKSCRRIFT VOORKOMEN. PLAATS .ZONDER INVLOED OP DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING.

3° INKOMSTENBELASTINGEN.
SPECIALE BELAS'l'ING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIENDE Ul'l' LEI'ERINGEN EN PRESTA'l'IES
AAN DE VI.JAND. AANSLAG IN DIE BELAS'l'ING DIE KAN SAMEN BESTAAN MET DE VERKLARING VAN AANWERVING DOOR DE SCHA'l'KIS'l' KRACH'l'ENS AR'l'IKEL 123tm· VAN RET
STRAE'WETBOEK.

1 o Om te voldoen awn cle verplicht-ing de
geschonclen wetten nnn te dniden in de
voorziening d·ie ge1·icht is tegen het ar1'est vnn het hof vnn be1·oep, dnt in znlcen vnn directe belctstingen 'lt'itspranlc
doet, moet minstens een vnn cle wetsbepnlingen nnnged·uicl worden die zottden
geschonden zijn aeweest inrl·len het middel gerwoncl wns (1). (Wet van 6 september 1895, art. Li.)

2° De plnats wnn'l' de geschonclen wetsbepalinrJ of '~'etsbepalingen in het ve,·zoekschrift tot het .H of van verln·elvin(J in
zalcen '!Jatt clirecte belnstingen voorko-

(1) Verbr., 21 october 1952 (A1T. Yerbr.,
1953, blz. 77) .
(2) Verbr., 21 october 1952, vermeld in de
nota 1; 27 februari en 29 mei 1951 (A1'1·. Verb1·.,
1951, bl~. 361 en 566), alsook volgend arrest.
(3) Verhr., 23 september 1955 (Bztll. en
PASIC., 1956, I, 32).
(4) Indien de aanslag in de door de wet van

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 april 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Gent ;
Over cle groncl van niet-ontvankelijkheicl, door verweercler afgeleid nit de nietnaleving van het artikel H van de wet
van 6 september 1895, claar aanlegger in
zijn verzoekschrift voor iecler cler ingeroepen micldelen, cle wetsbepalingen niet
aandnidt op de schending waarvan het
stennt :
Overwegende clat beide ing·eroepen midclelen stennen op de beweercle onwett~
lijkheicl van de aanslagen waarvan het
bestreclen arrest de geldigheicl heeft aangenomen en deze onwettelijkhehl afleiclen nit het gebrek aan belastbare
gTonclslag, zowel wat betreft de speciale
belasting op cle winsten Yoorhloeiencle uit
leveringen en prestaties aan de vijand
(eerste micldel) als wat de gewone belastingen aangaat (tweede micldel);
Overwcgencle clat, in de veronderstelling
dat de midclelen zonclen gegrond zijn, zon
dienen aangenomen te worden clat het arrest, wat cle ene en de anclere belastingen
betreft, de schending namelijk van artikel 56 cler samengeschakelde wetten heeft
bekrachtigd vermits bedoelde belastingen
van ambtswege op grond van het vermoedelijk bedrag der belastbare inkomsten
werden gevestigcl ;
Overwegencle dat dit artikel 56 vermeld
staat tnssen de wettelijke bepalingen
waarvan de schencling ten aanzien van
beicle middelen ingeroepen wonlt; clat cle
aanduicling van ten minste een van cle
wettelijke bepalingen die zonclen geschonden geweest zijn, inclien het micldel zon
gegroncl zijn, in zake directe belastingen,
15 october 1945 ingevoerde speciale belasting
samen kan bestaan met de door artikel 123ter
van het Strafwetboek voorziene toekenning aan
de Schatkist, kan hij ook met de aanslag in
de gewone belastingen gecumuleerd worden :
verbr., 12 juli 1955 (Arr. Yerbr., 1D5:i, blz. 938;
Rull. en PASIC., 1955, I, 1238).

-437voldoende is; dat de plaats waar deze
aanduiding in het verzoekschrift voorkomt zonder invloed is·op de ontvankelijkheid van de voorziening;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan aang·enomen worden;
Over het eerste middel, afgeleid uit cle
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 56 van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 7 van de wet van 16 october 1945 tot
invoering van een extrabelasting 011 de in
oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, en van de wet van
15 october 1945 tot invoering van een speciale belasting op de winsten voortvloeiende uit leveringen en prestaties aan
de vijand, doordat het bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben dat een beslissing van de militaire gerechten niet aileen
de som van 10 rnillioen, bedrag van de
door aanlegger ontvangen vergeldingen,
eigendom van de Schatkist heeft verklaard, maar nog een sorn van 5 millioen,
bedrag van het zakencijfer, desniettemin
beslist heeft dat aanlegger schuldenaar
van de speciale belasting was, dan wanneer er geen belastbare grondslag meer
bestond : ·
Overwegende dat, enerzijds, de verklaring van toeeigening aan de Schatkist,
nit kracht van artikel 123ter van het
Strafwetboek, van de sommen, goederen
of voordelen van enige aard, zo rechtstreekse als onrechtstreekse, die de winst
nitmaken welke uit de bedrijvigheid van
de schuldige is ontstaan of, zo deze niet
in beslug werclen genomen, van het bedrag van ·hun waurde, en anderzijds dat
de aanslag van honderd ten hondertl op
de winsten voortvloeiende uit leveringen
en prestaties uan de vijand, in de door
de wet van 15 october 1945 ingevoerde speciale belasting, er allebei toe strekken
aan de Schatkist het voile bedrag toe te
kennen van de baten, die hun oorsprong
in zodanige leveringen en prestaties vinden;
Maar overwegende dat de eerste van die
maatregelen een straf uitmaakt en dat
zijn toepassing uitsluitend tot de rechterlijke macht behoort;
Dat de tweede aan de Staat de titel van
de speclale belasting verschuft, welke
titel door de uitvoerende mucht gevestigd
wordt;
Overwegende dat die mautregelen niet
van dezelfde aard zijn, onderscheiden oorzaken hebben en verschillende uitwerksels medebrengen; dut de door urtikel 123te1· van het Strafwetboek voorziene
sanctie met het vestigen van de speciale
belasting samen kan bestaan ;
Waaruit volgt dat het mid del naar recht
faalt;
Over het tweede rniddel, afgeleid uit de

schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 56 van de samengeschakelcle
wetten betreffende de inkcimstenbelastingen, 7 van de wet van 16 october 1945 tot
invoering van een extrabelasting op de in
oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, en van de wet van
15 october 1945 tot invoering van een speciale belasting op de winsten voortvloeiende uit leveringen en prestaties aan
de vijand, doordat het bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben dat aanlegger
uan een aunslag van honderd ten honderd
in de speciale belasting onderworpen is,
desniettemin aanneemt clat er nog aanleiding bestaat tot aanvullende aanslagen in
de gewone llelastlngen ten belope van de
respectievelijke sornmen van 105.187 fr.,
382.514 frank en 146.680 frank, dan wanneer er niets meer bestaat dat als inkomsten kan beschouwd worden :
Overwegende dat het middel onderstelt
dat de ten belope van honderd ten honderd ten laste van aanlegger gevestigde
speciale belasting in feite dezelfde elementen treft als degene die het voorwerp
van de aanvullende uanslagen in de gewone belastingen uitmaken;
Dat dergelijke feitelijke omstandigheid
blijkt noch nit het bestreden arrest, noch
uit de stukken van de rechtspleging,
waarop het hof acht vermag te slaan;
Dat het middel, waarin recht en feit
vermengd wordt, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
31 januari 1956. - 2e kamer. - Voo1·zitter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·sluggever, H. van
Beirs.
Gelijlcl~tidende
conchtsie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN DIRECTE RELASTINGEN. VER·
)'LICH'L'ING DE GESCHONDEN WET'L'EN AAN 'l'E
DUIDEN. GEEN AANWIJZING IN DE WE'l'
OMTRENT DE PLAATS W AAR DEZE MELDING
MOET GEllfAAKT WORDEN.

Artikel 1 ran cle ·wet ran 2.] htli 195'3, tot
1:erramrring run urtikel 14 van de wet
run 6 september 1895, roorziet niet op
welke plaats ran de roor.?ien·ing de aan.
dniding ran fle geschonclen ~vetten
moet voorkomen en maakt geen onrlerscheicl tussen het « mirlrlel >> en de
« ontwU,;lceling )), vennits (lergeli:ili onclerscheicl vreemcl is aan de rechtsple-
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uinu van 'l:erbreiC'ing in zalren van direete belastinuen (1,'.

grond nm niet-ontvankelijklleid
i nietDatkande aangenomen
worden;
Over llet micldel :

(BELGISCHE

STAAT, MINISTER
T. CHARLE.)

YAN

FINANCIEN,

ARUEST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 december 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste micldel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97 en 112 van
ue Gromlwet, G5 tot 67 van de.bij het besluit van de Reg·ent van 15 januari 1948
samengeschakelde wetten lletreffencle de
inkomstenllelastingen en 19 van de wet
van 16 october 19!5 tot invoering; van een
extra bdasting op de in oorlogstijcl bellaalde e:s:ceptionele inkomsten, winsten en
baten, doorclat het hof van beroep zich
niet onbevoeg·ll heeft Yerklaanl om het
vraagpunt te omlerzoekeu van de belastbaarlleicl in lle extrnbl'lasting cUe voor de
eerstc maal in cle besluiten van de betrokken belastingplichtige werd opgeworpen, clan wanneer het zijn onllevoegclheid van amlltswege moest opwerpen, gezien lleze lrwestie niet in de wettelijke
vorm en termijnen bij het hof aanhangig
werd gemaakt :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerder hieruit afgeleid dat
het middel, waarbij aangevoerd wordt
llat de kwestie rler belastbaarheill in de
cxtrabelasting niet in de wettelijke vorm
en termijnen bij het hof van beroep aanhangig gemaakt wenl, in gebreke blijft
de schending in te roe11en van cle wetsbepalingen, cUe deze vorm en termijnen
lJepaien, te weten <le artikelen 7 en 8 van
de wet van G september 18!J.3, vervangen
door artikel 1 van cle wet vtm 23 juli
11153 :
Overwegende dat, in strijcl met de aanvoering ·van de grond van niet-ontvankelijkheid, gezegcle artikelen in de voorziening vermeld zijn;
Dat artikel 1"1 van cle wet van 6 september 1895, vervangen door artikel 1 van de
wet van 23 juli 1!!53, niet bepaalt waar de
aancluiding van de geschonclen wetten in
de voorziening client te worden vermelcl
en clat het geen onc1erscheic1 maakt tussen
het « mitldel ll en de << ontwikkeling ll,
welk onclerscheicl vree1ml is aan de rechts]Jleging van verbreking in zake directe
belastingep.;
(1) Raadpl. verbr., 27 februari en 29 mei 1951
(AI'I'. T'erb1·., 1951, blz. 361 en 566), alsook de
nota 1 in Bull. en PAsrc., 1951, I, 658; 21 october 1952 (An·. rerbr., 1953, blz. 77) en voorgaand arrest.

Oyerwegencle clat uit cle bewooruingen
van de na een mmslag van ambtswege
bij de clirecteur cler clirecte belastingen
cloor verweercler ingediencle reclamatie
blijkt clat verweercler daar llij reeds de
hoeclanigheid van belastingplichtige in de
e:s:trabelasting in zijnen hoofde betwistte,
cloor namelijlc te ontkennen « oorlogsinkomsten >l behaald of yerkregen te hellben;
,
Dat het miclclel feitelijke grondslag
mist;
.Over llet tweede middel, afgeleid uit de
scllenclig van de artikelen 97 en 112 van
de Gronclwet, 1, 2, paragrafen 1 tot 6,
11, paragraaf 1, 16, 17 en 19 van de wet
van 16 october 1945 tot invoering van een
extrabelasting op de in oorlogstij{l behaalcle exceptionele inkomsten, winsten en
baten, 1319 tot 1322 en 1350 tot 1353 van
het Burgerlijk Wetboek, 55 en 56 van de
bij het beslnit van de Regent van 15 jannari 1!!48 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenllclastingen, door<lat het bestreclen arrest beslist dat de aclrninistratie llet llewijs niet heeft gelevenl
dat aanlegger in de e:s:trabelasting belastllare inkomsten, winsten of baten heeft
behaald of verlcregen, noch clat hij aan
deze belastirig omlerllevig zou zijn, clan
'.vanneer uit de stukken van llet fiscaal
clossier, cltit aan het llof van beroep onderworven werd, blijkt clat <lit bewijs
geleyerd werd :
Overwegende dat, alhoewel het op de
artikelen 1319 en volgemle van llet Burgerlijk Wetboek betreffende het schriftelijk bewijs steunt, het midclel evenwel ue
geschriften, waarvan bet geloof zou miskend zijn, niet aanduiclt;
Dnt het micldel niet ontvankelijk is;
Om clie reclenen, verwerpt de voorzienilig ; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
31 januari 1956. - 2" kamer. - Voomitter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slagrteve1·, H. Huybrechts.
GelijlcMti<lende
concl1tsie,

H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - PleiteTS, HH. Van I~eynseele
en Van Ryn.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
AI<'STAND, I'AAHDING.

BURGERLIJKE ZAKEN. -

AAN-

In lwruerlifke zaken, llec1·eteert het hot
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de atstand van de regelmatig ingestelde
en aanvaarde voorziening (1).
(N. V. JOURNAL El' IMPRIMERIE CC LA MEUSE ll,
T. N. V. CC AGENCE HAVAS BELGE ll.)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 29 april 1954 gewezen door bet
Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat bij akte van 7 maart
1955 ondertekend door :M:er Van Ryn, advoc;at bij bet Hof van verbreking, krachtens een bijzondere volmacht en op
8 maart 1955 ter griffie van llet bof nedergelegd, aanlegster verklaard lleeft afstand
te doen van haar voorziening;
Overwegende dat Mer Simont, advocaat
bij bet Hof van verbreking, llouder van
een bijzondere volmacbt te dien einde, namens verweerster verklaard beeft die afstand te aanvaarden;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening; veroordeelt aanlegster
tot de kosten.
2 februari 1956. - 1e ka111er. - Voor.e·Uter H. Wouters, eerste voorzitter. Ve;·slctggeve1·, H. Daubresse. Gel-ijkhtidende conclttsie, H. Roger .Janssens de

Bistboven, eerste advocaat-generaal.
Pleite1·s, HH. Van Ryn en Simont.
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CONGO.

-

EnFPACHl'.

0VERDRACH'l' INGESCHR!cVEN OP HET OORSPRONKELIJK BlcWIJSSCHRIF'l' VAN REGISl'RATIE. 0NAANTAS'l'BAAR RECH1' INDIEN HET
NlE'l' MEER ONI'ERLE'l' IN HOOI>'DE VAN DE ''E!lKRIJGER RUST.

Krachtens de bepalingen pan het Oongolees Bztrgel'lijJ;; TVetboek, wanneer de
ovenkacll t van een recht van erfpacht
op het bewijsschrift van regist-ratie van
de oorspmnkeUjlce vergunning van erfpacht ingeschreven werd, is rlit recht,
indien het niet meer onverlet in hoofde
van de verlcrijger r·nst, vdj van alle
1t-it de ooue1·eenlcomst ontstane oo1·zalcen
van nietigheid ot ant binding (2). (Con-

golees Burgerlijk Wetboek, boek II,
(1)
1926,
(A1'r.
1955

(BUISSERET, T. VAN DIEREN.)
ARREST.

ARREST.

le

titel III, art. 36, 37, 44 en 49; titel IV,
art. 74 en 75.)

Verbr. 10 december 1925 (Bull. en PAsrc.,
I, lOfJ); verge!. verbr., 10 juni 1955
Verb1·., 1955, biz. 831; Bull. en PASIC.,
I
1104), arrest gewezen in eeu zaak
waa~·in 'de afstand, niet betekend zijnde geweest door de verwerende partij niet aanvaar'd
was geweest.

HET HOF; - Gelet op llet bestreden
arrest, op 6 october 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Leopoldstad;
Over bet eerste middel, afgeleid nit de
schending van de m·tikelen 1, 36 tot 38,
44, 49, 62, 66, 71, 74 en 75 van !1et tweede
boek van bet Congolees Burgerlijk Wetboek, alsmecle van artikel 20, lid 3, van
de wet van 18 october 1908 op llet beheer
van Belgisch Congo, doorclat, uoor verweerder verzocbt ten voordele van laatstgenoemde bet contract te ontbinden waarbij deze op 4 juli 1946 aan aanlegger de
rechten van erfpacllt overgedragen bee:l't
welke hem zelf op 5 december 1933 door de
Kolonie op een domeingrond afgestaan
werclen, dienvolgens aanlegger te veroordelen om clie rechten ten overstaan van de
bewaarcler der grondbrieven op verweercler over te dragen en te beslissen dat,
mocllt hij in gebreke blijven dit te doen,
!let arrest als akte van overdracht zou gelden, en ofsclloon, naar bet vereiste van
artikel 74 van het tweecle boek van bet
Congolees Burgerlijk vVetboek, de oorspronkelijke afstand bet voorwerp van
een op 11 december 1933 afgeleverd inboeldngsbewijs was geweest, en ofsclloon de
overdracbt, op aanlegger, van het afgestaan recht op 17 jtmi 1948, door de inscllrijving ervan op de keerzijde van voormeld inboekingsbewijs, geschied was, het
llof van beroep, llij het llestreden arrest
deze eis toegewezen en de wederafstand
aan verweerder in het registratieboek der
grondbrieven te Stanleystad gelast lleeft;
dan wanneer bet ·recbt van erfpacbt dat
verkregen wordt door een op llet inboekingsbewijs van die erfpacllt ingeschren•n
overgang niet kan aangevallen worden,
en dan wanneer een wederafstancl ervan
niet kan worden gelast ingeval, zoals ter
zake was vastgesteld, cla t recll t tengevolge van een llypothecaire inscllrijving
ten bate van een clerde niet meer onverlet
is zelfs al ware de eis tot ontbinding op
aftloende gronden gestaafd; dat bijgevolg,
die gronden in zodanig ge>al niet tot een
zakelijke vordering tot wederafstand kunnen leiden :
Overwegende dat blijkens de vermel(2) P. J E"TGEN, « De I' acquisition et de Ia
transmission des 'droits reels immobiliers ,,
J ouTn. des trib. d' out1·e-mer, 1954, 144; Belmopt· verslag van de Koloniale Raad, .1919,
blz. 609.
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op een domeingroml welk9 hem door de
Kolonie afgestaan werd en op 11 december 1933 werd ingeboekt, bij overeenkomst
van 4 juli 1946 <lit recht aan aanlegg·er
overgeclragen heeft; llat cleze overclracht
op 17 juni 1948 op llet oorspronkelijk inhoekingsbewijs ingeschreven wercl;
Overwegende clat verweerclers vorclering
strekte tot ontbincling, ten na<lele van aanlegger, van het contract van 4 juli 1946 en
tot weclerafstaml van het recht van erfpacht;
Dat aanlegger, v66r llet hof van beroep,
een grond van niet-ontvankelijkheid opwierp, afgeleid uit het feit clat zijn verkrijging niet kon aangevallen worden;
Dat het bestreclen arrest clit verweer
verwerpt om de reclen clat de bepalingen
van de wetgeving cler Kolonie tot bescherming van het onroerencl eigenclomsrecht,
en onder meer artikel 44 van boek II van
het Burgerlijk Wetboek van Belgisch
Congo, niet toepasselijk zijn op het recht
van erfpacht dat door eigen regelen beheerst wordt;
Overwegende dat uit cle voorbereiclende
werkzaamheden van het decreet van 6 fehruari 1920, waarbij een nieuwe titel toegevoegd werd aan het boek van het Burgerlijk Wetboek g·etiteld <<De goederen
en de verschillencle wijzigingen van de
eigendom )), blijkt clat de bepalingen van
clat decreet, waarbij cle voorwaarden tot
verkrijging en overclracht van ll.et recllt
van onroerende eigendom geregeld zijn,
toepasselijk zijn op de splitsingen van het
eigemlomsrecht, en omler meer op het zakelijk recht van erfpacht;
Overwegende dat uit de termen van
artikel 37, lid 2, van boek II van het Burgerlijk Wetboek (decreet van 6 februari
1920) blijkt clat het bestaan van cle zakelijke lasten welke het onroerencl eigendom
bezwaren, evenals het recht van eigendom
zelfs, van de inschrijving ervun op het
inboekingsbewijs afhangt;
Overwegencle dat de becloeling van de
wetgever aan het recht van erfpacht dezelfde bescherming als aan het recht van
onroerencle eigemlom te verzekeren blijkt
uit lid 2 van artikel 74 van titel II van het
Burgerlijk W etboek, naar luicl waarvan
elke erfpachtsovergang op een domeingrond onderworpen is aan lle regel die
bij artikel 37 voor llet bestaan van de
overgangen van het recht van onroerende
eig·emlom gestelcl is;
Overwegende clat nit deze beschouwingen blijkt dat artikel 44 van boek II van
het Burgerlijk W etboek, luidend clat het
eigenclomsrecht, zoals het in het bewijsscllrift van registratie is vastgestelcl, onaantastbaar is, op de erfpacht van toepassing is; dat bijgevolg het regelmatig ingeschreven recht van erfpacht vrij is van

alle oorzaken van nietigheicl of ontbincling
gesproten uit cle overeenkomst krachtens
welke het wercl ingeschreven, behouclens
het ten deze vreemde geval clat clit. recht
nog onverlet in hoofcle van de verkrijger
rust (artikel 49 van boek II) ;
Overwegende dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden ,
arrest; beveelt clat melding van onclerhavig arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroorcleelt
verweercler tot de kosten; verwijst de
zaak naar h~t Hof van beroep te Elizabethstad.
2 februari 1956. - 1" k.amer. - Voo1·zitter, H. Wouters, eerste voorzitter.· ~
Ve1·slnggever, H. Bareel.- GeUjlcluidende
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal. - Ple-ite·r, H. Demeur.
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INK0il1STENBELASTINGEJN.

ElX'l'RABELASTlNG. UITZONDERLIJK DEEL
VAN DE INKOMS'l'EN AAN DE EXTRABELASTING
ONDERWORPEN. AFTREK VAN DE WINS'fEN
YAN RET REFERENTIETIJDPERK VAN HE'f GEHEEL VAN DE BELAS'l'IlARE INKOMS'l'EN.

2°

INKOMSTEJNBELASTINGEJN.
EJXTRABELASTING. AFTREK VAN 6.000 FR.
PEB JAAB VOOR ELK KIND TEN LASTE. ,-- AFTBEK DIE DE AF'fREK VAN 5.000 FRANK PER
~IAAND BEDRIJVIGHEID AANYUL'l'.

3°

INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN.

ElXTRABELASTING. FOR~'AITAIRE MINIMA
A~'TREKKEN VOORZIEN BIJ PARAGRAAF 6 VAN
AR'l'IKEL 5 VAN DE WET VAN 16 OCTOilER 1945.
VOORWAARDE : UITOEFENING VAN EEN BEDRIJFSAC'fiYITEI'f GEDURENDE HET BESCHOUWD
TIJDPERK.

1 o Om het 7t-itzonderlij lc deel van de be leomen baten, clie aan de extrabelasting
on(le·rw01·pen zijn te bepalen, moet men,
van het .Qeheel der belastbare inlcomsten, de winsten van het re[e1·entietijcl·
perT.; aft1"elclcen (1). (Wet van 16 october

1945, art. 4.)
2° Uit het gebntilcen van het woord « daa1·enboven )) in het tweede Ud van para-

rtnwt 6 van artilcel 5 van de wet va.n
16 octobe1· 1945, volgt dat de tweede
Ct[trelv - die voor ellc kind ten laste een aanvnlling is van de ee1·ste en enkel
mag plaats hebben wanneer cle toepas-

(1) Raadpl. verbr., 29 juni 1954 (Arr. T' erbr.,
1954, blz. 710; Bull. en PASIC., 1954, I, 943)
en 17 mei 1955 (A1·r. T' e>'b1·., 1955, blz. 776;
B1tll. en PASIC., 1955, I, 1021).

-441sinyscoorwaarden van rle.:::e laatste vervuld zijn, al was het slechts voor een.
of rneer maandeli.jlcse periodes (1).
3° De bij artilcel 5 vwn de wet van 16 october 1945 voorziene for·faita·ire rninima
aftreklcen zowel die van 5.000 fmnlc
per maand bedrijvigheid voor-geschreven door llet eerste lid van pamgraaf 6
-van rlit artilcel als die van 6.000 frank
pm· jaar voor elk lc·ind ten laste wellce
door het tweede lid van zelfde paragraaf
voorz·ien wonlen, zijn slechts toegelaten
IJOO·r zoveel de belastingsch~tldige, uedu·rende het bf!scho·uwd tijdpe·rlu, ee·n }Jedrijfsactivlteit u itgeoefend heett (2).
(Nih.IS-DEKEYSEH, '1'. BELGlSCHE STAAT,
MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.)
ARRES'l',

sen de jaren van inactiviteit\ en de jaren
van activiteit die de belastbare inkomsten
opgeleverd hebhen, dan wmmeer artikel 5,
paragraaf 7, hetwelk enkel de in artikel2,
paragraaf 5, aangeduide verhogingen van
de in artikel 5, paragraaf 6, omschreven
vrijstellingen uitsluit, het voordeel van
die vrijstellingen integencleel uitdrukkelijk tot alle in artikel 2, paragraaf 1, o]Jgesomde inkomsten zomler de minste beperking, - cUt wil zeggen dus tot de in
IettC?r t van die !Jepaling anngeduide inkomsten - uitbreidt om 't eyen of zij a l
dan niet v66r 31 mei 1946 aangegeven werden, dan wanneer, hoewel de vrijstelling
van kincleren ten laste enkel naar mate
van de jaren activiteit van de belastingschuldige kon berekend worden, het ter
zake vaststond dat aanlegger gedurende
de vijf jaren van het belastbaar tijdperk
bedrijfsinkomsten behaald had, zodat hij,
behalve ingeval het accres uit door een
onbekende persoon geclane schenkingen of
legaten voortvloeide, het bij artikel 5, paragraaf 6, lid 2, vastgestelcl niet belastbaar minimum van de gemaakte winsten
mocht aftrekken :

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 mei 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schepding van de artikelen 4, paragraaf 1,
5, paragrafen 6 en 7, van de wet van 16 october 1245, en 1 van de wet van 30 mei
1949, doordat het l1estreden arrest in zake
extrabelasting op de in artikel 2, paragraaf 1, litt. f, van de wet van 16 october 1945 aangeduide en regelmatig in de
aangifte in die belasting vermelde winsten, inkomsten en baten beslist dat er
geen grond is tot vrijstelling van het bi.i
.artikel 5, paragraaf 6, lid 2, van dezelfde
wet bepaald, niet belastbaar minimum,
nainelijk een som gelijk aan 6.000 frank
per jaar van het belastbaar tijclperk voor
elk kind ten laste van de belastingsclmldige op 1 januari van elk jaar van dit
tijdperk, clan wanneer artikel 4, paragraaf 1, voorschrijft enkel het deel van
fie gezamenlijke belastbare inkomsten hetwelk onder meer het in artikel 5, paragraaf 6, lid 2, van de wet aangeduid bedrug overschrijdt, als exceptionele winst
te beschouwen, dan wanneer artikel 5, paragraaf 6, lid 2, geen onderscheicl maakt
naar gelang van de aard der winsten
waarvoor het vrijstelling voorschrijft,
doch enkel naar mate van het aantal kin<leren ten laste van de belastingschuldige
op 1 januari van elk jaar van het belastbaar tijclperk een niet 11elastbaar minimum bepaalt zonder te onderscheiden tus-

bepaalt, tot doel gehad heeft de inkomsten, winsten en baten te !Jelasten waarvan het karakter « exceptioneel ll is;
Dat, om het exceptioneel dee! der bekomen baten te bepalen, de winsten van
het referentietijdpC?rk overeenkomstig artikel 4 van de wet van de winsten van
bet geheel der !Jelastbare inkomsten moeten afgetrokken worden, en dat aileen het
excedent aan de extrabelasting onderworpen is;
Overwegende echter clat de wetgever in
artikel 5 een stelsel voor een forfaitaire
minimum-aftrek ingevoercl heeft;
Dat de aftrekken evenwel, zowel <1e bi.i
lid 1 van paragraaf 6 voorgeschreven aftrek van 5.000 frank per maand activiteit
als de in lid 2 van dezelfcle paragraaf
omschreven aftrek nm 6.000 frank per
jaar voor elk kind ten laste, slechts toegestaan worden in zover de !Jelastingschulc1ige gedurende het beschouwd tijdperk een bedrijfsactivitC?it uitgeoefencl
Iweft;
Dat beide !eden van paragraaf 6 een
geheel vormen, waarbij het tweede lid
bepaalt dat << daarenboven ll in de daarin
omschreven omstandigheden voor de na-

(1) Het slelsel van aftrek van een forfaiiaire
som per jaar en per kind ten laste evenmin als
het feit dergelijke aftrek « daarenboven », weze
hoven een andere aftrek, in te voeren zijn
eigen aan de wet van 16 october 1945. Zo beschikte de wet van 3 maart 1919, tot invoering
van een Speciale en extrabe]asting op de 001'-

logswinsten, in haar artikel 12, paragraaf 1,
lid 2 : er wordt daaren hoven 500 frank per
jaar afgetrokken voor ·elk kind van minder
dan een en twintig jaar ten laste van de belanghebbende.
(2), Zie de nota 3, ondertekend W. G., onder
dit arrest in Bull. en PASrc., 1956, I, 565.

Overwegende clat de wet van 16 october
1945, zoals artikel 1 van de wet het nacler
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wordt afgetrokken ;
·
Dat het gebruiken van het woonl
« d::tarenboven )) inslnit dat deze tweede
aftrek een aanvnlling· is van de eerste en'
enkel mag plaats hel>llen wanneer cle
voorwnarden voor toep::tssing van cle eerste ware het slechts yoor een of meer
maandelijkse peri odes verenigd zijn;
Overwegencle dat llet bestreden arrest
vaststelt dat aanlegger in ziju aangifte
de som van 250.000 frank, waarvan hij de
herkomst niet kon bewijzen, aangeduicl
heeft onder de rubriek : « winsten voortkomencl van verrichtingen inzake spel )),
zodat zij aan de belasting op de beclrijfsinkomsten onttrokken wenl;
Dat cle van verrichtingen inzake spel
voortkomencle lmten niet onder het !JegTip
nm lleclrijfsactiviteit knnnen vallen;
Dat llet micldel naar recht faalt;
Over het tweede midclel, afg·eleicl nit de
Rchencling van de artikelen 97 en 110 van
tle Grondwet, en 5, paragraaf 6, van de
wet van 16 october 1945, doordat het bestreclen arrest aanleggers conclusies verwerpt welke ertoe strekten aan de verrichtingen inzake spel het karakter van << activiteit )) overeenkomstig artikel 5, paragraaf 6, van <le wet van 16 october 1945
te cloen toekennen, zonder die conclusies
te behandelen of door ze te behandelen
door de enkele, wettelijk onvoldoencle reden clat cc almaakte het spel een activiteit
nit, het onzedelijk zou wezen daaraan het
karakter van bedrijfsactivitelt toe te kennen>):

Bersaques. GeUjkMf.'idende concl~ts'ie,
H. Ganshof van (ler Meersch, advocaatgeneraal. - PleUers, HH. Gothot (van de
Balie van beroep te Luik) en Van Leynseele.

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na beslist te hebben clat tot het verlenen
van de in lid 2, van paragraaf 6 van artikel 5 van de wet van 16 october 1945
omschreven aftrek, vereist is dat de belastingschuldig·e een bedrijfsactiviteit gehad heeft, weigert het spel als een activiteit aan te zien;
Dat het aldus impliciet doch dnide1ijk
aanleggers stelling behandeld heeft;
Dat het eerste onderdeel van het middel
in feite niet opgaat;
Over het tweede ondercleel :
Overwegencle clat het arrest eraan toevoegt clat, al maakte het spel een activiteit nit, het immoreel zou wezen claaraan
het karakter van een << beclrijfsactiviteit ))
toe te kennen;
Dat cleze reden overtollig is;
Dat het tweecle onderdeel van het middel niet ont,·ankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

1 D UU het teit dat de belast-ingpUchtitJe,

3 februari 1956. - 1e kamer. - Voo·rdfter, H. de Clippele, raaclsheer waarnemenll voorzitter. - llerslaggever, H. De
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INK01VISTENBELASTINGEN.
NAZICH'l' EN YETIRETERING YAN DE AANGIFTE.
0'IS'l'ANDIGHEDEN WAARUIT KAN A~'GELEID
\YORDEN DA'l' IiET VERBETEP.INGSBERI0HT DE
DELAS'l'IKGPLICHTIGE MEER DAN TWINTIG DAGEN V60R IIET OPZENDEN VAN ZI,JN AN'l'WOOHD
DEREIK'l' HEEF'l'.

2D

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAU VAN AMTITSWEGE. AANSLAG DIE
YOOR DE BEL-\S'l'lNGPLICH'l'IGE DE Vl~RPLICH
TING MEDEBRENGT., BIJ ON'fSTENTENIS
WILLEKEURIGE AANSLAGJ RET BEWIJS

RET JUISTE BEDllAG VAN
I:\K 0 :l1:S'l'EN TE LE VE RE"\.

3D

ZIJN

VAN
VAN

TIELASTBARE

INKOMSTENBELASTING EN.
BUI'l'ENGEWONE AANBLAG1'ERMI,Ji\'EN. TERMIJNEN GESCHORST DOOR DE BESLUITWET VAN
17 DECE,IBEll 1.912. -- TERJ\UJNEN TOT 31 DECEMBER 1\!54 VEllLENGD DOOR DE WET VAN
30 .JULI 1.9-!7.

~

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMB1'SWEGE. BELASTINGEN
VERDRIEDURBELD. VOORWAARDEN WAARIN
DIE BELAS'l'INGSVERHOGINGEN NIET VERSCHULDIGD KUNNEN ZIJN.

in zijn antwoo1·d op het ver7Jeterings7Je1'·icht, geen p·rotest aangetelcend heett
tegen de dagtelcening e1· van en geen
melding van enige vertraging 'in cle ontvangst 'lian cUt bericht gemaalct heeft,
kan de 1·echte1· ove1· de grand afleirlen
clat gezegd bericht de belast·ingschnldigc
meer dan twintig clar1en q;66r het opzenclen van zijn antwoonl bere-ilct heeft.

(Samengeordencle wetten, art. 55, par. 1,
al. 5 en 6, en art. 56, al. 1.)
2D B'ij ontstentenis van ~villekeurige aanslag, behoort het de lc,rachtens artikel. 56
van de sarnenge-ordende wetten van
ctrnbtswege aangeslagen belastingschuldige toe het bewijs van het juiste bedntg q;an zijn belastbare inlcornsten te
leveTen (1).
3D il'rtih:el 1 van de wet van 30 Iuli 1.9.F
heett de b·ij a.1·tilcel 7.q van de sarnenge01'dende wetten voo,rziene 1J1titengewone
aanslagterrnijnen, clie aoor rle besl'llitwet
van 17 clecember 19.12 gescho·rst waren
(1) Raadpl. verbr., 7 en 14 december 1954
(1i1'1·. Ferb1·., 1955, blz. 272; Bull. en

1955, I, 336 en 378).

PASIC.,

-443geweest, tot 31 rlecemlier 1961 rerlengd (1).
4° Opdat de belastingen, op het deel van
cle niet aangegeven inlwmsten, in geval
van aanslag van amlitswege, niet .<:o!rden
Jcu.nnen verdriedu.blJelrl wo1·den, rnoeten
de liij artilcel 71 van rle samengeordende
wetten voorziene b1titengewone termijnen verstl"e,.;en zijn (2). (Samengeor-

dende wetten, art. 56 en 57; wet van
16 october 1945, art. 7 en 19.)
(BAUDAR'l', '1'. BELGIIlCITE R'l'AA'l',
Mll\IS'l'ER \'All' Flli'ANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 juli 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 56. van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest beslist
J1eeft dat de termijn van twintig dagen,
welke bij artikel 55 van de samengeschakelde wetten aan de belastingschuldige is
verleend om zijn opmerkingen op het verbeteringsbericht van de administratie te
doen gelden, verstreken was, toen aanlegger bewuste opmerkingen opzond, en dat
verweerder dienvolgens ue aanslag van
ambtswege kon vestigen, dan wanneer het
niet bewezen is dat aanlegger voormeld
bericht op de door het arrest aangenomen
datum zou ontvangen hellben :
Over'wegende dat het bestreden arrest
erop wijst dat aanlegger in zijn antwoord
op het bericht van wijziging geen protest
aangetekend he eft tegen de d agtekening
claarvan - 1.8 maart 1948 - en dat hij
geen melding gemaakt heeft van enige
, vertraging in de ontvangst van dat bericht ·
Dat de rechter over de grond nit die
feitelijke vaststellingen mitsclien souverein heeft knnnen afieiden dat voor·meld
(1) Over de schorsing van de buitengewone
aanslagtermijnen door de besluitwet van 17 december 1942, raadpl., onder meer, verbr.,
21 juni en 12 juli 1955 (A1·r. ferbr., 1955,
biz. 930; Bull. en PASIC., 1955, I, 1143 en 1238)
Over de vraag dat de besluitwet van 17 december 1942 de termijnen voorzien door de besluitwet van 17 december 1942· geschorst doch
niet verlengd heeft, raadpl., onder meer,
verbr., 23 februari, 19 april en 24 mei 1955
(,Jn·. Ve1·br., 1955, biz. 535, 689 en 799; Bull.
en PAsrc., 1955, I, 692, 897 en 1054) al~ook
25 october 1955 (Bull. en PAsrc., 1956, I, 172).
Over de verlenging van de buitengewone
a ansi agtermijnen door artikel 1 van de wet

bericllt aanlegger meer dan twintig dagen
v66r het opzemlen van zijn antwoord llereikt had;
Dat het micldel niet gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit d~~
schending van de artikelen 97 en 1.12 vmi
de Grondwet, 2 van de wet van 16 octol.Jer 1945, doordat, terwijl voormeld artikel 2 aan ue aan de extrabelasting onderhavige persoon toestaat het bij artikel 2,
paragraaf 3, van voormeltle wet ing(•voerd vermoeden op grond van alle om
het e1·en welke bewijsmiddelen in rechtc~
en in feite te niet te doen, het bestreden
arrest de door aanlegger tot !Jestri.icling
van dat vermoeclen voorgebrachte bewijsdementE'n lmitt"n lJE'scllonwing gelatt•n
heeft :
Overwegende da:t aanlegger ambtsllalve
aangeslagen werd :
Dat bijgevolg, vermits geen bewijs van
een willekeurige taxatie bijgebracht is,
het krachtens artikel 56 van de samengeschakelde wetten de llelastingschuldige
toel.Jelwort het l.Jewijs te leveren van
het juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten; dat de rechter over de grond
souverein beslist dat aanlegger clit bewijs
niet l.Jijbrengt;
Dat het midclel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde midclel, afgeleid nit de
scllencling van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, en 7 van de wet van 16 october UJ45, doordat het bestreden arrest
beslist heeft dat de verhogingen van rechten verschuldigd waren, dan wanneer artikel 7 van de wet van 16 october 1945 van
de toepassing ervan afziet wanneer de in
artikel 74 van de sameugeschakelcle wetten bepaalde termijnen verstreken zijn :
Overwegende dat artikel 1 van de wet
van 30 juli 1947 de bij artikel 74 vtm de
samengeschakelde wetten l.Jepaalde termijnen, WE'lke bi.i cle besluitwet van 1.7 december 1942 O]Jgeschorst werden, tot
81 december 1.954 verlengcl heeft;
01;erwegende dat de bi.i artikel 7 van
de wet van 1.6 october 1.945 tot niet toepasvan 30 jLdi 19•17, raadpl. verbr., 7 december
1954 (Hull. en PAsrc., 1955, I, 336) en 19 april
1955 (Arr. T'erbr., 1955, blz. 689; Bull. ·en
PASIC., 1955, I, 897).
(2) Over de vraag dat deze verhogingen van
belastingen een wettelijke verplichting uitmaken, wanneer de doo1· de· wet voorziene voorwaarden vervuld zijn, en niet een !outer vermogen, raadpl. verbr., 8 november 1949, (An·.
Verbr., 1950, biz. 121) en de conclusies van !ret
openbaar ministerie in B'dl. en PAsrc., 1950,
I, 131; 21 februari en 30 mei 1950 (L11r. Fe,·br.,
1950, biz. •!13 en 606); 26 september 1950 (ibid.,
1951, biz 26).
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sing van de verhogingen van rechten vereiste voorwaarde, namelijk de verstrijlcing van de bij voormeld artikel 7J van
tle samengeschakelcle wetten bepaalde
tennijnen, in onclerha vig geval niet vervuld is, zoals uit de vaststellingen van het
bestreclen arrest blijkt;
Dat het midclel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorzie_ning·; veroordeelt ·aanlegger tot de kosten.

1we7>7wuclinrl van llc nclamaut kennis
te nemen.
2° OpllM a1·t·ilcel 28 van cle samengeorllencle wetten wettelijk toeoepcLst weze,
·uolstnnt· het llnt men naa·r soort(fel-ijke
belastingschullli(fen t'envez·en heeft, 't i8
te zeg,'len nanr bdast-in(fschuldigen clie
·in rJeliflcaanU(fe omstanllirtheaen hetzelfcle b·eroep nitoefenen en llie met rle
belastin(flJl'ichti(fe tarnelijlc .veel pnnten
1;an (felijlcheicl vertonen (1).

3 februari 1956. - 1e kamer. - Voo1·zitter, H. cle Clippele, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggevr:w, H. De
Bersaques. Gel!ijlcltdclencle concl1tsie,

3° De overclrachtstame lean n·iet op cle in-

H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Van Leynseele.

le
1°

KAMER. -

3 fehruari 1956

wetten, art. 2S).

INKO:M:S'J'I1JNBELASTINGEN.

BEZWAAHSCHRIF'l'. -

VERPLICHTING TE MO-

'l'IVEHEN. -VERPLICH'riNG DIE DEZE OMVA'l'
DE N0DIGE ELEMEN'l'EN TOT STAVING VAN DE
RECLAMA'fiE 0\:EH 'l'E LEGGEN. GEEN VER-

PLICHTING

VOOR

DE

DIHEC'l'EUR

ZICH

'l'ER

PLAA'l'SE 'l'E BE3E\"I~N Ol\I VAN DE GEGEVENS VAN
DE BOEKHOUDING VAN VERZOEKER KENNIS TE
NEM:EN.

2"

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE BASIS. VERGELIJKlNG l\<IET SOOR'l'GELIJKE BELAS'fiNGSOHULDIGEN. BEGRIP.

3°

ko·msten '!;(Ln ae belast·in[lpl-ichti{le ·in
minde·ri.na {leb·racht 1,oonlen lloch moet
tot 1JetHtUn{l van cle bnttowinst bij ae
nwnkopen yerelwna worclen; en vnlt ctlll·us niet ·in lle ntt-rekba·re bellri:ifsln8ten,
wanneer lle.ze tame evenmin tot wanrcle~·in(f ·van ll~ bruto-w·inst van cle sooTt(felijlce belas~·ingsclHtllligen in acLnme1·7,;in(f
(fenornen we1·ll (2). (Samengeorclende

INKOMSTENBELASTINGEN.

BELAS'l'ING OP DE BEDHIJFSINKOMSTEN.
BEDRin'SLAS'l'EN DIE KUNNEN AFGETHOKKEN
WOHDEN. 0VEHDRACHTSTAXE OP DE AANKOPEN VAN DE BELAS'l'INGPLIOH'l'IGE. TAXE
DIE NIET ALS BEDRI.JFSLAST KAN AFGETROKKEN WORDEN, INDIEN ZIJ NIET VOOR DE RAUING VAN DE BELAS'l'BAHE GHONDSLAG IN AANl\<IERKING GENOMEN WERD TOT WAARDERING
VAN DE NORMALE WINSTEN VAN DE SOOR'l'GELI.JKE BELASTINGSCHULDIGEN,

1° De belast-ingplicht-i(fe cHe een reclltrnat-ie te(fen zijn annslltfl inclient is ve1·1Jl'icht zijn ~·eclam.ntie te rnotiveren en
llienwloens ae elernenten over te le(fgen
cl·ie hii mee-nt tot staving er·unn te k·unnen (/,oen 'fGlllen, zonller llat lle llirecte11T
ller beln.,t'i'n(fen, clie rnet het onllemoelc
rler reclamatie belctst ·is, ve1·plicht weze
zich ter plaatse te be(feven orn van lle
(1) Yer.gel. verbr., 4 januari en 26 april 1955
(An·. re·rbr., 1955, blz. 326 en 711; Bttll. en
PAsrc., 1955, I, 4•17 en 933); 10 januari 1956
(Bttll. €n PASIC., 1956, I, 448).
(2) Over de vraag of de overdrachtstaxe,
in principe, als zodanig, als bedrijfslast van

(SIUON, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FIN ANCIEN,)
AHRES'l'.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 april 1954 gewezen cloor het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste micldel, afgeleid uit de
schending van <le artikelen 55 en 65 van
de samengeschakelcle wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, 97, 110 en 112
van lle Grondwet, doorclat de ingevolge
de door aanlegger ingediende reclamatie
genomen beslissing van de directeur
nietig is, wijl : eerste onderdeel, de met
het onderzoek over de reclamatie belaste
ambtenaar instede van zich ter plaatse te
begeven aan aanlegger een brief gezonden heeft waarbij hij hem verzocht zijn
uocumenten over te leggen; tweede onderdee!, ook de taxerende ambtenaar aanleg.
ger verplichtte hem zijn boeken te brengen, dan wanneer artikel 55 van de samengeschakelde wetten aan clie ambtenaar de verplichting oplegt zich ter plaatse te begeven, naardien inzage van de
schrifturen en rekening·stukken zoncler
verplaatsing moet worden verleen.d en
wijl uit het niet nakomen van deze wetsbepaling voortvloeit clat niet al de elementen van de aangifte zijn kunnen onderzocht wonlen :
O>er het eerste on<lercleel :
Overwegencle clat uit geen wetsbepaling
het bruto-bedrag van de bedrijfsinkomsten kan
afgetrokken worden, raadpl. verbr., 21 december 1953 (An·. Yerb1·., 1954, blz. 274); 26 januari 1954 (ibiil., 1954, biz. 370); 9 november
1954 (ibirl., 1955, blz. H6).

-445blijkt dat de directeur der belastingen,
die de reclamatie van de belastingschuldigen onderzoeken moet, verplicht is zich
ter plaatse te begeven om van de boekhouding 1nn de reclamant kennis te nemen; dat deze de verplichting heeft zijn
reclnmatie met redenen te omkleden en
dienvolgens de elementen over te leggen
wc~lke hij meent tot staving van dez'elve
te km1nen doen geld en;
Dat het eerste onderdeel van het middel naar recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest,
bij het toetsen van de aan het hof van beroep voorgelegde elementen en na vastgesteld te hebben dnt erkend werd dat de
inventaris niet na elk jaar werd opgemaakt, beslist dat daaruit blijkt dat << de
boekingsbescheiden welke verzoeker bezat alsdnn aan de taxerende ambtenaar
moeten voorgelegd zijn >>; dat het insgelijks vaststelt dat de clrie door aanlegger
overgelegde yerkoopboeken eveneens tot
ouderzoek van de zaak aan de taxerende
ambtenaar zijn voorgelegd;
Overwegende dat het feit dat cle boekhoudingsdocumentatie inderdaad voorgelegd werd aan de taxerende ambtenaar
Pn aan het hof van beroep l1etwelk ze onderzocht heeft; het middel bij gebrek aan
l1elang niet ontvankelijk maakt, in zover
het doet gelden dat die boekhouding zonder verplaatsing diende te worden overgclegd;
Dat het tweede onderdeel van het middel niet kan aangenomen worden;
Over .het tweede mid del, afgeleid uit
de schending van de artikelen 25, 26 en 27
van de samengeschakelde wetten, 97 en
110 van de Grondwet, doordat het hof van
beroep niet onderzocht heeft of, zoals
aanlegger het in zijn reclamatie en zijn
beroepschrift deed gelden, de overdrachtstaxe als bedrijfsuitgave van de brutowinst mocht afgetrokken worden, en zich
ertoe beperkt heeft te beslissen dat de
verantwoorde lasten afgetrokken zijn,
aldus het punt in het onzekere latend of
het de overdrachtstaxe beschouwt als een
in onclerhavig geval niet verantwoorde
lledrijfsuitgave of als in beginsel niet onder de af te trekken lasten vallend :
Overwegende dat, waar het erop wijst
\!at, bij de vergelijking van aanleggers inkomsten met de normale winsten Yan
soortgelijke
belastingschulcligen,
artikel 28 oordeelkundig toegevast werd en
dat de overdrachtstaxe niet in mindering
kan gebracht worden, doch voor het bepalen van de bruto-winst bij de aankopen
moet gerekend worden, l1et bestreden arrest terecht en zonder dubbelzinnigheid
beslist dat die taxe niet onder de aftrekllare bedrijfslasten ralt, daar zij even-

min tot waai·dering van de bruto-winst
van de soortgelijke belastingschuldigen in
aanmerklng genomen werd;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 55 van de samengeschakelde wetten, doordat de berichten
van wijziging welke tot de aanslag bij
vergelijking gediend hebben, niet met redenen omkleed zijn, dan wanneer die
wetsbepaling eist dat de redenen van de
.wijziging in de berichten van wijziging
Yermel<l worden :
Overwegende da t deze grief geen steun
vindt in de stukken der aan het hof voorgelegde procedure;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 28 van de samengeschakelde wetten, doordat het bestreden
arrest bevindt da t de administratie geen
rekening gehouden heeft met de elementen van de vergelijking met soortgelijke
belastingsclmldigen, en niet vaststelt da t
die elementen, afgeleid uit de voornaamste punten, zoals de toestand en de belangrijkheid van het bedrijf, oordeelkundig !Jcoord<'eld werden :
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst dat artikel 28 oordeelkundig
toegepast is wanneer uitgegaan wordt
van soortgelijke belastiugschuldigen die
in gelijkaardige omstandigheden hetzelfde
beroep als verzoeker uitoefenen, en die
met hem tamelijk veel punten van gelijkheid vertonen;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
3 februari 1956. '--- 1• kamer. - VooTzitte1', H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter.
VeTslaggeveT,
H. Bayot. GeUjlclnidende conclusie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - PleUe-rs, HH. Marneffe (van
de Balie van beroep te Luik) en Van
Leynseele.
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KAMER. -
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INKOMS'l'ENBELASTINGEN.

EJX'l'RABELASTING. BELASTING DIE OP DE
YASTGESTELDE OF VERMOEDELIJKE INKO$IS'l'EN MOE'l' GE\'ESTIGD WORDEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EJXTRABELASTING. BELASTING DIE KAN GEVESTIGD 'WORDEN OP GHOND VAN ALLE FEI1'ELIJKE YERMOEDENS.

3°

INKOM.STENBELASTINGEN.

EX'l'RABELASTING.

-

WINS'l'EN

GEDURENDE

-446HE'l' LAA'l'S'l'E KWAR'l'AAL \'AN 19-!4 VERWEZENLIJK'l'. - WINS'l'EN DIE KUNNEN GEI'ES'l'IGD
\\'ORDEN OP GROND VAN DE WINS'l'E~ YAN DE
XLCUENTIEN VOORGAANDE IClVAR'l'ALEN.

1° Luidens arUkd 32, parao·raaf 1, vcm

vergelijking van aanleggers winsten met
clie van soortgelijke belastingschnlcligen,
of uit inclicien waarnit een hogere graau
van gegoedheicl dan nit de aangegeven inkomsten hlijkt, overeenkomstig de artikelen 28 en 55 l'illl de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen:

cle sarnengeordende wetten hetwell;;
7M·cwhtens a1·tUcel 19 •uun de wet vwn
16 october 1945 ov de extrabelast-ino tocOverwegende clat naar lnid van artipasseHjJ;; gernaaict wenl wordt oezegcle
belast-i·ng op de vastgestelde of vennoe- kel 32, paragraaf 1, van de samengeschadeUjlce inlcomsten vnn de belnst·ingschul- ·kelde wetten, hetwelk nit kracht van artikel 19 van de wet van 16 october 1945
dige gevestigcl (1).
011 lle extrnhelasting toepasselijk is, de
2o (Jeen enlcele bepnl'ing beperkt de ve1·- belasting op gronc1 van de vastgestelLle of
m.oedens wan1"ijlMt de administ1'atie tot vermoeclclijke ink oms ten gevestigd wordt;
l!etwl.i·nu ·vnn cle rn cle emt!-nbelasti'lllf
Dat geen enkele bepaling de vermoedens
!Jelnst bnre ·in komsten gebnril.; rnag m nwaanan de aclmiuistratie tot bepaling
ken, tot de ·in cle wrtilcelen 28 en 55 van
van clie inlwmsten gebruik mag maken,
de samengeonlenrle wetten 1tUdrulckel.ij7.; beperkt tot de in de artikelen 28 en 55
vom·ziene vennoerlens (2).
van cle sameng·eschakelde wetten uitdruk3o Het gerl·u.rcnde het laatste kwartnal kelijk omschreven vermoedens;
Dat derhalve het bestreden arrest het
•unn 1944 ve·rwe.~·enHj kt becl'rng vnn cle in
bedrag der gedurencle het laatste kwarrle extntbelnsting belnstbare winsten,
J,,wn beprwlrl wo·rrlen op !J1'0ncl vnn de taal van het jnar 19±4 behaalcle winsten
cloor de belnstinoplichtiae yerlurende de · kon hepalen door te stennen op de winsten
ncgenticn voo·ronnnlle li"l.varta/.cn belwal- welkc de helastingschnldige gedurende de
19 voorgaancle kwartalcn behaald had;
de wins ten (3).
Dat het middel uaar recht faalt;

(DE POURCQ,

'1'.

RELGISCHE STAAT,

:MINISTER. VAN FIN~>\NCiitN.)

Om llie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot lie kosten.

ARHEST.

3 fellruari 1956. - 1 6 kamer. - Voorzitte·r, H. de Olippele, raadsheer waarncRET ROlf; - Gelet op het bestrellen mend
voorzitter.
V eTslaggever,
nrrest, op 25 november 1954 gewezen door H. De Bersaqnes. - CJeUjlcl11:iclende conhet Hof van beroep te Brussel;
cl·u.sie, H. Ganshof van der Meersch, adOver het middel, afgeleid uit lle scherr- vocaat-generaal. - Ple'ite1·, H. Van Leynding van de artikelen 97 en 112 van de seele.
Grondwet, 1, paragraaf l, en 17 van ue
wet van 16 october 19!5, 25, 28, 32 en 55
van .de samengeschakelde wetten betreffemle de inkomstenbelastingen, 2 en 6 van
2c KAMER. - 6 februari 1956
de wet van 17 juni 1938 betreffende de
nationale crisisbelasting, 2 en 7 van de ·
sameng·eschakellle beslniten van 16 jnni 1° J\HDDEI_,EN TO'.r VERBREKING.
1941 en 31 jnli 19!3 betreffende <leze heS'l'RAFZAKE'l. - VEROORDELING WEGENS VERDUISTERING VAN MILITAIRE I'OORWEHPEN. lasting, L1oon1at het bestret1en arrest het
bellrag nm de- in cle extrabelasting belastVOORZIENING \'AN DE REKLAAGDE. - J\iiDDEL
bare inkomsten, welke aanlegger gednHIEHUl'l' AFGELEID DAT RET FElT ALS MISrencle het laatste kwartaal van het jaar
RRUIK VAN VERTROUWEN MOEST OMSCHREVEN
19-l± heeft behaalll, vastgestelcl heeft op
WORDEN. STRAF DIE NIETl'EGENS'l'AANDE
grond van het gemiddelde vnn de tijclens
DE AANGEKLAAGDE VERGISSING WETTELI.JK GEde 19 voorgaand·e kwartalen behaalde
HECH'l'I'AARDIGD BLIJF'r. - MIDDEL NIET Oi'l'fYANKELIJI{_.
\Yinst<'n. llan wauneer deze wijze van bevaling van clie winsten onwettelijk is,
2° STRAF. - AFZE'f'flNG VAN OFFICIEH. naarclien deze enkel kunnen blijken uit de
VEROORDELING 'l'O'f EEN CRIMINELE OF CORHECTlONELE STRAF WEGENS VERDUISTERING
OF Dl!C!o'S'l'AL \',\N MlLITAlRE VOORWERPEN OL'
(1) Verbr., 9 october 1951 (.41'1'. T'e1·br., 1952,
WEGEi\,~
MISRRclK VAN VERTROUWEN.
blz. 52).
(2) Verbr., 9 october 1951 (A1'1'. Ver!Jr., 1952,
blz. 52); raadpl. oak verbr., 3 mei 1955 (Bull.
en PAsrc., 1955, I, 956).
(3) Verbr., 6 december 1955 (Bull. en PAsic.,
1V56, I, 340).

VERPLJCIT'i'E AFZE'l"riNG.

3° STRAF. - AFZETTING VAN OFFICIER. VERZACH'l'ENDE OMSTANDIGHEDEN. VERVANGINO VAN DE AFZE'l"l'ING DOOH 'l'UCHTS'l'RAFFEN. - PERKEN.

-4471o Is niet ontnmkelijk de eis tot verbrelcing van een veToonleUng hieTop r;esteund, dat het als verdtt'istering van
mil'itaire 'COorwerpen omschreven feit
(militair Strafwetboek, art. 5±) als rnisIJruilr, van vertrouwen (Strafwetboek,
art. 491) hnd rnoeten ornsclweven worden, dnn wnnnee1· de nUgeS1n'Olcen st,raf
bFnnen de door deze laatste wetsbepc~
ling nlsoolc door artilcel 7 van het militnir Stmfwetboelc bepaalde perlcen blljft
en tlnn wanneeT u,it de venneidingen
van de beslissing n'iet bl-ijlct dat een
verschillende st-rut wn-re toegepast geweest indien de ornschrij1;ing van het
feit verschillend was ,qeweest (1). (Wrtboek vim strafv,, art. 411 en -±H.)
2° In ge,val vnn veroorrleling van een o!Jicie1· wer;ens venluiste1·inr1 oj' cliefstal
van militaiTe voorweTpen of wegens rnisbnlilc van vertrouwen, moet de afzett-ing
bijlcomend bij de c1·irninele oj' correotionele st1·nj' uitgesprolcen worden, zelfs indien deze laatste stra,f sleohts wegens
verzaohtende omstandigherlen toegepast
10onlt (2). (Militair Strafwetb., art. 54

en 7.)
;p TV anneer er vcrzaohtende omstanclir;hedf;n bestaan, wordt de atzetting van
de ojficie1· sleolits clooT tuchtstraffen vervangen, incl,ien zij als hoofclstraf cloch
niet als bijlcomende skar zan moeten
nitgesprolcen worrlen (3) (Militair Strnf-

wetboek, art. 59.)
(MARECHAL EN SCHELBACK.)
ARREST.

HET HOlJ~; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 april 1955 gewezen door het
militair gerechtshof;
A. Aangaande de voorziening van :M:arechal, beklaagde :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 491 van het Strafwetboek, en voor zoveel als nodig van artikel 54 van het militair Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest aanlegger op
grond van artikel 54 van het militair
Strafwetboek veroordeeld heeft, dan wanneer nit de gegevens van het arrest blijkt
<lat de te zijnen laste als bewezen beschouwde feiten onder toepassing van artikel 491 van !let Strafwetboek vielen :
Overwegende dat aanlegger in de be(1) Verbr., 19 februari 1951 (An'. Ve1·br.,
1951, biz. 343).
(2) en (3) Verbr., 19 januari 1953, twee arresten (.41'1'. T'erbr., 1953, biz. 325 en 327)_ en
de nota's 1 en 2 ondei· het eerste arrest.

woordingen van artikel 54 van het militair Strafwethoek 1~en·uigcl wenl om, officier zijnde, penningen of welke voorwerpen ook, die aan militairen of aan de
Staat toebehoorden en waarover hij rekenplichtige was of tHe hem ter bewaring wnren toevertrouwd, bedrieglijk verduisterd te hebben (telastleggingen A, 1 o,
n, b, c, en 2°);
0\·erwPgende llat de bij het bestreden
arrest uitgesproken gevnngenis-, geldboete- en afzettingsstmffen overeenkomstig
tle wet zouden !Jlijven, zelfs ingeval
de ten laste van aanlegger als bewezen
beschouwde feiten, zoals in het midael
hetoogd wor<lt, onder toepassing van artikel 491 van het Strafwetboek vielen;
Overwegende dat nit de vermeldingen
van het arrest niet blijkt dat verschillende straffen zouden zijn uitgesproken
geworden indien !let Militair Gerechtshof
aan de feiten de hun door het middel gegeven omschrijving zou gegeven hebben;
Overwegende dat eruit volgt dat, al
ware het middel gegrond, de beslissing
van het bestreden arrest desniettemin
gerechtvaardigd zou blijven;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
Over !let tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 59 van de wet
van 27 mei 1870, gewijzigd bij artikel 1
van de wet van 24 juli 1923, doordat !let
bestreden arrest, ofschoon aan aanlegger
het voordeel van vei·zachtende omstandigheden toekennend, desondanks op hem de
straf der afzetting toepast :
Overwegende dat lid 4 van artikel 51
van het militair Strafwetboek bepaalt
dat «in aile gevallen », dit wil zeggen
Yoor cle in leden 2 en 3 van hetzelfde artikel omschreYen misdrijven, « zo de schuldige een officier is, hij za-1 worden afgezet ll; dat de aldus in algemene en gebieclende termen opgelegde afzetting als een
bijkomende sunctie bij de in het gewoon
Strafwetboek bepaalde criminele of correctionele strnf uitgesproken wordt;
Overwegende dat de wetgever, zoals nit
de artikelen 24, lid 4, 25, leden 1 en 3,
en 59, laatste lid, van het militair Strafwetboek blijkt, zorg ervoor gedragen
heeft wegens een zelfde strafrechtelijk
feit niet tegelijkertijd een straf en een
tuchtmaatregel op te leggen;
Overwegende dat eruit 'volgt dat de afzetting die, naar luid van artikel 59 van
het militair Strafwetboek door tuchtstraffen moet vervangen worden, de als
hoofdstraf uitgesproken afzetting is;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de substanW~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
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-448B. Aangaancle de voorziening van Schelback, bekluagcle:
Overwegencle clat de substantiEHe of op
straf v·an nietig·heid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die retlenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aunleggers tot de kosten.

6 februari 195(). - 2° kamer. - Voo!·zi.tter, H. Fettweis, voorzitter. - verslct(JfJeve·r, H. Moriame. - Gel-ifl,;lu·irlende conclusie, H. Paul Mahaux, aclvocaat-generaal. - Plciter, H. Van Leynseele.
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VONNISSEN EN ARRliJSTEN. - STRAFZAKEN. - GE'l'UIGEN GEHOORD DOOR DE CORREC'l'IONELE RECH'l'P.ANK. - V AS'rS'l'ELLING
DAT DE GETUIGEN ONDER EED GEHOORD WERDEN. - GEEN VAS'l'S'l'ELLING VAN DE BEWOORDlNUEN VAN DE EEO. -

\'ONNIS. -

NIETIGHEID VAN HET

RIWH'l'ER IN HOGER BEROEP DIE

DEZE GETUIGENISSEN NIET VERWORPEN HEEF'I'.

-

NIETIGHETD VAN HE'l' ARREST.

Wannee·r fle co1·rectionele 1·eclit1Jank ffCtn·iuen onder eecl gehoorcl heett, zonde·r
flat de 1Jewoonlingen wacwin de eed ·werd
fb!gelegd door het vonnis ot·aoor de processen-ve·riJaal vnn cle teTechtzitting
werden vastgestelfZ, zi.in het ronni..~ ran
ae con·ectionele rech tlmnl.: alsou 7,, het
a1Yest van het hot rnn 1Jerocp niet·irJ,
inclien het hot ·van be1·oep z-ich ae nieti.rthe·ia hectt toe(fei!igend, doo·r ae onwetf'i.rJ
at(fenornen [fetui(fenissen ni.et te ve!·we·rpen (1). (Wetboek van strafvordering,

art. 155, 189 en 211.)
(RENSON.)
ARREST.
HE'L' HOF; - Gelet op het bestreden
anest, op 21 mei 1955 gewezen door het
Hof van heroep te Lnik;
Over het enig micldel, afgeleid uit de
schending van de m·tikelen 155, 189 en 211
van het Wetboek van strafvordering, en
97 van de Grouclwet, cloordat het bestreclen arrest de tegen aanlegger ingebrachte
telastlegging·en hewezen verklaard heeft
en hem ui t dien hoofcle tot een maand
gevangenis en· 100 frank geldboete veroordeelcl heeft, zonder cle ter terechtzitting van 18 november 195± door de Correc(1) Verbr., 27 september 1954 (Bu.ll. en PAsrc.,
1955, I, 43).

tionele Rechtbank te Luik ontvangen verklaringen nit de debatten verworpen te
hebben, clan wanneer het proces-verbaal
van die terechtzitting evenwel cle bewoortlingen niet vaststelt waarin de alstoen
gehoorde getuigen cle eed zouclen afgelegd
hehben; dan wanneer eruit volgt dat de
aldns ont,'angen getnigenissen nietig zijn
en het arrest, aangezien het ze niet verworpen heeft, de nietigheid ervan heeft
overgenomen en ze mitsdien ten grandslag van zijn beslissing aangenomen
heeft :
Overwegende dat noch nit de vaststellingen van het proces-verbaal der terechtzitting van 18 november 195!, in
cle loop waarYan zU gehoorcl werden, noch
uit de uitgifte van het beroepen vonnis
hlijkt dat de getuigen Walter Jabon en
Desiree Maes ter terechtzitting en vooraleer te getuigen de eed in de bewoorclingen van de wet zouden afgelegd hcllben;
Dat eruit volgt clat, aangezien de verk laringen van die getnig·en onwettelijk
opg-enonwn werclen, zij nietig zijn;
Overwegende dat nit cle motieven van
het bestreclen arrest blijkt clat het ho.f
van lleroep op tlie getuigenissen gestenml
heeft; dat het mitsclien de nietigheden
m·ergenonwn heeft welke clie getuigenissen aankleven;
Dat het bestreden arrest derhalve de
in het middel aangedui.cle wctsbepalingen
geschonclen heeft;
Overwegencle clat de. verbreking van de
over de puhlieke vorclering gewezen beRlissing, verbreking met zich brengt van
de niet clefinitieve beslissing, gewezen
vver de vonleringen der burgerlijke partijen;
Om die redenen, verllreekt het bestreden arrest; bevcelt dat melding van onclerhavig arrest zal gernaakt woraen op de
kant van de vernietigcle heslissing; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar het ·Hof van lleroep
te Brussel.
6 fellruari 1956. - 2° kamer. - Voo1·z·itte1·, H. Fettweis, voorzitter. - VeTslaggeve·r, H. Giroul. - GeU}Icluiclenrle conclusie, H. raul :i'lfahaux, mlvocaat-generaal. - Pl-eiter, H. Delacroix.
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1° ONVRIJWILLIGEJ VEHWONDINGEN
EN DODING. - VASTS'l'ELLING VAN EEN
ONYOORZICHTIGHEID IN RECHTS'l'REEKS EN
NOODZAKELIJK YERBAND ME'l' LICHAMELIJKE
LE'l'SELS. - VASTSTELLING DIE DE S'l'RAFTIECHTELIJKE VEROORDELING RECHTVAARDIG'l'.
GEBEI:'"RLI.JKE FOC'l' YAN HE'f SLACHTOFl'F.H. Zo:-.DDEH IN\'LOEJJ.

·.~

-4492° VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. DEFINI'fiEVE VEROORDELING OVER DE PUBLIEKE VORDERING EN NIE'l'
DE~'INI1'lE 1'E
Ul'l'SP RAAK 0 1'ER DE BURGERLIJKE VORDERING. VOORZIENING VAN DE
IlEKLAAGDE 'l'EGEN DE EERS'l'E BESLISSING. DOOR DE BURGERLI,JKE PARTIJ NEERGELElDE
MEM:ORIE. n1EM:ORIE ON'l'VANKELI.JIC. KosTEN.

1° Is wettel-ijk [!Creclitvaard'igd de strafrechteli;ike veroonlel-in[!, we{fens ouvri.iwilUge .ve1·wond·ingen, die uesteu.nd is op
de vaststellin.IJ dat de beklaaude een onvoorzichtigheid ·in rechtstreeks en noodzalcel-ijlc verbanrl met lichamelijke letsels beuaan heett, afge:zic·n van een in
oorzali;elijk 'UCrbanrl met het onrJe'l:al gebe·urlijlce fout van hct slaclltoffer (1)
(Strnfwetboel,, art. ·US en 420.)
2° Wanneer cle clefinitief over de pubUelce
vorrZering en provisioneel over de bur{ferlijlce vo1·dering 'l:eroordeelrle belclaa{frle zich tegen rle eerste besHss·ing in verlwelcing ·voor.zien heejt, is de burgerlijlcc pn1·tij ont·vnnkeli:ik om cen memoric ill antwoo1·d on rle 1.:oor.ziening neer
te lerf{!en. (Stilzwijgencle oplossing.)
In geval van verwerpin(J van de voor.zienin(J, rusten de kosten ·van deze memol"ie
OiJ ric bclclaagde.
(TIEN!lY E)l DlENHt DER SCHEEPVAAR'l',
T. LOECKX EN N. V. << L'CRBAINE )).)

AHREST.

HET H01<~; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 mei 1955 gewezen door het
Hof van be1;oep te. Brussel;
Overwegende dat de voorzieningen tot
de straflJ<epalingen nm de lJestreclen beslissing lleperkt zijn;
A. Aangaande de voorziening van
Henry, beklaagcle :
Over het enig midclel, afgeleicl uit de
schencling van de artikelen 418 van het
Burgerlijk Wetboek, 93 van het koninklijk besluit van 15 october 1935, houdencle
llet reglement betreffencle de politie en de
sclleepvaurt op de door de Staat beheerde
hevaarbare waterwegen, en 97 van de
Gronclwet, doordat het bestreden arrest
heslist heeft « dat eerste aanlegger de heni
ten laste gelegcle inbreuk begaan heeft )} ,
zijnde slagen en verwondingen door onvoorzichtigheid aan de genaamde Loeckx
op grond van '' een geheel van overwegingen >> waaroncler de '' verklaring » van
(1) Raadpl. verbr., 26 mei 1952 (Arr. T'e1·b1·.,
1952, biz. 54.1); 2 en 5 maart 1953 (ibid., 1953,
blz. 451 en 457); 18 october 1954 (ibirl., 1955,
biz. 8·~).
Vl:Rllll.,
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Loeckx ,-oornoemd voorkomt, volgens welke hij, toen hij per motorrijwiel op een
jaagweg reed, zijn vaart zou geminderd
hebllen bij het zien van het schitterend
licht yan de door eerste aanlegger bestuurde tractor, waurmede hij tlaclelijk daarna
in hotsing gekomen is, en clat bijgevolg
generlei font in zijn rijwijze te vinclen is,
dan wanneer aanleggE~rs in hun conclusies
betoogcl hadclen dat Loeckx zijn vaart niet
volcloende gemindenl had, dat, inclien hij
door de koplamp van het voertuig van
eerste aanlegger ycrlllind was, hij zijn
\'Hart had dicnen te verminderen en zelfs
had dienen te stoppen, en clat, indien hij
niet verblincl was, hi.i inzonderheid met
zijn eigen koplump de tractor had moeten
zien, dan wanneer het arrest, door op
die conclnsies enkel te antwoorden dat
Loeckx -de hij de vigerende wetgeving
voorgeschreyen snelheicl van 30 km per
uur niet overschreden had en clat hij
'' verklaarde » vertraagd te hebben het
punt in het midden gelaten heeft of het
naar recht heeft willen beslissen clat
Loeckx al dan niet de verplichting had
te Yertragen, ofwel in feite heeft willen
heslissen, hetzij dat bewezen was dat hij
voldoende vertraagcl had, hetzij clat het
hem niet mogelijk geweest was stil te
llomlen of zo nit te wijken dat hij de botsing zou vermeden hebl>en, clan wanneer
deze dubllelzinnigheid in de motivering
van het arrest het hof niet in de mogelijkheid stelt de gronclslag na te gaan
waarop het bestreden arrest gesteund
heeft om Loeckx schuldeloos te hevinden
en, gevolgelijk, te beslissen clat eerste
aanlegg~r de hem ten laste gelegde inbrenk begaan had :
Overwegencle dat aanlegger wegens een
wanbedrijf van onvrijwillige toellrenging
nm lich:unelijke letselen terechtstond;
Overwegencle clat het bestreden arrest
erop wijst '' dat beklaagcle, door zijn
tractor bi.i micldcl Yan een enkel naar voren uitschijnend licht te sei11en, een on~
nwrzichtigheid begaan heeft die in rech(
streeks en noodzakelijk ve1;band met de
botsing staat J), clan wanneer (( hij -voor
de veiligheicl van derclen zorg moest clnlgen door te vermijclen clat zij zijn voertuig, waarYan geheel de linkerkant in de
cluisternis bleef, met enig ander · Inindei·
omvangrijk, en bijgevolg ge~nakkelijkei·
te krnisen tuig zouden verwarren »; ' ··
Overwegemle cla t cleze vaststellingen
Yolstaan tot rechtYaarcliging van de strafrechtelijke veroordeling, welke aileen
bestreclen is en los staat van de vraag
of h<>t ;;lnchto1't'er zelf al of niet een .font
in oorzakelijk verband met het ongeval
begaan heeft;
Overwegencle dat het arrest vervolgens
onrlen:nt>ld of geen onvoorzichtigheid of
nalatigh<.c•id, oorzaak van de verwondin-

.:....::: 450gen, in hoofcle van het slaehtoffer valt te geve1·, H. M:oriame. - GeUjkl1ticlende conontdekken, en dit onderzoek slnit door de c71tsie, H. Paul Mahaux, advocaat-genebevincling << dat generlei font in de rij- raal. - Pleite1·, H. Struye.
·
wijze der burgerlijke partij kan worden
gevonden ll;
Overwegende gewis, dat het arrest besluit met de verklaring « dat bijgevolg
uit dit geheel van beschonwingen volgt
2" KAMER. - 6 februari 1956
dat de eerste rechter te recht beslist heeft
Llat beklaagde de hem ten laste gelegde
inhrcmk begaan heeft ll;
1° VOORZIENING IN VERBREKING.
PERSONEN DIE DE NODIGE HOEDANIGHEID
Overwegende eehter, dat het onderzoek
HEBBEN OM ZICH TE VOORZIEN. STRAFhiervoren en het feit dat elke beschonwing nopens een gebenrlijke verantwoorZAKEN. PLEI'l'BEZORGER DIE VERKLAART
delijkheicl van het slachtoffer in het cleel
ZICH NAMENS EEN VENNOOTSCHAP TE VOORZIEN. VERKLARING VAN VOORZIENING DIE
van het arrest met betrekking tot de
bnrgerlijke vorderingen ontbreekt, dutDE NATUURLIJKE PERSONEN NIET AANDUIDT
clelijk maken dat de gevolgtrekktng welke
DIE DE MACH"f HEEREN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN RECHTE OP TE TREDEN; VoORde rechter in hoger beroep nit bewnst
<< geheel van beschonwingen ll l1eeft wilZIENING NIETTEMIN ONTVANKELIJK.
len afieiden is dat alleen de aan de be- 2° VOORZIENING IN VERBREKING.
klaagde ten laste gelegde inbreuk begaan
VoRM. S'l'RAFZAKEN. VooRziENING
werd;
VAN DE BURGERLIJKE PARCJ.'IJ. VENNOOTDat mitsdien blijkt, enerzijds, dat, in
SCHAP. l'\1EMORIE TER GRIFFIE VAN HET
strijd met de stelling van het middel,
HOF NEERGELEGD. NEERLEGGING DOOR EEN
het bestaan van aanleggers inbreuk Yoor
ADVOCAAT BIJ HET HOF, ZONDER AANDUIDING
de rechter over cle grond geenszins het
VAN DE NATUURLIJKE PERSONEN DIE DE
gevolg is van het feit dat het slachtoffer
MACHT HEBBEN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN
geen font begaan lleeft, en, anderzijds,
RECHTE OP TE TREDEN. J\'[EMORIE ONTVANclat het middel uitslnitend opkomt tegen
KELIJK.
overwegingen van het arrest waarop het
hof van beroep stennt om' te oordelen clat 3° GEWIJSDE. - STRAFZAKEN. - VONNIS
DA'f DE BEKLAAGDE YEROORDEELT, WEGENS AAN
het slachtoffm· geen font begaan heeft;
DE BURGERLIJKE PAR'l'IJ VEROORZAAK'rE ONOverwegencle dat het middel, op een
VRIJWILLIGE VERWONDINGEN. HOGER BEonjniste nitlegging van het bestreden arROEP VAN . DE BEKLAAGDE ALLEEN, BEPERKT
rest gesteund zijnde, van belang ontbloot
TO'r DE BESLISSING OVER DE BURGERLIJKE
en derhalve niet ontvankelijk is;
VORDERING. ~ ARREST DA'r DE VORJJERING
En overwegende dat de snbstantii:He of
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ AFWIJST OM
op straf van nietigheid voorgesehreven
REDEN DAT ER GEEN FOUT TEN LASTE YAN DE
reehtsvormen werden nageleefd en dat
SCHENDING VAN
BEKLAAGDE BEWEZEN IS. de beslissing overeenkomstig de wet is;
HE'f OVER DE PUBLIEKE VORDERING GEB. Aangaamle de voorziening van de
WIJSDE.
« Dienst der seheepvaart ll, burgerlijk
verantwoordelijke partij :
1° Is ontvanlvelijlc de voorziening d·ie in
st·rafznlcen namens een vennootschap
Overwegende dat aanlegger niet blijkt
wm·dt 'ingesteld rloo1· een pleitbe.zo·r.qer
zijn voorziening aan het openbaar minisbij het rechtscolle.oe dat de best·reden
terie betekend te hebben; dat zijn voorziebesliss-ing gewezen heeft, hoewel de vel·ning dienvolgens niet ontvankelijk is;
lclaring van vom·ziening de natuurl{ilce
- En overwegende clat, zo cle voorziening
personen n·iet aancluidt die de macht
zou geslaagd .zijn, .cle verbreking van cle
hebben in rechte namens de vennootbeslissing over de pnblieke vorclering de
schap op te t1·eden (1). (Wetboek van
verbreking van. de niet definitieve beslisstrafvordering, art. 417.)
sing over cle burgerlijke vorderingen met
ziCh zou gebracht hebben; dat de kosten 2° Is ontvankeUjlc de memorie tot stavinr1
van de door de burgerlijke partijeli ingevan cle :voorzieninu -van een vennootcliende memorie derhalve ten laste van
schap, bU1"f!erUjlce pa1·tij acmlegster in
aanleggers moeten blijven;
vel'b1·ekin[J, · clie te1· [JTijjie van het Hot
'Van ve1'o1·eking doo1· de ambtelijlce t1tsOm die redenen, verwerpt de voorzieningen; vero.ordeelt aanleggers tot de kosten, met inbegrip van de kosten van de
(1) Verbr., 1 februari 1954 (Arr. Ve1·b,·.,
door de burgerlijke partijen Jules Loeekx
en de naamloze vennootschap « L'Urbai- 1954, blz. 385; Bttll. en PAsrc., 1954, I, <177).
Raadpl. ook verbr., 7 maart en 14 juli 1955
ne l\ ingediemle me1i10rie.
,6febn1ari 1956.- 2e kamer.- Voorzi.ttel·, H. Fettweis, voorzitter. - Ve1·sla.o-

(Arr. Ferbr., 1955, blz. 575 en 948), alsook. de
nota 1 onder verbr., 2 maart 1953 (ibicl., 1953,
blz. <H7).
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senkomst van een advooaat bij dit hof
wo1·dt neergelegd, hoewel de memo·rie de
nat·u~wUjke personen niet aandttidt die
de maoht hebben namens de vennootsohap op te t1·eden. (Wetb. van strafv.,

art. 425; wet van 20 juni 1953, art. 6,
par. 2.)
3° TVanneer tegen het vonnis, dat de belclaa{;de wegens aan de btwgerlijlce partij veroorzaalcte onV1"ijwUlige slagen
veroo1·deelt, alleen door de belclaagde
hoge1· beroep werd ingesteld en sleohts
wat de besohilclcingen over de b~wgM
lijlce vorde1·ing betreft, sohendt het ar~·est dat de vorde1··ing t'an de burgerlij lee
partij afwijst om reden dat e1· geen tou,t
ten laste van de belclaagde bewezen is,
het gewijsde over de pttblielce vordeTing (1).
(SPAENS EN MAA'l'SCHAPPLJ VAN HE'I' S'l'EDELIJK
YERVOER VAN DE RRUSSELSE 'l'RAMWEGEN, '1'.
WANEUKEN.)
ARREST.

HE'1' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 mei 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over de grand van niet-ontvankelijkheid, door verweerder Waneuken hieruit
nfgeleid dat de door de « Mnatschappij
nm liet stedelijk vervoer van de Brusselse trnmwegen '' als burgerlijke pnrtij ingestelde voorziening, en de tot staving
van die voorziening overgelegde memorie
de natnnrlijke personen niet aanduiden
welke de macht hebben in haar naam de
rechtsvorderingen in te stellen :
Overweg·en<le dat, naar luid van artikel 417 van het vVetboek van strafvordering, de verklaring tot verbreking door
de pleitbezorger van de veroordeelde parti.i kan gedaan worden; dat Mer Evrard,
pleitbezorger bij het Hof van l1eroep te
Brussel, in deze hoedanigheid de voorziening namens de veroordeelde partij
« Maatschappij van het stedelijk vervoer
van de. Brnsselse tramwegen '' ingediend
heeft;
Overwegende dat het nieuw artil!:el 42G
van hetzelfde wetboek bepaalt dat de aanleggers hun memorii~n en stukken rechtstreeks aan de griffie van het Hof van
verbreking kunnen overmaken, maar dat
de burgerlijke partij nochtans een memorie aldaar alleen door de ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij het Hof
(1) Verbr., 10 januari 1955 (Arr. Ve,·b,·.,
1955, biz. 385; Bull. en PASIC., 1955, I, 477).
Raadpl. ook verbr., 3 januari 1955 (A1'1'.
Ve1·b1'., 1955, biz. 313; Bull. en PAsrc., 1955,
I, 429, en de referenties onder de nota 2 aan·
gehaald).
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van verbreking kan indienen; dat de memarie van de burgerlijke partij, de
« Maatschappij van het stedelijk vervoer
van de Brusselse tramwegen ''• ter griffie
van het hof door de ambtelijke tussenkomst van ]\ier Simont, advocaat bij het
Hof van verbreking, ingediend werd;
Overwegende dat, vermits de pleitbe·
zorger en de advocaat bij het Hof van
verbreking die een partij vertegenwoordigen, geacht zijn uit kracht van een regelmatige lastgeving op te treden, dit wil
zeggen, ten <leze, uit kracht van een lastgeving van de organen der aanleggende
vem10otschap, de voorziening van deze
vennootschap wettelijk: ingesteld en hnar
memorie wettelijk ingediend werd;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid
niet kan aangenomen worden;
Over tle voorzieningen van beide aanleggende partijen :
Over het enig middel, afgeleid nit de
schentling van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 3 en 4 van de wet van 17 april
1878, de voorafgaande titel bevattende van
bet Wetboek van reclltspleging in strafzalren, 1350, 1351, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 418 en 420 van het
Strafwetboek, doordat het hof -van beroev
llij het bestreden arrest aan aanleggers
hun lmrgerlijke vorderingen tegen verweerder ontzegd, en hen onder meer tot
de in hager beroep jegens de publieke
parti.i gevallen kosten veroordeeld heeft,
om tle reden dat voormelde verweerder
<i aangezien bij geen fout begaan beeft,
. . . voor de gevolgen van het ongeval niet
verantwoordelijk kan worden gesteld "·
tlan wanneer, lli.i ontstentenis van hetzi,i
1:1am· de bt'klaagde, hetzi.i door het openLmar ministerie ingesteld hager beroep, de
!Jeslissing, waarbij de eerste rechter verweerder strafrechtelijk veroordeelde ter
zake nm, bij gebrek aan vooriiitzicht of
aan voorzorg, on:vrijwillig de oorzaak van
het litigieus ongeval geweest te zijn en
nidus, onder meer aan aanlegger; lichamt'lijke letselen toegebracht te hehben;
er{!a ommes in kracht van gewijsde getretlen was, en dan wanneer, derhalve, IH•t
llof van lleroep, over de burgerlijke vorderingen uitspraak doende, ten hoogste
enkel een mogelijke verdeling van de vernntwoordelijkheicl tnssen verweerder en
de' aanleggende partijen kon gelasten,
znlks mits vast te stellen; - wat de bestreden beslissing niet doet - dat gezegde
partijen door hun eigen font mede de
schade veroorzaakt hebben waarvan lierstel gevorderd was :
Overwf'gende dat verweerder Waneuken
v66r cle correctionele rechtbauk gedagvaard werd ter zake van, bij gebrek aan
vooruitzicht of aan voorzorg, doch zoncler
het inzicht om de. persoon van een ande~·
aan te rnnden, onvrijwillig de oorzaak
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geweest te zijn _van cen ongeval, ondergaan door een spoortrein, en van zulke
aard dat de personen die er zicb in bevonden in gevaar werden gebracbt, met de
omstandigbeid dat nit bet ongeval voor
verscbeidene personen, waaronder aanlegger Spaens, licbamelijke letselen gevolg·d
zijn; ·
Overwegeride dat de recbtbank, na vaststelling dat de telastlegging bewezen was,
tegen verweerder Waneuken een strafrecbtelijke veroordeling velde en, over de
burg·erlijke vorderingen der aanleggende
partijen uitsl)raak doende, voornoemde
verweerder veroordeelde om aan tweede
aanlegster een .definitieve scbadeloosstelling en aan eerste aanlegger een provisionele vergoeding te hetalen en ter bepaling·
Yan de arbeidsonhekwaambeden van
laatstgenoenicle een geneeskunclig onderzoek gelastte;
Overwegencle clat alleen verweerder
W aneuken tegen deze lleslissing in boger
lleroep is gekomen, met verklaring dat bij
zijn beroep tot de burgerlijke bescbikkinG"~'n

ervnn het)2l'kt0;

Overwegencle dat, om aan aanleggers
hun vorclering te ontzeggen en ze tot de
in boger beroep jeg·ens de openbare partij
gevallen kosten en tot de kosten cler burgerlijke vorderingen in beide aanleggen
te veroordelen, het bestreclen arrest enkel
wijst op onderscbeiden feitelijke omstantligheden welke tot de aanrij ding geleid
bebben, om claaruit af te leiden dat verweerder Waneuken, « aangezien bij geen
font begaan heeft ... , niet verantwoortlelijk voor tle gevolgen van het ongeval kan
worden gesteld )) ;
Overwegende dat, bij ontstentenis van
hoger beroep door de beklaagde en llet
openbaar ministerie, de op de pul)lieke
vordering veroordelende beslissing in
kracllt van gewijsde getreden was;
Overwegende dat die veroorcleling noodzakelijk de vaststelling in zicb sloot van
een font in boofde van verweerder en van
het oonmkelijk verband van deze font,
zowel met het door de sl)oortrein onderg·aan ongeval 'als met de cloor aanlegger
Spa ens geleden licbamelijke letselen;
Overwegende dat, waar bet aanleggers
hun burgerlijke vorderingen tegen verweerder Waneuken ontzegt en ze tot de
ko13ten in boger beroep jegens de 1mblieke
vartij veroordeelt, om de reden dat voornoemde . verweerder, vermits bij geen
font begaan heeft, niet verantwoordelijk
voor de gevolgen kan worden gesteld, bet
bestreden arrest het gezag van het ge-·
wijsde clat :van de door de rechtbank over
(1) Raadpl. OunART en PETIT, Code de la cir-

culation •·outiln·e, art. 2,

n'

1 blz. 4;

DrERCKX

nE CASTERLE en CARTON DE TouRNAI, Code de la
route, art. 1, blz. 14; alsook GoLSTEIN en VAN

de publieke vordering gewezen beslissing
uitgaat gescbonden heeft;
Dat bet middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest, bebalve in zo'vcr bet hoger beroepen daarbij ontvangen \verd; beveelt dat
melding van onderbavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de aldus beperkte zaak naar bet Hof van beroep te
Luik; veroordeelt verweerder Waneuken
tot vier vijfde der kosten, terwijl bet
overhlijvende der kosten ten laste van de
Staat zullen lllijven.
6 februari 1956. - 26 kamer. - Voorzitte1', H. Fettweis, voorzitter. - Ver8laaaever, H. Moriame. - Geli.ilcl·uidende eoncln8ie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. - Pleite·rs, HH. Simont en VanRyn.
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6 fehruari 1956
WEGCODE VAN 8 APRIL 1954,
0PENBARE WEG. BEGRIP.

Is een openba1·e weg, naar de zin van artilcel 1 van de W eacode van 8 april1951,
elke weg die voor het openbaar verlceer
te lande open8taat, zel/8 indien de arona
epvan p1·ivate eigendom is (1).
(BRAUN EN LENNERTZ, T. WIPF.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 27 mei 1955 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te ·Verviers;
A. Aangaande de voorziening· van
Braun, beklaagde
I. In zover de voorziening tegen de over
de publieke vordering gewezen beslissing
gericht is :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat de beslissing van bet bestreden vonnis niet regelmatig met reclenen
orpkleed is :
Overwegencle dat aanlegger als grief
tegen het vonnis doet gelden dat bet verklaard beeft dat niet betwist wordt clat
cle. weg welke de lmrgerlijke partij kwam
RoYE, Reules d·u ronlaue, n" 17 en 19; LEs
NO>ELLES, Le Code de la •·oute, n" 29, 30 en
169bis; Em<ENS, Wetget1ing op het wegenve•·keer, n' 19.

-453uitgereden voor het openbaar wegverkeer
opengesteld en voor een openbare dienst
bestemd was, dan wanneer aanlegger bij
regelmatige conclusies deed gelden dat
bewuste weg een privaat eigendom was,
en zodanig blijft zelfs als het publiek het
betreden mag;
Overwegende dat het bestreden vonnis
erop wijst « dat vaststaat en niet betwist
wordt dat de weg welke de burgerlijke
partij kwam uitgereden voor het openbaar verkeer opengesteld en voor een
openbare dienst bestemd is; dat de politie
van die weg tot de gemeentelijke macht
behoort en derhalve onder de regelingen
van het wegverkeer, zo algemene als bijzondere, valt; clat appellant (hier aanlegger) ten onrechte en zonder trouwens
enig begin van bewijs over te leggen, beweert dat de litigieuze weg, niettegenstaande het gebruik en de bestemming ervan, deel uitmaakt van het Drivaat clomein>>;
Overwegende dat het vonnis aldus, door
aanleggers conclusies op een wijze welke
met hun bewoordingen verenigbaar is en
bijgevolg op souvereine wijze uit te leggen, ze passend beantwoord heeft;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 april 1954, doordat het
bestreden vonnis schijnt aan te nemen
dat een zelfs private, maar voor het openbaar wegverkeer gebruikte en voor een
openbare dienst bestemde weg het karakter van openbare weg heeft, dan wanneer
het, ten deze, een aanhorigheid van een
station van de Nationale Maatschappij
van Belgische spoorwegen geldt, en dergelijk privaat eigendom geen karakter van
openbare weg kan hebben :
Overwegende dat, waar zij vaststelde
dat de weg welke de burgerlijke partij
kwam uitgereden en welke met de door
aanlegger gevolgde openbare weg aansluit,
voor het openbaar wegverkeer openstaat
en derhalve voor de openbare dienst be~
stemd is, de correctionele rechtbank wettelijke gronden had om te beslissen dat
voo'rmelde weg een « openbare weg » is,
naar de aan deze bewoordingen toegekende zin in artikel 1 van het Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 4 van het koninklijk besluit van 26 maart 1936, en 12
van de wet van 25 juli 1891, door,dat de
rechtbank oordeelt dat de politie van de
weg welke de burgerlijke partij kwam
uitgereden, en welke een aanhorigheid
van het station is, tot de gemeentelijke
macht behoort en onder de algemene en
bijzondere regelingen van het wegverke~r
valt, dan wanneer het de in bovengemeld

artikel 12 aangeduide beambten ZlJil die
met de politie over gans het gebied der
spoorwegen, stations en aanhorigheden,
belast zijn :
Overwegende dat het middel rust op de
stelling dnt de kwestieuze weg een aanhorigheicl is van het station van de Nationale l\1aatschappij van Belgische spoor"'regen;

Overwegende dat deze stelling van feitelijke aard steun vindt noch in de bestreden beslissing, noch in de rechtsplegingsstukken waarop het hof acht vermag te
slaan;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de regel van het strafrecht,
volgens welke de bewijslast op het openbaar ministerie rust, doordat het bestreden vonnis, ten bewijze van het karakter
van openbare weg van de weg welke de
burgerlijke partij kwam uitgereden, gesteund heeft op de overweging dat aanlegger niet het minste begin van bewijs
ervan aangevoerd heeft dat voormelde
weg, niettegenstaande het gebruik en de
bestemming ervan, een privaat eigendom
zou wezen:
Overwegende dat blijkens de motieven
der bestreden beslissing welke in het
antwoord op het eerste middel herhaald
zijn, de rechter over de grond allereerst
nit een reeks vaststellingen het bewijs afleidt dat de kwestieuze weg het karakter
van « openbare weg » heeft naar de zin
van artikel 1 van het Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer,
en vervolgens feitelijk en derhalve souverein crop wijst dat de tegengestelde bewering van aanlegger ontbloot is van enig
element dat ze aannemelijk zou maken;
Dat het bestreden vonnis dienvolgens
de regelen over de bewijslast in strafzaken niet miskend heeft;
Dat het middel niet gegrond is;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening tegen de
over de burgerlijke vordering van verweerder Wipf gewezen beslissing gericht
is :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel inroept;
B. Aangaande de voorziening van aanlegger Lennertz, burgerlijk verantwoordelijke, waardoor zowel tegen de over de
publieke vordering als tegen de over de
burgerlijke vordering gewezen beslissing
opgekomen wordt :
Overwegende dat aanlegger niet blijkt
zijn voorziening betekend te hebben aan
de IJartijen waartegen zij gericht is; dat

-454zijn. voorziening gevolgelijk niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
6 februari 1956. - 26 kamer. - VoorzUte?·, H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggeve?", H. Moriame. - Gelijlcl1tidende concl1tsie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene-

raal.
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VERWI.JZING NA VERBREKTNG.
STRAFZAKEN. VONNIS DAT DE RETICHTE
VAN ONVRI.JWILLIGE LETSELS EN INBREUK OP
DE WEGCODE VRIJSPREEKT EN HET STRAFGERECHT ONBEVOEGD VEBKLAAH'l' 0_\1: OVER DE
RURC:ERLI,JKE VORDERING UITSPRAAK 'l'E DOEN.
VOORZIENING VAN DE RURGERLIJKE PARTIJ. VERRREKING VAN DE RESLISSING OVER
DE OP HE'l' EERSTE MISDRI.JF GESTEUNDE RURGERLI.JKE VOREBING. RECH'l'EB VAN VERWJ,JZING DI~ REKLAAGDE WEGENS BEIDE l\IlSDR!JVEN TOT SCHADEVERGOEDING VEROORDELEND. SCHENDING VAN HET GEWIJSDE OVER
DE PUBLIEKE VORDERING EN OVER DE BUR.GERLI.JKE VORDERING.

.Wanneer een vonnis, clat de betichte van
onvrijwilli[!e letsels en van inb?'eu/,; op
de W eycode v1·ij sp·reelct en het stra,f[lerecht on1wvoer;d ve'!"7vlaart om over rJe
b urge'l"lijke vordering betreffende beicle
mUddjven ·witspraak te doen, ve·rb·roken
wMd, i.n zove1· het 1titspraak cloet ove1·
de ov het eerste miscl·rijf r1erpronde bm·aerlijlce vonle·ring, schenclt de ·rechte·r
van verwijz·in_q d·ie de belclaagde tot
schadeve·raoed·ing wegens beide m·isdrij·~:en vemonleelt het yezaa van het ye·wiisde over cle pnbl-ielce 1:onlerinq en
o-ue·r de 1mrge·r/.ijke vonle·r·in!f (1).
(DEWILDE, T. SCHO'l"l'E.)
ARHEST

(2).

HE'J' HOF· - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 'juni 1955 op verwijzing, _in
boger beroep gewezen door de Correctwnele Rechtbank te Bergen;
Over het middel, afgeleid nit de schen(1) R aadpl. verbr., 19 januari 1953

ding van de artikelen 1350 tot 1352 van
het Burgerlijk Wetboek, betreffende het
gezag van het gewijsde, doordat het bestreden vonnis 'verklaart clat Dewilde zich
schulclig gemaakt heeft aan de inbreuken
waarvan hij vrijgesproken werd, clan
wanneer het vonnis van de Rechtbank te
Doornik Dewilde van de twee telastleggingen wegens welke hij vervolgd werd
vrijgesproken had, en dan wanneer het
nrrest van het hof van 21 februari 1955
clat vonnis enkel ten aanzien van de beslissing over een cler telastleggingen, die
met betrekking tot de onvrijwillige verwondingen, vernietigd heeft :
Overwegende clat, vermits het vonnis
van 23 april 1954 waarbij de Correctionele Rechtbank te Doornik aanlegger op
de publieke vordering vrijsprak en zich
ten aanzien van de bnrgerlijke vordering
onbevoegd verklaarde, enkel door het arrest van het hof van 21 februari 1955 vernietigd geworden is in zover voormelcl
vonnis over de op de inbreuk van onvrijwillige verwondingen gestennde vordering
van de burg·erlijke partij besliste, er clefinitief gevonnist bleef dat de Correctionele
Rechtbank te Doornik onbevoegd was om
kennis te nemen van de door de burgerlijke partij op de inbreuk omschreven in
artikel 57, 1°, litt. o, van het koninklijk
besluit van 1 februari 1934 ov de politie
van het wegverkeer gestennde vordering,
en dat aanlegger die inbreuk niet begaan
heeft;
Overwegende dat zowel nit de motieven
als nit het diS110sitief van de bestreden
beslissing, waarbij enkel over de vorclering· der burgerlijke partij nitspraak gedaan wonlt, blijkt dat de rechter het onder die i.nbreuk op de 'Vegcode vallende
feit als enige font in hoofde van aanleggc'r l1eeft la ten gehlen; da t hij in zijn
motieven bepaalt dat de door aanlegger
begane onvoorzichtiglleid er in bestaat
een mancenvre ondernomen te hebben
welke de normale gang van de burgerlijke
partij belemmercle;
Dat in zijn dispositief, waar hij het
vonnis van de Rechtbank van politie te
Doornik op burgerlijk gebied bevestigt,
onder wijziging enkel van de raming van
de schade, de recllter het enkel feit omscllreven in artikel 57, 1 o, litt. o, van het
koninklijk besluit van 1 februari 1934 op
de politic van llet verkeer als font waarnit aanleggers burgerlijke verantwoonlelijkheid spruit, in aanmerking genomen
lleeft; dat immers, enerzijds, op de publieke vordering, het vonnis van de rechtbank van politic, na het in voormelde be-

(.hr.

T"crb1·., 195-3, biz. 323; Bull. en PASIC., 1953,

I, 350, en de nota 3), alsook verbr., 3 januari
1955 (Arr. Verbr., 1955, biz. 313; Bull. en
P,;s:c., 1955, I, cl29, en do nota 2).

(2) Het hof heeft een eerste arrest in deze
zaak gewezen de 21 februari 1955 (Bull. en
PASIC'., 1955, I, 676).
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paling omschreven feit bewezen verklaard
te hebben, het bestaan van de telastlegging van onvrijwillig toegebrachte verwondingen slechts aannam in zover zij
« het gevolg ll van de inbreuk op de politie
op het wegverkeer is;
Dat, anderzijds, op de vordering der
burgerlijke partij, de rechter van politie
zich ertoe beperkte erop te wijzen dat
<< het de wederrechtelijke manamvre van
Dewilde is, waar hij de doorrit voor
Schotte heeft afgesneden, die het gevaar
voor ongeval geschapen heeft ll;
Dat eruit volgt dat !let bestreden vonnis, door zijn beslissing op de inbreuk op
de Wegcotle te stennen, !let gezag nitgaande van !let gewijsde geschonden
heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak zoals beperkt in het arrest
van 21 februari 1955, naar de Correctionele Rechtbank te Charleroi, zetelende in
hoger beroep.
6 febrnari 1956. - 2" kamer. - Voot'z'itteT, H. Fettweis, voorzitter. - Vet·slaggevet·, H. Gironl. - Gelijlclltidende conclusie, H. Paul 1\'Iahanx, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Gilson de Ronvrenx

en Van Leynseele.
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1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

ARRESTEN.- S'l'RAFZAKEN.- DUBBELZINNIGE REDENEN. - GEBREK AAN HEDENEN.
2° VERBREKING.- UITGESTREKTHEID.STRAFZAKEN, - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. - VERBREKING VAN DE BESLISSING
OVER DE PUBLIEKE VORDERING. - BRENGT
DE VERBREKING MEDE VAN DE OVER DE VORDERING VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ GEWEZEN NIE'l' DEFINITIEVE BELISSING ZELFS INDIEN DE BEKLAAGDE ZICH NIET TEGEN DIE BESLISSING VOORZIEN HEEF'l'.

tegen deze lantste beslissing voorzien
heett (1).

(BERTRAND, '1'. NATIONAAL VERBOND DER BEROEPSMUTUALITEITEN EN NATIONAAL VERBOND
DER SOOIALISTISCHE MUTUALI'l'Ell'EN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brnssel;
I. In zover de voorziening de tegen aanlegg'er ingestelde 1mblieke vordering bestrijtlt :

Over !let middel, afgeleitl nit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet
1319, 1320 en 1382 van !let Bnrgerlijk Wet:
boek, 418 en 420 van het Strafwetboek,
27, 1 o, en 32 van het koninklijk besluit
van 1 februari 11l34, hondende algemeen
reglement op de politie van het vervoer
en het verkeer, eerste onderdeel, doordat
het bestreden arrest. door vast te stellen
dat !let motorrijwiel nit de richting van
Beaumont kwam en naar Charleroi reed,
en dat de wagen van Bertrand in tegpngestelde richting reed, eensdeels het ge- ·
loof schendt dat dient gehecht aan tien
processen-verbaal, volgens welke de voertnig·en in tegenovergestelde richting reden
en anderdeels zich tegenspreekt, vermit~
11et daarna aanneemt dat de wagen van
Bertrand nit Beaumont kwam aangereden
en dat het motorrijwiel in tegenovergestelde richting reed; tweede onderdeel
doordat de redenen van het arrest onvol:
doende of althans dubbelzinnig zijn, om<Tat, er niet nit blijkt dat aanleggers personenautovoertnig ten dele over de linkerhelft van de rijweg reed :
OYer het tweede ondercleel :

2° De verbt·elC'ing, op de voorziening van

· Overwegende dat de vaststellingen van
het bestreden arrest dat aanleggers wagen
« ongeveer midden op de weg reed ll en
dat hij « niet rechts doch veeleer het midden hield ll, niet inslniten dat aanlegger
de helft van de rijweg ,niet voor de tegenligger vrijgelaten heeft; dat het arrest
mi tsdien het bestaan van de bestandclelen
van de inbrenken op de Wegcode niet
vaststelt welke het ten laste van aanlegger bewezen verklaart;
Overwegende dat nit de beschouwingen,
volgens welke << de plaats der aanrijding
aan de andere kant van de as van de rijweg, in de richting Y>m Thuillies, gelegen
is ll en « dat een spoor waar de teerbedek-

tle belclaagtle, van de besl'issing van veroot·deUng oveT de p1tblielce vordedng
lwengt de verbt·ekinu mede van lle niet
definit-ieve ove1: de vonlering van een
blt1'geTlijlce partij gewe.zen besHssing,
zelfs inllien de beklanglle z·ich niet

(1) Verbr., 5 mei 1952 (A>'1'. T'e1·b•·. 1952,
biz. 477) en de nota's 3 en 4 in Bull. en 'PAsrc.,
1952, I, 549; 1 december 1952 en 2 maart 1953
(An·. T'erbr., 1953, blz. 172 en 451).

1° Is niet rertelmatig gemoUveerd de lJeslissing die op d1tbbelz-innige t'edenen
steunt. (Grontlwet, art. 97.)

-456king van de baan weggerukt is ue door de
aanrijdende automobiel gevolgde weg aan<luidt vanaf de vlaats van het ongeval
tot aan de vlaats van de lungs de weg
richting Thuillies, gelegen sloot waar bet
voertuig van Dertraml tenslotte tot ,;tilstand kwam ll, evenmin blijkt dat nanleggers wagen de as Yan de rijweg naar
links toe in de richting van Thuillies overschreden heeft, eu in de richting waarin
hij zich voortbewoog in de sloot links
langs de baan tereclltgekomen is;
Overwegende dat de dubbelzinnigheid
<lezer vaststellingen nog versterkt worclt
door deze beschouwing van het arrest
<< clat niets aantoont dat Hoe):Jeke met zijn
motorrijwiel de tijd gehad heeft om meer
naar links uit te wijken ten einde de auto
te vermijden, die, een deel innementl van
de aan het motorrijwiel voorbehonc1Pn
plaatsruimte, rechts reed ll;
Overwegencle tlat de dubbelzinnig·lwitl
dezer redenen met het ontllreken van reclenen gelijkstaat; oat het tweec1e Ollclerflee l van het middel clienvolgens gegroml
is;
II. In zover de voorziening cle over de
door verweerster tegen aanlegger inge8telde burgerlijke vorfleringen gewezen
beslissingen bestrijdt :
Overwegende dat de verbreldng van fle
over cle J)ublieke vordering gewezen l1E'slissing de verbreking met zich brengt
van de beslissingen over de burgerlijll:e
vorderingen welke dam·nit zijn voortgevloeid;
III. Aangaande de beslissingen gewezen
over de door Roger Hoebeke en Fernande
Seny tegen aanleg-ger ingestelde burgerlijke vorderingen :
Overwegende dat in c1e verklaring van
voorziening geen melding gemaakt wonlt
nm de in zake van deze partijen gewezen
beslissingen ;
Overwegende evenwel dat oeze beperking der voorziening niet met een lJerusting kan gelijkstaan, naarclien die beslissingen, waarmede geen betwisting nopens
<le bevoegdheicl gemoeicl is, geen eindbeRlissingen zijn naai' de zin van artikel 416
van het Wetboek van strafvordering, en
deswege, in de staat der zaak, niet voor
een ontvankelijke voorziening vatbaar
zijn;
Overwegende, derhalve, oat de VPl'breking· van c1e beslissing over c1e publieke
vordering insgelijks slaat op de besli"!sing-en g·ewezen over clie vorcleringen, well;:e
daaruit insgelijks voortvloeien; ·
Om die re<lenen, verbreekt het bestre<len arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden ov
de kant Yan. <le vernietigcle beslissing;
laat de kosten de Staat ten laste; ver-

wijst cle zaak naar het Hof van lJeroev
te Luik.
. 6 februari 1956. - 2e kamer. - · Vom-Z'I.tte·r, H. Fettweis, voorzitter. - Verslaugever, H. Neveu. Gelijklwillende conclus·ie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. ~ Ple-lte,·, H. Charles Mahieu (van

de Dalie van beroep te Brussel).
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VERKEER. - KRUJSJNG EN INHALING.
WEGCODE VAN 8 APRIL 1954, ARTIKEL 19. IN

BE\VEGING ZIJNDE VOER'l'UIGEN. -

BEJRIP.

In nrtil.:el 19 vwn de TTT egcode vnn 8 atYril
1954, naa·r l1t·id wnnrvan het lwuisen en
het inhalen slechts ·in; rLwtmerking rlienen genomen te wo1·den ten aanz·ien va.n
de ·in_ bewegin_q zijnrle voe,·tu-i,qe1i., moe·t
rle ·ui~d'l''llliki!'ll (<in lieweg·ing z·ijnrle
·IJOf:Tt-ut.r;en ll tn haar gewone betelcen·is
veTstc~an e~1- tegenover rle, zclfs kortstonrltg, stLlstaanrle voe,rtu.-igen gestela
woraen (1).

{VAN DINGENEN, T. LEMMER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 september 1955 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel;
I. Aangaande de beslissing over de puhlieke vordering :
Over het enig middel, afgeleid nit de
schenc1ing van cle artikelen 97 van
de Gronclwet, 418 en 420 van het
Strafwetboek, 2, 20° en 21°, 19, 21,
36 van het koninklijk besluit van
8 april 1954-, houdende ·Algemeen Reglement op cle politie van het wegverkeer,
doorclat het bestreclen vonnis, ten einde
~le veroonleling· van aanlegg·er wegens
mbreuk op de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek te rechtvaardigen, vaststelt dat, (< de thans vigerencle wetgeving·
geen onderscheid makend tussen een lange en een kortstondige stilstancl )) de burgerlij_ke partij dienvolgens volkomen gerechtlg~ was het door beklaagde onderhavrge aanlegger - bezet stilstaancl
voertuig na~~ rechts in te halen, clerwijze
dat tleze bhJk van nalatigheid zou gege~1) Raadpl. verbr., 21 juni 1954 (A1·r. Ve 1·b1·.,
19o4, blz. 689; Bull. en PAsiC., 1954, I, 916, en
de nota's), alsook verbr., 12 juni 1950 (An'.
V e1'b1·., 1!150, blz. 633; Bull. en PAsrc. 1950 I
717).
'
' ,

-457ven hebben door enkel het rechter portier
:van het voertuig waarin hij plaats genomen had te open en; dan wanneer de vigerende wetgeving duidelijk bepalend wat
door stilstaand of stationerend voertuig,
en, dienvolgens door in bewegi_ng zijnde
voertuig client verstaan te worden, de
rechter over de grund, ten overstaan van
de door aanlegger genomen conclusies, en
bij gebreke vast te stellen dat het door
deze bezet voertuig ten minste gedurende
het voor het uit- en instappen der reizigers vereist tijuverloop stilstond, nict
mCJcht beslissen dat de burgerlijke partij
volkomen terecht het voertuig rec!Jts
mocht inhalen :
Overwegende dat uit de niet gecritiseerde vaststellingen van de rechter over
ue grond blijkt dat aanlegger, door llet
portier van een voertuig te openen om er
uit te stappen, het vallen van verweerster heeft veroorzaakt die, per fiets rijdend, dat tijdelijk stilstaand voertuig
inhaalde;
Overwegende dat aanlegger bij conclusies staande heeft gellouden dat verweerster aileen schuldig was, daar zij op onregelmatige wijze het inhalen naar rechts
had uitgevoerd;
Overwegende dat de rechter in lloger
beroep deze bewering beantwoordt en afwijst door te steunen llierop dat, krachtens artikel 19 van llet koninklijk besluit
van 8 april 1954, de regels voor het inllalen slecllts ten aanzien van de in beweging zijnde voertuigen gelden en llierop
dat, deze bepaling geen onderscheid makend « tussen een lange en een kortstondige stilstand », llet voertuig waaruit
aanlegger stapte geen in bewpgill!!' 7.ijnrlP
voertuig was;
Overwegende dat voormelrl koniiJkliik
beRluit de uitdrukking "in lwwegin~r ziinde voertuig >> niet bepaalt, welke dienvolgens volgens haar gewone betekenis client
verstaan te worden; dat ue beslissing van
de rechter in hoger beroep de gebruikelijke ~~;in ervan niet miskent en dienvolgens souverein is;
vVaaruit volgt dat llet middel niet lmn
aangenomen worden;
En overwegende dat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig ·de wet is;
II. Aangaancle de beslissing over de
vordering van de burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger afstand
heeft gedaan van zijn voorziening voor
zover deze tegen de beslissing over de
vordering van de burgerlijke partij gericht is;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening in zover zij tegen de
beslissing over de vordering van de lmr-

gerlijke partij gericht is; verwerpt de
voorziening voor llet overige; veroordeelt
aanlegger tot de kosten.
6 februari 1956. - 2° kamer. - Vom-zitte1·, H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever, H. Daubresse. Geli.ikl!tidende
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. PleUer, Mw Nijs-Lonneville
(van de Balie van beroep te Brussel).
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1°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. S'l'RAFZAKEN. CONCLUsms DIE SLECHTS FEITELIJKE BEWERINGEN
VASTSTELLING, DOOR DE RECHBEVATl'EN. 'l'ER, VAN FEITELJ.JKE OMSTANDIGHEDEN DIE
ZE TEGENSPREKEN. GEMOTIVEERDE BESLISSING.

2°

VERKEER. KRUISING EN INHALING. STILSTAAND SPOORVOERTUIG. vVEGCODE
VAN 8 APRIL 1954, ARTIKEL 24, 1. VERBOD LANGS DERGELIJK VOERTUIG ANDERS DAN
MET <C GERINGE SNELHEID ll 'l'E RIJDEN. BE'fEKENIS VAN DEZE LAATS'l'E WOORDEN.

3°

VERKEER. VOETGANGERS. WEGCODE VAN 8 APRIL 1954, ARTIKEL 48, 5. TOEPASSELIJKHEID OP DE REIZIGERS DIE OP
DE RIJWEG Ul'l' EEN TRAM STAPPEN.- ONDERSCHEID.

1o 1-Vanneer de conclusies van een pa-rti:i
slechts feitel-ij lee bewe-ringen bevatte1i,
is de besl-iss·ing d·ie ·"e t'erwerpt Tegelmatig gernot-lvee1·d, 'ind·ien ze op feitel-ijlce omstandigheden W'i.ist die ze tegenspTelcen (1). (Grondw<~t, urt. 97.)
2o In fbrtikel 24, 1°, van tle Wegcode vcm
8 ap1·il 19.'ift, naa-r ln·id wunn;a-n een 1>estntwde-r langs een szJoorvoeTtuig, !l at
voor het in- en tt.itstappen vrm de reizi_qers stilstaat, slechts met <c gerin.ae
snelheid » mag djden, d·ienen deze laatste woorden volgens hmt gewone zin en
nnaT _qelang cle 1'oorhanclen zijncle omstandigheden verli;laard te worden.
3o De bepal-iny van cle Wegcode van
8 ap·ril 19.5!1, vol_qens wellce de voetgangers de Tijweg slechts rnogen l!etreden
naclnt z·ij er zich van vergewist hebben,
da.t zij het kunnen doen zonder het ver~
lceer van de l!estmwders te verhinderen,
·is nli.et toepasselijk OZJ de 1·eizigers die
regelmat-ig 1tit een tram op de rijliaan
zelf stappen (2).
(1) Verbr., 16 april 1951 (A•·•·. Ye>·br., 1951,
blz. 476).
(2) Die bepaling moet naast die van artikel 24, 2, van de Wegcode van 8 april 1954
gebracht worden.

-458De bepaling van gezegde code volyens
weHce de voet.qangers de rijbaan haa"k.~
op haa1· aslijn moeten overstelcen, is
daarentegen op gezegde reizigers toepasselijk. (Wegcode van 8 april 1954,

art. 48, 5.)

.de grond, deze betichting bewezen verklaard hebbend, geen bijzondere reden!'!n
hoefde te geven om bovenvermeld wanbedrijf, waarvan de andere bestanddelen
niet betwist waren, ook als bewezen aan
te zien;
Over het derde onderdeel :

(HERMANT, T. D'OTREPPE DE BOUVETTE EN cie
D'ASSU~ANCES GENERALES DE PARIS.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 october 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Aangaande de beslissing over de publieke vordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest aanleggers conclusies met betrekking tot de
interpretatie van artikel 24, 1, van het
koninklijk besluit van 8 april 1954, houdende Algemeen Reglement op de politie
van het wegverkeer, niet beantwoordt,
tloordat de moth,.ering van het bestreden
arrest niet toelaa t de retlenering te ontwaren tengevolge waarvan het hof van
beroep terzelfdertijd de ene en de andere
van beide ten laste van aanlegger gelegde
betichtingen bewezen heeft beschouwd, en
doordat clie motivering niet cloet blijken
dat de rechter over de grond de vereniging van de bestandclelen van de inbreuk
op m·tikel 24, 1, van het koninklijk besluit van 8 april 1954 zou vastgesteld hellben :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanneemt dat, zoals aanlegger het staande hield, aanlegger krachtens voormeld
m·tikel 24, 1, regelmatig links langs de
stilstaande tram mocht rijden ll; clat te
dien opzichte, aan aimlegger geen verwijt kan gemaakt worden;
Overwegende dat, voor het overige,
aanlegger feitelijke argumenten inriep,
ten einde te bewijzen dat hij met de door
die wetsbepalingen opgelegde geringe
snelheid reed;
Dat het arrest tegen de door hem aangevoerde feitelijke elementen er andere
stelt ten einde te bewijzen dat de snelheid van aanlegger te hoog was; dat clit
antwoord ter zake eli enend is;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, naar de vaststellingen van de rechter over de groncl, cle ten
laste van aanlegger gelegde inbreuk op de
politie van het verkeer het gebrek aan
vooruitzicht of voorzorg, bestanddeel van
het wanbedrijf van onvrijwillige verwonclingen, uitmaakte; dat de rechter over

Overwegende dat uit voorafgaande beschouwingen blijkt dat het arrest de conclusies van aanlegger beantwoordt in zover deze de elementen van de inbreuk op
artikel 24, 1, van het koninklijk besluit
van 8 april 1954 betwistte; dat het ten
genoege van rechte de andere bestanddelen
vaststelt, d6or aanlegger aan deze in de
bewoording~n van de wet opgestelde telastlegging sch uldig. te verklaren ;
Waaruit volgt dat het middel, tn geen
Pnkel zijner onderdelen kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 24, 1, van het
koninklijk besluit van 8 april 1954, doordat het hof van beroep, door een onjuiste
interpretatie van die wetsbepaling, welke
de bestuurder verplicht slechts met geringe snelheid langs een spoorvoertuig ,te
rijden, aanleggers veroordeling steunt
hierop dat hij met geringe snelheid reed,
doch met een vaart « die wegens een samenloop van omstandigheden te hoog
~ras

)) :

Overwegende dat het bestreden arrest
eerst beweert dat, overeenkomstig de inhoud van m·tikel 24, 1, « zo beklaagde regelmatig links langs de stilstaande tram
mocht rijclen, hij dit met geringe snelheid
moest doen '' ;
Dat, het daarna, om te bewijzen dat dit
clestemeer .in onderhavig geyal moest geschieclen, op verschillende omstandigheden wijst welke van aard >varen aan aanlegger een grote voorzichtigheid op te leggen, ten einde te bepalen in welke mate
deze zijn snelheid moest verminderen;
Overwegende dat, aangezien voormeld
artikel 24, 1, << de geringe snelheid ll niet
bepaalt, het aan de rechter over de groncl
behoort cleze na[\r gelang de omstandigheden en volgens de gewone zin van deze
uitdrukkingen te beoordelen; tlat hij door
dit te doen, geen onjuiste interpretatie
ann deze wetsbepaling verstrekt;
Dat het micldel naar recht faalt;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat cle
beslissing overeenkomstig de wet is;
Il. Aangaande de beslissing over de
yordering van de burgerlijke partij
tl'Otreppe de Bouvette :
Overwegende dat het bestreden arrest
het beroepen vonnis bevestigt, naar luid
waarvan de eerste rechter er zich toe be-

'

-459 .:;.:. : _
1'lerkt aan de burgerlijke partij een provisionele vergoeding toe te Irennen en een
deskundig onderzoek te gelasten;
Dat deze beslissing, welke over geen
betwisting van bevoegdheid uitspraak
doet, niet definitief is, naar de zin van
artilrel 41G van het Wetboek van strafvordering; dat, mitsdien, de v66r de eindbeslissing ingestelde voorziening niet ontvankelijk is;
III. Aangaande de beslissing over de
vordering van de burgerlijke partij Compagnie d'Assurances Generales de Paris :
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet. doordat het bestreden arrest niet
antwoordt op aanleggers conclusies waarbij artikel 48, 5, van het koninklijk besluit van 8 april 1954 werd ingeroepen
om staande te houden dat er aanleicling
tot verdeling van de verantwoordelijkheid
bestond, omdat het slachtoffer van het ongeval deze wetsbepaling overtreden heeft
en clienvolgens, ook een font heeft begaan:
Overwegemle dat het arrest ondermeer
vermeldt << dat wegens de verschillende
omstandigheden van het ongeval, de beklaagde 'normaal de aankomst van Toetgangers moest vom·zien... dat aan het
jonge slachtoffer niet kan verweten wor<len voor de tram te zijn gegaan, vermits
het zich verwachten moest dat de weggebruiker die gebruik zou maken van het
door artikel 24, 1, van het koninklijk besluit van 8 april 1954 verleend vermogen,
<lit zou doen met een snelheid die gering
genoeg zou zijn om hem toe te laten het
slachtoffer niet te raken; dat, eindelijk,
indien het bewezen scl1ijnt dat het licht
dwars overgestoken heeft, deze omstandigheid zonder oorzakelijk verband met
het ongeval is ll;
Dat het arrest door die beschouwingen
een gepast antwoord op de in het middel
aangeduide conclusies verleent; dat het
mindel feitelijke grondslag mist;
Over het vierde mi<ldel, afgeleid nit de
schending van artikel 48, 5, van het koninklijk besluit van 8 april 1954, doordat,
om de toepassing van die wetsbepaling
op de gedraging van het slachtoffer af te
wijzen, het arrest hierop wijst dat « de
toestand der sporen dezen die nit de tram
stappen verplicht de rijbaan in de ene
of andere richting over te steken ll, dan
wanneer gezegde bepaling toepasselijk is
op elke voetganger die << zich op de rijbaan begeeft ll zelfs indien hij nit een
tram stapt :
Overwegende dat, naar luid van artikel 48, 5, van het koninklijk besluit van
8 april 195!, <le voetgangers de rijbaan
haaks op haar aslijn moeten oversteken,
en deze slechts mogen ilmemen nadat zij

er zich van vergewist hebben dat zij het
kunnen doen zonder het verkeer van de
bestuurders te verhi.nderen;
Overwegende dat de bij het onderzoek
van het derde middel uiteengezette beschouwingen, namelijk vermelden dat er
geen oorzakelijk verband bestaat tussen
het ongeval en de door aanlegger aan het
slachtoffer verweten inbreuk op het eerste
ge<leelte van gezegd artikel;
Dat, aldus, het bestreden arrest, door
een souvereine beoordeling der feiten van
de zaak, beslist dat aanlegger niet tot inroeving van die bepaling gerechtigd is
om geheel of ten dele aan de verantwoordelijkheid van het ongeval te ontsnappen;
Overwegende, anderzijds, dat het arrest hi.erop wijst, dat het slachtoffer de
tram uitstapte en dat <<de toestand der
sporen degenen die de tram uitstappen ere
toe verplicht de rijbaan in de ene of de
andere richting over te steken ll;
Dat, het daardoor, vaststelt dat het
slachtoffer, verplicht op de rijbaan te
gaan ·op een ogenblik en op een plaats
welke het niet vrij gekozen had, de rijbaan niet ingenomen heeft, naar de zin
van het tweede deel van artikel 48, 5,
voormeld; dat het, dienvolgens, ten deze,
de toepassing van die bepaling wettelijk
afwijst;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzie,
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
6 februari 1956. - 2° kamer. - Voo1·'titter, H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Daubresse. Geli.iklnidende
conclHs·ie, H. Paul :Mahaux, advocaat-ge-

neraal.
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RECHTEN VAN DE VEHDEDIGING.
S'l'RAFZAKEN. BESLISSING VAN YEROORDELING W AARIN DE DATUM YAN ZEKERE FEI'l'EN
VAN DE BETICH'l'ING GE~'IJZIGD WOHDT. BEKLAAGDE NIE'l' YERWI1TIGD. SCHENDING
VAN DE RECH'l'EN \'AN DE VERDEDIGING.

W onU met schendin[J vwn de ·rechten va1t
de verdediging gewezen, ae beslissing
van veroo1·deUng (lie ae dat·um van zelwre feiten van ae 1Jet1chtinr1 wijzigt,
z·onder aut vastgesteld weze dat de 1Jeklaa.flcle er voo1·at.qaantl van zon ve1··wittigcl {feweest Z'ijn (1).
(1) Verbr., 29 november 1954 (An·. Jlerb1·.,
1955, biz. 206; Bull. en PASIC., 1955, I, 280).
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(PETIT, T. DAUMERIE.)

6 fehruari 1956. - 2" kamer. - VoorzUter, H. Fettweis, voorzitter.- Vers!aggevm·, H. Valentin. - Gelijkl7~idende con-

ARREST.

cl7~sie,

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 october 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel van ambtswege, afgeleid uit de schending van cle rechten van
de verdediging en van artikel 97 van de
Grondwet :
Overwegende dat, naar luid van de beschikking van verwijzing, aanlegger vervolgd was weg·ens op 10 en 11 september
1951 gepleegde valsheid in geschriften en
wegens gebruik van het vervalst stuk op
13 october 1952 en 19 januari 1954;
Overwegemle dat het bestreden arrest,
zonder over gezegd gebruik van een vervalst stuk uitspraak te · doen, vaststelt
dat gebruik ervan gemaakt werd «namelijk op 7 april 1952 (haar zencling) en op
2 februari 1954, v66r de Rechtbank van
koophandel te Bergen >>; dat het op dit
gebruik de stuiting van de verjaring
steunt, welke het toelaat aanleg·ger zowel
wegens valsheid als wegens gebruik van
een vervalst stuk te veroordelen;
Dat, noch nit het proces-verbaal van de
terechtzitting, noch nit de vermeldingen
van het arrest blijkt dat het hof van beroep aanlegger zou ingelicht hebben van
de wijziging gebracht aan de data waarop
van het vervalst stuk gebruik werd gemuakt;
Dat de rechter over de grond, zodoende,
de rechten van de verdediging geschonden
heeft en, dienvolgens, zijn beslissing niet
wettelijk met redenen omkleed heeft;
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing · over de publieke vordering de
verbreking medebrengt van de beslissing
over de burgerlijke vordering die het gevolg ervan is ;
Om die redenen, en zoncler acht te slaan
op de memorie die ter griffie van het Hof
van beroep te Brussel neergelegd werd op
1 december 1955, hetzij buiten "de tien dagen na de verklaring van voorziening
clagtekenend van 10 november 1955; verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat
nielding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster
tot de kosten, behulve deze hetreffende de
memorie van aanlegger welke ten dezes
luste zullen blijven; verwijst de zaak
nuar het Hof van beroep te r~uik.
(1) Verbr., 31 october 1921 (Bull. en PASIC.,
1922, I, 39) ; 28 november 1955 (ibid., 1956,
I, 300).
(2) Raaclpl.
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H. Paul Mahaux, advocaat-gene-
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1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
TERMIJN VOOR HE'l' WIJZEN VAN HE'l' HOGER
BEROEP. - TERliHJN NIE'l' OP S'l'RAF VANNIETIGHEID VOORGESCHREVEN.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - AANZEGGING, DOOR EEN PAR'l'IJ, OP GROND VAN ARTIKEL 80 VAN DE WET
VAN 27 VEN'l'6SE JAAR VIII. - NIE'l'-ON'l'VANKELIJKHEID.
3°

V ALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN.- DooR EEN AMB'fENAAR OF EEN OPENBAAR. OFFICIER GEPLEEGDE

VALSHEID IN AUTHENTIEKE EN OPENBARE GESCHHIFTEN. - VAS'l'S'l'ELLING, ALS ECHT, VAN
FElTEN DIE HET NIE'l' WAREN. - BEGRIP.

4° RECHTEN VAN DlD VEimEDIGING.
- S'l'RAFZAKEN. - 0MSCHRIJVING VAN HE'f
MISDRIJI!'. - SUBSIDIAIRE OMSCHRIJVlNGEN.
- WETTELIJKHEID.
1 o De bepaling waarbij opgelegd wonlt
het hager beroep van de vonnissen in
stratznl.;en b·innen rle rnaanrl te berechten heeft slechts een reglementaire
draagwijdte en de niet-nalev·ing ervan
b1·engt geen niet·ig he·ir! me de (1). (Wetb.

van strafv., art. 209.)
2° Een pa-rUj is niet ontvanl.:eUjk om op
.r1rond van a1·tikel 80 van de wet vrm
27 _vent6se jnar TTIII aan het hof aanzegging van een machtsove·rschi'ijfl-iny
of een (£1Ule-re onwcttelijkhe·id te doen.

3° De bij artUce! 195, lid 3, van het Strafwetboelc bedoe!rle inte!!ectue!e va!sheid
kan niet enl.:e! ttit de werkelijke vaststellingen vctn de alcte voortlcomen, doch
oolc nit verzu·imen waarvan het doe! en
de t~its!ag zijn aan een !e7tgenachtig
feit de schijn van de waarheid te geven (2).

4° Geen enJ,;ele wetsbepMing vereist da.t
het ve1·weten feit het V001''WCT1J van fien_
enlcele ornschrijv·ing zou uitmalcen; rle
1·echte1· mag de belc!aa_qde u.itno(/igen
zich tegen een of meerdere st~bsidiai1·e
omschrijvingen te verde dig en (3).

en SERVAIS, art. 195, n' 3; Rep. zn·at. d1·. belge,
v' Faux, n' 113.
(3) Raaclpl. verbr., 21 juni 1954 (Ar1·. Ve.·br.,
1954, biz. 689; Bull. en PAsrc., 1954, I, 915, en
nota 1, biz. 916).
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{GRIMART.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 december 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7 en 9 van de
Grondwet en 209 van het Wetboek van
strafvordering, doordat aanlegger, op
20 juni 1955 beroep ingesteld hebbend, gedaagd werd om op 23 augustus 1955 te
verschijnen, dan wanneer de zaak binnen
de maand van het beroe11 moest berecht
werden en dat aldus, na 20 juli 1955, geen
enkele vervolging nog mogelijk was :
Overwegende dat de bij artikel 209 van
het Wetboek van strafvordering gestelde
termijn slechts een reglementaire draagwijdte heeft en dat de niet-naleving ervan
geen enkele nietigheid met zich b,rengt;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 408, lid 2,
en 413 van het Wetboek van strafvordering, do01·dat, aanlegger het in het eerste
middel vermeld verweer v66r het hof van
beroep opgeworpen hebbend gezegd hof
verzuimd of geweigerd heeft 'daarover zowel bij zijn arrest van 3 october 1fl55 als
bij dit van 14 december 1955 uitspraak te
doen :
Overwegende dat het middel, in zover
het tegen het tussenarrest van 3 oktober
1955 gericht ts, niet ontvankelijk is, deze
beslissing aan onderha vige voorziening
vreemd zijnde ;
Dat het middel, voor zoveel het tegen
het arrest van 14 december 1955 gericht is
feitelijke grondslag mist, deze beslissing
de verdediging van aanlegger uitdrukkelijk beantwoord hebbend om ze af te wijzen;
Over het derde middel, strekkende tot
aanzegging van het hof, op grond van artikel 80 van de wet van 27 ventose
jaar VIII (18 maart 1800), van de in de
door aanlegger aangevoerde middelen vermelde feiten :
Overwegende dat dergelijke aanvraag
geen middel tot verbreking uitmaakt en,
dienvolgens, niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de m·tikelen 9 en 97 van de
Grondwet, 195, 213 en 214 van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest
aanlegger wegens valsheid en gebruik van
een vals stuk (telastlegging A) veroordeeld heeft, door te steunen hierop dat
aanlegger met bedrieglijk opzet verzuimd
heeft zekere feiten te melden in het proces-verbaal dat bestemd was om ze vast
te stellen, dan wanneer de aantijging vereist dat aanlegger andere overeenkomsten

~

zou geschreven hebben dan die welke door
partijen zouden aangegeven of voorgezegd
geweest waren, ofwel feiten die niet echt
waren als echt zou opgenomen hebben,
wat niet in onderhavig geval verwezenlijkt werd :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt << dat de verzuimen en onvolledige vermeldingen welke het proces-verbaal door aanlegger opgesteld vertoont,
ertoe geleid hebben feiten als echt op te
nemen die het niet waren, zoals clit in de
telastlegging vermeld staat >>;
Dat de bij artikel 195, lid 3, van het
Strafwethoek voorziene intellectuele valsheid kan niet enkel uit werkelijke vaststellingen van de aide voortkomen, doch
ook uit verzuimen waarvan het doel en
de uitslag zijn aan een leugenachtig feit
de schijn van de waarheid te geven;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het vijfde middel, in zover het de
telastleggingen D, 1, D, 2, D, 3, D, 4, D, 5,
en E bedoelt, schending der rechten van
de verdediging, doonlat aanlegger verdacht van feiten van omkoping op grandslag van de artikelen 247 van het Strafwetboek, voor wat de sub litt. D, 1, D, 2,
D, 3, D, 4, D, 5, en 246, lid 1, van gezegd wetboek en de s-ub litt. E vermelde
telastleggingen aangaat, door het hof van
beroep uitgenodigd werd om zijn subsidiaire verclecliging, over de toepassing van
de artikelen 246, lid 1 en 2, en 247 aan
elk der te zijnen laste vermelde telastleggingen te wijden; <.Ian wanneer de wet
vereist dat elkeen der feiten waarvoor hij
vervolgd was van een enkele gepaste omschrijving zou voorzien zijn :
Overwegende dat, wat de beslissing betreffende de telastleggingen D, 1, D, 2,
D, 3, en E aangaat, geen enkele wetshepaling vereist dat het verweten feit het
voorwerp van een enkele omschrijving
zou uitmaken en dat het aan de rechter
behoort de verdachte uit te nodigen zich
te verdedigen tegen de suhsidiaire omschrijvingen welke hem geschikt schijnen·
D~t dit onderdeel van het middel naar
recht faalt;
Overwegende, wat de· beslissing betreffende de telastleggingen D, 4, en D, 5,
aangaat, dat aanlegger daarvan vrijgesproken is geweest;
Dat dit onderdeel van het middel van
belang ontbloot, en dienvolgens niet ontvankelijk is;
Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 246, lid 1, van het Strafwetboek, doordat aanlegger wegens in de tPlastlegging D, 3, vPrmel!le. daden van omkoping veroordPeld wenl, dan wannepr
het bestaan van de voor de toepassing van

~
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bedoelde wetsbepaling vereiste voorwaar~
den niet door het arrest vastgesteld is,
daar dit de daden va1i zijn ambt, welke
aanlegger tegen vergoec1ing moest verrichten, niet nauwkeurig bepaalt :
.<?verwegende dat het arrest hierop
WlJSt dat het tussen aanlegger en zijn
medebetichten, beheerders van de Naainloze vennootschap « 'rubes de Ia Meuse ll
overeengekomen ongeoorloofd beding tot
voorwerp gehad beeft de welwillendbeicl
van aanlegger om te kopen in de « belangrijke en mei1igvuldige tussenkomsten van
zijn ambt tot op het ogenblik van het
« aannemen zelf ll van de door die vennootschap uitgevoerde wl:n·ken; dat het
arrest in verband daarmede nuder bepaalt « dat benevens de aan de uitvoering
der werken verbonden kwestie en namelijk - naar verllouding van de secundaire
deposito's - de eventuele vertragingsgeldboeten, de toekomstige oplevering der
werken, het snel vereffenen van de betalingen, de partijen niet onwetend waren
clat andere aanbestec1ingen nog voorzien
waren met het oog waarop er omzichtig
lliende gehandeld te worden ll ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het zevende middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 247 van het Strafwetboek
cloordat aanlegger wegens de in de telast~
leggingen D, 1, en D, 2, vermelde feiten
van omkoping veroordeeld werd, dan
wanneer bet bestaan van de voor de toepassing van bedoelde wetsbepaling vereiste voorwaarden niet door het arrest
vastgesteld wordt, en da t cUt, althans, de
!laad of de daden van zijn bediening niet
nader bepaalt welke aanlegger tegen vergelding zou verricht hebben of zich zou
onthouden hebben te verricllten :
Overwegende dat het hof van beroep
ntststelt dat aanlegger, door ue verkoop
uan kandidaten inschrijvers van een noot
welke hij in de l1itoefening zijner bec1iening had doen opstellen, tegen vergoeding
gepoogd heeft de kansen van de aanbesteller te vervalsen in de wedstrijd welke
llij moest voorzitten en waarvan hij, in
die hoedanighe~d, het onpartijdig karakter moest waarborgen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het achtste middel, afgeleid uit
cle schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 246, lid 1, van het Strafwetboek, doordat aanlegger wegens de in de
telastleggiug B ver~melde feiten van omkoping veroordeeld werd, dan wanneer
bet arrest de daden van zijn ambt niet
nader bepaalt welke aanlegger tegen vergoeding moest verrichten en dat, integencleel, uit de vaststellingen van het arrest

~

blijkt dat hij geen enkele daad van zijn
a:inbt nog te verrichten had :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat, zo aanlegger een verslag had voorbereid besluitende tot de aanbesteding· der
werken aan de in de telastlegging vermelde ondernemer, dit verslag, dat onvoltooid bleef, vatbaar was om gewijzigd te
w:orden en dat de overeengekomen vergoedmg het voorwerp heeft uitgemaakt vail
een beding krachtens hetwelk de kansen
van die ondernemer « gehandhaafd ll waren onder voorwaarde vergeld te worden
aldus << het handhaven der voorstellen );
bedoelend waarvan het arrest ook melding maakt;
Dat het mid&~l, dienvolgens, feitelijke
grondslag mist;
Over het negende midclel betreffende de
telastlegging D, 6, en over het vijfde middel, in zover het clezelfde telastlegging bedoelt :
Overwegende dat die middelen slechts
een verschillende telastlegging van omkoping betreffen;
Overwegende clat de enkele op aanlegger toegepaste straf gerechtvaardigd is
cloo~· de telastlegging van valsheid en gebrmk van een vals stuk en door de andere
vaststaand verklaarde telastleggingen van
omkoping;
Dat de middelen, waren zij zelfs gegrond wat deze telastlegging van omkop~ng betreft, cloordat zij de verbreking
met met .zich kunnen brengen, bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk zijn;
En overwegencle dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtS\'Ormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
6 februari 1956. - 28 kamer. - Voo1·zitteT, H. Fettweis, voorzitter.- Verslagyever, H. Valentin. - Gelijlclttidende conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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7 februari 1956

('J'WEE ARRESTEN.)

1°

INKOMS'l'ENBELASTINGEN.

illXTRABELASTING. VENNOOTSCHAPPEN ONDER GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM, VENNOOTSCHAPPEN BIJ WIJZE VAN EENVOUDIGE GELDSCHIETING EN PERSONENVENNOOTSCHAPPEN MET
BEPERK'l'E AANSPRAKELIJKHEID. BELASTBARE WINS TEN. AAN DE VENNOTEN TOEGEKENDE WINSTEN OP DEZER NAAM BELASTBAAR.
ANDERE WISTEN OP NAAM DER VENNOOTSCHAP BELASTBA+R•

2°

INKOMSTENBELASTINGEN: -
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EXTRABELASTING. - . VENNOOTSCHAPPEN ON·
DER GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM, VENNOOTSCHAPPEN BIJ WIJZE VAN EENVOUDIGE GELD·
SCHIETING EN PERSONENVENNOOTSCHAPPEN MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. FORFAI·
TAIRE REFERENTIEWINST VOLGENS RET BE·
LEGD MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. REFE·
RENTIEWINST VOOR ELKE VENNOOT TOT BE·
LOOP VAN ZIJN BIJDRAGEN BEREKEND. REFERENTIEWINST VAN DE VENNOOTSCHAP BE·
REKEND VOLGENS RET EVENTUEEL BALDO VAN
RET KAPITAAL EN DE RESERVES.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. VENN001'SCHAPPEN ON·
DER GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM, VENNOOTSCHAPPEN BIJ WIJZE VAN EENVOUDIGE GELD·
SCHIE'£ING EN PERSONENVENNOOTSCHAPPEN MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKEID. AAN DE
BEPALING
VAN DE BELASTBARE BASIS
IN
HOOFDE HETZIJ VAN DE VENNOOTSCHAP, RET·
ZIJ VAN DE VENNOTEN VOORAFGAANDE VER·
RICHTING. VoORWERP VAN DIE VOORAF·
GAANDE VERRICH'l'ING.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN. EXTRABELASTING. VENNOOTSCHAPPEN ON·
DER GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM, VENNOOTSCHAPPEN BIJ WIJZE VAN EENVOUDIGE GELD·
SCHIE'l'ING EN PERSONENVENNOOTSCHAPPEN MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID AAN ELKE
AANSLAG
VOORAFGAANDE
VERRICHTING.
GLOBALE WINSTEN VAN HE'£ REFEREN'£IETIJD·
PERK. WINSTEN DIE NIET MOGEN BEPAALD
WORDEN DOOR RET .BIJEENVOEGEN VAN DE AF·
'J'REKKINGEN W AAROP DE VENNOTEN EN DE
VENNOOTSCHAP INDlVIDUEEL NA BEPALING VAN
DE BELASTBARE WINSTEN IN HOOFDE VAN ELKEEN VAN HEN AANSPRAAK KUNNEN MAREN.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EJXTHABELAS'l'ING. WET VAN 16 OCTOBER
1945, AHTIKEL 4, PARAGHAAF 4, LID 2. BEPALING TOT TOEPASSING WAARVAN GEEN
REKENING MET DE FORFAITAIRE REFERENTIE·
WINSTEN MAG GEHOUDEN WOHDEN.

6°

RECHTERLIJKE MACHT. -WET. GRONDWETTELI.TKHEID. TOEZICHT • DAT
AAN DE RECHTEHLIJKE MACHT ONTSNAPT.

7°

INKOMSTENBELASTINGEN-. EJXTHABELASTING. WETTELIJK VEHMOEDEN
VAN HEHKOMST NIET TOEPASSELIJK OP DE
VERMOGENSACCRESSEN WAAHVAN VAN 1 JA·
NUAHI 1950 AF GEWAG GEMAAK'f WOHDT. BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DEB DIHEC'rE
BELASTINGEN. VERBETEHING VAN DE BE·
LASTBARE GRONDSLAG DOOR RET ONGEDAAN
MAKEN VAN ZEKERE AFTREKKINGEN DIE BIJ
DE VESTIGING VAN DE AANSLAG AANGENOMEN
BESLISSING DIE VAN
WAREN GEWEEST. GEEN NIEUWE VERMOQENSACCRESSEN GEWAG
MAAKT.

1 o Voo1· de vennootsohappen onder oemeensohappeUjlce naarn, de vennootsohappen b-ij wijze van eenvoitdige oelfl.soh-ieUng en de pei·sonenvennootsohappen met bepe1·Tcte aanspralcelijkheid,

rnoeten de tloor de vennootsohap behaalde :winsten voot· de vestiging van tle
extrabelasting gespUtst 'fi!Orden en, voo1·
het aan de vennoten toe.qelcend deel, op
dezer naarn en, voor het overblijvende,
op naarn tler vennootsohap belast worden. (Wet van 16 october 1945, art. 4,

par. 1 en 4, en 11.) (Eerste en tweede
zaak.)
2° l' oor tle vennootsohappen onder gerneensohappelijlce naam, de vennootschappen b-ij wijze van eenvondige geldsohieting en de personenvennootsohappen rnet beperlcte aanspralcelijlcheitl,
wo1·dt voot· de extrabelasting de volgens
het belegde maatsohappelijk lcapitaal
berelcende torfaitaire referenUewinst,
voor ellce vennoot, op gmndslag en ten
belope van zijn bijdragen bepaald en,
voor de vennootsohap, op het gebejwlijk saldo van het lcapitaal, na attrelc
van de bijd1·agen van de vennoten, en
op de rese1·ves, dooh niet op het geheel
van het lcapitaal en de 1·eserves, zelts
indien de vennoten de attrelc van een
ander reterentiewinst gelcozen hebben.

(Wet van 16 october 1945, art. 5, par. 3.)
(Eerste en tweede zaak.)
3° Wat de vennootsohappen onder gerneensohaptJel-ijke naarn, de vennootsohappen
bij wijze van eenvoitdige geldsohieting
en de peTsonenvennootsohappen met beperlcte aanspralcelijlcheid betreft, moet
er vooTafgaand aan ellce aanslag in de
extrabelasting en, dienvolgens, aan ellce
bepaling van de belastbaTe gTond in
hootde hetzij van de vennootsohap, hetzij van de vennoten, nagezooht worden
of en ·in wellce mate de. vennootsohap
gedm·ende het belastbaTe tijdperlc winsten behaald heett d·ie de winsten van
het retemntietijdpei·ic te boven gaan (1).

(Wet van 16 october 1945, art. 4, par. 4,
lid 2.) (Eerste en tweede zaak.) .
4° Om, voor ellce aanslag in de extrabelast-ing te bepalen ot een vennootsohap
onder gemeensohappelijlce naam, een
vennootsohap bij wijze van eenvoudige
rJeldschietfng of een pe·rsonenvennootsohap met beperlcte aanspralcelijlcheid
[JlObaal ged11•rende het belastbare tijdpei·lc winsten behaald hebben, die de
winsten van het reterentietijdpe1·Tc te
boven gaan, mag de vergelijlcing niet
gedaan worden dooT het bijeenvoegen
van de afzonde•·Ujlce bedragen d·ie de
vennoten en de vennootschap zelf, individtleel, als aan de extrabelasUn,q onderhevige pe1·sonen, van het bedrau vnn
(1) Verbr., 9 novembe1' 1954 (A1·r. Ye•·b•·.,
1955, biz. 153; Bull. en PAsrc., 1955, I, 210, en
de conclusies van de H. advocaat"generaal
F. Duman); 4 october 1955 (supi·a, biz. 70;
Bull. en PASIC., 1956, I, 84).

-464de door hem tijdens het refe·rentieti.idperlc behaalde baten mogen aft-relclcen.

(Eerste zaak.)
5° Voor de toepassiny van art-llrel -'!, parngractf 4, lid 2 .• vnn tle •wet vnn J(j october 194.5, mag er slechts r-elceniny rJehmtden wor·den met de we1·kel-i:ik ged·urenrle het refe1·enUetijrlpe1·k belwalde
w·insten, doch niet met cle forfwitai-re
1'eferentiew·insten (1). (Tweede zaak).

!i" De lto·ven en ,·echtbanken ve·rmogen
niet tot de beoortleliny ove1· te yawn vnn
de ove1·eenste·mm·ing vnn een wet rnet
rle Grondwet (2). (Eerste zaak.)
7" Doo1· het bedray vnn de belastbaTe
grondslag in de extrabelnsting te ve·rbeteren doo·r het ongetlnnn malcen van
zekm·e nft·relr-lcingen die bij de vesU.g·inrJ
vnn de annslag, die het voorwerp vnn
tle ·reclarnntie witmanlct, nangenomen
wa1'en geweest, rnnnkt tle directe1w de·r
cli1·ecte belnst-inyen ,qeen yewa.g van
nienwe vermouensacc·ressen, waarop het
doo·r artilcel 2, pwrag·maf 3, wm cle wet
van 16 october 19-'!5 voorz·iene Termoeden van herlcornst van 1 jnnuwri 19.50 at
niet toepnsselijk is (3). (Wet van 16 oc-

tober 194G, art. 15, lid 2.)
zaak.)

(Tweede

Eerste znnk.
(P. V. D. A. GRAND HO'l'EL BRI'l'ANNIQUE, '1'. BELGISCHE S'l'AA'l', MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 maart 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat aanlegster, personenvennootschaiJ met beperkte aansprakelijkheid, in de extrabelasting aangeslagen
werd op grontl vnn niet uitgekeerde inkomsten, behaaltl gedurencle het belast\mar tijdperk;
Dat aanlegster, onder inroeping van een
op de algeheelheid van het belegde kapitaal en de reserves berekencle referentiewinst betoogd heeft dat de niet uitgekeerde winsten, welker bedrag niet betwist
wordt, niet in de extrabelasting belastbaar zijn; dat zij, bovendien het totaal
van de aftrekbare minima inroepend,
waarvan de wet het genot zowel aan de
vennootschap zelf als aan elke der vennoten toestaat, claaruit heeft willen aflei(1) Zie nota 1, biz. 463.
(2) Verbr., 26 november 1951 (Ar1·.
1U52, biz. 142) .
(3) Raadpl. verbr., 6 juli 1954 (Arr.
1954., biz. 735; Bull. en PAsrc., 1954,
1 en 22 maart 1955 (Ar1·. Ye1·b1·., 1955,
en 619; B1,ll. en PASIC., 1955, I, 721 en

Ye1'b1·.,
Ym·b1·.,
I, 975);
blz. 557
808).

den dat het totaal beclrag der inkomsten
van het belastbaar tijdperk aan die belasting ontsna11te;
Dat h~t bestreden arrest aanlegsters
aanspraken afgewezen heeft;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6· en 97 van de
Grondwet, 35 en 52 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 2, 4, 5, 13 en 19 van de wet
van 16 october 1945 tot invoering van een
extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten, inzonclerheid 5, paragraaf 3, van
evengemelde wet, en 1 van de wet van
30 mei 1949, doordat het bestreden arrest
beslist dat aanlegster het recht niet heeft
de referentie naar het belegde kapitaal,
zoals zij in paragraaf 3, lid 1 en 2, van
voormeld artikel 5 omschreven is, in te
i·oepen, dan wanneer de enige wettekst
die voor een personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid het recht beperkt de referentie naar het belegcle kapitaal in te roepen, lid 4 van paragraaf 3
van hetzelfde artikel 5 is, volgens welk
lid de vennootschap enkel in het geval
waarin de vennoten gebruik maken van
hun vermogen de referentie naar het belegcl kapitaal tot het beloop van hun bijdragen in te roepen, die zelfde referentie
nog slechts ten belope van het saldo van
het kapitaal en de reserves vermag in te
. roe pen, en clan wanneer de referentie
naar het belegd kapitaal en de reserves
niet tot een gebeurlijk deel van dat kapitaal en de reserves mag beperkt worden
wanneer de vennoten het belegd kapitaal
niet ten beloDe van hun bijdragen inroepen, vermits in dat geval er geen sprake
kan wezen van een « gebeurlijk saldo Jl
van clat kapitaal :
Overwegende dat, met betrekking tot
de vennootschappen onder gemeenschappelijke naam, de vennootschappen bij
wijze van eenvoudige gelclschieting en de
personenvennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid, de winsten der vennootschap, bij toepassing van de artikelen 4, DaragTafen 1 en 4, en 11, van de
wet van 16 october 1945, tot vestiging van
de extrabelasting moeten gesplitst worden
en voor het aan de vennoten toegekende
c1eel op clezer naam en, voor het overblijvende, op naam der vennootschap moeten
aangeslagen worden;
Overwegende dat, om reden van deze
splitsing der winsten, artikel 5, paragraaf 3, van voormelde wet, hetwelk het
inroepen van een volgens het belegd kapitaal berekende forfaitaire referentiewinst
toestaat, in lid 4 de maat bepaalt waarin, in die vennootschappen, de vennootschap enerzijds, en de vennoten anderzijcls, die referentiewinst zullen mogen
inroepen, waar het voorziet dat elke ven-
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van zijn bijdragen en de vennootschap
het gebeurlijk saldo en de reserves als
grondslag· .zullen mogen nemen;
Overwegende derhalve dat die !JesUssing wettelijk gerechtvaardigd is waardoor het bestreden arrest aan de aanleggende vennootschap het recht ontzegt om
zich, ten aanzien 1'an de aanslag in de
extrabelasting in haren hoofde, ov .een
referentiewinst te beroepen welke op de
totaliteit van het belegd kapitaal en de
reserves zou berekend zijil;
Overwegende dat, waar het er daarenlloven op wi.ist dat het recht der vennootschap, hetzij om op het minimum van
BOO.OOO frank aanspraak te maken, hetzij
om zich op de referentie tot het eventueel
saldo van het belegd kapitaal, na aftrek
van de bijdragen der vennoten, en tot de
reserves te lleroepen, geen verschil met
zich kan brengen naar gelang de vennoten hun bijclragen inroepen of zich ertoe
lleperken het in de wet bepaalde forfaitaire minimum te verkiezen, het arrest
een trouwens juiste overweging aangeeft
welke de ann purugraaf 3 van artikel 5
toegeschreven zin kan bevestigen, volgens
welke zin de referentie tot het belegcl lmpitaal en de reserves voor het aanslaan
van de vennootschap in de extrabelasting
slechts wettelijk mogelijk is, wanneer de
bijdragen der vennoten bepuald zijn en
wanneer een salclo van het kapitaal kan
bekomen worden hetwelk, gesteld dat zodanig saldo voorhanden is, aan de vennootschap moet worden aungerekend ;
Dat het middel naar recht filalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6 en 97 van de
Grondwet, 35 en 52 van de samengeschakelde wetten, !Jetreffende de inkomstenbelastingen, 2, 4, 5, 13 en 19 van de wet van
16 october 1945, inzonderheid 4 van deze
wet, en 1 van de wet van 30 mei 1949,
doordat het bestreden arrest, hetwelk
aanneemt dat, tot vestiging van de extra!Jelasting ten laste van de aanleggende
vennootschap, de bedragen berekem.l valgens een der door de wet voorgeschreven
forfai taire stelsels mogen worden afgetrokken van het bedrag der gereserveerde
winsten uit het !Jelastbaar tijdperk, in de
plaats van de niet uitgekeerde winsten
welke gedurende het referentietijdperk
werkelijk behaald werden, desondanks
lleslist dat het belegd kapitaal en de reserves slechts door de vennootschap mogen ingeroepen worden indien de vennoten eerst van dat kapitaal fictief het deel
afgenomen hebben dat met hun bijdragen
overeenstemt, in dier voege dat de vennootschap dus nog enkel het saldo en de
reserves kan inroepen, dan wanneer, vermits de belastingplichtige mag kiezen onder de verschillende referenties welke de
wet te zijner beschikking stelt, het geoorVERBR., 1956.-30

loofd is tegenover de globale winst der
vennootschap en der vennoten de som der
referenties te stellen, daarin begrepen de
bij de wet bepaalde forfaitaire minima,
welke de . vennootschap en de vennoten
kunnen iitroepen :
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is aan te nemen, aan de ene zijde, dat de
belastingschuldige gerechtigd is zich op
om het even welke der wijzen tot bepaling van de in de wet omschreven belastbare winst te beroepen, en, aan de andere
zijde, erop te wijzen dat het stelsel der
forfaitaire referentie 'wauraan het belegd
kapitaal en de resen-es ten grondslag liggen, toepussingsvoorwaarden met zich
brengt welke niet kunnen vervuld zijn
en derhal ve de toepassing ervan in de
weg kunnen staan;
Dat immers de wet van 16 october 1945
in zijn artikelen 4, paragraaf 4, en 11 bepaalt dat de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid slechts in de
extrabelasting aangeslagen wordt op de
enkele niet uitgekeerde winsten dit wil
zeggen op slechts een deel van de baten
welke door de lledrijvigheid der vennootschap behaald werden; dat dienvolgens
het deel dier niet uitgekeerde winsten hetwelk in hoofde der vennootschap buitengewone wins ten . ui tmaakt, bij referentie
naar het llelegd kapitaal enkel kan bepaald worden in de mate dat het gebeurlijk suldo van dat kapitaal en de reserves
aan het licht zijn gekomen, welke aileen
naar luid van lid 4 van paragraaf 3 van
artikel 5 aan de vennootschap mogen aangerekend worden;
Overwegende dat nit lid 2 van paragraaf 4 van artikel 4 van de wet van
16 october 1945 blijkt dat in de vennootschavpen onder gemeenschappelijke n_aam,
de vennootschappen bij wijze van eenvoudige geldschieting en de personenvennootschappen met !Jeperkte aansprakelijkheicl, er slechts een winst is waarop de
extra!Jelasting kan geheven worden in
hoofde van de personen, vennootschap en
vennoten, onder welke die winst verdeeld
wordt, in de mate waarin, voor het belastbaar tijdperk, de winst der vennootschap, met inbegrip van de ihkomsten onder welke vorm en uit welken hoofde ook
toegekend aan de vennoten, zaakvoerders
en andere in artikel 2, paragraaf 1, letter a, aangeduide personen, de op dezelfde
wijze voor het referentietijdperk bepaalde winst te hoven gaat;
Dat deze bepaling dus, v66r elke aanslag in de extrabelasting en derhalve v66r
elke vaststelling van de belastbare grandslag in hoofde hetzij van de vennootschap, hetzij van de vennoten, het onderzoeken voorziet van de vraag of, en in
welke mate de vennootschap waarvan de
baten, enkel na de splitsing, grond ople-
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veren tot vestiging van de belasting, deels
ten laste van de vennootschap, deels ten
laste van de vennoten, gedurende het belastbaar tijdperk globaal winsten behaald
heeft die de tijdens het referentietijdperk
behaalde winsten te hoven gaat;
Overwegende dat deze bepaling, welke
niet tot doel strekt een wijze van bepaling
van de belastbare exceptionele winst in
te voeren, het aanslaan in de extrabelasting van individueel door de vennootschap
en door de vennoten zelf genoten winsten
beperkt tot het bedrag der winsten welke,
in hun geheel genomen zoals zij uit de bedrijvigheid der vennootschap voortvloeien,
enkel ten aanzien der vennootschap het
karakter van exceptionele winsten moeten vertonen; dat de wet mitsdien, tot
bepaling van die hogere winsten welke
geen eigen aanslagbasis uitmaken, elke
vergelijking uitsluit met het totaal bedrag
opgeleverd door het samenvoegen der afzonderlijke bedragen die de vennoten en
de vennootschap zelf, als aan de extrabelasting onderhevige personen, individueel
in mindering op het bedrag van de . door
hen gedurende het belastbaar tijdperk behaalde ba ten mogen brengen ;
Dat het micldel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde mirldel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat wel degelijk schijnt dat het
arrest geen, of althans een dubbelzinnig
antwoord op het mia<lel der door aanlegster · v66r het hof van beroep genomen
conclusies verstrekt heeft : .
Overwegende dat de rechter over de
grond, welke de waarde van de beweegredenen zijner beslissing zij, enerzijds,
de zin verduidelijkt welke hij toekent
aan de wetsbepaling waarvan aanlegster
bij conclusies de toepassing vorder<le, en
anderzijds, de beschouwingen uiteenzet
op grond waarvan hij, in onderhavig geval, de aftrekkingen ter zijde stelt die
aanlegster uit de toepassing van die wettekst afieidde; dat hij aldus het middel
beantwoord heeft en aan de bij artikel !'l7
van de Grondwet opgelegde vormverplicllting voldaan heeft;
Dat het eerste onderdeel van het middel in feite niet opg·aat;
Overwegende dat, voor het overige, het
middel niet verduidelijkt waarom het op
de conclusies verstrekte antwoord dubbelzinnig zou wezen;
Dat derhalve het tweede onderdeel van
het middel niet ontvankelijk is;
Over llet vierde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 6 van de
Grondwet, en 5, paragraaf 3, lid 1 en 2,
van de wet van 16 october 1945, doordat
het bestreclen arrest het beginsel van de
gelijkheid van alle Belgen voor de wet
niet geeerbiecligcl heeft doordat llet, de
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economie van de wet van 16 october 1945
miskennend, een aanslag als wettelijk
aangezien heeft welke. de aanleggende
vennootscllap niet zou getroffen hebben
indien deze onder de vorm van een naamloze vennootschap had bestaan :
Overwegende dat het middel in werkelijkheid gesteund is op een schending
van de bepalingen van de wet van 16 october 1945 welke tot gevolg zou gehad hebben een krenking van het beginsel van de
gelijkheid der Belgen voor de belastingenwet teweeg te ,brengen;
Overwegende dat blijkens het antwoord
verstrekt op het eerste en het tweede middel die nit schending van dezelfde bepalingen afgeleid waren, het bestreden arrest die bepalingen op juiste wijze toegepast heeft, dat llet onderscheid, waarop
llet arrest wijst, tussen twee groepen van
handelsvennootscllappen voor de bepaling
van de elementen tot herekeniug van de
belasting, door de stellige tekst van de
wet noodzakelijk gemaakt wordt;
Overweg·ende te dezen aanzien, dat de
hoven en rechtbanken niet vermogen tot
de beoordeling van de grondwettelijkheid
van cle wetten over te gaan;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
7 februari 1956. - 2" kamer. - Voo!'zitteT, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - VeTslaggever, H. van Beirs.
GeUjkln-idende concl·us·ie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleite1·,
M. Va11 Leynseele.

Tweede zaak.
(VENNOOTSCHAP
ONDER
GEMEENSCHAPPELIJKE
NAAM ({ CLERINX ET FILS ll, T. BELGISCHE
S'l'AAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 december 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Gron<lwet, 4, paragrafen 1 en 4, 5, paragraaf 3, en 8, paragraaf 2, van de wet
van 16 october 1945 tot invoering van een
extrabelasting, doordat het bestreden ar~
rest het micldel niet beantwoord heeft,
door aanlegster bij conclusies hieruit afgeleid dat, om haar aanslag in de extrabelasting te vestigen, de referentiewinst
niet naar lmar belegd kapitaal berekend

-467werd, dit kapitaal zijnde het kapitaal dat
in 1918 in de door aanlegster overgenomen onderneming bestond, vermeerderd met de latere bijdragen. en verhoogd
met de wettelijke .revalorisatiecoefficienten, en doorclat het arrest in elk geval op
dat punt dubbelzinnig is, en doordat het
bestreden arrest beslist heeft dat, wanneer de vennoten van personenvennootschappen persoonlijke bijdragen ingehracht hebben, zij aileen die bijdragen
kunnen inroepen om huu persoonlijke rerefentiewinst vast te stellen, en dat de
wet niet toestaat dat bedoelde bijdragen
zouden ten goede komen aan de vennootschap waarvan de vennoten deel uitgemaakt hebben, dan wanneer, naar luid
van artikel 4, paragraaf 4, van de wet van
Hi october 1945, er slecl1ts aanleiding is
tot aanslag in de mate waarin, voor het
belastbaar tijdperk, de wil1st van de vennootschap, met inbegrip van de aan de
vennoten toegekende inkomsten, de winst
te boven gaat die op dezelfde wijze voor
het referentietijdperk werd bepaald, hetgeen in zich sluit dat de belastbare winsten en de referentiewinsten van de vennootschap en van de vennoten tot een totaal bijeengeteld worden, en dat er slechts
belastbare winsten bestaan in de mate
waarin er een excedent bekomen wordt,
hetwelk aileen gebeurlijk onder de vennootschap en de vennoten kan verdeeld
worden:
Overwegende dat, met betrekking tot
de vennpotschappen onder gemeenschappelijke naam, de door de vennootschap
behaalde winsten volgens artikel 4, paragraaf 4, lid 1, van de wet van 16 october
1945 met het oog op het vestigen van de
extrabelasting gesplitst moeten worden
en, voor het aan de vennoten toegekende
deel op dezer naam en, voor het overblijvende, op naam der vennootschap moeten
aangeslagen worden;
Overwegende dat, om reden van deze
splitsing der winsten, artikel 5, paragraaf 3, van voormelde wet, hetwelk het
inroepen toestaat van een volgens het belegd kapitaal berekende forfaitaire referentiewinst, in lid 4 de maat voorziet
waarin de vennootschap onder gemeenschappelijke naam enerzijds, en de vennoten anderzijds, die referentiewinst zullen mogen inroepen, waarbij bepaald
wordt dat ieder vennoot het belegd kapi-·
taal. tot het beloop van zijn bijdragen en
de vennootschap het gebeurlijk saldo en
de reserves als grondslag zullen mogen
nemen;
Overwegende dat artikel 4, paragraaf 4,
lid 2, van de wet van 16 october 1945 geen
wijze van vestiging van de belastbare
grondslag voorschrijft, doch zich erbij
bepaalt de aanslag af te perken, door billijkheidshalve voor te schrijven dat de
vennootschap enerzijds, en de vennoten

anderzijds, slechts voor het aan elk hunner toekomend deel op de gesplitste winsten kunnen aangeslagen worden in de
mate dat het geheel der gedurende het
belastbaar tijdperk behaalde winsten een
excedent zou opleveren ten opzichte van
het geheel der gedurende het referentietijdperk behaalde winsten;
Dat deze bepaling dus in een bewerking
voorziet welke aan het vaststellen van
de belastbare grondslag voorafgaat en
waarvan de berekening volgens bijzondere regelen client te geschieden;
Dat, waar zij zegt dat de te vergelijken
winsten op dezelfde wijze bepaald zullen
worden, voormelde bepaling, welke ten
aanzien van het belastbaar tijdperk werkelijk behaalde winsten, met inbegrip van
de toegekende winsten, betreft, noodzakelijkerwijze aangaande het referentietijdperk insgelijks werkelijk behaalde winsten bedoelt;
Overwegende dat het bestreden arrest
op grond van die rechtsregelen een passend antwoord op de conclusies van aanlegster verstrekt en geen der in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Overwegende immers dat, in de door
haar aan het hof van beroep voorgelegde
conclusies, de aanleggende vennootschap
stelde, bij toepassing van artikel 5, paragraaf 3, van de wet van 16 october 1945,
recht te hebben op de aftrek van een forfaitaire referentiewinst, tegen 30 t. h. berekend niet enkel ·op het gerevaloriseerde
bedrag der reserves, namelijk 247.639 fr.,
maar bovendien op het gerevaloriseerd bedrag van de bijdragen der vennoten, namelijk 2.429.000 frank;
Overwegende dat de in die bepaling omschreven forfaitaire referentiewinst, en- .
kel in de mate waarin zij op het bedrag
van de bijdragen der vennoten was kunnen berekend worden, het bedrag van
300.000 frank zou overschreden hebben
hetwelk ·de administratie bij toepassing
van paragrafen 6 en 7 van artikel 5 van
de wet van 16 october 1945 aangenomen
heeft en waarop aanlegster trouwens subsidiair aanspraak maakt;
Dat, door te beslissen dat artikel 5,
paragraaf 3, lid 4, van de wet van 16 october 1945 aan aanlegster niet toestond,
ter bepaling van het bedrag van haar persoonlijke referentiewinst, beroep te doen
op de bijdragen der vennoten, het arrest
mitsdien de stelling der conclusies passend
beantwoord heeft;
Dat eruit volgt dat het eerste onderdeel
van het middel niet kan aangenomen worden;
Overwegende dat, aan de ene kant, vermits artikel 4, paragraaf 4, lid 2, van de
wet van 16 october 1945 enkel voorziet in
een bewerking die aan het bepalen van de
belastbare grondslag voorafgaat, en daar

-468het slechts de werkelijk behaalde, en
niet de forfaitaire referentiewinsten bedoelt en, aan de andere kant, vermits de
vennootschappen omler gemeenschappelijke naam mm de in lid 4, van artikel 5,
paragraaf 3, van voormelde wet vastgelegde regel onderworpen zijn, het bestreden arrest die artikelen wettelijk toegepast en derhalve geen der in het middel
aangeduide bepalingen geschonden heeft;
Dat het tweede onderdeel van het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 2, paragraaf 3, 4, paragraaf 4,
15, lid 2, van de wet van 16 octol)er 1945
tot invoering van een extrabelasting, 1319,
1320 en 1322 van het Durgerlijk Wetboek,
doorda t het bestreden arrest, ten antwoonl op het middel van aanlegster die
aan de administratie verweet onwettelijk
na 31 december 194!} van cle vermoedens
van artikel 2, paragraaf 3, van de wet
van 16 october 1945 gebruik gemaakt te
hebben, zich ertoe beperkt heeft te zeggen
dat de administratie niet op die vermoedens gesteund had, dan wanneer uit de
beslissing van de directeur blijkt da t wel
clegelijk op nieuwe lloor de beslissing in
het leven geroepen en als vermoedens beschouwde activa acht geslagen werd, en
het arrest mitsdien het aan die akte te
hechten geloof geschonden heeft; dan
wanneer immers de directeur in de beslissing van 5 januari 1952 de toestancl der
niet uitgekeerde winsten van aanlegster
herzien heeft en gebruik ervan gemaakt
heeft om cloor aanlegster geclnne en voorheen door de controleur aangenomen afschrijvingen niet aan te nemen, nnmelijk
19.15! fr. 85 voor het jaar 1941, 3.518 fr. 32
voor het jaar 1942, 2.982 frank en
7:250 fr. 75 voor het jaar 19±3, 6.391 fr.
en 60 fr. 35 voor het jaar 19±4 :
Overwegende dat, wat ann de administratie verboclen is, krachtens artikel 15,
lid 2, van de wet van 16 october 1945, is,
wanneer zij voor de eerste maal vanaf
1 januari 1950 vermogensa:ccressen inroept, te achten dat cleze voortkomen van
uit kracht van artikel 2, paragraaf 3, van
voormelde wet belastbare inkomsten;
Overwegende dat, waar hij het bedrag
der aangegeven belastbare winsten wijzigt door zekerc aftrekkingen ongedaan te
maken welke door aanlegster als afschrijvingen verricht werden en welke de controleur aangenomen had, de clirecteur van
llelastingen geen nieuwe yermogensaccressen ingeroepen heeft;
Dat het mid del in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
7 februari 1956. - 2° kamer. - Voorzitte1· en ·ve·rsla,yge·ver, H. Giroul, raads-

heer waarnemend voorzitter. Geli:ilcl1t·ldende concl-usie, H. R. Delange, advocaat-g·eneraal. - Pleiters, HH. de Mey
(van de Balie van beroep te Brussel) en
Van Leynseele.
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BEWIJS. BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. AANSLAG GEVES'l'IGD OVEREENKOM:STIG HET,
WI.JZIGINGSBERICHT VAN DE CONTROLEUR DER
DIRECTE
BELASTINGEN.
WIJ'ZIGINGSBERICH'l' AANWIJZEND DA'l' EEN SOM VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG AFGE'l'ROKKEN WERD. ARREST BESLISSEND DAT DIE SOM TEN ONRECH'l'E IN DE BELAS'l'BARE GRONDSLAG BEGREPEN WERD. SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN HE'l' WI-JZIGINGSBERICHT.

2°

INKOMSTENDELASTINGEN. EX'l'RABELAS'l'ING. J\IIINIMUM DA'l' VAN DE
BI.J ARTIKEL 5, PARAGRAAF 6, LID 1, VAN DE
WET VAN 16 OCYl'OBER 1945 VOORZIENE BELAS'l'BARE
GRONDSLAG
MAG
AFGETROKKEN
WORDEN. A~'1'REK REPERKT 'fO'l' DE DUUR
VAN DE BELAS'l'BARE AC'l'IVI'l'EITSPERIODE.

1o Wanncer cle a,a,nsla,g rJevesUgcl werd op
groncl va-n het door de controlenr de1·
(lii·ecte belnsf'in,qen a,a,n de bela-stinupUchtige gestu.u·rd bericht va-n W'ijzig·lny,
wonlt de bewijslwncht vun ae a-kte geschonclen door het U-1Test (la,t beslist een
som die ten onrechte in cle bela-stba-·re
IJ'I"OI{clsla,g zo·n beg·repen zijn geweest,
e1Twn a,f te trelclcen, cla-n ·w(~nneer ~tit
gezeua beTicht vnn wijz:iging blijlrt da-t
rUe a.j'trekoking ·reerZs gerlftan 'Wa-s geworden.
2o Artilcel 5. pa-m.q1·a-a-t 6, licl 1, va-n de
wet va-n 16 octoue1· 1945, rla-t een a-ttrelcba-a-r mininHtm voorz·let va-n 5.000 fi·nnlc;
per rna-a-nd a-ctiviteit ged~t,rende het bela-stba-a-r tijdperlc, la,a,t die nttreklcing
slechts toe na,a,r 1na-te va-n de dmtr vwn
rle bela-stba-1·e a-ctiv-iteitsZJei'iode, 't f,s te
zelfgen va-n de bedrijfsnctivlteit die de
bela-stba-1·e inkomsten heett voortgebra-cht (1).
(BELGISCHE

STAAT, MINISTER
'1'. SCLIFFE'l'.)

YAN

FINANCIEN,

ARREST.
HET HOF;

Gelet op het bestreden

(1) Verbr., 17 mei 1955 (Arr. J!erbr., 1955,
blz. 776; Bnll. en PAsrc., 1955, I, 102:L; raadpl.
ook verbr., 18, 22 en 29 novembm·, 20 december 1955 en 3 februari 1956 (snp1·a, bh. 213,
229, 2'51, 314 en 440; B"ll. en PASIC., 1956, l,
261, 280, 307, 398 en 565).

-46931 juli 1943 en bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948, 2 en 7 van de besluiten van 16 juni 1941 en 31 juli 1943 en
2 en 7 van het besluit van de Regent van
16 januari 1948, betreffende de nationale
crisisbelasting, 2, 4 en 5 van de wet van
16 october 1945 tot invoering van een ex- ·
trabelasting op de in oorlogstijd behaalde
exceptionele inkomsten, winsten en baten,
eerste onderdeel, doordat het hof van beroep, waarbij enkel, wat de extrabelasting betreft, de vraag gebracht was of de
verzoeker al dan niet aan die belasting
onderhevig was, ambtshalve onderzoekt
of de referentiewinst, die van de in die
belasting belastbare grondslag moet worden afgetrokken, niet dient berekend te
worden op grond van een tijdruimte van
bedrijfsactiviteit welke .zich over vijf jaren uitstrekt en niet over vier, zoals de
administratie het gedaan heeft, dan wanneer het hof zodoende zijn bevoegdheid
welke door het voorwerp van het bij hetzelve aanhangig geschil begrensd is, te
buiten gegaan is; tweede onderdeel, doordat het bestreden arrest beslist dat de
referentiewinst welke van de in de extrabelasting belastbare grondslag mag afgetrokken worden, ter zake uit kracht van
artikel 5 van de wet van 16 october 1945
'i'an · 240.000 op 300.000 frank moet gebracht worden, omdat de belastingplichtige, zelfs ingeval de door hem in 1940
verkregen bedrijfsinkomsten op grond
van artikel 27 van de samengeschakelde
wetten in zijnen hoofde niet belastbaar
bevonden werden, client beschouwd te worden als gedurende geheel het belastbaar
tijdperk, het jaar 1940 erinbegrepen, een
Overwegende dat uit het bericht van bedrijfsactiviteit uitgeoefend te hebben,
wijziging van de controleur-schatter van dan wanneer ter berekening van het be13 octo!Jer 1948, betreffende de belasting- drag der referentiewinst enkel de bedrijfsdienstjaren '1941 tot 1945 blijkt dat bij bet activiteit die het verkrijgen van in cle
vaststellen van de balans der op 1 januari extrabelasting belastbare winsten met
19±1 en 9 october 19!4 bestaande activa zich gebracht heeft, in aanmerking mag
onder de activa op 1 januari 1941 reke- komen, wat het geval niet is met de actining gehouden werd met een som 'van viteit van cle belanghebbencle tijclens het
,14.133 frank, welke de in de aanvullende jaar 1940; c1erc1e onc1erc1eel, doordat het
personele belasting aangeslagen winsten bestreden arrest, na beslist te hebben rlat
van het belastingdienstjaar 1941 vertegen- de referentiewinst in cle extrabelasting
woordigt;
van 240.000 op 300.000 frank diende geOvei·wegende dat het bestreden arrest, bracht te worden, in het dispositief bedoor een som van 16.546 frank als winst sluit dat de in de betwiste beslissing vastvan het dienstjaar 1941 van de belast, gestelde belastbare gronclslag betreffencle
bare grondslag af te trekken, althans ten de extrabelasting en de na vorderingen
belope van de som die reeds om dezelfde van de gewone belastingen over 1941 tot
reden afgetrokken werd, de aan de akten 1945 met de som van 60.000 frank dient
te hechten bewijskracht geschonden heeft; vermindercl te worden, dan wanneer het
Dat het middel gegrond is;
had dienen te besluiten dat aileen de
Over het tweede middel, afgeleid uit de grondslag in de extrabelasting cUe wijzischending van de artikelen 97 en 112 van ging diende te ondergaan, en dan wande Grondwet, 6 van de wet van 6 septem- neer het hof, door ze insgelijks tot de
ber 1895, 25, 27, 66 en 67 van de wetten grondslag der gewone belastingen uit. te
betreffende de inkomstenbelastingen, sa- breiden, enerzijds, een duidelijke tegenmengeschakeld bij koninklijk besluit van spraak tussen het c1ispositief en de recle12 september 1936, en voor zoveel als no- nen van het arrest geschapen l1eeft, en,
dig bij de besluiten van 3 juni 1941 en anc1erzijc1s, inkomsten vrijgestelcl heeft

arrest, op 5 april 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, en 25 en 27 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld bij koninklijk besluit
van 12 september 1936 en, voor zoveel als
nodig, bij de besluiten van 3 juni 1941 en
31 juli 1943 en bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948 alsmede bij de
artikelen 2 en 7 van de besluiten van
6 juni 1941 en 31 juli 1943, en 2 en 6 van
het besluit van de Regent van 16 januari
1948, betreffende de nationale crisisbelasting, doordat het bestreden arrest beslist
dat van de in de betwiste gewone belastingen belastbare grondslag moet won1en
afgettokken het bedrag van de helft der
bedrijfsinkomsten welke in 1940 in de gemeenschappelijke exploitatie van de lloor
de belastingplichtige in onderhavige zaak
en door zijn schoonbroeller gehouden
beenhouwerij verkregen werden, welke
bedrijfsinkomsten 16.546 frank bedroegen
en In·achtens artikel 27 van voormelde samengescllakelde wetten in hoofde van
laatstgenoemde belastbaar gesteld werden, dan wanneer deze aftrekking door
de administratie reeds verricht werd, zoals blijkt uit het bericht van wijziging
dat op 13 october 19±8 aan de belanghebbende toegezonden werd, en dan wanneer
tenuitvoerlegging van het arrest in dit
opzicllt mitsdien tot gevolg zou hebben
dat het betwiste bedrag tweemaal zou afgetrokken worden :
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waarop de belasting wettelijk moet geheven worden :
Over het eerste onderdeel :

navorderingen over 19±1 tot 1945, met de
som van 60.000 frank client verminderd te
worden, en bovenclien, ten aanzien enkel
van de gewone belastingen, met •een som
van 16.546 frank, in zover het de· aanslagen in de evenaangegeven mate vernietigt, in zover het de Staat veroordeelt om
cle ten onrech te geinde sommen terug te
betalen en in zover het · over de kosten
uitspraak doet; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing; veroordeelt verweerder tot
de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.

Overwegende dat aanlegger door 7.1Jn
reclamatie bij de directeur van belastingen, gedagtekend 30 mei 1949, het bedrag
van de referentiewinst betwistte en verzocht dat, bij toepassing van de omzendbrief 232, die referentiewinst op 330.000 fr.
'zou gebracht worden;
Dat het micldel, hetwelk hierop is gesteund dat de v66r de directeur van belastingen gebrachte betwisting niet op het
bedrag cler referentiewinst betrekking
had, in feite niet opgaat;
Over het tweede onderdeel :
7 februari 1956. - 2• kamer. - VoorOverwegende dat, naar luid van de arti- z'itter en ve-rslavrJe·ver·, H. Giroul, raadskelen 4, paragraaf 1, b, en 5, paragraaf 6, heer waarnememl voorzitter. - Gelijkltbinm de wet van 16 october 1945, gewijzigd dencle concltbsie, H. R. Delange, advocaatlli.i de wet van 30 mei 1949, het tijdperk, generaal. ~ Ple'iters, HH. Van Leynseele
geheten << referentietijdperk )), client bere- en Bosser (deze laatste van de Balie van
kend te worden over een vroeger tijdperk Bergen).
van gelijke duur als het tijdperk van belastbare activiteit;
·
Dat derhalve, vermits aanlegger slechts
voor vier jaren activiteit gedurende het
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belastbaar tijclperk in de extrabelasting
nangeslagen werd, het bestreden arrest
lwt minimum llnt krachtens nrtikel 5. pa- HUUR. - TERMIJN VOOR DE ONTRUIMING
ragraaf 6, van de wet van 16 october 1945
VERLEEND DOOR DE RECHTER AAN DE HUURmag afgetrokken worden, niet naar mate
DER. DOOR DE HUURDER OPGERICH'l'E
van een langere tijdruimte van bedrijfsBOUWWERKEN. 0PTIERECHT VAN DE. VERactiviteit mocht berekenen;
HUURDER 01.1: ZE TE VERNIELEN 0~' 'l'E BEHOUOverwegende dat het bestreden arrest,
DEN. GEBEURLIJK RECHT VAN DE HUURDER
door een referentietijdperk van vijf jaren
OP VERGOEDING. 0NTS'l'AAN OP RET OGENin aanmerking te nemen, de in het middel
BLIK VAN DE OPEISBAARREID VAN DE VERaangeduide wetsbepalingen · geschonden
PLICHTING RET YERHUURDE GOED TERUG 1'E
heeft;
GEVEN.
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest, 1Vannem· de htr,ur·der van de rechter· een
ter·mijn bekomen heett om het ver·htwrna de beslissing betreffende het aftrekken
cle ,qoed te ontnr.imen, ontstaan slechts
van cle. referentiewinsten enkel g·emotihet optierecht van de ·ue,rhmtrder· voo1·
veerd te hebben wat de extrabelasting aancle
vernieling of het behmtden van de
gaat, bij toepassing van artikel 5, paracloor· de huurder opgerichte bouwwe1·graaf 6, van de wet van 16 october 1945
lven en het geben,rlijlv recht van cleze
en zomler zich nopens de weerslag va~
laatste op vergoedin,q voor clie botbwwer·die aftrekking op de in de gewone belaslven op het ogenblik, waar·op de vertingen belastbare gromlslagen uit te sprepz.ichting het verhmwde goed tentg te
ken, clesondanks in zijn dispositief wijzigeven opeisbaar· ·wordt (1).
ging van de in de gewone belastingen belastbare grondslagen gelast door die
grondslagen met het bedrag der referen- (M•r DANHIER q. q. [CURATOR. OVER RET FAILtiewinsten te verminderen;
LISSEMENT N. V. COMPTOIR GENERAL DE MERDat het bestreden arrest, door in dier
CERIES COGEMER] EN SYMONS, T, DE RUYTvoeg·e te beslissen, deze wi.iziging van de
TER.)
in de gewone belastingen belastbare
ARREST.
grondslagen niet regelmatig met redenen
omkleed heeft;
HET HOF i; - Gelet op het bestreden
Dat dit ouderdeel van het middel ge- vonnis, op 26 november 1!l54 in hoger be·grond is;
Om die redenen, -verbreekt het bestre(1) Verbr., 14 october 1954 (A1·1·. Ve1·br.,
den arrest in zover het zegt dat de belastbare grondslag, ten aanzien van de 1955, biz. 74; Bull. en PASIC., 1955, I, 119, en
extrabelasting en de gewone belastingen, -nota 1).

-471roep gewezen door de Reclttbank van ePrste aanleg te Brussel;
Over ltet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 546, 551, 1101, 1134, l185, 1186,
1187, 1317, 1319, 1320, 1350, 1351, 1730, 1731
van het Bnrgerlijk Wetboek, cloordat het
bestreden vonnis verklaart dat verweersters « op goede gronden doen gelden ,]at
zij op 31 december 1951, datum van het
verstrijken van de mondelinge huurovereenkomst van 16 januari 1948, het recht
hadden, overeenkomstig de artikelen 6
en 7 van de huurovereenkomst, de door
hun huurder aan de in het verhuurde bestaande centrale verwarmingsinrichtingen
aangebrachte verbeteringen en veranderingen als te hunnen voordele en zonder
vergoeding verkregen te beschouwen, en
dat << in elk geval, sedert 31 december 1051,
voor eerste geintimeerden (eerste aanlegsters) en de rechtsvoorganger van tweede
geintimeerde het recht verkregen was
de inrichtingen in hun vroegere staat te
llerstellen, rekening houdend met artikel 8
van de huurovereenkomst, en de bestanddelen van de nieuwe inrichtingen mede te
nemen >J, dan wanneer aanleggers bij conclusies deden gelden da t zij tot hun uitgaan het recht hadden het verhuunle in
zijn vroegere staat te herstellen; dat het
vonnis erkent dat de vrederechter van het
derde kanton Brussel bij een eindvonnis
Yan 24 december 1051 aan aanleggers een
uitstel tot 31 maart 11152 verleend had om
het · verhuurde te verlaten en dan wanneer de huurder tot met het verstrijken
van het door de rechter verleende uitstPl
het recht heeft in het verhuurde te blijven
en daarvan gebruik te maken zoals hem
goeddunkt door wat hij gebonwd heeft
af te breken en iets anders te bouwen;
dat hij f>~kel de zaken in dezelfde toestand moet laten wanneer hij gehouden is
het verhuurde bij het verstrijken van de
termijn aan de eigenaar terug te geven,
<lat natrekking plaats heeft ingeval de
verhuurders het wegnemen van de bouwwerken eisen en dat het hier in elk geval
geen recht van terughouding v66r die vervaldag kan betreffen :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat in de loop van de uitvoering
van een door verweerster toegestane·
huurovereenkomst verscheidene werken
tot herstelling, verbetering en verandering door de huurders aan de zich in het
onroerend goed bevimlende centrale verwarmingsinrichtingen uitgevoerd werden;
dat het beslist dat, die huurovereenkomst
op 31 december 1951 verstreken zijnde;
verweersters overeenkomstig de tussen
partijen tot stand gekomen overeenkomsten goede gronden hadclen om op die datum voormelde verlleteringen en veranderingen als te hunnen >oordele en zonder

vergoedingen verkregen te beschouwen
niettegenstaande de eerste rech ter bij ee1~
in dat opzicht definitief geworden lleslissing aan de gebruikers van llet onroerenll
goed een tijdelijk recht van gebruik tot
ill manrt 1952 verleend had, waaraan.
naar aanleggers bewering, dezen het recllt
ontlenen de goederen in hun vroegere
staat tot op die laatste datum te herstellen, wijl het recht voor verweersters hun
optie uit te oefenen de in het onroeren<l
goed gedane verllouwingen te aanvaarden
of het herstellen van dit goed in zijn 1'1'0<'gere staat te vorderen enkel op dat ogenblik ontstaat;
Overwegende dat llet bestreden vonnis,
na de overeenkomst welke partijen bond
onderzocht te hebben, en inzonderheid de
artikelen 6 en 7 ervan, betreffende de aan
het verhuurde toegebrachte veranderingen
en de in dit opzicht aan de verhuursters
gelaten optie, en na erop gewezen te hebben dat de datum waarop de natrekking
plaats zou hebben in die artikelen van
de huurovereenkomst niet aangeduid is,
beslist dat deze bij het verstrijken Vrlll
de huur moest plaats hebben;
Dat aan de hand van deze duidelijke
door de rechter over de grond gedane
beschouwing, de redenen van de beslissing clienen te worden uitgelegd vole;f>ns
dewelke << aileen artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek ter zake toepasselijk is,
bij uitsluiting van de artikelen 555 en
1730 van hetzelfde Wetboek, welke sleehts
llepalingen zijn die de wil der partije11
aanvullen ll;
Overwegende evenwel dat, wanneer het
tijdstip der natrekking in cle overeenkomst niet bepaald is, cle regelen van het
gemeen recht behoren te worden toegepast;
Overwegen<le dat het door de recllt<'r
aan tweede aanlegster verleende uitstel r1p
rechtstoestand tussen parti,ien niet gewijzigd beeft; dat de verplichting het verhuurde te ontruimen bleef lJestaan, maar
dat vPrweersters in de omnogelijkhei<l
verkeerden de gedwongen tenuitvoerlegging ervan te vorderen voonlat het vei·strijken van de termijn ze opvorderbaar
maakte;
Overwegende lint aanleggers tot met
cleze verstrijking het recht hadden in het
verhuurde te blijven en gebruik ervan te
maken ioals het hun goed dunkte door
wat zij gebouwd hadden af te breken en
iets anders te bouwen; dat zij slechts het
goed in zijn staat moesten laten wanneer
zi.i gehouden wnren bi.i het ve1'strijken
van de termijn het verhuurde aan de eigenaars terug te geven; dat de natrekking
vlaa ts he eft ingeval de •erlnmrder- lwt
wegruimen van de gedane veranclerirl)!Pll
niet vonlert en dat lwt in elk geval ;re<'u
recllt van terughouding v66r die verstrijking kan betreffen;

-
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Dat dienvolgens, door te beslissen dat beidsongeval, van aanlegster betaling van
verweersters goecle gronden hebben om te een toelage vorderde; dat zijn eis hem
lloen gelden <lat zij op de datum van ver- bij een op 10- maart 1952 door de scheidsstrijking der huur, namelijk op 31 der:!em- rechterlijke commissie van de gemeenller 1951, het recllt hadden de door hun , schappelijke kas gewezen uitspraak onthuurder aan de centrale verwarmingsin- zegd wercl;
,
richtingen aangebracllte verbeteringen en
Overwegende dat verweerder op 4 april
veranderingen als te hunnen voordele en 1953 aanlegster tot herziening van de uitzonder vergoedingen verkregen te be- spraak dagvaanlde; dat aanlegster bescllouwen, en dat, in elk geval, het recht toogt da t deze dagvaarding tegelijk een
voor aanleggers de inrichtingen in hun impliciete berusting in de sententie en
vroegere staat te herstellen, mits inacht- een vordering tot herziening uitmaakt;
neming van artikel S der huurovereenOverwegende dat verweercler bij conclukomst, en de bestancldelen der nieuwe in- sies van 10 mei 1954 afstand van de annrichtingen mede te nemen verstreken was, leg gedaan heeft; dat deze afstand gel·
llet bestreden vonnis de in het micldel dig verklaard werd bij uitspraak van de
aangecluide wetsbepnlingen gescllonclen scheidsrecllterlijke commissie van 24 mei
lweft;
1954;
Overwegende dat verweerder op 12 juni
Om die redenen, verbreekt het bestredcn
vonnis; beveelt dnt melding van onderha- 1954 in lloger beroep van de uitspraak van
vig arrest zal gemnakt worden op de kaHt 10 maart 1952 kwam; dat aanlegster tegen
van de vernietigde beslissing; verooruee!t dit hoger beroep een op de berusting van
verweersters tot de kosten; verwijst rle 4 april 1953 gesteunde grond van niet-ontzank naar de Reclltbank van eerste aan- vankelijkheid tegenwierp ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
leg te Nijvel, zetelende in lloger beroev.
zonder te onderzoeken of de akte van
9 februari 1956. - 1" kamer. ~· Voor· 4 april1953 een berusting met zich bracht,
zitte1·, H. Sollier, raadslleer waarnemew1
beslist dat ter zake geen berusting voorvourzitter. - VeJ·slaggeveJ·, H. Bayot. -- handen is, naardien partijen ten gevolge
Gelijklwidende aonalusie, H. Depelchln,
van de afstaml weder in de staa t zijn
advocaat-generaal. - PleiteJ·s, HH. della wanrin zij zich v66r die akte bevonden;
Faille d'Huysse en Van Ryn.
" ·
dat het dienvolgens het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 28 van de wetten op de verle KAMER. - 9 februari 1956
goecling -der schade voortspruitende uit de
arbeidsongevallen, 402, '!03, 470 van het
AFSTAND.- BuRGERLIJKE ZAKEN.- Ex- Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
. PLOOT VAN DAGYAARDING DAT TEGELI.JK EEN 1134, 1319 tot 1323 van het Burgerlijk WetEIS EN EEN S'l'ILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN boek, doordat llet bestreden vonnis, de
YORIGE BESLISSING OMVAT. - . AFSTAND VAN grond van niet-ontvankelijkheid verwerDE INGESTELDE AANLEG. - GELDIG VERKLAAR- pend welke door aanlegster uit het beDE AFSTAND. - ZONDETI. UITWERKING OP DE rusten van appellmit in cle beroepen uii:spraak van 10 manrt 1952 afgeleicl wercl,
BERUSTING.
beslist heeft dat appellant in die beslissing niet berust had om reden dat de op
1Vanneer ee11 emploot van dagvaaJ·dinf!
21 .mei 1954 door cle scheidsrechterlijke
tef!elijlc het instellen van een eis en een
Commissie van cle gemeenschappelijke
berusting ·in een vori.qe beslissing omvat,
verzekeringskns van de « Charbonnages
laat lle geldi[J verlclaa-rrle atstancl van
du Couchant de Mons ll gewezen uitspraak
tle aom· clit emploot ingestellle aanleg
« cle afstancl van de door appellant ingefle beru.st-ing voortbestaan.
stelde aanleg tot herziening gedecreteerd
had Jl en << clat partijen ·ten gevolge van
(CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE DES CHARBON· de afstand weder in de staa t zijn gesteld
NAGES DU COUCHANT DE MONS, '1'. ANTOINE.)
waarin zij zich bevonden Y66r cle akte of
de procedure die zij verzaakt hebben ll,
ARRES'l'.
dan wanneer, aangezien een vorclering tot
herziening slechts kan ingesteld worden
HET HOF; - Gelet op llet bestreden op voorwaarde dat de beslissing waarvan
vonnis, op 21 januari 1955 in hoger beroep herziEming verzocllt wordt definitief is,
gewezen door de Reclltbank van eerste aanlegster de wil van verweerder om te
annleg te Bergen;
berusten uit het instellen, door hem, van
Overwegende dat uit de vaststellingen zoclanige vorclering afleidde, waaruit volgt
van llet bestreden vonnis en nit de andere da t de bestreden beslissing om de bewustE>
aan llet hof voorgelegde stukken blijkt exceptie af te wijzen zich niet ermedE>
dat verweerder, slaclltoffer van een ar- mocht vergenoegen cle uitwerking te laten
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gelden van een afstand van de aanleg
welke, al doet hij de procedure verdwijnen, desniettemin de vordering zelf laat
bestaan alsook a fort-iori de openbaring
van het voornemen die het instellen van
die vordering met zich brengt :
Overwegende dat, hoewel zij nit een enkel exploot blljken, de berusting in een
vonnis en het instellen van een vordering
onderscheiden rechtshandelingen zijn;
dat, ingeval het een berusting met zich
brengt, het exploot van 4 april 1953 coml1lex is;
Overwegende dat de in artikel 402 van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvorclering omschreven mogelijkheid afstand
van de aanleg te doen geen vermogen met
zich brengt om afstand van een berusting
te doen;
Overwegende dat de aanvaarde of door
de rechtbank geldig verklaarde afstand
de zaken opnieuw in de staat stelt waarin
zij v66r de eis bestonden; dat hij dus de
eis en alle danrop gevolgde akten doch
niet de daaraan vooraJfgegane of daarmede samenvallenfle akten te niet doet;
dat ,mitsdien, ingeval een exploot tegelijkertijd een berusting en een eis uitmaald,
de afstand van de aanleg de eis te niet
doet, doch de berusting laat bestaan;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door de berusting ingevolge de afstand
onbestaande te verklaren, de in het middel aangeduide bepalingen schemlt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt clat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Doornik, zetelemle in hoger
beroep; en, gelet op de wet van 20 maart
1948, veroordeelt aanlegster tot de kosten.
9 februari 1956. - 1 e kamer. - F oo1·:z:Itte1· en ve1·slag,qever, H. Sohier, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlcl1tirlende conclusie, H. Depelchin, advocaatgeneraal. - Plcitc"l', H. Simont.
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1 o MIDDELEN TO'J' VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. - :i\1IDDEL OP EEN
MACHTSOVERSCHRI.JDII\G GESTEUND. - J\1:JDDEL OAT VOOH DE EERSTE MAAL VOOH HET
HOF MAG OPGEWOHPEN WORDEN.
2° DWANGSOM. - BEGRIP.
3° DWANGSOM. - VEHOOHDELING TOT EEN
DWANGSOM DOOR DE HECH'l'EH. - :i'I1ACHTSOVEHSCHHJ,JDI'IG.
1° Het m"idrle/, uesteund op een doo·r rle
1·echter over de gmnd begane machts-

overschrijding mag voo1' ae eerste manl
v66r het hot opgeworpen worden (1).

2° De bijlcornende verooraeling tot het betalen vnn een door rle rechter bepaalde
sam pe·r dag vertrngin{f in het uitvoeren
van de uevelde lies l-is sin {f rnaalct een
awangsorn uit, wanneer rlie veroordeling als sanctie of strut 1titgesp1'0lcen
wordt, rloch niet omdat ueze,qde __som
het bed1·au mLn de ve1'0on;aalcte scharl e
verteuenwoorrUut (2) .

3° De veroo1·aeUnu tot een rZwangsom,
't is te zermen de ve·roordelinu, als stntf,
tot een, aoor ae 1·echter bepaalde uelasom voor het ueval van vertnt{finp in de
uUvoerin{f van de uevf(lrle besl'issin{f,
maalct een machtsoverschrijrUnp 1(,'it en
·is rUenvol{/ens onwetUu (3).

(ULLENS DE SCHOTEN,

'1'.

STOOP.)

ARREST.
H]<}T HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 april 1955 gewezen, door het
I-Iof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 9 en 11 van de
Grondwet, 2 van het Strafwetboek, 1131,
1142 tot 1153 en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, 517 tot 811 van het Wetboek
van burgerlijke rechtspleging, doordat het
bestreden arrest, bij beyestiging van het
beroepen vonnis, .zoncler enige schade vast
te stellen. nochtans eisers tot het betalen
ener verti·agingsboete nm 500 frank l)er
clag wegens te late uitvoering van de bevolen afbraak van het gebouw veroordeelt, dan wanneer geen enkele wetsbelJaling aan de rechters de bevoegdheicl
geeft de veroordelingen, die zij uitspreken, te sanctionneren met het bepalen
ener geldboete, onafhankelijk van alle
werkelijk veroorzaakte schade, en door!lat het bestreden arrest, waar het eisers
tot het betalen ener dwangsom >eroordeelt zonder enige schacle Yast te stellen,
alzo de in het middel aangehaalde lJeschikkingen geschonclen heeft :
0Yerwegende dat, volgens de door aanleggers aan het bestreden arrest gegeven
interpretatie, het middel de rechter over
de grond een machtsoverschrijding verwijt;
Dat derhalve, in strijd met hetgeen
d.oor verweerster wordt staande gehonden, het middel, daar het de openbare
(1) Verbr., 11 juni 1953 (A1-r. Ve1-b1·., 1953,
biz. 686; Bnll. en PAsic., 1953, I, 787).
(2) en (3) Verbr., 12 mei 1955 (A1-r. Ve1'b1·.,
1955, blz. 762; Bull. en PASIC., 1955, I, 1003, en
nota 2) ; raadpl. ook volgend arrest.

-474orde raakt, voor de eerste maal v66r het
hof mag worden voorgesteld;
Overwegende dat het arrest de beslissing .van de eerste rechter bevestigt;
Dat, in zijn laatste v66r die rechter genomen conclusies, verweerster vorderde
<lat aanleggers tot het afbreken van een
gebouw en tot het herstellen van de plantsen iii hun voorguande toestand zouden
veroordeeld worden, en dat, bij gebreke
zulks binnen cle dertig dagen na de uitspraak van het vonnis te doen, verweerster zou gemachtigd worden die werken
zelf uit te voeren met veroordeling van
aanleg·gers haar een bedrag van. 1.000 fr.
per dug vertraging in het uitvoeren van
de werken te betalen; dat zij tevens een
som van 30.000 frank ten titel van scha<levergoeding vorderde ;
Overwegende dat, na de eis betreffende
de werken gegronc1 te hebben bevonden,
de eerste rechter verklaart dat er om
· practische redenen alleen nog nagegaan
moet worden binnen welke termijn en onder welke vertragingsboete de afbraak
der werken en het herstellen van de vooraf bestaancle toestand dienen bevolen te
worden;
·
Dat hij vervolgens vaststelt dat verweerster niet bewijst tot op heden enige
materiele schade te hebben geleden, tenzij de kosten van deskundige raadgevers;
Overwegende dat nit het onderling verband tussen die conclusies en die beslissingen· blijkt dat, door zonder andere
rechtvaarcliging aanleggers te veroordelen
om aan verweerster een vertragingsboete
van 500 frank per dag te betalen, de rechter over de grond een dwangsom heeft
willen uitspreken, dit is een veroorcleling
tot het betalen als sanctie van een bepaalde som per dag vertraging in de nitvoering van de door hem bevolen werken;
Overwegende dat het de wet alleen behoort de door haar toegelaten middelen
tot tenuitvoerlegging van de rechterlijke
beslissingen te omschrijven;
Dat de rechter niet zonder machtsoverschrijcling vermag .zijn beslissing kracht
bij te zetten door dwangmiddelen en de
uitvoering ervan door toepassing van geldboeten, welke door geen enkele wet bepaald zijn, te verzekeren;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest voor zoveel het de beslissing
van de eerste rechter bevestig·t waarbij
aanleggers werclen veroordeeld om, bij gebrek nan uitvoering binnen het jaar volgend op de betekening van dat vonnis,
<le voorgeschreven werken nit te voeren,
aan verweerster 500 frank per dag vertraging te betaHm en voor zoveel het over de
kosten nitsprank heeft gedaan; beveelt
dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeel-

telijk vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerster tot de kosten; verwijst de
altlns beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Gent.
10 febrnari 1956. - 1• kamer. - Voo·rzUte?·, H. Wouters, eerste voorzitter. Ve1·slaggever, H. Belpaire. Gelijlclu-idende aonal1ts-ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Ple-iters,

HH. Van Ryn en Van Leynseele.

1•

KAMER. -

10 februari 1956

DWANGSOM. - BIJKOMENDE VEROORDELING TO'l' EEN DOOR DE RECHTER BEPAALDE
SOil! PER DAG YERTRAGING IN DE Ul'l'I'OEJUNG VAN DE BESLISSING. - RECHTER DIE
ONZEKER LAA'l' OF HIJ EEN DW ANGSOM HEEF'l'
WILLEN UITSPREKEN OFWEL HET BEDRAG VAN
DE WERKELI.JK DOOR DE VEHTRAGlNG IN DE
UI'l'I'OERING VEROORZAAKTE SCHADE HEEFT
WILLEN BEPALEN. - 0NWE'l'TELIJKE VEROORDELING.
De b-ijlcomende veroo1·dez.ing tot het betalen van een rloo1· de reahter bepaalde
son1 per dag vert1·aging in de 11.itvoering
van rle gevelde besUss,in[J is onwetteli.ik, wa1meer de 1·eahtm· onzelcer laat
of h-ij alrl,us een dwangsom heeft wi/.len
1!itspreken, 't is te zeggen een sanat-ie
of een straf, ofwel enkel het beilrag
heeft willen bepa.len 1Jan de sahade die
werkelijk door de vertraging -in de u-i1;voering van de beslissing zou veroorzaalct worden (1).

(HERREMANS, T. CAPPELMAN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 januari 1955 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 9 en 97 van
de Grondwet, 2 van het Strafwetboek,
517 tot 811 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 1131, 1142 . tot 1153,
1226, 1228, 1230, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden vonnis de door de eerste rechter uitgesproken veroordeling tot 50 frank per dag bij
gebreke aan uitvoering van het vonnis be~estigt, om reden dat, << gezien de schade
die appellant door zijn daad berokkend
heeft, cle door hem (de eerste rechter)
uitgesproken sanctie als redelijk voor(1) V ergel. vorig arrest.

komt ''• dan wanneer het de burgerlijkP
rechter door de wet niet toegelaten wordt
de door hem uitgesprokene veroordelingen
te bekrachtigen of te sanctionneren door
« sancties '' die dwangmaatregelen of private straffen uitmaken, dan wanneer een
« sanctie '' van 50 frank per dag, te lopen
vanaf de betekening van de beslissing,
geenszins de herstelling kan uitmaken van
de schade die de veroordeelde door zijn
daad berokkend « heeft ''• daar deze reeds
bestaande schade door de rechter op een
vast bedrag zou kunnen geschat worden :
Overwegende dat het beroepen vonnis
aanlegger veroordeelde om binnen de vier
en twintig uur der betekening van gezegde
beslissing de private waterleicling te herstellen, welke tussen de op zijn erf gelegen put en het woorrhuis van verweerder
bestond, alsmede om << bij gebreke daaraan te voldoen - aan eiser - de som van
50 frank per dag te betalen, ten titel van
niet met straf dreigende schadevergoeding '';
Overwegende dat het !Jestreden vonnis,
steunende namelljk op de beweegreden dat
<< gezien de schade die appelant - hier
aanlegger - door zijn naad berokkeml
heeft, de door hem - de eerste rechter uitgesproken sanctie als redelijk voorkomt ''• de beroepen heslissing bevestigde;
Overwegende dat die beweegreden onzeker laat of de rechter over de grond de
weigering van aanlegger om het uitgesproken vonnis nit te voeren heeft willen
hestraffen door de veroordeling tot een
geldsom, waarvan het bedrag niet aan
de werkelijke nit die uiet-uitvoering ontstime schade beantwoordde, clan wel of,
spijts cle onjuiste !Jewoordingen die hij
gebruikte, llij door het toekennen van gezegde som <lie werkelijke scllade lleeft
will en herstellen;
Dat het bestreden vonnis aldus artikel 97 van cle Grondwet heeft geschonden;
Om die rPdenen, verbreekt het bestreden
v01mis, noch enkel in zover llet aanlegger
tot ])etaling van een geldsom van 50 frank
per dag verwijl in de uitvoering van het
beroepen vonnis veroorcleeld lleeft; heveelt dat melding van onderhavig arrest
zal gemaakt worden op <le kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst
c1e alzo beperkte zaak naar de Rechtbank
van eerste aanleg te Leuven, zetelende in
lloger beroep.
10 februari 1956. - 1° kamer. - Voor.zittm·, H. ·wouters, eerste voorzitter. Ve1·slar!Ueve1·, H. De Bersaques. - Gelijlclll'idende conclnsie, H. Raoul Ha3'oit de
'l'ermicourt, vrocureur-generaal. - Plei-

ter, H. nella Faille d'Huysse.
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ARBEJIDSONGEVAL. VERGOEDING DOOR
HET SPECIAAL FONDS INGERICH1' DOOR DE
BESLUITWET VAN 19 MEI 1945. VERGOEDING AFHANKELIJK VAN HET BESTAAN VAN EEN
OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN EEN OORLOGSFEIT EN HE'l' ONGEVAL.

Opdat de last van de veryoeding van rle
schade voo·rtvloeiende 11it een arbe·idsongeval zou ntsten OJJ het speciaal
F'onds, -in{!e1"icht doo1· cle besl'ltitwet van
19 mei 1945 betreffende lle vergoerling
van rle schade voo1·tstwuitencle 11-it arbeidso1igevallen waarin een oorlogsfeit
voorkomt, moet e·1· een oorzalcelijlc verbancl t1tssen een oorlogsfeit en het on,qeval besta(t,n (1).
(NATIONALE
MAATSCHAPPIJ
DEB
BELGISCHE
E)POORWEGEN, 'J'. KAS YAN YOOBZORG EN ONDERSTAND TEN BEHOEVE YAN SLACHTOFFEBS
VAN ARBEIDSONGEVALLEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 jannari 1955 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen;
Over het middel, afgeleicl nit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1, 2, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23 van de
nieuwe wettekst voortvloeiend nit de besluitwet van 19 mei 1945 !Jetreffende · de
vergoeding der schade voortsprnitende
uit arbeidsongevallen in welker oorzaken
een oorlogsfeit voorkomt, 1 en 2 van de
wet van 24 december 1903 betreffende het
herstel der schade voortvloeiende nit de
arbeidsongevallen, en de wetten tot wijziging samengeschakeld bij koninklijk besluit dd. 26 september 1931, doordat het
bestreden vonnis nit de categoric oorlogsfeiten de gebeurtenissen sluit welke, niettegenstaande .zij hun ontstaan aan de oorlogstoestand danken, in se geen gewel!ldadige inwerking op de werknemer heb!Jen, en waarvan de.gevaren niet voor een
cloorsnee,aandacllt onontwijkbaar blijken,
clan wanneer een oorlogsfeit wordt nitgemaakt door elk feit clat llet gevolg is van
krijgsverrichtingen of van gebeurtenissen
welke hiermede in nauw verband staan
en znlks welke ook de gevolgen voor het
slachtoffer en,an zijn :
Overwegende dat nit de vaststellingen
van de rechter over de grond blijkt niet
(1) Omtrent het begrip « oorlogsf!lit "• in de
besluitwet van 19 mei 1945, raadpl. verbr.,
10 februari 1955 (A1T. Yerbr., 1955, biz. 477;
Bnll. en PASIC., 1~55, I, !)24).
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alleen dat de ingeroepen vercluistering
van de lichten geenszins de omniddellijke
oorzaak van het ongeval uitmaakte, doch
ook <lat gezegde verduistering, nlsmecle
tle andere door . aanlegster aangevoercle
omstancligheclen, zijncle nnmelijk het verzoek van een Duitse toezichter en het
militair karnkter van de aangekovpeltle
trein, geen oorzakelijk verbancl met het
werkong·eval had <len;
Overwegende clat, luitlens artikel 2 van
de besluitwet van 19 mei 1945, zulk oorzakeli.ik verlmml nooclzakelijk is opclat
het Speciaal fonds de vergoeding cler
schacle voortvloeiencl uit het litigieuze
werkongeval zou verzekeren;
Dat het dus zonder belang is na te
gaan of de vercluistering van de lichten
een oorlogsfeit uitmaakte, vermits, zelfs
indien .zulks vaststoncl, de besluitwet 1·an
19 mei 1945 clan nog niet toepasselijk zou
zijn, claar de door l'oormelcl artikel 2 g·estelcle voorwaarde te dezen niet vervultl
is; clat het micldel niet gegroncl is;
Overwegende clat, in zover het de bestreden beslissing critiseert waar zij llet
begl'ip nm oorlogsfeit bepaalt, uit het
vorenoverwogene volgt dat het micl(lel enkel overboclige beweegredenen betreft en
tlien volgens niet ontvankelijk is;
Om llie reclenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.

arrest, op 13 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het tweede miclclel, afgeleicl uit de
schending van artikel 97 van de Gronclwet, doonla t het bestreclen arrest de conclusies van eiser niet beantwoord heeft,
in zover zij staande hielclen clat het Hof
van beroep te Brussel - bij materii~le
vergissing werd het Hof tc Luik vermeld
- lJij arrest del. 27 november 1953 dat in
kracht van gewijsde getreden was, op definitieve wijze beslist hail dat verweercler
Mange alleen verantwoordelijk was voor
de eerste aanrijding, clat hij dan ipso
facto verantwoorclelijk cliencle gesteld te
worden voor de tweede aanrijcling en dat
hij in alle gevnl de gehele door eiser geleden schacle solidair moest vergoeclen,
clan wam1eer de rechterlijke beslissing
om wettelijk gemoti veerd te zijn al de
miclclelen. en excepties die in regelma tig
neerg·elegde besluiten ingeroepen werden,
moeten beantwoorden :
Overwegende dat het bestreden arrest
verzuimcl heeft, het tlool' aanlegger in zijn
regelmatig genomen conclusies opgeworven mitldel te beantwoorclen, als zou verweercler Mange ipso facto verantwoorclelijk clienen te worden gestelcl voor de
tweede aanrijding, doorclat hij luidens
het definitief in kracht van gewijscle getreden arrest van 27 november 1953, alleen
verantwoordelijk voor de ee1'ste aanrijcling is;
Overwegende dat de door het hof van
beroep ingeroepen beweegreclenen, om de
verantwoordelijkheid van de tweede aanrijding tussen aanlegger en verweerder
te verclelen, niet als antwoord op het uit
de beweer<le gevolgen van een in kracht
van gewijsde gegane beslissing genomen
micldel kunnen gelclen;
Dat het middel bijgevolg gegrond is;
Om die reclenen, en zoncler het eerste
midclel in acht te moeten nemen, verbreekt het bestreden arrest in zover het
over de eis van de burgerlijke partij Marcel Ruys uitspraak gedaan l1eeft; cloet
desbetreffencl het bestreclen arrest te niet;
beveelt dat melding van ,onclerhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van
de gecleeltelijk vernietigde beslissing ; veroorcleelt verweercler tot de kosten; verwijst de alclus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.

10 febrnari 1956. - 16 kamer. - Vo01·zitter·, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslagr,e-ver, H. De Bersaques. Gel-ijlvlttidende conclnsie, H. Raoul Hayoit

de

Termicourt,

procureur-generaal.

PZeUers, HH. Ansiaux en Simont.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRFJSTEJN. - STRAFZAKEN. - EllS VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ GEDEEL'l'ELIJK AFGEWEZEN. - GEEN AN'l'WOORD OP HARE CONCLICSIES. - NIET GEMOTIVEE1WE BESLIS8ING.
Is niet gemotiveer·d het arr·est dat de verantwoordelijlvheii£ voor een onueval tussen de belclaagde en cle bur·gerlijl.:e prwtij venleelt, zoncler te nntwoor·aen OZJ
de conclusies wnn·rblj deze lantste awnvoerde dnt wit een ·vo·rig ·in 7o,·rncht van
gew·ijsrle geuaan an·est bleelv, clat de
bel.:Znn(J.de aileen veranttvoordelijk: was.

13 februari 1956. - 26 kamer. - Voor·zitter, H. Vandermersch, raaclsheer waarnemend voorzitter.
Ver·slaggever,
H. Rutsaert. - Gel-ijlclttidende concl·usie,

(Grondwet, art. 97.)

H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
aclvocaat-generaal. - Ple·iter, H. St'ruye.

(RUYS, T. MANGE.)
ARREST.
HEJT HOF; -

Gelet op het bestreclen

~
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1°

FRANSE
TAAL- NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK vAN}. STRAFZAKEN. UIT EEN SCHENDING VAN DE WET VAN
15 JUNI 1935 VOORTSPRUI'l'ENDE NIE'l'IGHEDEN.
LATER ARREST VAN VEROORDELING, OP
TEGENSPRAAK. GEDEKTE NIETIGHEDEN.

2°

FRANSE
TAAL - NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK VAN). VERMELDING IN HE'!' ARREST VAN DE ARTIKELEN VAN
DE WET VAN 15 JUNI 1935. - NIE1' VOORGESCHREVEN OP STRAF VAN NIETIGHEID.

1 o De nietigheden, die ttit een soh ending
van de wet van 15 jnni 1985 op het geln·uilc der talen in gerechtszaken voortvloeien, zijn gedekt door het op tegenspraak gewezen arrest van veToordeUng
dat zelf met geen 1t.it een schend·ing van
gezegcle wet voortvloeiende n-ietigheid
behept is (1). (Wet van 15 juni 1935,

art. 40, lid 2.)
2o De ve1"melding, in een arrest, van de
wrtilcelen vnn de wet op het gebnt.ilc
der talen in gerechtszalcei~ is niet op
straf vnn nietigheid voorgeschreven (2).

(Wet van 15 juni 1!J35, art. 41.)
(REYNIERS, T. OBEN EN CONSORTEN.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 juni 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
I. Over de voorziening door de betichte
ingesteld tegen het openbaar ministerie
en de Nationale Unie der socialistische
mutualiteiten :
A. In zover de voorziening tegen de
over de publieke vordering gewezen beslissing gerlch t is :
Over het middel, ufgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet,
163 (gewijzigd door de wet van 2 januari
1924) van het Wetboek van strafvonlering, 33, 40 en 41 van de wet van 15 juni
Hl35 betreffende het gebruik der talen in
gerechtszaken en schending van de rechten van de verdediging, eerste onderdeel,
ooordat het bestreden arrest, om aanlegger te veroordelen in een zaak waarin het
Nederlands de taal der rechtspleging was,
zijn beslissing gesteund heeft op het in
het Frans opgesteld verslag van de
heer Jabon, die daartoe aangesteld werd
(1) Verbr., 21november 1955 (supra, biz. 217;
Rltll. en PASIC., 1956, I, 269).
(2) Verbr., 25 october 1943 (Bull. en PAsrc.,
19-i4, I, 22).

door de onderzoeksrechter te Tongeren en
bij bevel van die rechter, dd. 15 februari
1954, gemachtigd werd, krachtens artikel 33 van de wet van 15 juni 1935, zijn
verslag in ·de Franse taal, taal zijner
keuze, op te stellen, dan wanneer dit bevel, gegrond op de enige reden « dat het
een bijzondere zending geldt en er bijzondere redenen bestnan om deze ann de
heer Jabon toe te vertrouwen ll, nan de
door bedoeld artikel 33 opgelegde vereisten betreffende de motivering van dergelijk bevel niet beantwoordt en derhalve
nietig is, hetgeen de nietigheld van het in
uitvoering van llet bevel opgesteld verslag
en van het arrest zelf medebrengt, en dan
wanneer, luidens artikel 40, alinea 1, van
de wet van 15 juni 1935, die nietigheid
van ambtswege door de rechter had moeten uitgesproken worden; tweede onderflee!, doordat het arrest geen melding
heeft gemaakt van de bepaling van artikel 33 van bovenvermelde wet, dan wanneer door zijn beslissing te steunen op een
deskundig verslag opgesteld in een andere
taal dan deze van de procedure, het bestreden arrest, kraclltens fle artikelen 163
van llet ·wPtboek van strafvordering en
41 van de wet van 15 juni 1935, de wettelijke bepallng moest vermelden welke een ·
gebeurlijke afwijking van de algemene regels aangaande het gebruik der talen in
gerechtszaken recht,>aardigde, en dan
wanneer bij gebrek aan die melding, de
nietigheid van het verslag en van het bevel niet kon gedekt worden :
0 ver be ide onderdelen samPn :
Overwegemle dat de beweerde uit de
aangevoerde feiten afgeleide nietigheden
gedekt zijn door het bestreden arrest,
welk op tegenspraak jegens aanlegger gewezen werd, niet voorbereidend is en zelf
geen nietigheidsoorzaak inhoudt welke uit
een schending van de wet van 15 juni 1935
zou voortvloeien;
Overwegende dat aanlegger tevergeefs
uanvoert dat de nietigheden welke hij inroevt niet gedekt kunnen worden om reden dat het arrest zelf artikel 41 van de
wet van 15 juni 1935 geschonden heeft,
om artikel 33 van die wet niet onder de
toegepaste wetsbeschikkingen te hebben
vermeld;
Overwegende dat de door artikel 41
voorgeschreven melding, in het vonnis of
in het arrest, van de beschikkingen van
de wet van 15 juni 1935 die bij het opmaken der akten van rpchtspleging welke het
vonnis of llet arrest voorafgingen toegepast worden, niet op straf van nietigheid
vereist wordt;
Overwegende dm·halve dat, zelfs indien
artikel 33 in het arrest had moeten vermeld worden, het gemis aan die melding
de nietigheid van het arrest niet als gevolg kon hebben;

-478Overwegende dienvolgens dat geen ~nkel
onderdeel van het middel kan aangenomen
worden;
En overwegencle clat de snbstantU~le of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. In zover tlP voorziening tegen de
over de bnrgerlijke vordering gewezen
beslissing gericht is :
O.verwegencle dat de voorziening· ~·een
bijzonder midclel inroept;
·
II. Over de voorziening door betichte
gericht tegen de beslissing gewezen OYf'r
cle door Albertina Oben, Alfons Oben,
Marie-I~ouise Oben en Jean Reners, burgerlijke partijen, ingestelde vorclering :
Overwegende dat de voorziening beperkt
is tot de beschikkingen die definitief nitspraak doen over de door hierboven vermelcle bnrgerlijke rmrtijen ten gevolge
van het overlijclen van Joseph Oben geleclen schade ;
Overwegende clat aanlegger geen bijzonder middel inroept;
Om die redenen, verwervt de voorzieningpn; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
13 febrnari 1956. -

2" kamer. -

TT001'-

zitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslagrteve1·,
H. - Gilmet. - (}elijkluiclencle conclusie,

H. Roger Janssens cle Bisthoven, eerste
advocaat-generaaL
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1° STRAF.- VERBEURDI'ERKLARING.- BE'flCHTING VAN VALSHEID IN GESCHRIF'fEN EN
GEBRUIK VAN VALSE S1'UKKEN. VRIJSPRAAK. - VERBEURDVERKLARING VAN DE
VAN VALSHEID AANGETIJGDE S'l'UKKEN.
0NWETTELIJKHEID.
2° BANKBREUK. - WEGENS BANKBREUK
EN WEGENS ANDERE MISDRIJVEN UITGESPROKEN VEROORDELING. AANPLAKKING EN
BEKENDMAKING VAN DE BESLISSING. - l\fAATREGELEN DIE TOT DE VEROORDELING WEGENS
BANKBREUK MOETEN BEPERKT WORDEN.
1° Is omvetteli.jk cle l!esliss-i.nq. waa-rl!ij
cle rechter, na een '!Jan vnlsheicl in oesch-ritten en rtebntik vnn vnlse st·ulcl,,en
bet-ichte belclnnucle te hel!ben v·ri.iuesp·rolcen, te zijnen lnste de ve-rbe·l/'l'cl'l:e-rkln-rin,q vwn cle vnn vnlsheicl anngeU.irtcle
st·ukken nitspreekt (1). (Strafwetboek,

2° I)e rechte·r, cl·ie een belclnngcle tegelijl•
we,qens bn-nkb1·e·uk en wegens nncle-re
misrlt··ijven vemo1·cleelt, moet cle nnnplnklcin[l en cle bekenclmalcin[l, die hij
overeenlco·m.sti,q n-rtikel 583 vnn cle wet
vnn 18 n1J-ril 1851 op het fnill'issement
beveelt, tot cle we,qens 1Jnnlcb1·e·u.lc ~Litge
sproken ve-roonlelin,q bepe·rken (2).

(VAN HOU'I1'E.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 juni UJ55 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het miclclel van ambtswege, afgeleicl nit de schcncling van de artikelen 42
en ±3 van het Strafwetboek en 583 van
het Wetboek van lwophandel :
Overwegende dat eiser onder meer vervolgd was om valsheid te hebben gepleegcl
in hamlels- of private geschriften en om
ervan gebruik te hebben g·emaakt; clat het
hof van lleroep cleze feiten als niet bewezen heeft aangezien en eiser nit dien
hoofde van het vervolg verzonclen heeft;
Dat het llestreden arrest niettemin, bij
hevestig·ing dienaang·aanrle van het vonnis
van eerste aanleg, de in beslag genomen
valse stukken, verbPurcl heeft verklaard; ·
Overwegende dat de ter zake nitgesproken verbeurdverklaring een bijkomende
straf uitmaakt clie toegepast wercl kraclitens de artikelen 42 en 43 van het Strafwetboek, welke een veroorcleling onderstellen;
Overwegencle dat het hof van beroep bovendien de aauplakking van zijn arrest
alsook de bekenclmaking ervan bij uittreksel beveelt, clat eiser door clit arrest
niet alleen wegens feiten van eenvoudige
bankbreuk, welke aanleiding gaven tot
cleze sanctie maar ook wegens andere misclrijven veroordeeld wenl;
Overwegende dat de artikelen 472 en
583 van het Wetboek van koophandel, de
aanplakking en cle bekendmaking· van cle
krachtens inbrenken op de artikelen 573
tot 578 van het Wetboek van koophanclel
uitgesproken beslissingen van veroorcleling voorschrijven;
Dat cle bevolen aanplakking en bekendmaking clan ook slechts wettelijk gerechtvaarcligcl zijn voor zoveel zij de wegens
eenvouclige bankbrenk uitgesproken veroorcleling beogen, bij uitsluiting van de
andere door hetzelfde arrest voor vaststaaml gehouclen en beteugelcle misclrijven;

art. 42 en 43.)
(1) VergeL verbr., 10 -januari 1944 (Bull. en
PASIC., 1944, I, 145).

(2) Vergel. verbr., 28 maart 1955 (An·.
Ve,·b,·., 1955, blz. 642; B-ull. en PAsrc., 1955, I,
829).

-479Dat uit zijn l1ewoordingen niet blijkt
dat het arrest die maatregelen tot. deze
bepaalcle veroorcleling beperkt heeft;
En overwegende dat voor het overige,
de substantH!le of op straf van nietigheicl
voorgeschreven rechtsvo1'men werden nageleefd en clat de beslissing ove~·eenkom
stig de wet is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het de aangeslagen en
van valsheicl verdachte stukken heeft verbeurd verklaard en in zover het de aanplakking en de bekendmaking van een andere veroordeling dan deze uitgesproken
wegens eenvoudige bankbreuk bevolen
heeft; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt eiser tot de vier vijfde der
kosten, de overige kosten blijvende ten
laste van de Staat; zegt dat er geen aan~
Ieiding bestaat tot verwijzing rfaar een
andere rechtsmacht.
13 februari 1956. - 2• !ramer. - Voorzitter, H. Yandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Louveaux. - Geli.ikltt·idende oonolttsie,

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

den beslissin.g de aan.vraag om uitstel van
aan.legger verwerpt om reden. dat het samengevoegd inkomen in 1953 het wettelijk
maximum overtreft, dan wanneer de tot
staving zijner aanvraag overgelegde aangifte <ler inkomsten aanduidt dat de v~r
moedelijke inkomsten van 1954 lager dan
het bij voornoemd artikel bepaalde maximum zijn :
Overwegende dat de bestreden beslissing niet enkel beslist dat het samengevoegd inkomen van aanleggers moeder
voor het kalenderjaar, voorafgaande de
datum waarop de aanvraag wordt ingediend, het wettelijk maximum overtreft
doch bovendien, in feite en derhalve souverein vaststelt dat aanlegger << het bewijs niet Ievert dat de vermoedelijke inkomsten van het lopend jaar lager dan
het wettelijk maximum zullen zijn )) ;
Overwegende dat het attest van de controleur der belastingen dd. 8 november
1955, waarop aanleggers aanvoering steunt
slechts na de bestreden beslissing opgemaakt en voorgebracht werd;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
·
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
13 februari 1956. - 2• kamer. - Voo1·zitte1·, H. Yandermersch, raadsheer waarnemencl voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. Delahaye. - Gelijlvlttidende oonolnsie,
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TO'l.'

H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
ad,•ocaat-generaal.

YERBREKING.

MILITIE. MIDDEL GESTEUND OP EEN ATTES'l' VAN DE CONTROLEUR DER BELASTINGEN.
ATTEST- NIET OVERGELEGD AAN DE HOGE
1\IILITIERAAD. MIDDEL NIET ON'l'VANKELIJK.

Is n-i.et ontvanlcelijl.; het middel 'I:OOrgesteld tot staving van een voorziening
teuen een beslissing van de hoge militiemad en gestettnd op een attest van de
oontroletw de1· belastingen, dat aan dit
1"eohtsoollege niet ove1·gelegd wet·d (1).
(ADAMS.)
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RECHTEN YAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. VORDERING VAN RET OPENBAAR MINISTERIE S'l'REKKENDE TOT VERBEURDVERKLARING VAN DE DOOR BEKLAAGDE
GESTORTE BORGSOM OM IN VOORLOPIGE VRIJHEID GESTELD l'E WORDEN. BEKLAAGDE
NIE1' '1'01' HE'l' LATEN GELDEN VAN ZIJN VERDEDIGINGSMIDDELEN TOEGELATEN. UI1'GESPROKEN VERBEURDVERKLARING. SCHENDING
VAN DE RECHTEN DER VERDEDIGING.

ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 26 october 1955 gewezen door
de hoge militieraad;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 10, paragraaf 2, van de
wet van 15. juni 1951, doordat de bestre(1) Verbr., 6 juli 1953 (Bull. en PAsrc., 1953,

r, snn).

Sohendt de reohten de1· 'l:erdedigin.o de
reohter, bij wie een voTdel'ing van het
openbaar m·in·iste1·ie aanhangig zijnde,
strelclcende tot de veTbett1·dverklarinu
van de rloor belclaagde gestorte borgsom.
om zi.jn voorlopige inV1·ijheidstelHnp te
bekomen, die deze ve.rbeuTrlverlclal"in,rJ
beveelt zonde·r aan de beklaagde, clio
z·ullis aanv1·oeu, toe te laten desbetrejjenrl zijn ve,rderUgingsmirldelen te Iaten
rwlrlen.

480(PENNEMAN, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 jnni 1955 g-ewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het tweede onderdeel van het
tweede mitltlel, afgeleid nit de schencling
van de nrtikelen 190, 210 en 211 van het
Wetboek van strafvonlering, 146 van de
wet van 18 jnni 1869, en nit de schemling
van de -rech ten der. venlecliging, doordn t
de bestreclen beslissing, rechtcloemle op
cle door de heer procnrenr-generaal, na
het sluiten van cle debatten, op de terechtzitting van het hof del. 28 april 1955
ingesteldc vorderlng strekkende, in afwezigheicl van aaniegger op die terechtzitting, tot de verbenrdverklaring van de
door de aanleg·ger g·estortc llorgsom, ann
<leze lantste de heropening van de debatten geweigerd heeft welke hij OD de achtereenvolgende terechtzittingen van26 mei
en 9 juni 1955 gevraagd had met het inzicht een nota neer te leggen en het bewijs te leveren dat zijn afwezigheid door
ziekte gerechtvaardig·d was, welke omstancligheid van aard zou geweest zijn om
de verlleurclverklaring nit te sluiten, clan
wanneer de betichte bet laatst llet woonl
moet hebben zo hij het vraagt en het niet
nuttig kan bekomen na het slniten van de
clellatten, tenzij het bof de herovening ervan beveelt, waaruit volgt dnt de bestreden beslissing de lliervoren anngeduicle
bepnlingen en de rechten der verdecliging
geschoiiden heeft :
Overwegende dat nit de stnkken van cle
l)rocednre lllijkt dat annlegger, samen met
andere betichten, voor de clerde knmer
van het Hof van lleroep te G<:>nt op de
zitting van 17 maart 1955 was gedagvaarcl
geweest, ten eincle te hm·en beslissen over
de lwgere beroepen die hij tngestelcl had
tegen een vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Dendermoncle clll. 15 januari 1955 waarbij hij wegens sluikinvoer
van koopwaren tot correctionele straffen
veroordeeld wercl;
Dat, naclat de vervolgende partij, het
openbaar ministei·ie, aanlegger en cliens
raadsman ter zitting in bun verklaringen,
vorderingen en middelen van verdecliging
werderi gehoorcl, de debatten door het hof
voor gesloten w<:>rden verklaanl en de
zaak voor uitspraak naar cle zitting v>m
28 april 1955 werd nitgesteld;
Dat, ter zitting van 28 april 1955, bet
openbaar ministerie bij aanleggers afwezigheid de verbenrdverklaring vorderde
van de borgsom welke aanlegger tot bekomen van zijn voorlopige invrijheidstelling had gestort;
Dat cle nitspruak door het llof ter zittingen van 28 april 1955 en 5 mei 1955

zijnde verschoven geweest, aanlegger ter
zitting van 26 met 1955 verscheen en zijn
raadsman de heropening der debatten
vroeg « om een nota betreffende cle niet
verschijning van Penneman ter terechtzitting van 28 april 1955 neer te leggen ll;
Dat die aanvraag ter zitting van !J juni
1955 hernieuwcl werd;
Overwegencle clat het bestreden arrest
de heropening cler debatten geweigerd
heeft om reelen da t << niet het minste bewijs voorgedrag·en wercl dat Penneman op
28 april 1955, om wille zijner gezondbeidstoestand, in de onmogelijkheid verkeerde
v66r het hof te verschijnen evenals om
het bof hierover in te lichten ll en de borgsom aan cle Staat verworven heeft verklaarcl;
Overwege.nae dat bet hof van beroep,
cloor over de vordering van het openllaar
ministerie strekkende tot de verbenrclverklaring' van de borgsom recht te cloen zontler aan aanlegger de gelegenhehl te geven
zijn verclecligingsmitlllelen tegen die vordering te cloen geltlen, de rechten van de
verdediging geschonden heeft;
Overwegende, dienvolgens, clat bet tweede onderdeel van het micldel gegrond is;
En overwegende dat, voor het overige,
cle substantHHe of op straf van nietigheitl
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl en dat de beslissing wettelijk is;
Om clie reclenen, verllreekt het bestreden arrest maar slechts in zover bet de
door aanlegger gestorte borgsom aan de
Staat verworven heeft verklaard; verwerpt de voorziening voor bet overige;
beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden on cle kant van
de gecleeltelijk vernietigde beslissing;
veroorcleelt aanlegge1· tot de drie vierde
en cle Staat tot een vierde van de kosten
van de aanleg in verbreking ; verwijst de
aldns beperkte zaak naar het Hof van
beroev te Brussel.
13 febrnari 1956. -

2" kamer. -

Yoor-

zUter, H. Vandermersch, raaclsheer waarnemencl voorzitter.
Fe1·slaggeve1·.
H. Gilmet. - Gelijklu-idende concl1tsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
aclvocaat-generaal. Ple-ite1·, H. DeIUelu·.
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RECHTFJN VAN DE VERDEJDIGING. STRAFZAKEN. VEROORDELING WEGENS ONYRI.JWILLIGE VERWONDINGEN.- ARREST DAT,
ALS BESTA~1JDEEL VAN DIT WANBEDRIJF, OP EEN
NIE'l' IN DE DAGY.HRDING BEDOELDE INBREUK
OP DE 'VEUCODE · WI,JR'l'_ BEKLAAGDE DAARVAN NIET VERWIT'l'IGD. GEEN SCHE;~DiliG
VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

-481Schendt de Techten vrLn de ve1·dediging
niet het aTTest dat, een veTOOTdeling
wegens onvrijwillige verwondingen witsprelcend, zonder (le belclaagde e·rvan te
hebben verwittigd als bestanddeel van
dit wanbedTijf wijst op een niet in de
dagvaarding bedoelde inbrenk op de
Wegcode weyens welhe hij geen atzonderlijke ve1·oo1·deliny ttitspTeelct (1).
(DE GROEVE EN N. V. TRABENA, T. GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS VAN BOUWWERK, HANDEL EN NIJVERHEID EN SNOEYS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op !let bestre.}en
arrest, op 1 juli 1m15 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. Voor zoveel de voorzieningen tegen
<le beslissing over de publieke vordering
gericllt zijn :
1 o Wa t betreft de voorziening van N estor De Groeve, beklaagde :
·
Over het middel, afgeleid uit de sclrPnding van de artikelen 145, 163, 174, Ul5,
211 en 408 van het Wetboek van strafvordering, 15 en 17 van het koninklijk besluit
van 8 april 1954 houdende het reglement
van de politie op !let verkeer, en 97 v:m
de Grondwet, alsook van de rechten cler
verdediging, doordat het bestreden arrest
eiser, die op grond van artikel 17 van de
Wegcocle vervolgd was, als verantwoordelijk voor het ongeval veroordeelt om reden «de burgerlijke partij Jozef Snoeys
de rijbaan reeds bereikt had na de open
kaai, gelegen naast de gesloten hangar, te
hebben doorgereden; dat de burgerlijke
partij bijgevolg over de voorrang van
rechts beschikte en dat de schuld van betichte hierin bestaat nagelaten te hebben
voorrang aan de burgerlijke partij te verlenen >>, dan wanneer : 1° eiser uitsluitend uit hoofde van inbreuk op artikel 17
van de Wegcode vervolgd werd, namelijk
om « op de openbare weg bestuurder
zijnde die een manamvre wil uitvoeren waardoor de normale gang der andere bestuurders kan belet of gehinderd worden, verzuimd te hebben hen te
Iaten doorgaan >>; 2° eiser zich, in zijn
v66r de rechters over de grond genomen
conclusies, dan ook uitsluitend tegenover cleze telastlegging verdedigd heeft,
waar hij onder meer staancle hield dat hij
« geen man<:euvre aan het uitvoeren was,
dat er niet van een zogezegd verkeercle
manceuvre kan gesproken worden wanneer een weggebruiker normaal naar
(1) Arg. verbr., 20 september 1954 (A1'1'.
1955, biz. 8; Bull. en PASIC., 1955, I,
13).
Ve1·b1·.,

I'ERBR.,
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rechts. afslaat >> en hij derhalve ook nooit
het vraagpunt l1eeft onderzocht of moeten
onuerzoeken of de burgerlijke partij over
de voorrang van rechts beschikte, daar
hij niet vervolgd wercl om cleze voorrang
niet geeerbiecligu te hebben, welk feit
door artikel 15 van cle Wegcocle beteugelcl
wordt; 3° de rechters over de groncl eiser
dan ook niet konclen straffen om de voorrang van rechts van de burgerlijke partij
niet geeerbiecligd te hebben zonder aan
eiser toe te Iaten zich tegenover deze
nieuwe omschrijving cler feiten te verdedigen en vast te stellen uat zij derwijze
ue betichting gewijzigd haduen, doordat
het bestreden arrest, door eiser te veroorclelen omcla t hij cle voorrang van rech ts
(artikel15 van cle Wegcocle) niet geeerbiedigcl !mel, zoncler hem deze betichting te
melclen en zich er over te Iaten verdecligen
wijl hij op een anclere .gronu vervolgd
werd, alzo ue in het midclel aangecluicle
wetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende clat de bewering dat eer~te
aanlegger uitsluitend wegens inbreuk op
dit artikel17 van cle Wegcode van 8 april
1954 vervolgd was en dat hij nit hoofde
van inbreuk op artikel 15 van cleze code
en niet op artikel 17 veroordeeld werd
onjuist is~
Overwegencle, immers, dat hij wegens
inbreuk op dit artikel 17 en op ue artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek
vervolgd en veroorueeld wercl ;
Dat, weliswaar, het bestreden arrest er
op wijst clat aanlegger nagelaten heeft
voorrang aan de burgerlijke partij te verlenen, maar dat het cUt feit weerhoudt
als een cler elementen van de bij de telastlegging voorziene inbreuk op de voormelde artikelen 418 en 420 waartegen aanlegger zich te verdedigen hall;
Dat het aaulegger niet veroordeeld heeft
wegens inbreuk op artikel 15, noch de omschrijving der feiten gewijzigd heeft;
Dat het middel feitelijke grond;;lag
mist;
:Overwegende voor het overige dat de
substantiele of op straf van nietighe1'1
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en da t ue beslissing overeenk omstig de wet is ;
Om uie rellenen, verwerpt de voorzienin- ·
gen; veroordeelt aanleggers tot de koste11.
13 februari 1956. - 2" kamer. - VoorzUte·r, H. Vander;mersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Huyllrechts. - Gelijlcltticlende conclus'ie, H. Roger Janssens de llisthoven, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van
Ryn.

----------
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INKOMSTENBELASTINGEN.- ExTRABELASTING. l3EPALING VAN DE VVINSTEN VAN
DE BELASTBARE PERIODE. AANSPRAAK VAN
DE BELASTINGPLICHT:j:GK OM DEZE. WINSTEN TE
BEWIJZEN DOOR REKENING TE HOUDEN MET
HET BEDRAG DA1' ONDER HET VOORDEEL VAN DE
FISCALE AMNES'riE BELAST VVERD. ARREST
DEZE AANSPRAAK .ZONDER PASSENDE REDENEN
VERWERPENDE. SCHENDING VAN AR'l'IKEL 97
VAN DE GRONDWET.

Wanneer de belastingsch~tldige -in conclusies voor het hot van bemep beweerd
heett, dat nit zijn ondm· het voor~eel
van de fiscale amnestic gedane aang1.fte
voortvloeide, dat de geinde interesten
op 400.000 frank obligaties, die hij op
1 jamwr·i 1940 bezat, belast we1·den, dat
de administratie aldus het bestaan van
dit actief op die dat1tm aangenomen
heett en niet het bestaan van enlcel
100.000 tranlc, tot wellc bedmg zij tot
berelcening van de belastbare grondslarJ
in (le ext1·abelasting (le activa van de
belastingschnldige wil beperlcen, is niet
regelmatig gemotivee1·d het arrest dat
z·ich e1· toe beperkt erop te wijzen, dat
het teit dat deze belastingplichti,qe in
1943 be1wswaarden ve1·lcocht heett n~et
tot bewijs van zijn vermogen op 1 Januari 1940 beslissend is, omdat hij n1.et
bewijst dat h·ij gezegde waarclen reeds
op die aatum bezat. (Grondvvet, art. 97;

vvet van 16 october 1945, art. 4.)
(VANDENDRIESSCHE, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1954 gevvezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 97 ..van de
Grondwet, en 131! tot .1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
arrest er zich toe beperkt vast te ~>tellen
dat het feit dat aanlegger in 1943 voor
400.000 frank beurswaarden zou verkocht
hebben niet bewi:ist dat hij die vvaarden
reeds op 1 januari 1940 bezat; dan wanneer aanlegger in zijn conclusies v66r het
hof van beroep had doen gelden, piet alleen dat hij de waarden in 1943 verkocht
had maar ook dat de administratie het
bestaan van 400.000 frank vooroorlogse
obligaties aanvaard had door aanlegger
op de interesten ervan te belasten, ingevolge zij:il onder het voordeel van Lle :fiscale amnestic gedane aangifte :
Overvvegende, betreffende de aanvoering
van aanlegger dat hij op 1 januari 1940 in

het. bezit was van 400.000 frank en niet
100.000 frank in effecten, dat aanlegger
in zijn v66r bet hof van beroep genomen
conclusies staande hield dat uit zijn onder het voordeel van de :fiscale amnestie
gedane aangifte blijkt dat de op de
400.000 frank obligaties geinde interesten
belast werden en dat de administratie
derhalve wezenlijk het bestaan van deze
400.000 frank obligaties aangenomen heeft
tervvijl het, bij de vergelijking van de
bestanddelen van .zijn vermogen, slechts
100.000 frank aangenomen heeft;
Overvvegende dat door te verklaren dat
het feit dat aanlegger beurswaarden ten
belope van 400.000 frank in 1943 zou verkocht hebben niet beslissend is, omdat
daaruit het bewijs niet volgt dat hij die
waarden reeds op 1 januari 1940 bezat,
het bestreden arrest het stelsel van aanlegger niet beantvvoordt; dat, dienvolgens, het arrest niet regelmatig op dat
punt gemotiveerd is;
Dat het middel client ingewilligd te
worden;
Over het tvveede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat, te kort komende
aan de verplichting zijn beslissing met
betrekking tot elke vraag of exceptie te
motiveren, het hof van beroep niet verklaart waarom het geen rekening houdt
met het door aanlegger in zijli conclusies
aangewend middel hieruit afgeleid dat
« bij de fiscale amnestic ook de 250.000 fr.
beurs- en andere verrichtingen belast werden · en da t zij ten gevolge van de beslissing van de directeur met betrekking tot
de gewone belastingen een tweede maal
belast werden ll :
Overwegende dat vermits aanlegger erkend had inkomsten van beurs- en andere
verrichtingen verkregen te hebben, het arrest er uit afgeleid heeft dat die inkomsten aan de extrabelasting ondervvorpen
waren, omdat zij in de opsomming van
artikel 2, paragraaf 1, van de vvet van
16 october 1945 omvat zijn, en dienvolgens, dat aanlegger bij toepassing van
paragraaf 2 van gemeld artikel aan die
belasting onderhevig is;
Overvvegende dat ten overstaan van het
aan het hof van beroep voorgesteld middel dit antvvoord passencl is;
Dat het tweede middel feitelijke grandslag mist ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch slechts in zover dit. het
beroep met betrekking tot het bezit van
aanlegger in effecten op 1 januari 194{)
ongegroml verklaart; verwerpt de voorziening voor bet overige; beveelt dat melding van onclerhavig arrest zal gemaakt
worden op de' kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt iederc
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partij tot de helft der kosten ;. verwijst
de aldus beperkte zaak, naar het Hof van
beroep te Brussel.
14 februari 1956. - 2° kamer. - Voo·rzitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
- . VerslaggevM,
H. Neveu. --'- Gelijlcluidende concl7tsie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - PleUer, H. Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.·
EXTRABELASTING. PROVISIE '1'0'1' INSTANDHOUDING VAN DE STOCKS.- 0VERDRACH'l' VAN
EEN ONDERNE~IING. · - ZELFDE ACTIVITEI~'SBE
STANDDELEN IN WE.RICING GESTELD IN DE
NIEUWE EXPLOI1'A'l'IE. BELASTING GEHEVEN OP HET BEDRAG VAN DE PROVISIE TOT
INSTANDHOUDING VAN DE STOCKS ENKEL IN
HET GEVAL WAARIN DE PROVISIE NIET OP ZIJN
LAATS~' OP 31 DECEMBER 1947 RAAR BESTEMMING BEKO::\IEN HEEFT.
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INKOl\'lSTENBELASTINGEN.

EXTRABELASTING. PROVISIE TOT INSTANDROUDING VAN DE STOCKS.- 0VERDRACR'l' VAN
EEN ONDERNEMING. BELASTINGSCHULDIGE
OVERDRAGER. BELASTINGSCRULDIGE DIE
RET BEDRAG VAN DE PROVISIE IN MINDERING
VAN DE BELASTBARE WINS'l'EN MAG BRE'IGEN.
VOORWAARDEN WAARIN DIE AFTREKKING
MAG GESCHIEDEN. 0VERDRACRT GEDURENDE HET BELASTBAAR 'riJDPERK,
~

INKOMSTENBELASTINGER
BEROEP. BE:.WEP DA'l' SLECRTS DE VRAAGPUN'l'EN, DIE HET VOORWERP VAN DE RECLAMATIE ZIJN GEWEEST, EN DIEGENE WAARVAN
DE DIREill'EUR VAN AMJ3TSWE3E KENNIS HEEFT
GEN01fEN BIJ HET ROF VAN BEROEP AANRANGIG MAAKT.

~

INKO~STENBELASTINGER
BEROEP. HOF VAll BEROEP DAT ZICH DE
BEOORDELING TOEKEN'l' VAN EEN VRAAGPUNT DAT
NIET VOORAFGAAND AAN DE DIRECTEUR ONDERWORPEN WERD OF VAN AMB'l'SWEGE RET VOORWERP VAN DEZES BESLISSING REEFT UITGEMAAK1'. HOF VAN BEROEP DA1' ZIJN JURIS-

(1) Raadpl. verbr., 31 mei 1955 (A1·1', Jle1'b1·.,
1955, biz. 815; Bull. en PAsiC., 1955, I, 10i0).
(2) Raadpl. verbr., 9 februari 1954 (A,.,·.
Jlerb1·., 1954, biz. 411; Bull. en PAsrc., 1954, I,
511) en 26 april 1955 (A 1'1'. Yerb1·., 1955,
biz. 709; Bull. en PAsrc., 1955, I, 930).
(3) Verbr., 7 juni 1955 (Bull. en PAsrc., 19-55,
I, 1097; 12 juli 1955 (A,·r. JleTb1·., l955, biz. 935;
Bull. en PAsrc., 1955, I, 1243).
(4) •Raadpl. verbr., 25 januari 1955 (A1~·.
Ye1'b1·:, 1955, biz. 411; Bull. en PAsrc., 1955, I,
548); 19 april 1955 (Bull. en PASIC., 1955, I,
899) ; 4 october 1955 (ibid., 1956, I, 87).

DIC'l'IE IN 'DE PLAATS VAN DIE VAN DE ADMINIS'l'HATIE STELT, MACHTSOVEHSCHRIJDING.

1° ·wannem·, na de overdr·acht van een onderneming, fleze onfle·r de bij pa1·agraaj 2, van artUcel 8 van de wet van
16 october 1945 bepaalde voor·waa1·den
worflt voortgezet, 't is te zeggen indien
« dezeljde activiteitsbestanddelen in
werlcing worden gesteld >>, wm·dt de emtrabelastin,q slechts op het bedrag van
de bij de pamgrafen 1 en 2 van artilcel 6 voorziene provisie tot instandhoud·ing van de stoclcs geheven, indien fleze
p1·ov·isie niet' op zijn laatst op 81 december 1947 lwar bestemming heett belcomen (1).

2° De belast-ingschuld·ige, flie zijn onderneming heeft overgedntgen, mag een
provisie tot ·instanflhouding van de
stocks in rninde·ring van de in de emt1·abelasting belastbare winsten brengen,
indien de persoon die de onderneming
heett voortgezet deze provisie v661·
31 flecembe'r 19lp tot fle wedu·samenstelling van fle stoclcs heett aangewend, en
z·ztlks zelfs wannee·r fle ovenkacht ged'ltrende het in de extra be lasting belastbaar
tijdpe1·1c geschied is (2). (Wet van 16 oc-

tober 1945, art. 6, par. 3, en 8, par. 2.)
3° Krachtens artUcel 66 van de sarnengcschalcelde wetten, met de Z(talc .in lcennis gestelfl floo1· het beroep tegen fle
besl'issing van de directeur der belastingen, vermag het hof van beroep slechts
lcennis te nemen van de m·aagp~mten,
d·ie het voorwe·rp van fle reclarnatie hebben 1titgemaa7ct, en van d·iegene waarvan de directe1w van ambtswege kennis
heeft genomen (3).

4° Wannee1· het zich de beoordez.ing toekent van een vraagpunt dat n·iet voorafgaand aan de d·ir·ecte7tr de·r belastingen
onderwoTpen werd of het voorwerp van
ambtswege van dezes besl'issinf! heett
uitgemaalct, stelt het doo'r het be1·oep
van fle belastingpz.ichtige met de zaalc
in lcennis gesteld hof van beroep zijn
ju·risdictie in de plaats van die van de
administraUe en ,qaat hierdoor zijn
macht te b'Uiten (4).

Het feit, dat het hof in het overgenomen
arrest de jurisdictie van de administratie beoogd heeft, sluit niet in, dat in bet onderhavige
geval de directeur zijn beslissing tot de in de
reclamatie opgeworpen betwistingen beperkt
heeft. De term jurisdictie wordt in de rechtstaa] niet voorbehouden tot de beslissingen
aileen die over de geuite betwistingen gewezen
werden. In de wet doen zich talrijke voorbeelden van oneigenlijke rechtspraak voor (zie,
onder meer, Wetb. van burg. strafv., art. ·558
en 1033).

-484(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. DERIDDER, WEDUWE VAN EYGEN EN CONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestrcden
arrest, op 10 februari 1954 gewezen floor
het Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, en 6 van de wet van 16 october 1945·, tot invoering van een extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten,
doordat het bestreden arrest beslist dat
tot toepassing van artikel 6, paragraaf 3,
van de wet van 16 october 1945 geen onderscheid dient gemaakt te worden tussen
de overdracht van een onderneming gedurende of na de belastbare periode en
dat de belastingplichtige, die in de loop
van het belastbaar tljdperk .zijn bedrijf
heeft overgedragen, recht heeft op een
van de extrabelasting vrijgestelde provisie tot instandhoucling van de stoc)rs,
wanneer de persoon, clie de onderneming
heeft voortgezet, bedoelde provisie v66r
31 december 1947 tot wederaanleg van de
stocks heeft aangewend, dan wanneel' de
aangehaalde wettelijke bepaling alleen
het geval voorziet van de overdracht ener
onderneming, die na verloop van het belastbaar tijdperk is voorgekomen :
Overwegende dat, naar luiu van lid 2
van paragraaf 3 van artikel 6 van de wet
van 16 october 1945, wanneer, na de overdracht van een onderneming, deze wordt
voortgezet onder de bij paragraaf 2 van
artikel 8 bepaalue voorwaarden, clit is
mits inwerkingstelling van clezelfde activiteitsbestancldelen, de extrabelasting op
het bedrag van de bij paragrafen 1 en 2
van artikel 6 voorziene provisie tot instandhouding van de stocks slechts wordt
geheven inclien die provisie niet op zijn
laatst op 31 december 1947 haar bestemming heeft bekomen;
Overwegende dat, zoals het bestreclen
arrest er op wijst, de onderneming veeleer
dan de schatplichtige zelf belang heeft bij
die vrijstelling, die tot doel heeft de latere wederaanleg van de vooroorlogse
stocks te vergemakkelijken ;
Overwegende dat de wetgever geen beperking ingesteld heeft, betreffende de
herkomst van de fonclsen clie bestemd zijn
om tot de wederaanleg van de stocks aangewencl te worden, en het tijdstip niet
bepaald heeft waarop die fondsen ter beschikking van de schatplichtige clienen
bevonden te worden;
Dat de bewoordingen, waarbij die vrijstelling dool' de wet voorzien is, geen onderscheid maken tussen de aan die fondsen door de overdrager van een onderneming en cUe er aan door de overnemer

gegeven bestemming en niet vereisen dat
de overdracht zich na het belastbaar tijllperk zou hebben voorgedaan;
Overwegende dat paragraaf 2 van urtikel 8, naar hetwelk het 2• lid van paragraaf 3 van artikel 6 verwijst om de voorwaarden te bepalen waaraan de vrijstelling, in geval van voortzetting van de
onderneming, onderhevig is, verre van de
voortzetting, die tijdens ue belastbare peri ode geschiedde, uit te sluiten, ze uitdrukkelijk voorziet;
Overwegende dat het bestreden arrest
souverein in feite vaststelt dat de rechtsvoorganger van verweerders, ten tijde
van zijn laatste inventaris v66r 10 mei
1940, een voorraad grondstoffen, producten en goederen voor een waarde van
1.150.232 frank bezat en dat hij deze stock
gans te gelde gemaakt had v66r 31 juli
1942, datum waarop hij zijn onderneming
- een groothandel in kruidenierswaren
- in haar geheel aan zijn zoon Paul Van
Eygen overliet, dat deze dezelfde activiteitsbestanddelen in werking bracht als
zijn vader, de provisie tot instandhouding
van de stocks v66r 31 december 1947 tot
haar bestemming· aanwendde en geen vrijstelling ten aanzien van de provisie genoot;
Dat, dienvolgens, het bestreden arrest,
door aan de rechtsvoorganger van verweeruers het recht tot vrijstelling van het
beclrag van de provisie toe te kennen, geen
der in het miclclel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Dat het midclel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97 en 112 van
!le Grondwet, en 6 van de wet van 16 october 1945, tot invoering van een extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten,
doordat het bestreden arrest, op grond
van artikel 6, paragraaf 3, 2• lid, van de
wet van 16 october 1945 beslist dat als
provisie tot instandhouding van de stocks
een bedrag gelijk aan 60 t. h. van de op
1 januari 1940 bestaande stocks dient vrijgesteld te worden, daar deze provisie v66r
31 december 1947 haar bestemming heeft
bekomen wegens het voortzetten, met ingang van 31 juli 1942, van de onderneming
door de zoon van de belastingplichtige,
clan wanneer de ingeroepen wettelijke beschikking ter zake niet van toepassing is
vermits die beschikking inderclaad alleen
het geval beoogt waarin de belastingplichtige, na het overdragen van het bedrijf,
geen bcdrijfsactiviteit meer heeft uitgeoefend en dus niet meer in de mogelijkheid heeft verkeerd .zelf aan de provisie
tot instandhoucling van de stocks haar
besten)ming te geven; dat zulks ter zake
niet het geval is vermits de belastingplichtige, na de ovenlracht van de handel

-485aan ZIJn zoon, nog een kleinhandel heeft
uitgebaat, dit zelfs na 31 december 1944,
feit dat in het arrest niet ontkend wordt;
dat de voorgekomen overdracht, derhalve,
geen eigenlijke overdracht of uitscheiding
van bedrijf uitmaald naar de zin van
artikel 6, paragraaf 3, van de wet van
16 october 1945 :
Overwegende dat, zoals er op reeds in
antwoord op het eerste middel gewezen
werd, het bestreden anest vaststelt dat
de rechtsvoorganger van verweerders zijn
groothandel in kruidenierswaren in zijn
geheel aan zijn zoon heeft overgedragen;
Dat het aan die vaststelling toevoegt
dat bet uitbaten door de overdrager, na
de overdracht, van een kleinhandel in
likeuren :jliet belet <la t de .zoon dezelfde
activiteitsbestanddelen in werking bracbt
als zijn vader, alsook dat niets aantoont
dat de overdrager zelfs een zeer klein gedeelte van de bij de overdracht bestaande
voorraad likeuren voor zich ·behouden
heeft;
Dat de rechter over de grond derhalve
uit deze elementen wettelijk heeft kunnen
af!eiden dat het bedoeld overdragen van
de onderneming wel een overdracht was,
in de zin van de wet van 16 october 1945
en dat het 2" lid van paragraaf 3 van
artikel 6 van deze wet ten deze van toepassing was;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 1.1.2 van
de Grondwet, en 61, paragraaf 3, 65 a 67
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij koninklijk besluit van 12 september 1936 en voor
zover nodig door de besluiten van 3 juni
1941, 31 juli 1943 en het besluit van de
Regent van 15 januari 1948, doordat het
bof van beroep de wettelijkbeid der als
straf toegepaste belastingverhogingen, met
betrekking tot de aanslagen in de inkomstenbelastingen over het dienstjaar 1949,
navorderingen van rechten over de dienstjaren 1941. a 1945, van ambtswege onderzocht en die belastingverhogingen vernietigd beeft; dan wanneer dit vraagpunt
nocb in het bezwaarschrift, nocb in de
beslissing van de directeur der belastingen werd opgeworpen; en bijgevolg niet
bij bet hof van beroep aanhangig werd
gemaakt zodat dit bof dus niet bevoegcl
was om er over uit te sprekeri :
Overwegende dat het bestreden anest
de in bet mitlclel aangeduide belastingverbogingen van ambtswege onwettig verklaard en te niet gedaan heeft ;.
Overwegende dat uit de v66r bet bof
regelmatig overgelegde stukken bli.ikt dat
deze grief noch door de schatplichtige in
zijn bezwaarschrift, noch van ambtswege

door de directeur der belastingen 0pgeworpen werd;
Overwegende dat, met de zaak in kennis
gesteld door het krachtens artikel 66 der
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen ingesteld beroep tegen de beslissing van de directeur der
belastingen, het hof van beroep slechts
kennis vermag te nemen van de vraagpunten. welke het voorwerp zijn geweest
van het bezwaarschrift en van diegene
waarvan de directeur van ambtswege
kennis genomen heeft;
Overwegende dat, door zich de beoordeling toe te k'ennen van een vraagpunt dat
niet voorafgaand aan de directeur onderworpen werd, of het voorwerp van r1ezes
beslisl:ling niet had uitgemaakt, het hof
van beroep zijn macht te buiten gegaan is
door zijn jurisdictie in de plaats van die
van de administratie te stellen;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende flat, gezien de OJ) dit middel uitgesproken verbreking, het onderzoek van het vierde middel, betreffende
de wettelijkheid van de bedoelde verhogingen, van belang ontbloot is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest, in zover het voormelde belast~ng
verhogingen onwettig verklaard heeft tn,
in die mate, de aanslagen in de gewone
belastingen, dienstjaar 194£-, navordering
van rechten voor de dienstjaren 1941 tot
1945, te niet gedaan heeft en over de kosten uitsprank gedaan heeft; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedte0ltelijk vernietigde beslissing; veroon1eelt
verweerders tot de, helft der kosten, !aat
de andere helft ten laste van de Staat;
verwijst de alzo beperkte zaak naar bet
Hof van beroep te Brussel.
14 februari 1956. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaygeve1·,
H. Huybrechts. - Gelijlcltl.iclende conclttsie, H. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Leyn-

seele en Veldekens.
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INKOMSTENBELASTINGEN.

RAMING
VAN DE
BELASTBARE BASIS.
VERGELIJKING MET DE NORMALE WINSTEN
YAN SOORTGELIJKE ONDERNEMINGEN EN NIET
MET DIE VAN IN IDENTIEKE OMSTANDIGHEDEN
GEEXPLOITEERDE ONDERNEMINGEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING
VAN
DE BELASTBARE BASIS.
VERGELIJKING MET DE NORMALE WINSTEN
VAN SOOR'l'GELIJKE BELASTINGSCHULDIGEN. PROCEDURE VAN SCHA'l"l'ING DIE NIET INSLUI'l'

------~

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

-486DAT DE ADMINIS'I'RATIE OP GEEN HOGERE BASIS MAG AANSLAAN.

3°

INKOMSTEJNBELASTINGEJN.

RAMING VAN DE
BELASTBARE BASIS.
RAMING BIJ VERGELIJKING. BEOORDELING
VAN HET OORDEELKUNDIG KARAK'l'ER VAN DE
RAMING. SOUVEREINE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND.

laat de door de administratie opgesteldC"
be1'ekeningen te betwisten, dan wanneer
de aanslag van ambtswege slechts op het
vermoedelijk bedrag der belastbare in~
komsten toegelaten wordt, en niet op inkomsten die willekeurig, alhoewel naar·
geweten, door de taxatie-ambtenaar vastgesteld werden :

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 april 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeh~icl uit de
schending van de artikelen 11, 12, 97 en
112 van de Grondwet, 1315, 1317 tot 1322,
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
55 en 56 van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, 2 en
6 van de wet van 17 juni 1938, 2 en 7 van
de besluiten van 16 juni 1941, 31 juli 1943
en 16 januari 1948 betreffende de nationale crisisbelasting, doordat het bestreden arrest met onvoldoende middelen, die
met afwezigheid van moti vering gelijkstaan, over de door aanlegger v66r het
hof van beroep genomen conclusies beslist
en verklaart dat de wet de ambtshalve
aangeslagen belastingplichtige niet toe-

Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de vermoedelijke inkomsten.
van de ambtshalve aangeslagen aanlegger,
om reden dat deze voor het dienstjaar
1947 nagelaten had een vragenlijst te beantwoorden en voor het dienstjaar 1948geen aangifte ingec1iend had, bij vergelijking met de winsten van soortgelijke belastingplichtigen be_oaald werden, dat het
de belastingplichtige niet toegelaten is,
op grond van loutere beweringen van
overbelasting, de berekeningen van de administratie eenvoudig te bestrijden maar·
dat aanlegger integendeel de last van het
bewijs van het juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten draagt ;
Overwegende dat het dusdoende op ondubbelzinnige wijze beslist dat de aa:nslagniet op willekeurige wijze geschiedde,
doch op grond van de door artikel 28 der
samengeschakelde wetten voorziene ver:..
moedens wier waarde op souvereine
wijze, in feite, door de rechter over de·
grond beoordeeld wordt, en dat aanlegger·
het bewijs van het juiste bedrag van zijn
belastbare inkomsten hoefde te leveren,
zoals artikel 56 der samengeschakelde
wetten het voorschrijft; dat het een.
juiste toepassing van de wet gedaan heeft
en tevens een passend antwoord op aanleggers conclusies verstrekt heeft;
Dat het middel derhalve niet kan aangenomen worden;
Over het tweeqe middel, afgeleid nit de·
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 1315, 1317 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 28, 55 en 56 van de·
samengeschakelde wetten betreffende de·
inkomstenbelastingen, 2 en 6 van de wet
van 17 juni 1938 en voor zoveel nodig 2 en.
7 van het besluit van de Regent van 16 januari 19!8 houdende samenschakeling van
de beshiiten betreffende de nationale cri-·
sisbelasting, eerste onderdeel, doordat
het bestreden arrest, zonder voldoende·
motivering en bij schending van het aan
de alden versclmldigd geloof vaststelt dat
de administratie een oordeelkundige toepassing van de aanslag bij vergelijking
met soortgelijke belastingplichtigen gedaan heeft, dan wanneer aanlegger in

(1) Raadpl. verbr., 14 juli 1953 (A1·1·. Ye1"b1·.,
1953, biz. 809); 4 januari en 26 april 1955
(A1'1'. Yerbr., 1955, biz. 326 en 711; Bull. en
PAsrc., 1955, I, 447 e11. 933); 10 januari 1956
(sup?'a, biz. 357; -Bull~ en PAsrc., 1956, I, 443).

(2) Verbr., 10 januari 1956 (supm, biz. 357;
Bttll. en P ASIC., 1956, I, 443). Raadpl. ook:
verbr., 26 october 1954 (Ar1·. Yerb1·., 1955,'
biz. 118; Bull. en PAsrc., 1955, I, 168); ·en
7 juni 1955 (Bull. en PASIC., 1955, I, 1095).

1 o Lll·tilcel 28 van de sarnengeschalcelde
we-tten voot·ziet de vergelijlC'ing rnet de
nonnale w·insten van sooTtgeUjlce ondernerni'ngen en niet rnet die van de in
identielce ornstandigheden geexploiteerde ondenterningen, hoewel het voorschTijft daarenboven t·elcening te handen, volgens het geval, met cle bijzondet·heden die het opsomt (1).
2° Relcening geho~Lden met de bijzonclet·heclen eigen aan cle belastingpUchUge
op ·wiens inlcomsten de belasting moet
geheven worclen, is de aclrninistTatie
get·echtigcl op een hogere basis aan te
slaan dan degene die weTd aangenornen
V001' cle S001'tgelijlce belastingSClW./.fli!len
wim· winsten als veTgeUjlvingspnnten
gediend hebben. (Samengeschakelde wet-

ten, art. 28.)
3° De t·echter over de grana beoordeelt
smtvet·ein of cle door de administratie
ingeroepen veTgelijlr,ingsp~Lnten tot raming van cle belastbare grondslag oot·cleellvundig bepaald werden (2).
(DESCHAMPS, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

-487zijn v66r het hof van beroep genomen
conclusies vaststelde dat · de belastingplichtigen, wier winsten ten titel van
vergelijkingspunten werden aangehaald,
geenszins soortgelijk waren; tweede onderdeel, doordat het bestreden arrest, met
schending van het aan de akten verschuldigd geloof, vaststelt dat geen enkele vergissing in de berekeningen begaan werd
en da:t de administratie een oordeelkundige · toepassing van de aanslag bij vergelijking gedaan heeft, dan wamieer valgens de ingeroepefl vergelijkingspunten de
belastingplichtlge op een lager cijfer diende aangeslagen te worden :

hager winstpercent toe te passen dan dit
welk voor de soortgelijke belastingplichtigen aangenomen werd, het het geloof
niet heeft geschonden dat aan de formulieren waarin deze winsten werden opgenomen verschuldigd is ;
Dat de twee onderdelen van het middel
niet kunnen aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
14 februari 1956. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Delahaye. - Gelijlcluidende conclusie,

Over de twee onderdelen samen :
H. Ganshof van der Meersch, advocaatOverwegende dat het arrest, enerzijds, generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
vaststelt clat de aanslag gevestigd werd
bij vergelijking met de winsten van andere belastingplichtigen die, zonder identiek te zijn, niettemin, volgens de vereisl e KAMER. - 16 februari 1956
ten van de wet, als soortgelijk voorkomen en, anderzijds, verklaart dat de administratie het recht heeft een boger 1° WERKREOHTERSRAAD. - BESLISSING IN HOGER BEHOEP. - VERWERPING VAN
winstpercent op de verhandelde aankopen
EEN TEGENEIS. - GEEN AANDUIDING VAN ZIJN
en op de uitbetaalde lonen toe te passen,
VOORWERP. - 0NWE'f'.rELIJKE BESLISSING.
zo bijzondere redenen zulke verhoging
rechtvaarcligen, namelijk indien betrokke- 2° VERBREKING. - DITGESTREK1'HEID. ne tegelijkertijd als grassier en technieBURGERLIJKE ZAKEN. - lN\YILLIGING VAN DE
ker, in betere voorwaarden handel drijft
HOOFDEIS DOOR DE RECH1'ER OVER DE GROND,
en herstellingen doet;
- VERWERPING VAN DE TEGENEIS. - VEROverwegende dat artikel 28 van de saBONDEN BESLISSINGEN. - VERBREKING VAN DE
mengeschakelde wetten de vergelijking
BESLISSINGEN OVER DE TEGENEIS. - VERBREvoorziet met soortgelijke bedrijven en
KING DIE ZICH TO'!' DE BESLISSING OVER DE
Iiiet met in soortgelijke omstandigheden
HOOFDEIS UITSTREKT.
geexploiteerde bedrijven, hoewel het oplegt tevens rekening te . houden, volgens 1 o De besliss·ing van de weTkr·echtersraad
het geval, met de bijzonderheden die bet
van beroep, die een tegeneis venverpt
<Jpsomt; dat hieruit volgt dat het arrest
zonder er het voorwer·p van aan te dwiwettelijk heeft kunnen beslissen niet aiden is onwettelijlc (1). (We( van 9 juli
leen dat de belastingplichtigen, wier win1926, art. 77 en 123.)
sten ten titel van vergelijking aangewe- 2° 1Vnnneer· de rechter oveT de grand een
zen werden, alhoewel niet identiek zijnde,
hoofdeis ingewUUgd en een tegeneis veTniettemin soortgelijk waren maar ook nog
worpen heeft, nnaTdien de twee bedat, rekening houdend met de bijzonderschilckingen verbonden zijn, strelct zich
heden, eigen aan ·het geval van aanlegger,
de veTbrelcing van de op een voorziening
de administratie gerechtigd was de nantegen be·ide beschiklcingen gewezen beslag te zijnen opzichte op een hogere basis
slissing over de tegeneis tt.it tot de bete vestigen dan deze ten opzichte van de
slissing over de hoofdeis (2) .
andere soortgelijke belastingplichtigen,
wier winsten als vergelijkingspunten aan(N. V. (( LE CONFORT DU HOME ll, T. MAJOT.)
genomen werden;
Overwegende dat de rechter over de
ARREST.
grand op souvereine wijze beslist dat de
door de administratie ingeroepen vergeHET HOF; - Gelet op de bestreden
lijkingspunten op oordeelkundige wijze
bepaald werden en niet gehouden is al de sententie, op 29 april 1954 gewezen door
argumenten van aanlegger in dit verband
te beantwoorden;
(1). Raadpl. verbr., 24 december 1954 (Hull.
Overwegende dat het arrest aldus een
passend .antwoord heeft verstrekt op de en PASIC., 1955, I, 423).
(2) Vergel. wat betreft het gevolg van de
conclusies waarbij aanlegger aanvoerde
dat de tot vergelijking aangewezen belas- verbreking van de beslissing aangaande de
hoofdeis
op de beslissing- betreffende de tegentingplichtigen niet soortgelijk waren en
dat, door op de door aanlegger verhan- ei3, verbr., 11 juni 1954 (Arr. Ferbr., 1954,
delde aankopen en uitlletaalde lonen een blz. 651; Bull. en PAsrc., 1954, I, 867).
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Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van- de
Grondwet, 46, 77, lid 2, en 123, lid10, van
de wet van 9 juli 1926 hetreffende de
werkrechtersraden, cloordat de hestreclen
sententie noch de juiste draagwijdte van
de door de eerste rechters gewezen sententie, noch die van de door de partijen
genomen conclusies toelicht en doordat
zij althans geen heknopte uiteenzetting
hevat van de tegeneis, welke zij eenvoudig
« niet gegrond ll verklaart :
Overwegende dat de hestreden beslissing
vaststelt dat de commissielpnen welke
verweercler van januari tot maart 1952
verdiend had, en de werkvoorwaarclen
van verweerder vanaf 1 april 1!}52 bij een
op 28 rnaart 1952 tot stancl gekomen overeenkomst geregeld werden;
Dat zij belmopt de doeleinden van verweerclers vordering uiteenzet, welke tot
hetaling van voormelcle commissielonen
strekte en door de eerste rechter tegelijk
met het door aanlegster gevoerd verweer
verworpen wercl ;
Doch overwegende dat de bestreden heslissing, na de hoofdeis gegrond verklaard
te hebben, zich ertoe beperkt ten aanzien
van cle tegeneis, waarvan zij het voorwerp
zelfs niet aanduidt, te zeggen : << Overwegende dat de tegeneis van geintirneerde
(hier aanlegster) dienvolgens niet gegrond is ll;
Overwegende dat .zodanige opstelling
niet beantwoordt aan de gehiedende voorschriften van het op de sententies in boger heroep bij al'tikel 123 van dezelfcle
wet toepasselijk gemaakt artikel 77 van
\le wet van !} juli 1926 hetreffende de
werkrechtersraden, nit kracht van welke
hepalingen cle tekst van het vonnis de beknopte samenvatting van de eis en de verdediging rnoet hehelzen;
Overwegende dat zowel nit de enige
grond van de hestreden beslissing, betreffencle de tegeneis, als nit de regelmatig
bij de voorziening gevoegde conclusies
van aanlegster blijkt dat de hoofdeis en
de tegeneis samenhangen en bet inwilligen van de ene nooflzakelijkerwijze bet
verwerpen van de andere met zich moet
hrengen; dat, naardien beide dispositieven door de voorziening hestreden worden, de verhreking volledig client te zijn;
Dat het onderzoeken van het tweede en
het dercle middel mitsdien van belang ontbloot is geworden;
Om die red en en, ver breekt de hestreden
sententie; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde heslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten, daarinbegrepen de kosten van de uittreksels

waarin de akte van boger heroep en dedoor aanlegster in hoger heroep genomen
conclusies zijn opgenomen; verwijst de
zaak naar de Werkrechtersraad van beroep te Bergen, kamer voor bedienden.
16 februari 1936. - 16 kamer. - Vom·zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Daubresse. - Gelijlclltidende concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. H. VanRyn.
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Pleit~r,.
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VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST ONTSTAAN).
SCHADE DOOR EEN ONRECH'l'MA'l'IGE DAAD VEROORZAA.KT. BEDRAG VAN DE SCHADE DOOR
DE RECHTER «EX AEQUO ET BONO ll BEPAALD.
__:_ VEROORDEELDE PARTIJ DIE VOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP SLECH'J'S HE'l' BESTAAN.
VAN DE SCHADE on• HET BEDRAG VAN DE SCHADE OF HE'l' BEDRAG VAN DE VERGOEDING BETWIST. RECH'l'ER IN HOGER BEROEP DIE.
DE BESLISSING VAN DE EERS'J'E RECH'l'ER BEVES'l'IG')\ RECHTER IN HOGER BEROEP DIE.
NIE'l' GEHOUDEN IS IN UI'l'DRUKKELIJKE BEWOORDINGEN DE REDEN OP TE GEVEN WAAROM
HE'!' BEDRAG VAN DE VERGOEDING «EX AEQUQo
ET BONO ll BEPAALD WORD'l',

1Vanneer fle eerste rechter het befl1·ag van
de floor fle flafler van een onrechtma·Uge hanfleling ve1·sclmlfli.gfle vergoefling
ex aequo et bono bepaalfl heeft, en flat
voo1· fle ·rechter in hoge·r beroep slechtg
het bestaan van fle schafle en het bedrag
·van fle raming betwist werflen, is d!J
rechter in hoger berOe1J, die het vonnis
bevesUgt, niet gehouden, in uitdl·ulckelijlce bewoordingen, de reflen 011 te gcven
waarom de 1·aminr1 van de scharZe ex
aequo et bono gedaan wonlt, 't is te
zeqgen fle 1·eden van cle onmogel.ijlcheicl
het bedntg van de schafle floor middel
van nanwlceu1·ige ramingselementen te
bepalen (1).
{CADO-RADIO, T. SAJ\ofENWERRENDE
VENNOOTSCHAP, « COMPTOIR LUXOR ll.)
ARREST.

HET HOF; -

Gelet op het bestreden.

(1) Raadpl. verbr., 13 maart 1250 (Ar1·T'erb1·., 1950, biz. 465; Bull. en PAsrc., 1950,
I, 4·95) en 15 mei 1950 (A1T. Verb1·., 1950,
blz. 584), alsook de nota 2 onder dit laatste
arrest; 5 en 26 januari 1953 (ibid., 1953,
biz. 264 en 351).
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arrest, op 6 januari 195! gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
.schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, hetwelk het beroepen vonnis bevestigt, aanlegster tot het betalen van
200.000 frank schadevergoeding veroordeelt en bekendmaking van de gewezen
beslissingen in twee dagbladen gelast, om
de redenen dat het door aanlegster berokkend nadeel onbetwistbaar is en niet als
·enkel zedelijk en onaanzienlijk te beschouwen; dat het door de eerste rechter
billijk op de som van 200.000 frank geraamd werd; da t het voor een onbepaald
tijdsverloop kan << voortduren ll; dat bekendmaking van het vonnis en het arrest
gelast is om de uitwerking van de schadebrengemle reclame te )Jestrijden en het
voortduren van het nadeel te voorkomen
waar het ontstaan is, dan wanneer aanlegster in haar conclusies betoogd had dat
verweerster van generlei nadeel deed blijken en dat de eerste rechter, door haar
de aanzienlijke som van 200.000 frank
schadevergoeding zonder · enige verantwoording toe te kennen, en door de bekendmaking toe te staan van een vonnis
hetwelk al te strenge en zelfs heftige
overwegingen behelsde, er minder naar
gestreefd had een overigens onbestaand
nadeel te herstellen dan op aanlegster een
ware straf en een kastijding toe te passen; dat verweerster ten hoogste een licht
zedelijk nadeel, zo niet eenvoudig een onaangenaamheid ondergaan had, en dat de
ruchtbaarheid die aanlegster aanbood nog
te maken van aard was om de zaken in
orde te brengen en om het zedelijk nadeel
-dat verweerster had kunnen berokkend
worden te herstellen; waaruit volgt dat
de rechters over de grond, door het aan
verweerster toegekend geldelijk herstel
naar billijkheid te ramen, zonder vast te
stellen dat er geen nauwkeurige manier
tot raiDing van de schade bestond, geen
antwoord op de conclusies van aanlegster
verstrekt hebben, hun beslissing niet naar
het vereiste van de wet met redenen omkleed hebben (schending van artikel 97
van de Grondwet) en het toekennen van
de litigieuze schadevergoeding niet wettelijk gerechtvaardigd hebben (schencling
van de artikelen 1382 en 1383 van het Bnrgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat aanlegster in de in
het middel aangehaalde conclusies betoogde dat een aanzienlijke vergoeding van
200.000 frank door de eerste rechter aan
verweerster toegekend was geworden zonder verantwoording van enig stoffelijk nadeel, het enig ·geleden nadeel ten hoogste
een licht zedelijk nadeel zijnde; dut aanlegster niet beweerde dat de raming van

het nadeel ter zake niet ex aequo et bono
kon geschieden;
Overwegende derhalve dat het hof van
beroep, na vastgesteld te hebben dat het
door verweerster geleden nadeel << onbetwistbaar is en niet als enkel zedelijk en
onaanzienlijk aan te zien is ll, niet gehouden was in uitdrukkelijke bewoordingen
de reden op te geven waarom het dat nadeel ex aequo et bono raamde;
Dat het, door dergelijke raming te
doen, impliciet vastgesteld heeft dat het
niet mogelijk was het bedrag der schade
door midllel van nauwkeurige ramingselementen te bepalen;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
16 februari 1956. - 1• kamer. - Vof'lrzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Daubresse. - Gelijlcluidende conclnsie, H. Raoul Hayoit de Terniicourt, procureur-generaal. - Pleiters,
Simont en VanRyn.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. VONNIS DAl' EEN EIS INWILLIG1.'. - GEEN
AN'l'WOORD OP EEN DOOR DE VERWEERDER OPGEWORPEN EXCEPl'IE VAN ONBEVOEGDHEID.
- NIEl' GEMO'l'IVEERD VONNIS.
Schendt artilcel 9"1 van de Grondwet het
vonnis, dat een eis inwilligt, zonder te
antwoo·rden op een do01· de ve1·werende
partij opgewo1·pen exceptio van onbevoegflheid.

(NOWAK,

'1'.

GERARD.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 october 1954 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grond. wet, doordat het bestreden vonnis over
de grond beslist heeft, .zonder het door
aanlegger bij conclusies ingeroepen middel te behandelen, waarbij deze betoogde
clat de tegen hem ingestelcle vordering
<< in werkelijkheicl de eigendom betrof
van een handelsfoncls waarvan de huurovereenkoiil.st slechts een der bestandcle-
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len was ''' en dat derhalve « de rechter
v66r wie de zaak gebracht was, niet bevoegd was ''• dan .wanneer artikel 97 van
de Grondwet aan de rechter over de grand
oplegt de door aanlegger tegen de hoofdvordering opgeworpen exceptie van onbevoegdheid te beantwoorden :
Overwegende dat de door verweerder
als huurder ingestelde vordering ertoe
strekte een tussen partijen gesloten handelshuurovereenkomst te doen uitvoeren,
aanlegger het verhuurde te doen ontruimen en betaling van schadevergoeding te
bekomen;
Overwegende dat aanlegger in hager beroep regelmatig tot onbevoegdheid ratione
rnater·iae van de eerste rechter geconcludeerd heeft, om de reclen dat « het voorwerp der vordering in werkelijkheid de
eigendom betrof van een handelsfonds
waarvan de huurovereenkomst slechts een
der bestanddelen is '' ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
over de grond beslist heeft zonder het
door aanlegger opgeworpen middel van
onbevoegdheid te beantwoorden;
Dat het derhalve het in het middel aangeduid artikel 97 van de Grondwet geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Hoei, zetelende in huger
beroep.
16 februari 1956. - 1" kamer. - Voorzitter·, H. Wouters, eerste voorzitter. Ver·slaggever-, H. Daubresse. - Gelijlcl·ttidende conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiter,
H. Van Ryn.
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BELASTING OP HET KAPITAAL.NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. 'J:OEKENNING
VAN IlECHTSWEGE VAN TITELS VAN DE VENVERZAKING
NOOTSCHAP AAN DE STAAT. DOOR DE S'fAAT VAN DE 'l,OEKENNING VAN DEZE
Tll'ELS. TERUGWERKENDE KRACHT VANAF
9 OCTOBER 1944.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREKKING VAN VROEGER GEi:NDE BELASTINGEN IN GEVAL VAN VERDELING VAN OP HET
OGENBLIK VAN HUN AANLEG BELASTE RESERVES. AAN DE STAA'l' Ul'l'GEKEERDE DIVIDENDEN OP GROND VAN DE <riTELS VAN EEN NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP, .DIE 'J'EN ZIJNEN VOORDELE KRACHTENS DE WET VAN 17 OCTOBER
19:[5 TOT INVOERING VAN EEN BELASTING OP
HET KAPITAAL WERDEN GESCHAPEN. VER-

ZAKING VAN DE 1.'0EKENNING·-·:vAN DIE TITELSDOOR DE STAAT. -~ TERUGWERKENOE KRACHT.
DOOR DE STAAT GEiNDE. EN TERUGGEGEVEN ·
DIVIDENDEN DIE NIET IN AANMEinfiNG MOETEN
GENOMEN WORDEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AAN DE BELAS'J'ING ONDERWORPEN INKOMSTEN. DIVIDENDEN AAN DE STAAT UITGEKEERD OP GROND VAN DE TITELS VAN EEN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE TEN ZIJNEN VOORDELE KRACHTENS DE WE'l' VAN 17 OCTOBER
19:[5 TOT INVOERING VAN EEN BELASTING OP
HET KAPITAAI, GESCHAPEN WERDEN. VERZAKING VAN DE TOEKENNING VAN DEZE Tl'J'ELS
TERUGGAVE VAN DE AAN
DOOR DE STAAT. DE STAAT UITGEKEERDE DIVIDENOEN EN VAN DE
ERBIJ BEHORENDE MOBILIENBELASTING.
BEDRAGEN BELASTBAAR VOOl~ HET DIENSTJAAR
TIJDENS HETWELK ZIJ WERDEN TERUGGEGEVEN.

1° Wanneer de Staat, aandeelhouder- op
naam van een naarnloze vennootschap·
lcr-achtens artilcel 6 van de wet van
17 october 1945 tot invoer·ing van een belasting op het lcapitaal, lle toelcenning
van rechtswege van ten zijnen voordele.
,qeschapen titels over·eenlcomstig lid 4
·van paragraaf 2 van d·ie wetsbepaling
en artUcel 13, lid 1, van het besluit van
lle Regent van 28 novembe'l' 1945 verzaalct he eft, ho1bllt die toelcenning op,
met ter-ngwer·kende lcracht 1Jan 9 october 1944 at, 1titwerlcing te hebben.
2° W anneer de Staat lle to111cenning 11an
rechtswe_qe van titels van een naamloze
vennootschap ·ve·rzaalct heeft, wellce ten
zijnen voordele lcrachtens de wet van
17 october- 1945 tot invoering van een·
belasting op het lcapitaal geschapen
werllen, vloeit 1tit de terugwerlcende
lcr-acht van llie ver·zalcing voort dat, tot
vestiging, relcen·ing gehonllen met de bij
artilcel 52, vctragr·aaf 7, van de samengeschalcellle wetten voor·z1ene attrelclcing, van de door de vennootschap verschnldigde belasting op de inlcomsten
V(Ln de dienstjaren, die aanleiding hebben gegeven tot een nit/cering van gefleeltelijk voorafgenomen op reser-ves en
Teeds ten Ujde van hun aanleg belaste
dividenden, er reclen is om de door- de
Staat de'inde en ternggegeven dividenden b1b-iten beschoH.~ving te laten.
3° 1-Vanneer- de Staat de toekenning van
tUels van een naamloze vennootschap·
ver-zaalct, die ten zijnen voor·dele lcr·achtens de wet van 17 october 1945 tot invoering van een belasting ov het lcapitaal geschapen wer·llen, en de clividen-·
den die hem 1t-itgelceer-d waren gewor-den
en de op die dividenden afgehouden mobilienbelasUng ternggeett, zijn de bedr-agen van die dividenden en van die
belasting in de cedulaire belastingen en
in de nationale cr·isis belasting be last-

-491:·oaar voor het dienstjaa1· tijdens het-, de vennootschap te werk gegaan is en
welk zij aan de vennootschap werden
welke het hof van beroep aangenomen
teruggegeven (1).
heeft slechts een gedeeltelijke fiscale toe•{ll!J:LGISCHE S'.rAAT, MINIS'.rER VAN FINANCIEN,
T. N. V. « AMMONIAQUE SYNTHETIQUE ET DERIVES ll.)
ARREST.

stand herstelt, door uit de << niet uitgekeerde ll inkomsten vennootschapswinsten
te slniten die, zoals het beslist heeft, met
terngwerkende kracht het karakter van
dividenden, maar desondanks niet het karakter van belastbaar inkomen verloren
hebben:

HET HO:I!'; - Gelet op het bestreden
Overwegende dat nit de vermeldingen
arrest, op 8 juli 1953 gewezen door het
van het bestreden arrest blijkt : 1 o dat
Hof van beroep te Brnssel;
Over het middel, afgeleid nit de schen- de verwereride naamloze vennootschap na
.ding van de artikelen 97 en 112 van de de balansen van 30 jnni 1!t48 en 30 jnni
Grondwet, 14, paragraaf 1, 1°, 15, para- 1949 dividenden uitgekeerd heeft welke
graaf 1, letter a, 25, paragraaf 1, 1°, 27, ten dele van op het ogenblik van hun aanparagraaf 1 en paragraaf 2 (inzonderheid 1eg reeds belaste reserves afgenomen werparagraaf 2; 5°), 32, paragraaf 1, 34, pa- den en dat de Staat, aandeelhouder op
ragraaf 1, 1°, 35, paragraaf 3, 52, para- naam uit kracht van artikel 6 van de wet
_grafen 7 en 8 van de !Jij het beslnit van van 17 octo!Jer 19-45 tot invoering van een
. de Regent van 15 januari 1948 samenge- belasting op het kapitaal, zich onder de
schakelde wetten betreffende de inkom- verkrijgers van die uitgekeerde dividen.stenbelastingen, eerste onderdeel : door- den bevoncl; 2° dat de Staat, na op 24 nodat, na vastgesteld te· hebben dat « ver- vember 1950 bij toepassing van voormeld
zoekster recht heeft op ternggave van de artikel 6 van de te zijnen bate geschapen
mobilienbelastingen welke op de door de effecten afgezien te hebben, de hem uitBelgische Staat teruggegeven dividenden gekeerde netto dividenden teruggegeven
,geheven werden; dat bovendien, ten aan- heeft;
Overwegende dat, waar hij verklaart
zien van de aan al de aandeelhouders na
-de balansen van 30 juni 1948 en 30 jnni dat de vennootschap, hier verweerster,
1949 nitgekeerde dividemlen, zij recht recht heeft op teruggave van de op de
heeft op de in paragraaf 7 van artikel 52 door de Staat teruggegeven dividenden
-der samengeschakelde wetten op de in- geheven mobilienbelastingen, en bovenkomstenbelastingen omschreven belasting- dien, ten aanzien van de « aan al haar
vermindering ll; het arrest beslist « dat aandeelhouders ll uitgekeerde dividenden,
ingevolge zijn afzien van het toekennen op de in paragraaf 7 van artikel 52 van
van de effecten der verzoekende vennoot- de samengeschakelde wetten betreffende
.schap, de Staat geacht is nooit aandeel- de inkomsten!Jelastingen omschreven verhonder, zelfs op naam, geweest te zijn en mindering, ofschoon hij meteen toelicht
nooit dividenden genoten te hebben; dat dat tussen partijen geen geschil omtrent
·een toestand welke nooit bestaan heeft het principe · van die terngga ve bestaat
geen weerslag op de bij artikel 52 der doch enkel omtrent de rangorde welke in
samengeschakelde wetten voorgeschreven die bewerkingen client gevolgd te worden,
belastingvermindering kan hebben; dat de rechter over de grond zich ertoe betot berekening van die vermindering, perkt heeft de twee voorgebrachte stellineerst de zaken in hun vroegere staat die- gen uiteen te zetten en niet uitgemaakt
nen hersteld te worden ll; dan wanneer heeft of de Staat << onder alle aandeelhoudie overwegingen klaarblijkelijk tegen- ders ll moest voorkomen en clienvolgens of,
strijdig zijn, zoals niet enkel nit de ver- .zoals de Staat het betoogde, vooraleer tot
gelijking. van hun teksten blijkt, doch de berekening van het bedrag der terug
eveneens uit de becijferde nitslagen waar- te geven mo!Jilienbelastingen wordt overtoe zij onderscheidenlijk leiden; tweede gegaan, artikel 52, paragraaf 7, eerst op
onderdeel doorclat, het hof van beroep alle, zowel aan de Staat als aan de anvrijstellingen van de mobilienbelasting dere aandeelhouders uitgekeerde dividengelast welke respectievelijk 2.092.~63 fr. den moest toegepast worden ;
voor het dienstjaar 1948 en 1.324.833 frank
Overwegende dat het eerste onderdeel
voor het dienstjaar 1949 belopen, en welke van het mi.ddel, hetwelk op een onjuiste
volgens de· aanvankelijke batige toestand uitlegging van het arrest gesteund is, in
dienen berekend te worden, afgezien van feite niet opgaat;
-elke toekenning van effecten aan de Staat
Overwegende dat, vermits de Staat,
ter vervanging van de belasting op · het overeenkomstig de artikelen 6, para1mpitaal, dan wanneer de marrier waarop graaf 2, lid 4, van de wet van 17 october
1945 en 13, lid 1, van het besluit van de
Regent van 28 november 1945, betreffende
. (1) Vergel. verbr
7 februari 1939 (A 1"'1'.
de uitvoering van voormeld artikel 6, afJ' erbr., 1939, biz. 4Bl.
gezien heeft van de toekenning van rechts-
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wege van de te zijnen bate geschapen
effecten, • ._die_ toekenning met terugwerkende. kracht tot 9 october 1944 moet ophouden uitwerking te hebben, niet enkel
zoals uitdrukkelijk voor het geval in artikel 4 van bovengemeld besluit aangeduid,
doch ook, wegens identiteit van redenen,
voor het in artikel 13 van dat besluit aangeduid geval bepaald wordt;
Overwegende dat eruit volgt, enerzijds,
dat tot vestiging van de belasting over de
dienstjaren 1948 en 1949, met inbegrip van
de berekening van de in artikel 52, paragraaf 7, der samengeschakelde wetten omschreven vermindering, er groncl aanwezig was om de aan de Staat uitgekeercle
cliviclenclen buiten beschouwing te laten;
Dat, anderzijcls, vermits de uitkeringen
van cliviclenclen aan de Staat en de stortingen van de op die cliviclenclen afgehouclen mobilienbelasting onverschulcligcle
betalingen uitmaken, de uit clien hoofcle
aan de vennootschap teruggegeven beclragen belastbaar waren In de ceclulaire belastingen en in de nationale crisisbelasting voor het clienstjaar in de loop van
hetwelk die te1;uggave plaats had; clat
zij clerhalve, in strijcl met wat in het middel is gestelcl, het karakter van belastbare inkomsten behielclen;
Overwegencle clat het tweecle onclercleel
van het miclclel naar recht fault;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
17 februari 1956. - 1e kamer. - Voorzitter, H. de Clippele, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Verslaggever-, H. Bel)mire.
Gelij7cluidende
conclu.sie,

H.

R. Delange,

aclvocaat-generaal.

Pleiter, H. Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN. -

ExTRA-

BELASTING. SCHENKING DOOR DE BELASTINGSCHULDIGE AAN ZIJN KINDEREN 1'IJDENS
HET BELASTBAAR 'l'IJDPERK. GESCHONKEN
SOM VOOR'l'KO~IENDE VAN 'l'IJDENS HE'rZELFDE
TIJDPERK BEHAALDE WINSTEN. SoM DIE IN
DE BELASTBARE INKOMSTEN VAN DE BELAS·
TINGSCHULDIGE MOE'l' BEGREPEN WORDEN.

Het arrest dat vaststelt, dat een door een
belastingsch·aldige in de emt·rabelas_ting
tijdens het belastbctar· tijclperk op het
krecl-iet van de ban7cre7cening van zijn
7cinderen gestorte gelclsom geen doo·r hen
·vercliencle lonen ver·tegenwoonligt doch
een schen7c-ing ttitmaa7ct en van tijrlens
gezegd tijclper7c door de belastingschulrlige behaalrle winsten voor·t7comt, recht·vaarrligt wettelijlc het behmtd van cleze

som in de belastbare grona'slag. (Wet

van 16 october 1945,- art. 2, par. 4.)
(THIRION EN CONSORTEN HELLA,
'r. BELGISOHE STAAT, MINI.STER .VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 april 1953 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Over het enig midclel, afgeleid nit de.
sehenuing van de artikelen- 97 van de
Grondwet, en 2, 3 en 11 van de wet van
16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting : 1° doordat het bestreden
arrest de op naam va'n de zoons van de ·
r.echtsvoorganger van aunleggers aangegeven activa, vermengcl heeft met de uctiva
van die rechtsvoorganger welke, krachtens artikel 2 van de wet van 16 october
1945, geacht zijn van de in oorlogstijd behaalcle exceptionele inkomsten voort _te
kon1en, dan wanneer uitgemaakt is dat
de zoons van de thans overleden aanvankelijke aanlegger, in !let beclrijf van hun
valier gearbeid hebben en clat in de balans
der activa welke ter verantwoording van
diens vermogenaccressen vastgestelcl werd,
de door de kinderen verdiende lonen :1 iet
in mindering gebracht worden; 2° doordat
het bestreden arrest aan aanleggers verwijt de grief van de ontoereikendheid der
aan de kinderen toegekende fictieve Jonen
niet meer geldend gemaakt te hebben, uan
wanneer geen fictief loon aan de kinderen
in de door de administratie gemaakte berekeningen ter bepaling van de grondslag
der belastbare inkomsten toegekend is geworden, zoals uit het bericht van wijziging van 9 juli 1948 blijkt; 3° doordat 'het
bestreden arrest niet rechtvaardigt dat
de op de rekening van de kinderen van de
belastingplichtige vermelde 660.000 frank
in feite in hoofde van hun vader belastbare iukomsten uitmaakten; dan wanneer integendeel uit de redenen van het
bestreden arrest, waar !let verklaart
dat « de Ionen der kinderen tegelijk door
hen zouden verbruikt en door hun vader zouden gespaard zijn geworden )),
blijkt dut de bestreden beslissing uit hPt
oog verloren heeft clut .de administrutie
!let bedrug der vermoedelijke lonen cler
kinderen van de activa van de vader niet
afgetrokken had en clat die lonen derhalve
in strijd met de wet in de belastbare :1 ctiva van cle vader opgenomen war·~n;
4° doordat in de redenen van llet bestreden arrest tegenstrijdigheid schuilt, waar
dit aanneemt clat de activa der kinderen,
andere clan de som van 660.000 frank, niet
met de activu van de vader samengevoegd
werclen, en het verder weigert aan te n!'men dat hetzelfde gedaan wordt met die
som van 660.000 frank die op de rekening

·~·--~------------------
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Vll,Jl de ~uidige aa!llegge,rs, zoons van de
oorsptonkelijke belastingschuldige ingeschreven', is; 5° doordat het bestreden arrest de vermoedens van artikel 2 van de
wet van 16 october 1945 tot andere personen dan de aan de extrabelasting onderhevige schatplichtige uitgebreid heeft,
door onder zijn activa die van zijn kinderen op te nemen; 6° doordat het bestreden arrest geen uitspraak gegeven heeft
over de in de conclusies van aanleggers
v66r het hof van beroep vervatte subsidiaire eis, die ertoe strekte de activa van
de vader op 1 januari 1940 te doen vermeerderen met de activa der kinderen,
met zijn activa samenvoegd, ingeval, zoals het arrest van het hof van beroep het
gedaan lleeft, de bijeenvoeging van de
activa gehandhaafd was gebleven

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het middel rust op ue
stelling dat het bestreden arrest onder UP
belastbare inkomsten van de vader Heila
de door zijn zoons aangegeven activa opgenomen lleeft;
Overwegende dat deze stelling indrulst
tegen de souvereine vaststellingen van fle
rechter over de grond, waarin deze erop
wijst dat alleen de activa van Denis Heila
na toestemming van beide belanghebl!enden, met die van de vader samengevoegd
werden, en dat de activa van de andP.rP
kinderen niet met die van hun vader H~r·
mengd zijn geworden, op de 660.000 frank
na, welke deze hun gedurende llet belastbaar tijdperk gegeven had;
'
Dat dit onderdeel van het middel in
feite niet opgaat;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arr<~!it
aan aanleggers niet verwi.it de grief die
bij conclusies was afgeleid nit de ontoereikendheid van de fictieve lonen welke
toegekend werden aan de kinderen die
ten bate van het bedrijf van de vader gearbeid hebben, niet opnieuw geldend gemaakt te hebben, dat het enkel vaststelt,
zonder in dit opzicllt gecritiseerd te worden, dat die grief, welke aanleggers reeds
in de loop van het onderzoek over de reclamatie lieten gelden, aan het hof van
beroep niet voorgelegd wordt;
Dat dit onderdeel van het middel in
feite niet opgaat;
Over llet derde om1erdeel :
Overwegende dat llet bestreden arre..:t,
door vast te stellen dat de door de vader Rella in de loop van het belastbaar
tijdperk op llet krecUet van de rekening zijner kinderen gestorte som van
660.000 frank een schenking uitmaakte en
van door hem tijdens bewust tijdperk behaalde winsten voortkwam, zijn dispositief wettelijk gerechtvaardigd heeft;

Ov~rwegende. dat, waar het erop wijst
dat de lonen der kinderen niet tegelijk~r
tijd door hen zijn verbruikt en door lmn
vader zijn gespaard geworden, het arrer:;t
de eis van aanleggers verwerpt welke er·
toe strekte de 660.000 frank als lonen te ·
doen aannemen; dat het gebeurlijk aftrekken van de lcmen der kinderen een afzonderlijke grief uitmaakte welke, zoals nit
het antwoord op het tweede onderdeel vr•n
het middel blijkt, niet aan het hof van
beroep voorgelegd was;
Dat dit onderdeel van het middel niPt
kan aaugenomen worden;

Over het vierde onderdeel :
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is, enerzijds vast te stellen dat de activa
van de vader en van de kinderen niet samengevoegd werden, en anderzijds, te beslissen dat de door de vader op naam der
kinderen gestorte sommen, in werkelijkheid een schenking aan de kinderen uitmaken, welke van door de vader gemaakte winsten voortkomeu;
Dat cUt onderdeel van het middel in
feite niet opgaat;
Over het vijfde onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest.
door de door de vader Rella aan zijn kinderen geschonken 660.000 frank in de belastbare inkomsten te begrijpen, de toepassing van de vermoec1ens van artikel 2,
paragraaf 3, van de wet van 16 october
1945 niet tot andere personen dan de aan
de extrabelasting onderhevige persoon uitgebreid heeft, doch artikel 2, paragraaf 4,
van die wet heeft toegepast ;
Dat dit onderdeel van het middel tn
feite niet opgaat;
Over het zesde onderdeel :
Overwegende dat de conclusies, die genomen werden voor het geval dat het hof
de activa van de vader en de zoon zou ·
samengevoegd hebben, hun voorwerp verloren, daar het hof van beroep dergelijke
samenvoeging niet toegepast heeft; dat
het hof derhalve die conclusies niet behoefde te beantwoorden ;
Dat cUt onderdeel van het middel in
feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
17 februari 1956: -

l" kamer. -

zitter en verslar;gever, H.

Voor·

de Clippele,
raadsheer waarnemend voorzitter. - OeUjlcl·uidende concl!ts·ie, H. R. Delange,
advocaat-generaal. Pleite1·, H. Van
Leynseele.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING,
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. -

lVIIDDEL

EEN GEBREK AAN AN'l'WOORD OP DE CONCLU-

SIES INROEPEND. 00NCLUSIES NIET OVERGELEGD TOT STAVING VAN DE VOORZIENING. BES'!'REDEN BESLISSING EEN ·STELLING VAN
AANLEGGER WEERGEVENDE EN ER PASSEND OP
ANTWOORDEND. lVIIDDEL DA'J' . FEI'J'ELIJKE
GRONDSLAG MIS'J', AANLEGGER EEN GEBREK
AAN ANTWOORD OP EEN ANDER IN HET BESTREDEN AUREST NlET WEERGEGEVEN STELLING
INROEPENDE. lVIIDDEL NIET ON'l'VANKELIJK.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.

BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMS'l'EN. IN HE'l' BEDRI,TF BELE:~m VEHMOGENSACCRES.
ACCRES VOOR'l'SPRUI'l'END UI'l' EEN VERMINDERING VAN DE SCHULDEN VAN DE EXPLOITERENDE VENNOOTSCHAP. BELASTBAAR ACORES ZELFS INDIEN HET AAN DE VENNO'l'EN TE
WIJ'l'EN IS.

1° TV anneer, in zalcen vnn di1·ecte belastingen, de aanlegger fn verbrek·inu een
rtelwek aan antwoonl op zijn conclusies
inroept, doch ·het uelijklniden(l verklaard atschritt ervan niet tot stavinu
van de voo1·z·ieninu overleut, 1nist het
middel feitelijke grondslag, in zove1· het
een stellinu bedoelt die het bestrerlen
arrest weerueett en op passende wijze
beantwom·dt, en is het niet ontvanlcelijlc
in zover het een anrler stelling bedoelt,
die dit arrest niet weeTgeett (1).
2° Maalct een in het berldjf beleg(l vermo,qensaccres 7tit en is, dienvol[!ens,
belastbaar, ellce in de balans van het
beoo{!de dienstjaar vastuestelde verminderin[! van de schulden V(ln de vennootschap, zoncle1· flat er reclen is om te onde?·scheiclen ot au venno,qensaccres aan
cle vennoten eenle1· dan aan denlen te
7Vijten is (2). (Samengeschakelde wet-

ten, art. 25, 27 en 32.)
(.P. V. B. A. LAEORATOIRES C. A. T.,
'l'. BELGISCHE S'l'AA'J', MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 februari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, paragraaf 1, 27, para(1) Raadpl. verbr., 13 mei 1955, eerste arrest (A,.,.. Ye1·br., 1955, biz. 764; Bull. en
PASIC., 1955, I, 1004).
(2) Raadpl. verbr., 4 juli 1950 (Arr. T'Mb1·.,
1950, biz. 705).

graaf 1, en 35, paragTaaf 4, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, dom'dat : eerste onderdeel, het bestreden arrest geen antwoord verstrekt heeft op de argumentatie van verzoekster, die stelde dat de wet
slechts door een fictie in de mogelijkheid
van het aanslaan van rechtspersonen
voorziet; tweede onderdeel, hoewel artikel 25, paragraaf 1, het aanslaan van
ieder bedrijf voorschrijft, er evenwel
blijft dat het aanslaan van een rechtspersoon uit kracht van het belastingenbeginsel Non bis in iclem het aanslaan vari
de vennoten op dezelfde bedrijfsinkomsten uitsluit :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegster tot staving
van de voorziening het door de griflier
voor eensluidend gewaarmerkt afschrift
der conclusies welke zij bij het hof van
beroep ingediend had, niet overgelegd
heeft;
Dat bet middel, ~n zover het een nietbeantwoorden van een in het bestreden
arrest niet vermelde stelling inroept, derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegemle dat het bestreden arrest
verklaart « dat verzoekster vergeefs betoogt dat de bedrijfsbelasting enkel denkbaar is in hoofde van de enkele natuurlijke personen die in staat zijn inkomsten
te genieten; dat immers de
V. B. A.
<< Laboratoires C. A. T. )) een rechtspersoonlijkheid heeft, die onderscheiden is
van die van haar vennoten, en een afzonderlijk patrimonium bezit, dat de belastingenwet in het aanslaan zowel van de
rechtspersonen als van de natuurlijke personen voorziet )) ;
Dat het arrest mitsdien de stelling welke het aanhaalt, behandeld heeft;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat uit geen enkele bepaling vmi het bestreden arrest of uit generlei stuk waarop het hof acht vermag te
slaan blijkt dat de litigieuze bedrijfsinkomsten tegelijk in hoofde der vennootschap en der vennoten aangeslagen werden;
Dat geen cler onderdelen van het middel kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
van de artikelen 27, paragraaf 1, 32, paragraaf 1, van de samengeschakelcle wetten,
doordat : eerste onderdeel, het bestreden
arrest beweert dat de door de vennoten te
hunnen laste genomen som een belastbare
meerwaarde uitmaakt, dan wanneer het
ter zake geen door een derde aan de vennootschap toegestane kwijtschelding van
schuld betrof, maar een telastneming door
de vennoten eensdeels, van het tekort, in
verhouding tot hun deelgenootschap, wat

r:
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het aa:t;tslaan van dat tekort uitsluit;
twe~de onderdeel, in,elke stand der zaak,
het betwiste :v·erlies door .:de met een nadelig saldo sluitende uitslagen van het
dieiistjaar en. van de vorige jaren opgeleverd is, en dienvolgens uit kracht van artikel 32, paragraaf 1, lid 2, der samengeschakelde wetten mag gedelgd worden;
derde onderdeel, de door de vennoten te
hunnen laste genomen sommen niet als
een meerwaarde te beschouwen zijn, vermits de administratie zelf die sommen in
hoofde van de vennoten als een bedrijfsverlies behandeld heeft :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling toestaat een vermogensaccres voor
onbestaande te houden hetwelk uit de
wettelijke in· de artikelen 25, 27 en 32 der
samengeschakelde wettep. omschreven berekeningswijze blijkt, om de reden dat
bewnst accres aan een of meer vennoten
en niet aan een of meer derden zon aan
te rekenen zijn ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de stelling van aanlegster in geen enkel stnk der precednre
stenn vindt;
'
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat de beschonwing dat
de administratie zelf de door de vennoten
te hunnen laste genomen sommen als een
bedrijfsverlies behandeld heeft noch nit
het bestreden arrest, noch nit de stnkken
van het dossier blijkt;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
17 februari 1956. - 1° kamer. - Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Valentin.
GeUjlclu·idende
concltts·ie,
H.

R.

Delange,

advocaat-generaal.

Pleiters, HH. Cocle (van de Balie van be-

roep te Brussel) en Van Leynseele.
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1° JVIILITIE. - UI'l'S'l'EL EN VRIJS'l'ELLING
VAN DIENST WE GENS ZEDELIJKE OORZAAK. GEWOON UITS'l'EL. - AANVRAAG AAN DE MILI'l'IERAAD ONDERWORPEN OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 26, 1°, VAN DE WET VAN 15 JUNI
1951. - LEERBELANG. - KAN NIET IN AANMERKING GENOMEN WORDEN.
2° MILITIE. ~ UITSTEL EN VRIJSTELLING
VAN DIENST WEGENS ZEDELI.JKE OORZAAK. -

AANVRAAG TOT UI'l'S'l'EL, - DOOR DE MILI'l'IEPLWHTIGE IN ZIJN AKTE VAN HOGER BEROEP. GEWIJZillD. - HOGE MILITIERAAD •DIE.
SLECH'l'S VAN DE AAN DE MILI?,'IERAAD. ONDERWORPEN AANVRAAG KEN,NIS MAG NEMEN.
1° Wanneer de dam· een militieplichtige
in,qediende aanvraag om ·uitstcl aan de
milUieraad overeenkomstig artilcel 26,
1°, van de wet op de dienstplicht onderworpen wordt, lean het leerbelang niet
·in aamnerlcing genomen worden. (Wet

van 15 juni 1951, art. 10, par. 2, 7°,
lid 2.)
2° De hoge milit-ieraad ·mag geen lcennis
nemen .van een aanm·aag om uitstel. die
bij de militieraacl niet aanhangig werd
gemaalct, daa1· cle w·ijz·iging van de 001'zaalc van de eis, in de alcte van hoge·r
beroep, geen niettw m·iddel tot stavin,q
·van de oo1·spronlcel'ijlce aanm·aag, doch
een nie·uwe aanvraag ttitmaakt (1).

(BOUFFIOUX.)
ARREST.
HET IIOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 23 november 1955. gewezen
door de lloge militieraad;
Over llet enig middel, afgeleicl uit de
scllencling van artikel 10, paragraaf 2, 1 o
en 7°, van de wet van 15 juni 1951 op de
clienstplicht, gewijzigd bij artikel 1, 2°,
van cle wet van 22 juli 1952, cloorclat de
bestreclen beslissing de beslissing van de
militieraad bevestigt waarbij de op voormeld artikel 10, paragraaf 2, 7°, gesteuncle aanvraag om een gewoon uitstel verworpen werd om de red en clat het bewezen
is dat aanlegger slechts een leerbelang
kan cloen gelden, dan wanneer het bij vergissing is clat het gemeentebestuur de
aanvraag om uitstel ingediencl heeft op
grond van artikel10, paragraaf 2, 7°, wijl
aanlegger integencleel .zijn aanvraag op
artikel 10, paragraaf 2, 1°, van de wet
van de dienstplicht wou steunen, en clan
wanneer aanlegger in zijn aide van beroep om een uitstel bij toepassing van
Iaatstgemelcle bepaling verzocllt :
Overwegende, enerzijds, clat uit de aan
llet hof voorgelegde procedure blijkt dat
een door aanlegger op 15 januari 1955 on.·
dertekend verzoek tot indiening van de
aanvraag om een gewoon nitstel in uitdrukkelijke termen het leerbelang inroept
· en mitsclien op artikel 10, paragraaf 2, 7°,
van de wet op de dienstplicht gestenncl is;
Overwegencle dat c1eze aanvraag overeenkomstig artikel26, 1°, van gemelde wet
(1) Verbr., 14 maart 1955 (Bull. en PAsiC.,
1955, I, 784).
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aan de militieraad voorgelegd werd; dat
derhalve, naar luid van artikel 10, paragraaf 2, 7°, lid 2, alleen het leerbelang
in aanmerking kon worden genomen;
Overwegende dat cle hoge militieraad,
door de beslissing van verwerping van de
militieraad te bevestigen om de reden
« dat het bewezen is dat beroeper slechts
een leerbelang kan doen gelden ll, overeenkomstig de wet uitspraak gedaan heeft;
Overwegende, anderzijds, dat de door
aanlegger in zijn akte van beroep gedane
en op artikel 10, paragraaf 2, 1 o, van de
wet van 15 juni 1951 gesteunde aanvraag
om nits tel, a an de beslissing van de militieraad vreemd zijncle, niet door de akte
van beroep bij de hoge militieraad kon
aangebracht worden;
Dat de bestreden beslissing, door die
aanvraag niet in te willigen, geen der in
het middel ingeroepen wetsbepalingen geschonden heeft;
Waaruit volgt dat geen der onderdelen
van het middel gegrond is;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening.
20 februari 1956. - 2e kamer. - Voo·rzUter, H. Fettweis, voorzitter. Verslctu.oever, H. Moriame. - Gelijlclu.idende
conclnsie, H. Depelchin, advocaat-gene-

raal.
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1° MISDRIJF.- RECH'l'SPERSOON. -HANDELSVENNOOTSCHAP DADERES VAN EEN MISDRIJF. - STRAFREOHTELIJKE VERAN'l'WOORDELIJKHEID VAN DE NATUURLIJKE PERSONEN
DOOR WELKE DE VENNOOTSCHAP GEHANDELD
HEEF'f.
2° BANKBREUK. - SA~iENWERKENDE VENNOOTSOHAP. - S'l'BAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE DEHEERDER.
1 o De verplichting de wetten en cle rer;lementen te eerbiedigen rust op cle 1-echtspersonen zowel als op de natmwlijke
personen. Inclien een handelsvennootschap die ve,-plioht'ing niet nnleett, zijn
het de nntmtrlijlce pe,-sonen, ~vaa1-d001"
zij gehandelcl heett, cUe de dncle1'8 vcm
het misdrijf zijn (1).
2" De beheerde1· vnn een sctmenwerkende
vennootsohap lean de st,-nj,-eohteUjlc
ve1"ctntwoonleUjke dnder zijn ran de
(1) Verbr., 26 februari 1934 (Bull. en PAsrc.,
1934, I, 180); raadpl. verbr., 8 october 1934
(ibid., 1935, I, 11); 16 december 1948 (A1'1".
Ve1·b1·., 1948, biz. 638; Bull. en PASIC., 1948,
I, 723); 19 februari en 4 juli 1955 (Arr. Ve,·br.,

bed1"ieglijlee of eenvondige
van lle vennootschap (2).

banleb?-eulc

(HOEHN.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 mei 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over de twee middelen samen, het eerste, afgeleid uit de schending van de artikelen l, 2, 3, 1.41, 143 en 1.46 van de
samengeschakelde wetten op de haudelsvennootschappen, 437, 438, 440, 442, 573 tot
575 van de wet betreffende het faillissement, de bankbreuk en het uitstel van
betaling, 489 van het Strafwetboek en 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest aanlegger uit hoofde van eenvoudige bankbreuk veroordeelt, dan wanneer
de bestreden I beslissing, om wettelijk gemoti veerd te zijn, eli ende vast te stellen
dat aanlegger een gefailleerd koopman
was, dan wanneer dergelijke vaststelling
niet nit de door het hof van beroep in
aanmerking genomen element blijkt, en
dan wanneer aanlegger, beheerder en vennoot van een samenwerkende vennootschap, waarvan de vennoten enkel ten belope van hun inbrengen verbonden waren,
geen koopman was en mitsdien niet failliet kon verklaard worden; het tweede,
afgeleicl nit de schending van de artikelen 7, 8, 9 en 97 van de Grondwet, 66 tot
69 en 489 van het Strafwetboek, 573 tot
575 van de wet betreffende het faillissement, cle bankllreuk en het uitstel van betaling, doorclat het bestrellen arrest, valgens een bepaalcle rechtspraak, op aanlegger, uit hoofde van eenvoudige bankbrenk, een straf toepast welke het niet
aan de gefailleerde samenwerkende vennootschap « Devepo ll kan opleggen, door
hem claartoe impliciet als mededader of
medeplichtige van bewust rechtswezen te
beschouwen; clan wanneer tot medeschuldigheicl en medeplichtigheid het bestaan
van een dader of van een door de wet bestraft feit, binnen de bij clezelve bepaalde
grenzen en voorwaarclen, vereist is, hetgeen ter zake het geval niet was, vermits
de samenwerkende vennootschap « Devepo ll geen tot het plegen van een misdrijf bekwaam reclltspersoon uitmaakte :
Overwegende clat zowel de rechtswezens
als cle natuurlijke personen de wet en de
reglementen behoren in acht te nemen en
dat, in geval van overtreding en·an, de1955, blz. 507 en 906; Bull. en PASic., 1955,
I, 659 en 1204).
(2) Raadpl. verbr., 26 februari 1934 (BuU. en
PASIC., 1934, I, 180).
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zelfde strafmaatregelen tegen beide dienen te worden uitgesproken;
Overwegende voorzeker, dat een vennootschap geen misdriJf kan begaan, maar
dat, in dit geval, de natuurlijke personen
door wie zij handelt in werkelijkheid de
daders der misdrijven zijn en moeten vervolgd worden ;
Overwegendc dat aanlegger onder letter a van de beschikking van verwijzing
vervolgd werd, uit hoofde van << tussen
1 october 1948 en 28 september 1952, de feiten de opeenvolgende en voortdurende
Dpenbaring van hetzelfde strafbaar in2<icht uitmakende, beheerder zijnde van
de samenwerkende vennootschap << Devepo >>, gefailleerde handelsvennootschap,
voor zodanig verklaard bij het vonnis van
de rechtbank van koophandel te. Brussel
van 27 september 1952, zich aan eenvoudige bankbreuk schuldig gemaakt te hebben, ten deze onder meer wijl hij : a) het
bestaan of het gebruik van het actief van
de laatste inventaris der vennootschap
en van de penningen, waarden, roerende
goederen en voorwerpen, van welke aard
DOk, die hun later mochten te beurt gevallen zijn, niet verantwoord heeft;
b) binnen de bi.i artikel 440 van het Wetboek van koophandel bepaalde tennijn
van drie dagen, geen aangifte gedaan
heeft van de ophouding van de betalingen
van voormelde vennootschap; c) de door
artikel 16 van de wet van 15 december
1872 op de kooplieden vereiste boeken
niet heeft gehouden, ter zake wijl hij
geen dagboek gehouden heeft, de brieven
en telegrammen, die bovengemelde vennootschap ontving, niet samengebundeld
heeft en geen kopij ge.nomen heeft in een
register van de brieven en telegrammen
die zij verzond >>;
Overwegende dat het bestreden arrest
er ondermeer op wijst « dat de samenwerkende vennootschap « Devepo >>, volgens haar statuten, daden van koophandel
tot vennootschappelijk doel heeft; dat
zij haar hoedanigheid van handelaarster
tot met de wettelijke bekendmaking van
lwar vereffening behoudt en zal behouden; dat de straffen welke een rechtswezen niet kmmen treffen op de natuurlijke persoon door welke dat wezen handelt, ter zake de beldaagde, toepasselijk
zijn; dat cle telastleggingen a, a, b, c, die
de eerste rechter vaststaand verklaard
heeft, door het v66r het hof gevoerd onderzoek bewezen gebleven zijn >>;
Overwegende, enerzijds, dat het wanbedrijf van eenvoudige bankbreuk aan
uanlegger in zijn hoedanigheid van orgaan der gefailleerde vennootschap ten
laste gelegd werd en dat het bestreden
arrest, derhalve, om zijn beslissing wettelijk te motiveren, niet behoefde de hoedai::Ligheid van gefailleerde koopman in
lwofde van aanlegger vast te stellen ;
VERIJR,, 1956. - 32

Overwegende, anderzijds, dat uit de
aan het hof voo.rgelegde rechtspleging en
uit het bestreden arrest blijkt dat aanlegger als hoofddader van bet wanbedrijf
van eenvoudige bankbreuk, en niet als
aan · het misdrijf op een der in de artikelen 66, lid 3, 4 en 5, of 67 van het Strafwetboek omschreven wijzen deelgenomen
hebbend, vervolgd en veroordeeld geworden is;
Waaruit volgt dat het bestreden arrest,
door aanlegger om de redenen welke het
vermeldt aan het hem ten laste gelegd
misdrijf van eenvoudige bankbreuk schuldig te verklaren, geen der in de middelen
ingeroepen hepalingen geschonden heeft;
dat geen der middelen gegrond is;
En overwegende dat de substantii:!le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om· die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 februari 1956. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Fettweis, voorzitter. T'eTslaggeve1', H. Moriame. - Gelijlcluidende
conolusie, H. Depelchin, advocaut-generaal.
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1° D.AGV.AARDING. STRAFZAKEN.
DAGVAARDING EEN FElT YERMELDEND DAT EEN
MISDRr.JF KAN UITMAKEN. - RECHTER OVER
DE G.ROND YASTS'fELLEND DAT DE BEKLAAGDE
Z!CH NIET OM'l'RENT WAT HEM VERWETEN
WAS HEEF'l' KUNNEN VERGISSEN. - ZAAK
GELDIG BIJ DE RECHTBANK AANHANGIG GEMAAKT.
2° MIDDELEN TO'.r VERBREKING. STRAFZAKEN. BEKLAAGDE VEROORDEELD
WEGENS INBREUK OP EEN GEMEENTEVERO.RDENING BE'l'HEFFENDE DE BOUWWERKEN. - l\1IDDEL AAN\'OERENDE DAT DEZE VERORDENING ONWETTELIJK IS OM SLECHTS MET EEN ESTHE'l'ISCH DOEL '.rE ZIJN GENOMEN GEWEEST. BEWERING ZONDDE.R STEUN. - VERORDENING
TER ZAKE ME'l' HE1' OOG OP DE VEILIGHEID
IN DE S'l'RA'l'EN TOEGEPAS'l'. - l\1IDDEL DAT
FEI'l'ELIJKE G.RONDSLAG MIS'l'.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STR.AFZAKEN. - VoNNis
DE BEKLAAGDE VE.ROORDELENDE ZONDER VAS'!'
'.rE S'l'ELLEN DA'l' HET TE ZIJNEN LASTE GELEGDE
FEI'l' BEWEZEN IS. - NIET GEMO'.fiVEERD
VONNIS.

1 o JJ1 aalct de publieke 1JOrdeTing {Jeldig
aanhangig bij de 1·eohtbank, de dagvaard·ing die een feit venneldt, dat een misdrijf lean uitmalcen, dan wanneer· de
1·echte1· ove1· de grond vaststelt dat de
belclar£yrle zioh niet omt1·e-nt wat hern
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was y.heett lc·unnen ver·gissen (1).
"2° Wanneer· een beklaagde wegens ·inbrmtk op een gemeenteverordening betretfmWe de· bouwwerken veroordeeld
werd, mist feitelijlce orondsla,q het middel aanvoerende dat het vonnis een verordening heeft toegepast, die onwettelijlc is om sleahts met een estheUsah
doel genomen te zi,in geweest, dan wanneer deze laatste bewerino noah in de
verordening noah in de shtklcen, waarop het hot aaht verrnag te slaan, stettn
vindt en ttit de bestreden beslissing
blijkt dat de toepassing ter· zake de
veilighe·id in de straten tot voorwerp
had.
3° Is niet gernotiveerd in feite het vonnis dat de belclaagde vemo-rdeelt zonder vast te stellen dat het te z·ijnen
laste gelegde feit bewezen is.
(HOUBION.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 juli 1955. in hoger beroep
gewezen <loor de Correctionele Rechtbank
te Dinant;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 182, 183, 408
en 413 van het Wetboek van strafvordering en 97 van de Grondwet, doordat de
aan aanlegger v66r de rechtbank van politie gedane dagvaarcling nietig was, aangezien de tekst van artikel 13± van de
gemeenteverordening van Couvin van
20 maart -1948 daarin enkel gedeeltelijk
opgenomen was en enkel vermeld werd
dat aanlegger clit artikel op 27 januari
1955 overtreden had, zonder aan te duiden
welke ter zake bepaaldelijk het feit was
wegens hetwelk aanlegger voormeld artikel 134 overtreclen had :
Overwegende dat volgens de dagvaarding, aan aanlegger ten laste gelegd werd
<< te Couvin, op 27 januari 1955, een tekening, reclame, aanplakbiljet of enig voorwerp zonder machtiging op een muur aangebracht te hebben, (artikel 134 van de
gemeenteverordening van 20 maart 1948))),
aldus een feit vermelclencl dat een misdrijf
kon uitmaken;
.
Overwegende dat, in de mate dat deze
vermelding in duidelijkheid zou te kort
gekomen zijn, het bestreden vonnis erop
wijst dat aanlegger zich omtrent de hem
verweten feiten niet heeft kunnen vergissen;
(1) Raadpl.
1929,
fl e1·b1·., 1941,
blz. 63; Bull.

PASIC.,

verbr., 8 juli 1929 (Bull. en
I, 297) ; 31 :rn,aart 1941 (A r1·.
blz. 71) ; 3 october 1955 (su.pra,

en

PASIC.,

1956, I, 76).

• Dat uit deze souvereine beoordeling van
de rechter over ' de grond ·bli'jkt dat ,·de.
rechten der verdediging niet geschouden
'werden;
Waaruit yolgt _(}at het micldel niet kan_
aangEmomi:m worden;
'
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 14, 18 en 107
van de Gronclwet, 78 van de gemeentewet,
50 van het decreet van '14 december 1789,
3, van titel IX van het decreet van
16-24 augustus 1790 en van titel I van het
decreet van 19-22 juli 1791, doordat het
bestreden vonnis een plantselijke verorclening toegepast heeft welke strookt, noch
met de artikelen 14 en 18 van de Grondwet die de vrijheid der drukpers waarborgen, noch met de decreten van 14 december 1789 en 16-24 augustus 17£0, waarbij de bevoegdheid van de gemeentelljke
overheid beperkt is tot de voorwerpen in
verband met de veiligheid en het gemak
van het verkeer in de straten of met de
openbare orde, naardien de artikelen 133'
en 134 van de gemeenteverordening van
Convin van W maart 1948, welke door het
vonnis toegepast werden. slechts om
esthetische en niet om politH~le redenen
genomen werden :
Overwegende dat het vonnis in feite
vaststelt dat «in strijd met wat de ge!ntimeerden betogen, het litigieuze aanplakbord, zoals het op 27 januari 1955 door de
verbalisanten ontdekt werd, noch van een
tekst, noch van een tekening voorzien
was; dat het uit een houten omlijsting en
uit een plaat uit stevig bordpapier bestand ... ; dat het 4 meter bij 4 m. 50 mat,
en dus een zeker gevaar kon opleveren
ingeval het niet vast aan de zijgevel was
bevestigd geweest )) ;
Overwegende dat, in zover het stelt dat
de artikelen 133 en 134 van de gemeenteverordening· van Couvin van 20 maart 1948
enkel met een esthetisch cloel genomen
werden, het middel steun vinclt noch in
cle tekst van de verordening, noch in destukken waarop het hof acht vermag te
slaan;
Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt dat ter zake de toepassing yan
die verordening de veiligheid in de straten
tot doel had; dat zodanige toepassing geen
scbending van de artikelen 14 en 18 van
de Gronclwet uitmaakt;
Overwegende derhalve dat het miLldeT
in feite niet opgaat;
Over het miclclel van ambtswege, afgeleicl uit de schencling van artikel 97 van
de Grondwet :
Overwegende dat, hoewel het bestreden
vonnis verklaart dat « L ... en R ... met
recht hebben mogen menen clat Houbion,
hun aansteller, de vereiste machtiging
aangevraagcl had )l, en dat « de telastleg-
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ging in, himnen hoofde niet bewezen is )),
het eve,nwel niet zegt dat evenbedoelde
telastlegging in hoofde van aanlegger bewezen is;
Overwegende dat de beslissing van ver.oordeling welke het tegen aanlegger uit.spreekt mitsclien in feite niet met reclenen
omkleed is;
Om die redenen, en zonder dat er gronden zijn tot het onderzoeken van het door
aanlegger ingeroepen tweede middel hetwelk, mocht het aangenomen worden, niet
tot verbreking zonder verwijzing zou kunnen leiden; verbreekt het bestreden vonnis voor zoveel het ten opzichte van aanIegger uitspraak gedaan heeft ; beveelt
clat melding van onclerhavig arrest zal gemaakt worden op cle kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing; verwijst cle
aldus beperkte zaak naar de Oorrectionele Rechtbank te Namen, zetelencle in
hoger beroep; laat cle kosten ten laste
van de Staat.
20 februari 1956. - 2• kamer. - Vooi"zittr:w, H. Fettweis, voorzitter. ~ Vm"slaggever, H. Neven. Gelijlclu.iclende
conclusie, H. Depelcllin, advocaat-gent.;raal.
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INSOHRI.JVING VAN VALSHEID.
TUSSENVORDERING BI.J EEN YOORZIENING.
VOORWAARDEN VAN ON'l'VANKELIJKHEID.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - EERSTE llECHTER 'fOT EEN
S'l'RAF YEROORDELENDE NA AANNEMING VAN
VERZACH'l'ENDE OMSTANDIGHEDEN. RECH'l'ER IN HOGER BEROEP DAARENBOVEN Al\'DERE
VERZACHTENDE OMSl'ANDIGHEDEN AANNEMENDE,
DOCH VERKLARENDE DAT DE DOOR DE EERSTE
RECH'l'ER UITGESPROKEN Sl'RAF NIE1' IN VERHOUDING IS MET DE ZWAARWICHTIGHEID ·VAN
RET MISDRIJF EN DEZE STRAF VERHOGENm;.TJITGESPROKEN S'fRAF DIE LAGER IS DAN HE'!'
MAXIMUM VAN DE DOOR DE WET BEPAALDE
STRAF BIJ GEilREK AAN VERZACH'l'ENDE 01\fSl'ANDIGHEDEN. - BESLISSING VRIJ VAN TEGENSTRIJDIGHEID.
1_o

Een bij een voo·rziening tussenoplcornende e·is tot insclwijving van valsheid,
vm·eist, orn ontvanlceUjlc te zijn, dat de
verzoelcer de feiten, ornstanrli,qheden en
bewijzen, waardOOi' hij de valsheid van
de vermeldingen van de ge'inm·imi-neerde
fLTcte wil bewijzen, aanvoert en bepaalt (1).
:Jo W annem· rle ee1·ste 7·echte1· de belclaag-

1_o

(1) Verbr., 17 februari 1930 (Bull. en PAsrc.,
1930, I, 117; Rev. de rlr. pen. et de cTim., 1930,

blz. 241).

de tot een straf verom·deeld heett na
aanneming van verzachtende ornstandigheden, is niet met strijdigheid behept
de beslissing van de 1·echter in hager
beroep die, hoewel daa1·enboven andere
verzachtende 01nstandi.qheden aannemende, ve·rlclaart dat de dOOi" de eei·ste rechter nitgesprolcen strat ·niet in
vm·honrling ·is met cle zwaarwichtigheirl
van het misdi·ijf en een hoge1·e skat,
lage1· dan het maximum van rle door de
wet bij ontstentenis van ve1·zachtenrle
ornstandigherlen bepaalde strat, 1titspi·eelct.

(AVERBOUCH.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 november 1955 gewezen door
het militair gereclltshof;
Over het eerste micldel, afgeleicl nit de
schending van artikel 155 van het Wetboek van strafvorderi:i:tg, cloordat professor Alexander, als getuige gelloorcl ter
terechtzitting van het militair gerechtshof van 26 october 1955, en dokter 'van
Looy, als getuige gehoorcl ter zitting van
31 october 1955, cle bij die wets bepaling
voorgeschreven eed niet afgelegd hebben :
Betreffencle cle inschrijving van valsheicl :
Gelet op het op 16 december 1955 tot
het Hof van verbreking gericllt verzoekschrift, waarbij aanlegger verlof aanvraagt tot inschrijving van valslleicl, met
aanbod van bewijs, tegen de processenverbaal van de zittingen van 26 en 31 october 1955 van het militair gerechtshof
(eerste Franstalige kamer), in zover bewuste processen-verbaal iecler valselijk
cle vermelding behelzen : <<de getuige
legt in hanclen van cle H. voorzitter cle
volgende eden af : « Ik zweer cle gehele
)) waarlleicl, niets clan cle waarheid te zeg)) gen, zo helpe mij God )) en « Ik zweer
)) mijn verslag te cloen en mijn gevoelen
)) te uiten in eer en geweten, zo helpe mij
)) God));
Gelet op het kwijtscllrift voor een som
van 100 frank, geconsigneercl overeenkomstig het reglement van 28 juni 1738, tweede deel, titel X, artikel 1, en de orclonnantie van juli .1737 betreffende cle
klacht wegens valsheid als hoofdvorclering en het tussengescllil over valsheicl,
titel II, artikelen 6 en 7, en llet koninklijk besluit van 2 november 1848, artikel 14, 15°;
Overwegende clat geen feiten, omstanc1igheden of bewijzen in llet verzoekschrift aangevoercl zijn waardoor verzoeker cle valsheicl van cle vermeldingen cler
geincrimineerde akten meent te bewijzen;
Dat het verzoekschrift clerhalve niet
ontvankelijk is;

500Ovet•.. het midd,el .:
Overwegende·-dat het middel, steunend
op stellingen welke tegengesproken worden" door de .. processen-verbaal der door
het militair gerechtshof geiwnden zittingen op 26 en 31 october 1955, in feite niet
opgaat;
Over het tweede middel... (Zonde·r belang.)

Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de wet van 9 april 1930 tot
bescherming der maatschappij en van de
rechten der verdediging, doordat het militair gerechthof, na erop gewezen te hebben dat « zo de deskundigen kennis genamen hadden van het dossier der thans
aan het militair gerechtshof voorgelegde
rechtspleging, zij hadden kunnen vaststellen dat hun gevoelen op stellige wijze,
althans ten aanzien van de jaren 1944 tot
1951, door het dossier dier rechtspleging
tegengesproken wertl )), onclanks deze 'beschouwing aan de deskundigen de gelegenheid niet gegeven lweft van die rechtspleging kennis te nemen :
Overwegende dat nit de bewoordingen
van het arrest blijkt dat de door het middel gecritiseerde reden doelt op een door
de deskundigen nitgebracht gevoelen in
eim verslag dat zij in de loop van een andere v66r de Oorrectionele Rechtbank te
Brussel gevoerde rechtspleging ingediend
hebben, van welk verslag een afschrift
bij het dossier aangaande de aan het militair gerechtshof voorgelegde vervolging
gevoegd werd;
Dat het militair gerechtshof mitsdien de
wet tot bescherming der maatschappij
niet geschonden heeft ;
Overwegende, anderzijds, dat nit geen
stuk waarop het hof acht vermag te slaan
blijkt dat aanlegger zou verzocht hebben
dat het dossier aangaande de. aan het
· militair gerechtshof voorgelegde vervolging aan de deskundigen ter inzage zou
overgemaakt worden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het vierde middel, afgeleid nit de
schending van artikel ll7 van de Grandwet, doordat het mUitair gerechtshof, behalve de verzachtende omstandigheid welke reeds aangenomen werd door de eerste
rechter die aanlegger tot een enige straf
van vijftien jaar tlwangarbeid veroordeeld heeft, andere verzachtende omstandigheden in aanmerking genomen heeft,
en desniettemin verklaart dat op aanlegger een te gematigde toepassing van de
strafwet gemaakt werd, en hem tot een
enige straf van twintig jaar dwtmgarbeid
veroordeelt :
Overwegende dat nit de bewoordh1gen
van het bestreden arrest blijkt dat het
militair gerechtshof in het geheel niet
overwogen heeft dat de door de eerste

rech.ter na aanneming van een verzachtende. omstandigheid nitgesproken straf
in verhouding was met de zwaarwichtigheid der misdrijven, doch integendeel geacht heeft dat de eerste 1'echter een te
gematigde toepassing van de strafwet op
aanlegger gemaakt heeft ;
Overwegende dat het militair gerechtshof mitsdien zonder tegenstrijdigheid andere verzachtende omstandigheden heeft
kunnen aannemen en desniettemin de
straf heeft knnnen verhogen ;
Overwegende, anderzijds, dat de nitgesproken straf lichter is dan de doodstraf, welke ter zake bij ontstentenis van
verzachtende omstandigheden toepasselijk
zou geweest zijn;
Waarnit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden;
En overwegende dat de snbstantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt het verzoek
tot inschrijving van valsheid; gelast de
teruggave, aan aanlegger, van de som
welke v66r het nederleggen van dat verzoek geconsigneercl werd; verwerpt de
voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
20 februari 1956. - 2e kamer. - Voorzittet·, H. Fettweis, voorzitter. Verslagyever, H. Daubresse. - GeU:ilcluidende conclnsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
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1o BINDENDE BEOORDELING DOOR

DE REOHTER OVER DE GROND. S1'RAFZAKEN. - GEPASTHEID VAN AANVULLENDE .ONDERZOEKSMAA'l'REGELEN.
2° BEWIJS. STRAFZAKEN. GEVAL
WAARIN DE WET GEEN BEPAALD BEWIJSMIDDEL
OPLEG'l'. - GEWICH'l'IGE, BEPAALDE EN OVEHEENSTEMMENDE

VERJ\IOEDENS.

-

BINDENDE

BEOORDELING DOOR DE REOHTER OVER DE
GROND.
1o De ·rechter ove·r cle yrond beom·deeU
sotwere-in in jeite, relcen'ing yehonclcn
tnet (le t·eecls b'ijeenyebt·achte bewijsclementen, cle gepastheid van nanvullende onde-rzoelcsmaatreyelen (1).
2o In st·rajznlcen, behatHlens rle geval~en
waat·in de wet anders bepnalt, beom·deelt cle t·echtet· O'V(W de _q,roncl sonverein, of de ovet·yelegde elementen yewichtlge, bez}(utlde en overeenstemmenll.e
vennoedens ·nitmalcen, die het bestaan

(1) Verbr., 3 october 1955 (Bull. en PAsrc.,
1956, I, 78) .

-501van het misd1"ijt en van de schuld van
de belclaau.de bewijzen (1).
(HERTAY EN VELKENEERS;)
ARREST(

HET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 14 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
A. Aangaande de voorziening van Ber-

tay :
' Overwegende dat de substantulle of op
straf van nietigbeid voorgescbreven recbts·
vormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
B. Aangaande de voorziening van Velkeneers :
Over bet enig middel, afgeleid bieruit
« dat de recbten der verdediging gescltonden werden, vermits geen enkel element
van bet dossier genoegzaam bewijskracll·
tig is, geen onderzoek van bet bandscln·ift
plaats gebad beeft, en vermits een getuige
die, naar bet zeggen 'van medebeklaagden,
bij bet plaatsen van de beweerdelijk valse
bandtekening aanwezig was, nocb omlervraagd, noch zelfs opgespoortl is geworden » :
Overwegende dat aanlegger vervolgLl
werd nit boofde van valsheicl in private
gescbriften, gebruik van valsheicl en oplichting, ten aanzien van welke misdrijven
de wet geen bijzondere wijze van bewijslevering voorscbrijft;
Overwegende dat in strafzaken, behou·
dens de gevallen waarin de wet het anders bepaalt, de rechter over de grond
souverein over de gepastheid van de onderzoeksmaatregelen oordeelt;
Overwegende · dat bet hof van beroep,
door de maatregelen waarvan in bet mitldel sprake en welke aanlegger bij zijn
conclusies niet verzocbt niet toe te passt>n,
de recbten der verdediging niet heeft kuunen scbenden;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door een gebeel van feitelijke elementen
welke bet nader omschrijft, souverein
vastgesteld heeft dat er gewicbtige, bepaalde en overeenstemmende vermoedens
bestonden welke de misdrijven en de
scbuld van aanleggers bewezen;
Overwegende, voor het overige, dat de
voorziening slecbts op feitelijke bescbouwingen gesteund is, in welker beoordeling
het Hof van verbreking niet vermag te
treden;
Overwegende dat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorgescbreven
(1) Verbr., 20 a.pril 1953 (A1·r. Ve1·b1·., 1953,
biz. 563).

recbtsvormen werden nageleefd. en,.dat de .•
beslissing overe.enkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
20 februari 1956. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Fettweis, voorzitter. Verslaggever, H. Moriame. - Gelijlcluidende
conclusie, H. Depelcbin, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Charles Gilon (van de
Balie van beroep te Brussel).
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1°

HERZIENING.
VoNNIS
VAN DE
KRIJGSRAAD W AARBIJ DE BEKLAAGDE TOT EEN
STRAF EN TO'!' SCHADEVERGOEDING JEGENS DE
BURGERLIJKE PAR'I'IJ VEROORDEELD WORD'!'.
HOGER BEROEP VAN HE'!' OPENBAAR MINIS'I'ERIE. ARRES1' VAN HE'!' MILI'l'AIR GERECHTSHOF WAARBIJ DE BEKLAAGDE TOT EEN
STRAF
VEROOI!DEELD
WORD'!'.
DOOR
DE KRIJGSRAAD . GEHOORDE GE'I'UIGE WEGENS VALSE GETUIGENIS VEROORDEELD. ARRES'I' VAN HET MILI'I'AIR GERECHTSHOF OP
DIE GE'l'UIGENIS GES'l'EUND. VERNIETIGING
VAN DE STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING
DOOR HE'f MILI'I'AIR GERECH'l'SHOF UITGESPROKEN EN VAN DE DOOR DE KRIJGSRAAD
UI'l'GESPROKEN BURGERLIJKE VEROORDELING.
VERWIJZING.

2°

HERZIENING. VERNIE'I'IGING VAN EEN
VEROORDELING DOOR HE'!' MILI'l'AIR GERECHTSHOF OVER DE PUBLIEKE VORDERING UI'IGESPROXEN EN VAN EEN VEROORDELING IN . DE'ZELFDE ZAAK DOOR DE l{RIJGSR.AAD OVER DE
BURGERLIJKE VORDERING UI'l'GESPROKEN. VERWIJZING NAAR HE'r, MILITAIR GERECII'l'SHW ANDERS SAMENGES'l'ELD.

1° Wanneer, na een definitieve veroordelinu van een beklaaude dom· de lcrijgs,raad ove1· de b'ltrlle1·lijlce vorderingen
dom· het militair uerechtshot en over de
publielce vordering, een in de loop van
het onde1·zoelc ter te1·echtzitUnu van de
lvrijgsraad gehom·de uetu,ige, op wiens
getuigenis hfjt mil-ita,ir ue,rechtshot zijn
besliss,inu uestennd heett, definitiet wegens valse uetniuenis tegen de belclaagde verom·deeld wm·d, vernietigt het met
een eis tot herziening in lcennis gesteld
hot met verwijzinu de doo1· het militair uerechtshof tbituesprolcen veroo,rdelinu over de publielce vo1·dering en de ·
door de lvrij_qsraad ove1· de btbrgm·lijke
vordering 'Uit,qestwolcen veroordeling (2).
2° W anneer, ingevolge een eis tot herziening, het hot een door het militair ge(2) Raadpl. verbr., 15 juni 1953 (A1·r. Ye1·br.,
1953, blz. 700).

._ 502rechtshof over de pttblielce vorde1·ing
sart, handelende zowel. in eigen naam ·en
tc.itgespToken veroo1·deling en een over in de hoedanigheid van hoofd der gemeende bttrgerlij lee vonlering, in· der~elfde
schap, als om zijn echtgenote Marie Buron
zaalc, door ae lcrijgsraad uitgespmlcen · bij te staan en te machtigen, 42.734 fr. 50,
vermeerderd met de wettelijke interest
veroo1·deling vernietigt, verwijst het de
zaalc naar het ·militair ge1·echtshof anseclert de datum van het ongeval en borlers scunengesteW (1).
·
vendien een provisionele vergoeding van
<(PROCUREUR-GENERAAL B!J HE'£ HOF VAN VERBREKING IN ZAKE LEMOINE, '1'. VASSART EN
UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DES MU'l'UALITES PROFESSIONNELLES 'DE BELGIQUE .•)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de vordering
van de H. procureur-generaal, luidende
.als volgt :
<< Tot de tweede kamer van het Hof van
verbreking :
Jl De onclergetekende procureur-generaal
lweft de eer uiteen te zetten dat de H. 1\llinister van justitie hem bij brief van 1~ au_gustus 1955, Bestuur der wetgeving, eerste
sectie, litt. Ji.. P. nr 113.412/11 gelast heeft
een op artikcl 443, 2° ,. van het Wetboek
van strafvordering gesteund verzoek tot
herziening bij het hof aanhangig te maken, op grond van de volgende feiten :
Jl De persoon genaamd Henri-Jean-Louis
Lemoine, handelsvertegenwoorcliger, geboren te Luik op 22 mei 1933, en er wonende,
Rue J~an-Baptiste Cools, nr 18, werd bij
vonnis van de krijgsraacl te Luik van
.2!l juli 1953 veroordeelcl tot een enige straf
van 50 frank geldboete, verhoogcl met
190 cleciemen en zodoencle op 1.000 frank
gebracht, tot een vervangende gevangenis
van vijftien clagen en tot de kosten, met
drie jaar schorsing, ter zake van, te Wepion, op 14 mei 1953 : A) onvrijwillig, bij
gebrek aan vooruitzicht of aan voorzorg,
maar zonder het inzicht om de persoon
van een ander aan ter randen, slagen of
verwonclingen nan Louis Vassart, Marie
Buron en Gilbert r~eeman toegebracht te
hebben ; B) gebruiker van de open])are
weg zijnde, tijclens de dienst, een militaire
personenautomobiel besturende : 1 o alvorens een in beweging zijnde of stilstaancle
weggebruiker voor te steken, nagelaten te
helJben zich te vergewissen dat de lman
aan zijn linkerzijde over een volcloende
lengte vrij was om alle gevnar voor ongevallen te vermijden; 2° zijn voertuig be.stuurd te hebben met een snelheicl of op
een wijze die gevaar voor het publiek of
hinder voor het verkeer kon opleveren;
Jl Bij hetzelfde vonnis werd voormelcle
Lemoine veroonleeld om te betalen :
1o aan de burgerlijke partij Louis Vas(1) Raadpl. verbr., 15 juni 1953 (A7'1', Ye1'b1·.,
1953, blz. 700) en 21 november 1955 (Bull. en
.PASIC., 1956, I, 265).

5.000 frank; en 2° aan de burgerlijke partij << Union nationale des Federations de
Jl Mutualites
professionnelles de BelgiJl que JJ, 6.958 ftank vermeerderd met de
wettelijke interest sedert de datum der
onclerscheiden uitgaven;
>J Op enkel door het openbaar ministerie
ingesteld hoger beroep, heeft het militair gerechtshof bij arrest van 18 september 1953 de schuldigverklaring van Henri
Lemoine bevestigd, de hem opgelegde straf
gebracht op 100 frank geldboete, vethoogd
met 190 deciemen, namelijk 2.000 frank of
vijftien dagen vervangende gevangenis,
met drie jaar schorsing, en de in hoger
beroep gevallen ·kosten te zijnen laste gesteld;
Jl Dit arrest is in kracht van gewijsde
gegaan; .
Jl Het militair gerechtshof, op de stukken
oordelend, heeft zijn beslissing gesteund,
onder meer, op de getuigenissen van de
genaamden Marcel Joway en Gilbert Leeman, die ter zitting van de Krijgsraad
te Luik op 29 juli 1953 gehoord waren geworden, en die getuigd hadden dat de
bestuurder van de militaire personenautomobiel, die voor het ongeval verantwoordelijk was, de genaamcle Henri Lemoine
was;
Jl Bij op 9 juli 1954 in hoger beroep door
het militair gerechtshof gewezen en insgelijks in kracht van gewijsde getreden
arrest, werden de genaamden Marcel Joway en Gilbert Leeman, nit hoofde van
valse getuigenis tegen de beklaagde Henri
Lemoine ter tereclltzitting van de Krijgsraacl te Luik van 29 juli 1953 veroordeeld,
de eerste tot een straf van acht maanden
gevangenis, en de tweede tot een straf
van een maancl gevangenis, daar het onderzoek cloen blijken had dat, in strijd
met wat zij verklaarcl hadden, niet de genaamde Henri Lemoine, doch de genaamde Joway op het ogenblik van het ongeyal
het militair voertuig bestuurde ;
Jl Deze veroordeling rechtvaardigt, naar
luid van artikel 443, 2°, van het Wetboek
van strafvordering, cle rechtspleging tot
herziening;
Jl Om (lie redenen, gelet op de artikec
len 443, 2°, 444 en 445, lid 2, van het Wetboek van strafvordering, gewijzigd bij de
wet van 18 juni 1894, vordert de ondergetekende procureur-generaal clat llet het
hof moge behagen de aanvraag tot herziening te ontvangen, de bij het arrest van
het militair gerechtshof van 18 september
1953 ten laste van voormelde Henri Lemoine gewezen veroordeling tot een cor-
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rectiQ:ilel'f:i struf :.en tot de 'kosten ;der publieke ·vordering, · en de . veroordelirigen
van dezelfde Henri Lemoine jegens de
burg~tlijke partijen ·bij vonnis ·van de
Krijgsraad te Luik van 29 juli 1953, te
vernietigen;
>> Te gelasten dat melding van het te
wijzen arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissingen; de
kosten ten laste van de Staat te leggen en
de zaak naar het militair gerechtshof, anders samengesteld, te verwijzen, waar de
veroordeelde getuigen in de loop van de
nieuwe lJehandeling niet zullen mogen gehoord worden.
>> Brussel, 20 augustus 1955.
>> Namens de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(w. g.) Delange>>;
Gelet op de aan de burgerlijke · partijen
op 2:l augustus en 2 september 1955 door
de H. procureur-generaal betekende aanmaning tot tussenkomst;
Gelet op de artikelen 443, 444 en 445 van
het Wetboek van strafvordering, gewijzigd bij de wet van 18 juni 1894;
De redenen van de vordering aannemend : ontvangt de aanvraag tot herziening; vernietigt de veroordeling tot een
correctionele straf en tot de kosten van de
publieke vordering, welke ten laste van
Henri Lemoine bij het arrest van het militair gerechtshof van 18 september 1953
uitgesproken werd, en de bij vonnis van
de Krijgsraad te Luik van 29 juli 1953
uitgesproken veroordelingen van dezelfde
jegens de burgerlijke partijen; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; laat de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de zaak naar
het militair gerechtshof, anders samPngesteld, waar de veroordeelde getuigen niet
in de loop van de nieuwe behandeling zullen mogen gehoord worden.
20 februari 1956. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Fettweis, voorzitter. Verslag,qevm·, H. Moriame. - Gelijlcluidende
conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
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VERBREKING. - BEVOEGDHEID. sLISSING IN STRAFZAKEN GEWEZEN DOOR
RECHTSCOLLEGE IN BELGISCH CONGO. TOT VERBREKING. 0NBEVOEGDHEID
HEr HOF,

BEEEN
EIS
VAN

Het lbof lean geen lcennis nemen van een
eis tot verbl-elcing teuen een in strafzaken doo1· een 1·echtscolleue in Beluisch
Oonuo gewezen besUss·inu.

(VETCOUR,)
ARREST.
'HET HOF; - Overwegende dat de voorziening gericht is tegen een arrest dat op
5 maart 1955 in strafzaken door het Hof
van beroep te Elizabethstad gewezen
werd;
Overwegende dat geen wetsbepaling aan
het hof het kennisnemen opdraagt van de
eisen tot verbreking tegen de door. de
rechtscolleges in Belgisch Congo in strafzaken gewezen beslissingen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 februari 1956. - 2• kamer. - Voorzitte1', H. Fettweis, voorzitter. Verslaguever, H. Neven. Gelijlcl7t·idende
conclttsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
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1° HECHTEN VAN DE VEHDEDIGING •.
- 'STRAFZAKEN. - l{AADSMAN VAN BEKLAAGDE HE'l' UI'l'STEL VAN DE ZAAK SCHRIFTELI.TK
AANVRAGENDE. - BEKLAAGDE DIE ZIJN VERWEERMIDDELEN ZONDER VOORBEHOUD VOORSTELT. - BESLISSING VAN VEROOR'DELING.
- GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE'
VERDEDIGING.
2° VERZET. - STRA~'ZAKEN, - TERMIJN.
- BETEKENING VAN RET ARRES'l' BIJ VERS'l'EK NIET GEDAAN SPREKENDE MET DE PERSOON VAN DE VEROORDEELDE. - HEEFT HIJ
ER KENNIS VAN .GEKREGEN EN WANNEER? FEI'l'ELIJKE VRAAG.
1° Wanneer de 1·aadsman van de beklaaude schrifteUjk het ttitstel van de zaalc
Clan_qevraagd heett doch cle beklaagde·
nadien z·ijn ·vm·weenniddelen ten grande
zonder voorbehoucl heett voor,qesteld,
en bijuevolu zonder het voordien gerlane vm·zoelc tot ttitstel te hanclhaven,
schendt de beslissinu die cle belclaauae·
veroorcleelt zonde·r rnet de aanm·aau tot
·witstel t·elceninu te hottden, de 1·echten
·van de verdediuin,q niet.
2° Wanneer de betelcen-ing vwn een in
stratzalcen bij verstelc gewezen arrest
niet sp1·ekende met cle pe1·soon van ae·
veroo1·deelde gedaan we1·d, -is van teitelijlce aard en behoort tot de souvereine
beoo1·deUng van de rechter over de uroncl
de vraag of, en op welke dat·um, de·
veroordeelde lcenn-is van de betelcen,in[T
gelc1·eyen heett (1).

(1) Verbr., 14 februari 1910 (Bull. en PAsrc.,
1910, I, 102); 2 maart 1936 (ibid., 1936, I, 174).
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ARREST.
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VERDEDIGING VAN DE MAATSCHAPPIJ
STELLEN TER BESCHIKKINO
VAN DE HE!lERING. - GEVAL WAARIN DE
MAATREGEL NIET DOOR. DE WE1' VOORGESCHREVEN WORD'!', - VERPLICHTING VOOR DE
RECHTER DE REDENEN VAN DE BEVOLEN MAATHEGEL NAUWKEURIG OP TE GEVEN.
2° VERDEDIGING VAN DE MAATSCHAPPIJ. - S'l'ELLEN TEH BESCHIKKING
VAN DE REGERING. - MAG SLECHTS BEVOLEN
WORDEN INDIEN EEN HOOFD-VRIJHEIDSS'l'RAF
UITGESPROKEN WORDT.
1 o De besUssing llie het stellen ter be1°

0

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 december 1!J55 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schendino· van de rechten der verdediging,
doordat ~och aanlegger, noch zijn raadsman een passend verweer hebben kunnen
voordragen, aangezien het door aanleggers raadsman schriftelijk ingediend verzoek tot verdaging niet ingewilligd werd
Overwegende dat, blijkens het procesverbaal der zitting, aanlegger zijn verweermiddelen, zonder voorbehoud en derhalve zonder Jiet voonlien gedane verzoek
tot verdaging te handhaven, voorgesteld
lleeft;
Dat het midclel niet kan aangenomen
woruen;
Over het tweeue middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 187 en 208 van
het Wetboek van strafvordering·, doordat
het bestreden arrest de niet-ontvankelijkheid van het door aanlegger op 21 november 1955 tegen het op 11 juni 1955 te
zijnen laste bij verstek uitgesproken arrest gedaan verzet steunt op het feit dat
aanlegger op 24 october 1H55 kennis gekregen heeft van cle betekening van dat arrest :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat nit de stukken van het dossier blijkt dat aanlegger op 24 october
1955 keimis van de betekening van het op
11 juni 1!J55 bij verstek · gewezen arrest
gekregen heeft;
Overwegende dat !le ''raag· of, en op
welke datum, de bij verstek veroordeelde
kennis van de betekening van de bij verstek gewezen beslissing gekregen heeft
van feitelijke aai·cl is en tot de sonvereine
beoordeling van de rechter over de grond
behoort;
Waaruit volgt dat het middel, hetwelk
tegen een feitelijke vaststelling van het
bestreden arrest opkomt, niet onvankelijk
is·
En overwegende clat de substantUHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzielling; veroordeelt aanlegger tot de koRten.
20 februari 1956. - 2" kamer. - VooTzitte1', H. Fettweis, voorzitter. TTeTslaggeve1·, H. Valentin. - Gelijlcluidenlle
.oonoll~sie,

l'aal.

H. Depelchin, advocaat-gene-

20 februari 1956

-

sahilclcing van lle n;ge'ring van een veroorlleelcle beveelt, in een gevnl waarin
cle wet cleze mnat1·egel niet voorsohrijft,
moet op oono1·ete en bepaalcle wijze cle
1·eclenen aancluiclen waarom de reohter
gemeend heett vnn het hem clo01· cle wet
verleende vermouen te moeten gebruilc
mnlcen (1). (Wet van IJ april 1930, artikelen. 25 en 26.)
2° H et stellen tm· besohilcldng vnn de regering mn,q door cle reohter sleohts bevolen wo1·den, indien cleze lnatste ten
laste vnn cle belclangde een hoofd- vrijheidsstmt 1titspree7ct. (Wet van 9 april
1930, art. 24 en 25.) (Stilzwijgende op-

lossing).
(AVERBOUCH.)
ARRES'f.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 december 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel van ambtswege, afgeleicl nit de schending van artikel 26 van
de wet van 9 april 1930, cloordat het bestreden arrest gelast heeft dat aanlegger
na afloop van zijn straf gedurende tien
jaar ter beschikking van de regering zal
gesteld worden, zonder de beweegredenen
van deze beslissing te omschrijven
Overwegencle dat het bestreden arrest
aanlegger tot een jaur gevangenis en
100 frank geldboete veroordeelt nit hoofcle
van gecorrectionaliseerc1e zware diefstal
(telastlegging A), tot twee jaar gevar:genis en 100 frank geldboete nit hoofde van
oplichtingen (telastlegging B) en tot 100 fr.
geldboete uit hoofde Yan het in het openbaar clragen van een valse naani (telustlegging 0);
Dat het bovendien gelast dat aanlegger
na afloop van zijn straf gedurende tien
jaar ter bescllikking van de regering zal
gesteld worden;
(1) Zie verbr., 2>t october 1955 (Bull. e.1
PAsic., 1956, I, 161) en 5 december 1955 (supra,
blz. 261; Bull. en PASIC., 1956, I, 322).

-505Overwegende dat het arrest, om deze !Jeslissing te rechtvaardigen, zich ertoe !Jeperkt, naerop gewezen te hebben dat aanlegger zich in staat van wettelijke herhaling, zoals in artikel 56 van het Strafwetboek omschreven, bevond, vast te stellen
dat « de rechtspleging met betrekking tot
het misdrijf dat aan de herhaling ten
grondslag ligt, bij het dossier der vervolging gevoegd is en dat de beweegredenen
der beslissing daarin omschreven zijn » ;
Overwegende dat, naar luid van :trtikel 26 van de wet van 9 april 1930, w:].nneer, zoals ten deze, de terbeschikkingstelling van de regering niet door dEl wet
is voorgeschreven, de beweegredenen •ler
beslissing moeten omschreven zijn; dat de
rechter, om zich naar deze bepaling te
schikken, op bepaalde en concrete wijze
de bijzondere redenen moet aandui<len
' waarom hij acht ter zake van het hem
door de wet verleende vermogen gebruik
te moeten maken; ·
Dat eruit volgt dat het dispositief in
dit opzicht niet wettelijk gerechtvaar<ligd
is en (]at het arrest voormeld artikel 26
schendt;
Overwegende dat de stelling ter beschikkin~ van de regering een onsplitsbaar geheel vormt met ·de uitgesproken straffen
die een hoofdgevangenisstraf bebel:!;rm,
deze straf en de stelling ter beschikidng
van de regering de elementen uitm:lkcnde
van de door de rechter opgelegde vrijheidberovende straf;
En overwegende, ten aanzien van de
uit hoofde van telastlegging 0 uitgesproken veroordeling, dat de substantH\le
of 011 straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om (lie redenen, verbreekt het bestreden
arrest, behalve in zover het aanlegger nit
hoofde van de telastlegging 0 tot een ~traf
veroordeeld heeft; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van ue gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt aanlegger
tot het derde der kosten en laat tweederde
(1) Volgens een vaste rechtspraak van het
hof, is het geding, aan het hof van beroep
onderworpen door het tegen de beslissing van
de directeur der directe belastingen ingesteld
beroep, in principe beperkt tot de betwistingen die door de reclamatie aan de directeur
werden onderworpen en tot de vraagpunten
waarover deze laatste van ambtswege uitspraak gedaan heeft (verbr., 17 februari 1956,
Bull. en PAsrc., 1956, I, 628, en nota).
De twee genoteerde arresten wijzigen deze
rechtspraak niet; zij bevestigen haar integendeel, minstens op stilzwijgende wijze.
Indien bet hof inderdaad bepaalt, dat het
hof van beroep de vernietiging van een bui-

er van de Staat ten laste ; verwijst deaidus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
20 februari 1956. -

26 kamer. -

Foor-

zUte1·, H. Fettweis, voorzitter. Ferslaggever, H. Neveu. ~ Gelijklttidendeconcl!tsie, H. Depelchin, advocaat-gene-

raal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.

BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIREC'l'EUR. AANSLAG NA DE WETTELIJKE 'l'ERMIJNEN OP HE'!' KOHlER GEBRACHT. Horr·
VAN BEROEP DAT DE AANSLAG, HE'l'ZIJ VAN
AMBTSWEGE, HETZIJ OP EEN VOOR DE EERS'l'E'
MAAL VOOR HET HOF VAN BEROEP DOOR DE'
BELASTINGPLICHTIGE GEVORMDE AANVRAAG YERNIETIGEN MAG.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.

BUI'l'ENGEWONE TERMIJN. TERMIJN DIE
SLECHTS MAG INGEROEPEN WORDEN INDIEN DE
BELAS'l'INGPLICHTIGE l'E KORT IS GEKOMEN
AAN ZIJN VEI\PLICHl'ING ZIJN INKOMSTEN AA!f
'l'E GEvEN EN INDIEN DEZE 'l'EKORTKOMING EEN
GEBREK AAN OF EEN ONTOEREIKENDHEID VA!<
AANSLAG VOOR GEVOLG HEEFT GEHAD.

1° Dam· de bepalingen van artilcel 741Jiso
van de samengeschalcelde wetten betreffende de belastingen op de inlcomsten
heeft rle wetgeve1· er op {lewezen dat
hij oordeelde dat de nietigheid der aanslagprocedu.re, voortvloeiende uit het
op het Tcohier Mengen van de aanslag·
buiten de wettelijlce. termijnen, in ellce
stand am· znalc ma{l ingeroepen worden;
derhake mag het hof van beroep, waarbij een beroep tegen ae beslissing van
de directe·ur der belastingen aanhangig
is gemaakt, zelfs van ambtswege, de
regelmatigheid desbetreffend van de
proced·ure ondm·zoelcen en de nietigheid
van de aansla.q u.itsprelcen, indien deze
met uitsl·uiUn_q behept was (1). (Eerste·

en tweede zaak.)
ten de wettelijke termijnen op het kohier gebrachte aanslag mag uitspreken, hetzij op een
voor de eerste maal v66r het hof van beroep·
ingestelde vordering, hetzij van ambtswege,,
is het omdat de wetgever, hoewel de aanhangigmaking bij het hof van beroep beperkt is,
bij een bijzondere bepaling - die van arti-kel 74bis van de samengeschakelde wetten zijn wil te kennen heeft gegeven om, in elke·
stand der zaak, de vernietiging toe te Iaten
van een aanslag die met schending van de·
wettelijke voorschriften betreffende de termij-·
nen voor opkohierbrenging is gevestigd' geweest.

-5062o W anneer cle belastingpliohtige binnen
cle u1ettelijlce tm·mijn een aangifte in
cle belastingen op cle inlcomsten gedaan
heett, bestaat de buitengewone aanslagtermijn ten voordele van cle aclministratie sleohts indien cleze laatste bewijst,
flat de telcortlcoming van de belastingpliohtige aan zijn verpl'iohting zijn inlcomsten juist en volledig aan te geven,
een gebrelc aan of- een ontoereilcend-.
heid van aanslag ten gevolge gehad
heeft. (Bij besluit ·van de Regent van
15 januari 1!.148 samengescllakelde wet-

ten, art. 74).
Eerste zaalc.
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. N. V. <<ANCIENS f:TABLISSEMENTS ANDRE
DE VRIENDT >>.)
ARREST.

roepen worden, en derhalve, dat het hof
van beroep, waarbij een betwisting betreffende een aanslag hangende is, te allen
tijde, zelfs van ambtswege, de regelmatiglleicl van de procedure in cUt opzicht
kon nagaan;
Overwegeride dienvolgens dat, waar het
de betwiste aanslagen vernietigt om de reden dat zij na het verstrijken van de wettelijke termijnen tot op]i:ohierbrenging gevestigd werden, dan wanneer de vraag
der forcli.1sie door verweerster voor i1e
eerste maal v66r het hof van beroep opgeworpen was, het bestreden arrest geen
der ingeroepen V(etsbepalingen geschonden
heeft;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21 febrnari Hl56. - 2• kamer. - Voorzitter en ve1·slaurtever, H. Gironl, rnndsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlcl1tidende oonolusie, H. F. Dumon, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Van Leynseele

HET HOF; - Gelet op !let bestreden
.arrest, op 20 october 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
en de Mey (deze laatste van de Balie van
Over llet enig milldel, afgeleid nit ue beroep te Brnssel).
scllencling van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 61, paragraaf 3, 65, 66 en 67
van de bij het beslnit van de Regent van
15 januari 1948 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
Tweedc zaalc.
6 van llet besluit van de Regent van 16 jannari 1948, tot samenscllakeling van de
wetten betreffende de nationale crisisbe- {BELGISCHE S'l'AAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
1'. N. V. «CARRIERES El' ClMENl'S BATAILLE >>.)
lasting, doordat !let llof van beroep zicll
niet onbevoegd verklaard heeft om de voor
de eerste maal in de ·conclnsies der beARREST.
langhebbende vennootscllap opgeworpen
vraag van .de nitslniting van de betwiste
HET HOF; - Gelet op het bestreden
.aanslagen te onderzoeken, dan wanneer arrest,
22 december 1953 gewezen door
dit niiddel niet aan de directenr van be- het Hofopvan
beroep te Brnssel;.
lastingen was voorgelegd, nocll door deze
Over !let eerste middel, afgeleid nit de
in zijn beslissing tot zicll was getrokken
geweest, en dan wanneer !let hof van be-· schencling van de artikelen 97 en 112 van
roep derllalve .zich ervan nioest onthouden de Grondwet, 65 tot 67 van de bij besluit
recht te spreken over een betwisting die van de Regent van 15 januari 1948 sanien11iet in de bij de wet voorgeschreven geschakelde wetten betreffende de inkomvormen en termijnen daarbij aanhangig stenbelastingen, cloorclat het hof van beroep van ambtswege opgeworpen heeft dat
was gemaakt :
de litigieuze aanslagen beweerdelijk te
Overwegende dat artikel 74bis der sa- laat gevestigd werden, dan wanneer het
mengescllakelde wetten llet vestig·en van tot het onderzoeken van deze vraag niet
een nieuwe aanslag op dezelfde belasting- bevoegd was :
elementen of op een gedeelte ervan verOverwegencle dat artikel 74bis cler sabiedt, ingeval de eerste, nietig verklaarde
aanslag bniten de wettelijke termijnen mengeschakelcle wetten het vestigen van
een nienwe aanslag op dezelfde belastinggevestigd werd ;
Dat, door aldns toe te staan het verval elementen of op een gedeelte ervan vernit hoofde van nitslniting te doen gelden, bieclt, zo de eerste, nietig verklaarde aanzelfs nada t defini tief over de reclama tie slag, bniten de wettelijke termijnen getegen de eerste aanslag nitspraak, gedaan vestigd werd;
werd, ongeacht de redenen van die reDat, door aldns toe te staan het verval
clamatie, de wet overwogen heeft dat die nit hoofde van forclusie te doen gelclen,
-oorzaak van nietigheicl der aanslagproce- zelfs nadat definitief nitspraak over de
<lnre in elke stand der zaak mocht inge- r.eclama tie tegen de eerste a anslag gedaan
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werd, ongeacht ,de redenen van die reclamatie, de wet overwogen heeft dat die
oorzaak van nietigheid der aanslagprocedurP. in elke stand der zaak mocllt ingeroepen worden, en derllalve, dat !let bof
van beroep, waarbij een betwisting betreffende een aanslag hangend is, te allen
tijde, zelfs van ambtswege, de regelmatigheid van de procedure in dit opzicht kon
nagaan;
Overwegende, dienvolgens, dat bet hof
van beroep, door de litigieuze aanslagen
wegens te late opkohierbrenging te vernietigen, al had bet deze oorzaak van nietigheid ook van ambtswege ingeroepen,
geen der in het middel aangeduide beiJalingen geschonden lleeft;
Dat !let middel naar recht faalt;
Over bet tweede middel, afgeleid uit de
schending vim de artikelen !}7 en 112 van
de Grondwet, 1319 tot 1322 van bet Burgerlijk Wetboek, en 74 van de bij het besluit van de Regent van 15 januari 1!}48
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, doordat bet bestreden arrest op de enkele vaststelling steunt
dat geen, aan de verzoekende vennootschap te wijten ontoereikendheid van
aanslag vastgesteld werd, om daaruit af
te leiden dat boveng·emelde aanslagen niet
binnen de bij voormeld artikel 74 bepaalde buitengewone termijn ten kohiere
mochten gebracht worden, dan wanneer,
zoals bet hof bet trouwens zelf erkent,
de niet-toepasselijkheid van voormeld artikel 74 slechts te rechtvaardigen was
door het enkel feit dat de aangifte en
haar bijlagen alle tot het bepalen van de
belastbare grondslag nodige elementen
verschaffen, hetgeen aan de hand van de
stukken van het dossier en van bet arrest
zelf ter zake bet geval niet is :
Overwegende dat uit de bewoordingen
van lid 1 van artikel 74 van de samengeschakelde wetten, zoals het bij artikel 22
van het koninklijk besluit nr. 14 van 3 juli
1!}39 gewijzigd werd, bli,ikt, dat de administratie slechts gebruik van de buitengewone termijn vermag te maken indien zi.i
bewijst dat de belastingplichtige aan .zijn
verplicbting te kort gekomen is zijn inkomsten aan te geven en dat die tekortkoming een gebrek aan of een ontoereikendheid van aanslag ten gevolge gehad
heeft;
Overwegende dat, hoewel het bestreden
arrest vaststelt dat de aangifte op een
punt onjuist was, bet er evenwel op wi,ist
dat die onjuistheid << geen aan verzoekster
(bier verweerster) te wijten ontoereikendheid van aanslag >> ten gevolge geha d
heeft;
Overwegende dat de grom1en waarop
deze vaststelling berust niet door bet
middel gecritiseerd worden;

Dat bet middel niet kan aangenomen.
worden;
· Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21 februari 1956. - 2" kamer. - Voorz'itter, H. Gil·oul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vet·slaggevet·, H. Louveaux ..
- Gelijlcluidencle conclu.sie, H. F. Dumon,
adi'Ocaat-generaal. - Pleiters, HH. Varr
Leynseele en Servais (deze laatste van de·
Balie van Bergen).
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KAMER. -

21 fehruari 1956

INKOMSTENBELASTINGEJN.
REcrAI<IA'l'IE. - RECH'l' VAN DE BELAS'riNG-PLICHTIGE NA HET INDIENEN VAN ZI.JN RECLAMA'l'IE OM HET VOORWERP ERVAN TE BEPERKEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN. RECLAMATIE. - RECHT VAN DE BELAS'riNGPLICHTIGE OM HET VOOR-WERP VAN ZI.JN RECLAMA'riE TE BEPERKEN. - BEPERKING DIE'
SLECHTS KAN AFGELEID WORDEN UIT FElTEN .
DIE VOOR GEEN ANDERE INTERPRETATIE VAT-BAAR Zl.JN.
3° BEJWI.JS. - BEWI.JSKRACHT VAN DE'AKTEN. - ZAKEN VAN DIRICCTE BELASTINGEN. -GESCHRIFT AAN DE ADMINIS1'RA'riE GEZONDEN DOOR EEN BELASTINGSCHULDIGE DIE EEN'
RECLAMATIE Rl.J DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN INGEDIEND HEEFT. - HOF VAN BEROEP·
DAT AAN DIT GESCHRIF'l' DE DRAAGWI.JDTE"
VAN EEN REPERKING VAN HET VOORWERP VAN
DE RECLA1fATIE TOEKEN'r. - lNTERPRETATIE:
ONVEBENIGBAAR ME'l' DE TERMEN VAN DIT GE-SCHRIF'r. SCHENDING VAN DE BEWI.JS-KRACHT VAN DI'r GESCHRIFT.
4°

INKOMSTEJNBELASTINGEN. -ExTRABELASTING. - BELASTBARE GRONDSLAG.
SCHULDVORDEIUNG VAN DE BELASTINGPLICHTIGE. - Is Zl.J ONINBAAR OP HET EINDE VAN'
HET BELAS'l'BAAR Tl.JDPER.K ? - GEEN ZEKER-HEID DESBETREFFEND. - SCHULDVORDERING
DIE VAN HE'.r BELASTBAAR ACTIEF DEEL UIT-

MAAKT.

1° Het recht voor de belastingplichti(Je·
om tegen de te zijnen laste gevestigde
aanslag een reclamatie in te die·nen.
sl7tit het recht in, hetzij van het be_q·in
at, hetzij later het voot·werp van deze
1·eclamatie tot zelcet·e vraagp7tnten al.leen te beperlcen (1). (Stilzwijgende op--

lossing.)
2° De beperlcing, door de belastingplichtige, van het voonverp van de reclama--

(1) Verbr., 13 december 1955 (Bull. en
1956, I, 367).
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belastingen gezonden heeft lean sleohts
afgeleid worden u,it feiten die voor
geen andere interpretatie vatbaar zijn.
3° Sohendt de bewijsk·raoht vcm een dom·
een belastingsohuldige aan de administratie gezonden brief, de rechter die uit
dit geschrift ajteidt dat deze belastingschu.ldige ervan afgezien heeft een betwisting, die hij in zijn tot de di?"ecteur
der· belastingen ge·richt'e reclamatie opgeworpen had, aan de beslissing van
de direoteur der belastingen te onderwm·pen, dan wanneer· geen enlcele melding van gezegde brief ~titdruk7celij7c die
betwi.stiny u'it de reolamatie sloot of daar verzalcingen niet vermoed wordenniet vatbaar ~vas om anders dan als
dergelijlce verzalciny ~titmalcend gefnterpreteer·d te worden.
4° Een schnlavm·dering aie een belastinysch!tlclige in cle ext·rabelnsUng jegens
een aerde bezit moet in de belnstbare
bnsis begrepen wor·den, wnnneer de
r·echter· over de yr·ond, bij een so~tve
reine be·oordeling vnn ae feitelij7ce omstnnaiyheaen vnn de znnlc, vnststelt dat
bij het einde vnn het belnstbncw tijdperk geen ze7cer·heid bestoncl nopens de
vntctfl of en in welke rnnte die schulclvor·aerino oninbnnr zo~t zijn (1) (2).
(N. V. MANUFACTURE DE CHAUSSURES (( SICO ll,
'1'. BELGISCHE S'£AAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

BET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 5 april 1955 gewezen door bet
Hof van beroep te Brussel; ·
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 . van de
Gromlwet, 1320 en 1322 van bet Burgerlijk
Wetboek, 1 van de wet van 15 october 1945
tot invoering van een speciale belasting,
2 en 7 van de wet van 19 maart 1953 tot
wijziging van de wetten van 15 en 16 october 1945, 61, 66 en 67 van de bij de besluiten van 31 juli 1943 en 15 januari 1948
samengeschakBlde wetten op de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest
de betwisting betreffende cle hoedanigheid
van belastingschuldenaar in de speciale
belasting in hoofde van aanlegster niet
ontvankelijk verklaard heeft, hoewel van
tleze be twisting in de ontvankelijke reela(1) Verbr., 9 januari en 26 juni 1951 (A1·r.
Ferb1·., 1951, blz. 240 en 641); 9 november 1954
(An·. T'e1·b>·., 1955, blz. 156; Bu.ll. en PASIC.,
1955, I, 216) ; 6 december 1955 (wuzn-a, blz. 266;
Bltll. en PAsrc., 1956, I, 331).
(2) Zie de nota 3, ondertekend F. D., onder
dit arrest in B1tll. en PAsrc., 1956, I, 647.

matie gewag gemaakt werd, om de reden
dat een brief van aanlegster aan inspecteur Gardyn de behandeling tot drie andere betwiste punten zou beperkt hebben
en dat deze beperking een instemming
over de hoeclanig·heid van belastingschulclenaar zou uitmaken, dan wanneer : 1 o de
brief van aanlegster aan inspecteur Gardyn geenszins het laten varen van de betwisting betreffende de hoedanigheid van
belastingschuldenaar in de speciale belasting opleverde (schending van de aan de
akten te hechten bewijskracht); 2o vermits berusting ter zake van openbare orde
ver boclen is, a anlegster haar instemming
nopens baar hoedanigheid van belastingscbulclenaar niet geldig kon geven; 3o aanlegster bij conclusies de bepalingen van
artikel 2 van de wet van 19 maart 1953
ingeroepen heeft, welke wet ten tijde !1er
reclamatie nog niet afgekondigd was en
waarop aanlegster zich v66r de afkOlldiging vanzelfsprekend niet kon beroepen,
waaruit volgt dat de hoedanigbeid van
« belastingschuldenaar l> door bet bof opnieuw diencle onclerzocht te worden :
Overwegende dat, hoewel llet vaststelt
clat aanlegster in haar reclamatie bij de
directeur der belastingen haar hoedanigheid van belasting·schuldenaar in de speciale belasting betwistte, het bestreden
arrest cleze betwisting niet ontvankelijk
verklaart om de Teden clat aanlegster in
llaar brief van 17 december 194.'1 aan inspecteur Gardyn die betwisting niet onder
de drie betwigte punten vermeldt, wat een
beperking der behandeling uitmaakt;
Overwegencle clat, waar het beslist dat
cleze ]Jeperking de betwisting nopens de
hoedanigheid van belastingscbuldenaar
buiten cle beoorcleling van de clirecteur en
van bet hof van beroep beeft doen vallen,
het arrest aan die beperking bet karakter
van een afstand of althans van een verzaking toekent;
·
Overwegende dat verzakingen <;trict
moeten nitgelegd worden en enkel uit feiten die niet voor een andere interpretatie
vatbaar zijn, kunnen afgeleid worden;
Overwegencle clat aanlegster zich in
haar brief van 17 december 1948 ertoe heperkte drie aan onderhavige zaak vreemdc
punten uit het gescbil te sluiten, en te
verklaren dat zij cle reclamatie ten aanzien van clrie andere punten llandhaafde,
waaronder de betwisting met betrekking
tot de boedanigheid van belastingschulclenaar niet aanged uid was ;
Overwegende dat, daar deze laatste betwisting niet onder de door de brief van
17 december 19'18 uitdrukkelijk uitgeslote~ punten voorkomt, het bestreclen arrest, zonder de termen van dat geschrift
te miskennen, bet niet als het bewijs vim
een verzaking van het betwisten van cle
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hoedanigheid van belastingschuldenaar
inboudend beschouwen kon;
Overwegende dat het arrest uit het feit
dat meergemelde betwisting niet voorkwam onder de drie punten welker handhaving in voormelde brief kenbaar werrl
gemaakt, niet wettelijk kon afleiden drtt
aanlegster ze verzaakt had, dan wannePr
in die brief in formele termen de betwistingen welke verzaakt werden omschreven waren, .zonder dat de betwisting nopens de hoedanigheid van belastingschuldenaar in die verzaking begrepen was ;
Dat eruit volgt dat het bestreden arrest
de ingeroepen wetsbepalingen geschondPn
heeft;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, en inzonderheid 25, paragraaf 1, 26, 27 en inzonderheid 27, paragrafen 1 en 2, 35 van de bij besluiten van
ill juli 1943 en 15 januari 1948 samengeschakelde wetten op de inkornstenbelastingen, 1319, 1320, 1322 en 2268 van het Burgerlijk Wetboek, 2 en 19 van de wet vnn
16 october 1945 tot invoering van de extrabelasting, 1 en 13 van de wet van 15 october 1945 tot invoering van de speciale
belasting, 77 van de bij koninklijk besluit
van 30 november 1935 sarnengeschakelde
wetten betreffende de handelsvennootschappen (titel IX van boek I van het
Wetboek van koophandel), doordat het bestreden arrest beslist heeft dat aanlegster
generlei element !Jijgebracht had hetwelk
zelfs gedeeltelijl• de in haar !Jalans vastgelegde afschrijving van een schuldvordering op de << Continentale Bank J> te Brussel zou gerechtvaardigd he!Jben, dan wanneer aanlegster die schuldvordering niet
« afgeschreven », maar ze op een frank geraamd had, om de reden dat die schuldvordering ten laste van een tijdelijk in
Belgie gevestigde en met de bezetter verdwenen vijandelijke vennootschap was, en
dat, toen zij op 31 december 1944 haar
birlims opmaakte, aanlegster op goecle
gronden die schuldvordering als voorgoed
verloren kon aanzien, en dan wanneer de
aclministratie door de raming van de in
de balans opgenomen actiefelementen gebonden is, voor zoveel zij niet aantoont
dat die raming niet oprecht, voor.zichtig
en te goeder trouw is geschied, en cloordat
het arrest, door te verzuimen te onclerzoeken of de raming van aanlegster die
kenmerken vertoonde, zijn beslissing niet
wettelijk met redenen omkleed heeft , en
aanlegster een bewijs ten laste gelegd
heeft dat op deze niet rustte :
Overwegende dat het !Jestreden arrest
rloor een souvereine beoordeling van d~?
feitelijke omstandigheden waarop het
wijst, vaststelt dat de volledige rloor aanlegster op 31 december 1944 reeds verrichte

afschrijving niet verantwoord was, aangezien alstoen geen zekerheid bestond omtrent het 1mnt of en in welke mate de
afgeschreven schuldvordering oninbaar
zou wezen; dat de rechter mitsdien zijn
beslissing regelmatig met redenen omldeed
heeft; dat hij bovendien niet behoefde op
het ontbreken van oprechtheid of goede
trouw te wijzen, naardien deze omstandigheden van de vastgestelde onregelmatigheid onafhankelijk waren;
Dat het midclel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest, doch enkel voor zoveel het aanlegster niet ontvankelijk verklaart om nog
haar hoedanigheid van !Jelastingschnldenaar in de speciale belasting te betwist~n;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat melding van onderhavig aiTest
zal gemaakt worden op de kant van ne
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroorrleelt aanlegster tot de helft der kosten, het overige ten laste van verweercler
zijnde; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
21 februari 1956. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Gil·oul, raadsheer waarnementl
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Louveaux.
- Gelijlcl~tidende aonalusie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. de
Mey (van de Balie van beroep te Brussel)
en Van Leynseele.
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21 fehruari 1956

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. ARREST EEN EIS VERWERPENDE
ZONDER RET MIDDEL WAAROP RET GESTEUND
IS TE BEAN'l'WOORDEN. NIET GEMOTIVEERD
ARREST.

Wanneer een belastingsahuldige in zijn
aonal~tsies vorderde dat de belastbare
yrondslag zou verminderd worden wegens een bedrijjsve1·lies dat, volgens
hem, uU de opeising door het leger van
een bestelattto voortsproot, en wannee1·
hij aanvoe1·de dat, indien deze bestelattto voor het belastbaar tijdperlc was
opgeeist gewo1·den, die opeising dan alleen het genot bekof, doah in de loop
van het belastbaa1· tijdperlc in opeising
van eigendom gew·ijzigd was geworden,
voldoet niet aan de dam· artilcel 97 van
de Grondwet vom·gesahreven vormverpliahting het an·est dat, om deze eis
te ve·rwerpen, geen onde1·saheid t·nssen
die beicle opeisi1igen maalct en ziah ertoe bepe1"7ct in te roepen dat de opeising aan het beg·in van de belastbare
periode 'V001'afgaat en dat na dit tijd-

-510perle een vergoeding doo·r de Staat be.
taald werd. ·
(MARCO'l'TE-CORMAN,
'1'. BELGISCHE ST,\A'l', MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 11 januari 1955 gewezen door
bet Hof van beroep te Luik;
Over bet enig mirldel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 110 van
de Grom1wet, 1319- en 1320 van bet Bnrgerlijk ·wetboek, 32, paragraaf 1, van de
samengeschakelde wetten, gewijzigd bij
artikel 6 van de wet van 30 mei 1949-, 61,
1 o tot 4°, van de wet van 1 october 1947,
gewijzigcl bij artikel 28, 1, van de wet van
1 augustus 1952, doordat bet arrest, om
te beslissen dat de door aanlegger gedurende bet tijdperk van 1 januari 194031 december 1944 gemaakte winsten in genen dele door de v66r 31 december 1944
geschiedde opeising van zijn in 1938 gekochte bestelauto waren lmnnen beinvloed
worden, hieroD steunt dat die opeising
v66r 1 januari HJ40 - namelijk in 1939 en de betaling van de vergoecling na
31 december 1944 plaats gehad hebben,
eerste onderdeel, zonder te antwoorden
op aanleggers conclusies, volgens welke
« de · doo£ de Belgiscbe overheid in 19·39
genomen maatregel in. een opeising in
hnur bestond, terwijl bet voertuig slechts
in de loop van bet volgend jaar in eigendom opgeeist werd ll; tweede onderdeel,
dan wanneer verweerder in zijn aanvullende conclusies erkend had·: 1 o dat
de litigieuze bestelauto op 1 januari 1940
nog steecls een « fiscale waarde ll had en
dat de waardevermindering ervan tijdens
geheel bet jaar 19-3!} een afschrijving uitmaakte waarmede rekening moest gchouden worclen om het bedrag· van het geleden verlies te bepalen - wat insloot
dat het voertuig bij de aanvang van bet
helasthaar tijdperk nog aan aanleg·ger toebehoorde; zo dat het verschil tussen clie
fiscale waarde op 1 januari Hl40 en de in
194!'1 het.'lalde opeisingsvergoecling een hedrijfsverlies uitmaakte (hetwelk ter zake
echter door de verhuringen gedekt werd),
wat insloot dat het voertuig na 1 januari 1240 opgeeist was geworden; derde
ondenleel, dan wanneer elk verlies dat
naar de zin van de in het middel aangPduide hepalingen, een oorlogsschade uitmaakt, als een definitief verlies moet aangezien worden .voor het jaar in de loop
waarvan de schade geleden werc1 en, in
elk geval, voor het jaar in de loop waarvan het inderdaad definitief is gebleken; dan wanneer bet arrest hijgevolg
niet wettelijk gemotiveerd is en de in
het middel aangeduide wetshepalingen
.schendt, waar het weigert, het verschil

1

tussen de aan aanlegger betaalde opei~
singsvergoecling en de koopprijs van het
nog niet afgeschreven voertuig in aanmerking te nerhen, _als verlies, (!at op de inkomsten van het belastbaar tijdperk in
mindering client gebracht, om de enkele·
reden dat die vergoeding slechts na 31 december 1944 betaald werd; dan wanneer
het insgelijks de hewijskracht schendt
welke dient gehecht aan de bijkomende
conclusies van verweerder zelf waarin
deze expliciet het hestaan van het litigieuze verlies en het definitief tiidperk ervan gedurende het belastbaar tijdperk erkende, door te weigeren het in aal1lllerking te nemen enkel omdat het door de in
1938 en 1939 aangenomen afschrijvingen en
door de na 1 januari 1940 uitgekeerde
huurgelden vereffend zou geworden zijn :
Overwegende dat aanlegger, om een aftrek wegens hedrijfsverlies, gedurende het
belasthaar tijdperk om reden van de opeising van een bestelauto geleden, te
rechtvaardigen, bij conclusies betoogde
dat de in 1939 door het Belgisch leger verrichte opeising slechts een opeising in
huur was en dat de door dezelfde overheid
gedane opeising in eigendom slechts na
1 januari 19±0 plaats genomen ha<i;
Overwegende dat het hestreden arrest
hij het onderzoeken van deze eis, na crop
gewezen te hehben dat de bestelauto in
193!) door het Belgisch leger opg-eeist werd,
heslist dat de aanspraak in fei te niE't opgaat omdat de opeising v66r 1 januari
1940 en de betaling van de vergoeding na
31 december 1944 plaats genomen hadden;
Overwegende dat, door het onderscbeid
niet te bespreken dat aanlegger maakt tus_
sen de opeising in huur en de opeising in
eigendom welke, naar hij aanvoerde, in
de loop van verschillende jaren plaats
genomen hadden, het bestreden arrest,
welks heslissing op het jaar der opeising
gesteund is, g~en passencl antwoord op de
stelling rler conclusies verstrekt, en derhalve cle bij artikel 97 van de Grondwet
voorgeschreven vormverplichting miskend
heeft;
Om die redenen, verhreekt het bestreden
arrest, doch enkel in zover het beslist dat,
tot vestiging van cle betwiste aanslagen,
er geen termen zijn om het ingevolge de
opeising van de kwestieuze bestelauto geleden verlies in aanmerking te nemen;
beveelt dat melding van onderhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
21 februari 1956. -

2" kamer. -

Voo1·-

zitte·t, H. Gh·oul, raadsheer waarnemend
voorzitter. -

Verslaggever, H. Valentin .
Gelijlcl·ltidencle conclusie, H. F. Dumon;

--'- 511 .advocaat-generaal. - Pleiters, HR. Gothot (van de Balie bij het Hof van beroep
· te Luik) en Van Leynseele.
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1°

OVEREENKOMST.
WEDERKERIG
OONTRAC'f. PARTI.T !liE HAAR VERPLICHTINGEN HEEF'r VERVULD. - . EJXOEPTIE VAN
NIE'l'-Ull'VOERING DIE DOOR DEZE PARTI.T NIET
MEER KAN OPGEWORPEN WORDEN.

2°

OVEREENKOMST.
WEDERKERIG
CONTRACT. llJXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING. EJXCEP'l'IE NIET AFHANKELI.TK VAN
EEN WILSUITING '!'EN TI.TDE VAN HE'.r VERZUIM
VAN DE SCHULDENAAR.

1° Wannee1·, in een wederlcerig oontra.ot,
een part·ij haa1· verpliahtingen heett
vermtld, ·is zij niet meer ontvanlcelijlc
om de ewaeptie van niet-uitvoering, als
zodanig, op te we1·pen (1). (Stilzwij-

gende oplossing.)
2° De ewaeptie van niet-7titvoering, die,
in de wederlcerige oontraaten, aan een
oontraotant in geval van niet-nalcoming
van de verbintenissen van zijn medeoontraatant toebehoo1·t, is niet afhanlceUjlc van een wils7titing van zijnentwege
ten Uj de van het verz7tim van de soh7tldenaar (2). (Stilzwijgende oplossing.)
(HUPIN-BRICHO'l', T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING.) .
ARRES'l'.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22. juni 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het e1;1ig middel afgeleid, eerste onderdeel, uit de·· schending van de artikelen 1101, 1102, 1131, 113!, 1135, 1139, 1146,
1147, 1152, 1168, 1175, 1176, 1184, 1226, 1227,
1230, 1315 en 1612 van het Burgerlijk Wethoek, alsmede 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, hoewel aannemend dat het een wederkerig contract
gold, hetwelk strikt te vervullen verbintenissen in het leven riep, en dat de Belgische Staat· zich van meet af aan in gebreke bevonden had zijn eigen verbintenis
na te komen, verklaard heeft dat aanlegger desniettemin de geldboeten, welke ingeval van vertraagde leveringen bij straf(1) PLANIOL en RIPERT, bd. VI, n" 460 en 461;
raadpl. ook verbr., 24 april 1947 (A,.r. Ve,·br.,
1947, biz. 133, en Rev. crit. de ju1·. belge, 1949,
blz. 125, alsook de nota met aanmerkingen van
de H. DE BERSAQUES, n' 9, in fine).

beding voorzien was diende te betalen,
dit om de reden dat aanlegger, toen
de Staat in gebreke bleef, niet duidelijk
zijn voornemen om op de exceptie non
adimpleti oontraat1ts beroep te doen, kenbaar gemaakt had, dan wanneer, enerzijds, zodanig strafbeding enkel toepasseJijk is op de schuldenaar die op schuldige
wijze zijn verl\iiitenis te · laat nakomt,
anderzijds, er geen schuldige vertraging
voorhanden kan zijn ingeval de schuldeiser zelf in gebreke is zijn wederzijdse
verbintenis te vervullen, en <Ian wanneer
(behalve misschien in bijzotidere omstandigheden, waarvan het arrest geen gewag
maakt) deze regel niet ophoudt van kracht
te zijn wanneer de schuldenaar onder een
wederkerig contract het voornemen niet
kenbaar gemaakt heeft om zijn recht zijn
prestaties in te houden of de exceptie
tot bekrachtiging van dit recht op te werpen; tweede onderdeel, afgeleid uit de
schending van artikel97 van de Grondwet,
doordat, in de mate dat het deel van !Jet
arrest, luidend « dat appellant nagelafcn
heeft deze wil op het beschouwd tijdstip
kenbaar te maken, vermits hij zijn contractnele verbintenissen zonder protest
noch voorbehoud vervuld heeft, zodoende
de mogelijkheid om dit middel later te
doen gelden prijs gevend )), meer dan de
ontkenning uitmaakt van de beginselen
welker schending in het eerste onderdeel
van het middel aangeklaagd is, dit deel
der motivering niet beantwoordt volgens
de voorschriften van de wet die aan de
rechter opleggen de reden van zijn beslissing op zulke wijze tot uiting te brengen
dat het Hof van verbreking die reden kan
onderscheideu en zijn toezicht te dien aanzien kan uitoefenen :
Over beide onderdelen samen :
Overwegende dat, blijkens de vaststellingen van de rechter over de grand, de
door aanlegger ingestelde vordering strekt
tot betaling van de som van 316.671 fr. 30,
zijnde het saldo van de prijs van het aangenomen werk van vervaardiging van uniformen, dat voor rekening van verweerder
uitgevoerd werd; dat deze niet betwist
deze som schuldig te zijn, maar opwerpt
dat hij gerechtigd is ze als bij de overeenkomst bepaalde sanctie wegens aan aanlegger te wijten vertrag·ing in te houden;
dat deze, ter bestrijding van verweerders
tegenvordering, zich op de exceptie non
adimpleti contraatu8 beroept, itaardien
verweerder in verzuim gebleven is zijn
verbintenissen te vervnllen en dienvolgens
zonder recht is om de prestaties van zijn
(2)

en RIPERT, bd. VI, n' 455; DE
bd. II, n' 866; DE BERSAQUES, nota met
aanmerkingen, in vorige nota aangehaald,
n' 11, en nota 1, biz. 136.
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-512mede-contractant, en inzonderheid toepassing van het strafbecling wegens vertJ·aagde levering te eisen ;
Overwegende dat het arrest, na de
schuldvergelijking ter zijde gesteld te hebben, aan aanlegger de door hem in de
hoofdvordering geeiste som toegekend
heeft, maar verweerders tegenvordering
ontvankelijk heeft verklaard en, vooraleer over de grond te beslissen, partijen
verzocht heeft hun standpunt nopens de
belangrijkheicl der beweerde vertragingen
en het bedrag der uit dien hoofde gevorderde vergoeclingen uiteen te zetten;
Overwegende dat het arrest, om de door
aanlegger tegen de tegenvorclering opgeworpen exceptie van niet-vervulling cler
verbintenissen af te wijzen, laat gelden dat aanlegger, om met cleze exceptie
te kunnen slagen, op het tijclstip van verweerders in verzuinl. blijven cluidelijk zi.in
voornemen in clit opzicht had clienen kenbaar te maken, naardien de bestaansreclen
en de dwingende kracht van kwestieuze
exceptie in de samengaande vervulling van
de wederzijclse verbintenissen, dit is in
hun strikte vervnlling gelegen waren; dat
het arrest, na vastgestelcl te hebben dat
aanlegger nagelaten heeft die wil op het
beschouwd tijclstip kenbaar te maken, vermits hij zijn contractuele verbintenis zonder protest noch voorbehoucl is nagekomen daaruit afieidt dat hij zodoende de
mogelijkheid om naderhand van dat middel gebruik te maken, prijs gegeven heeft;
Overwegende dat het arrest hetwelk,
spijts de uitvoering van het contract door
aanlegger, clesniettemin in beginsel het
bestaan van de door hem opgeworpen exceptie aanneemt, in het onzekere laat of
het die exceptie heeft willen verwerpen
om de reden dat de ontvankelijkheid ervan afhankelijk was van een uitdrukkelijke wilsuiting van aanlegger ten tijde
van de aan de Staat verweten verzuimen,
clan wel of het, door de uitvoering van
het contract vast te stellen, cleze uitvoering als een impliciete verzakiug van het ,
(1) Raadpl., in verschillende zin, bet verslag
van de Commissie van economische zaken en
middenstand van de· Kamer der volksvertegenwoordigers (Besch. de1· l(a":'e'·s, Kamer, 19501951, n' 124, blz. 4, en Pasm., 1951, blz. 402);
PATERNOSTRE, Baux conLm.erciaux et p1·otection
rlu fonds de comm.e1·ce, Gom.m.entai1'e de la loi
du :29 juin 1955, n" 6 en 10; DE PAGE, bd. IV,
Oomplti?nent, n" 781bis en 781te•·, blz. 165,
alsook nota 5; TscHOFFEN en DuBRU, Les baux
C01nrt1C1'Ciaux, llr 87.
Wat de rechten van de hoofdhuurder ten opzichte van de oorspronkelijke verhuurder, onder het regime van de wet van 3Qo april 1951
betreft, raadpl. verbr, 30 april 1953, twee arresten (Ar1', Ve,·b•·., 1953, blz. 593 en 594) en
de nota's onder deze arresten; 20 mei 1954

naclerhancl inroepen van die verzuimen beschouwcl heeft;
Overwegencle dat deze clubbelzinuigheid
in de redeneu bet hof niet in cle mogelijkheicl stelt zijn toezicht uit te oefenen en
met het ontbreken van redenen gelijkstaat;
Dat het arrest mitsclien het in het middel aangeduid artikel 97 van de Grondwet,
schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest, in zover het over verweerders tegenvordering uitspraak gedaan heeft; beveelt dat melding van onderhavig arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst
de alclus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
23 februari 1956. - 1 6 kamer. - Voo,·zUte?·, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. ~ Verszauuever, H. Anciaux
Henry de Faveaux. - Gez.ijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Demeur.
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HUUR VAN GOEDEREN. HANDELSHUUROVEREENKOMS'rEN.- WET VAN 30 APRIL
1951. - HUURHERNIEUWING. 0NDERHUURDER DIE, IN HE'r GEHUURDE ONROEREND
GOED, EEN KLEINHANDEL EXPLOI'rEER'r DIE
HEM TOEBEHOOR'r.

V 66r ae inweT/cingt•·eding van de wet van
i!l9 fttni 1955 had cle onderhnurder, die
in het geh1t·nrde uoed een kleinhandel
ewploiteerde die hij 'er had ingericht,
geen 1·echt op de huu1·hernieuwing of op
een ttUwinningsve•·uoclling; een vergoerz.ing was hem gebe-nrlijk doo1· de hoofdhtturde•· volgens het ue-meen recht versc1Htldigd, in geval van to1tt van deze
laatste (1).
(Arr. Verbr., 19M, blz. 614; Bull. en PASIC.,
195<1,, I, 815); 4 februati en 3 juni 1955 (Arr.
Verb1·. 1955, blz. 445 Bn 824; Bull. en PASIC.,
1955, I, 586 en 1081) ; 16 en 29 september en
27 october 1955 (supm, blz. 1, 51 en 144; Bull.
en PASIC., 1956, I, 1, 62 en 184).
Wat de niet-toepasselijkheid betreft van de
bepalingen van de wet van 29 juni 1955 op de
zaken die reeds op de dag van de inwerkingtreding van deze wet bij bet Hof van verbreking
hangende waren, en op de na die datum tegen
definitieve en ervoren in laatste aanleg gewezen vonnissen ingeste-lde voorzieningen, zie
Bull. en PASIC., nota 1 onder het arrest van
16 september 1955 en nota 3 onder het him·boven vermeld arrest van 27 october 1955.

513(PERLON, WEDUWE PORSON,
'f. N. 1'. «BRASSERIE CAVENAILLE ll.)

ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestredPn
vonnis, op 16 muart 1955 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Bergen;
Overwegende dat uit de aan het hof
voorgelegde stukken blijkt dat aanlegster,
krachtens een in 1946 gesloten overeenkomst, een onroerend goed van verweerster in huur had waarin zij een klein
handelsfonds exploiteerde hetwelk haar
eigendom was;
Dat verweerster zelf bedoeld onroerend
goed van de echtgenoten Haine-Houtain
in huur had gekregen;
Overwegende dat zowel verweerster als
aanlegster v66r het verstrijken van hun
onderscheiden huurovereenkomsten, op
einde 1952, hernieuwing ervan verzochten;
Dat de echtgenoten Haine-Houtain de
door verweerster verzochte hernieuwing
weigerden toe te staan;
Dat bij een v66r het bestredene gewezen vonnis, de weigering van de hernieuwing door de echtgenoten Haine-Houtain,
gegrond en de vordering tot ontruiming ingewilligd wenl welke die echtgenoten tegelijk tegen verweerster en aanlegster ingestelcl had den;
Overwegende ·dat aanleg·ster op de tegen
haar ingestelde vordering tot ontruiming
verweerster tot vrijwaring opriep en haar
veroordeling tot schadevergoeding vorderde;
Dat huur eis ontvankelijk, doch niet
gegrond verklaard wercl ;
Over het enig middel, afgeleid u:it de
schending van de artikelen 1, 13, 14, en
16, inzonderheid paragraaf IV, van de wet
van 30 april 1.951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds, en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden vonniR,
hoewel vaststellend dat aanlegster eigenares was van lwt handelsfonds hetwelk
geexploiteerd werd in het verhuurd onroerend goed waarvan verweerster hooft1huurster was, en hoewel het niet betwist,
zoals aanlegster het in haar v66r de rechters over de grond genomen conclusies uitdrukkelijk betoogde, dat zij « op 31 juli
1951 in de wettelijke vormen en binnen de
wettelijke termijn om hernieuwing verzocht ll, desondanks geweigerd heeft aan
aanlegster de geeiste vergoeding toe te kennen, om reden dat << appellante (thans aanlegster) aan voormelde overeenkomst ge'en
recllt op hernieuwing kon ontlenen; dat
dit recht dus niet buiten het toepassingsveld van de wet van 30 april1951 tot stand
kon komen; clat deze wet aan de ondPrhuurder niet ·meer recht toekent dan de
hoofclhuurder bezit; dat laatstgenoemcle
VERBR., 1956. 33

nooit de bescherming van de wet genoten
heeft vermits hij nimmer een kleinhandel
in het litigieuze onroerend goed heeft
gedreven en die handel dus niet zou kunnen voortzetten; dat appellante vergeefs
de door de geintimeerde (verweerster) begane font, zou doen gelden door een onregelmatige eis tot huurhernieuwing in te
stellen; dat er immers tussen deze font en
het aangevoerd nadeel geen verbancl van
oorzakelijkheicl bestaat : dat mocht de
rechter hem ontvangen heblJen, die eis'
alsdan wat de grond betreft, niet had
kunnen slagen; dat appellante generlei andere font in hoofde van gei'ntimeerde aanvoert en omschrijft », dan wanneer :
1 o aangezien aanlegster eigenares van het
in het verhuurde geexploiteerd handelsfonds was en de tot de aanvraag om hernieuwing nodige formaliteiten vervuld
had, de litigieuze tussen aanlegster en
verweerster gesloten huuro,'ereenkomst,
onder toepassing viel van de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming
van het handelsfonds en, principieel, ten
behoeve van aanlegster, het recht op cle
regelmatig verzochte hernieuwing in het
leven riep, of, gebeurlijk, op de naar de
in de weigering van de hernieuwing ingeroepen reden bepaalde uitwinningsvergoecling, afgezien van elke font in hoofde van
verweerster; 2° aangezien de. litigieuze
tussen aanlegster en verweerster gesloten
onderverhuring, op zich zelf staat en onafhankelijk van de door verweerster met
de eigenaars van het onroerencl goed aangegane hoofdhuurovereenkomst is, aanlegster recht had op de uitwinningsvergoecling, die in gezegcl artikel 16, paragraaf IV voorzien is, en haar te betalen is
door verweerster die haar de verzochte ·
hernieuwing geweigercl had zoncler een cler
in artikel 16, 1, van de wet van 30 april
1951 omschreven reclenen in te roepen, en
zulks dus ongeacllt de vraag of verweerster al clan niet zelf de hernieuwing van
de hoofclhuur ten opzichte van de eigem~ar kon bekomen·, cloorclat, door te weigeren aan aanlegster, onclerhuurster van
het onroerencl goecl en eigenares van het
hanclelsfoncls, de tegen verweerster,
hoofdhuurster, gevorderde uitwinningsvergoecling toe. te kennen, om reclen dat
verweerster aan de hoofclhuurovereenkomst geen recht op hernieuwing kan
ontlenen, clat zij niet meer rechten clan
zij er had overclragen kon en clat zij
generlei font had begaan, clan wanneer de
nit de onclerverhuring ontstane rechtsverhouding tussen aanlegster en verweerster, ofschoon niet aan de hoofcllluurder tegenwerpbaar, clesniettemin tussen
aanlegster en verweerster blijft bestaan,
en clat bijgevolg aanlegster, ontlerhuurster
in een handelshuurovereenkomst, op de
litigieuze uitwinningsvergoeding recht

-
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had, afgezien van elke fout van verweerster het bestreden vonnis mitsdien de in
het middel aangeduide wets- en Grondwetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat de in het middel aangeduide wetsbepalingen van toepassing
zijn wanneer de verhuurder de door de
huurder verzochte hernieuwing weigert;
Dat inzonderheid in een verband met
de contekst beschouwd artikel16, IV, van
de afdeling van het Burgerlijk Wetboek
welke de bijzondere regelen met betrekking tot de handelshuurovereenkomsten
(wet van 30 april 1951) bevat, enkel het
geval bedoelt waarin de verhuurder het
gehuurd goed wil terugnemen, zonder
als reden voor die terugneming een der
in de voorgaande leden van dat artikel
opgesomcle omstandigheden in te roe pen;
Dat de wetgever aan de verhunrcler
de verplichting niet opgelegd heeft de
uitgewonnen huurder schacleloos te stellen wanneer de nitwinning door toedoen
van een derde bewerkt werd, noch wanneer de niet-hernieuwing te verklaren is
door de onmogelijkheid in de handhaving
toe te stemmen van de contractuele betrekkingen waarin de verhuurder zich ingevolge zijn eigen uitwinning bevindt, althans ingeval die uitwinning· niet het gevolg van een door hem begane fout is;
Overwegende, bovendien, dat de rechter
over de gi·ond vaststelt dat aanlegster, bij
het sluiten van de huurovereenkomst, kennis had van de hoedanigheid van hoofdhuurster, en niet van eigenares, van haar
verhuurster, en derhalve van het risico
waaraan zij was blootgesteld ;
Dat het recht van aanlegster op een vergoeding mitsdien noch op grond van het
bijzonder regime van de wet van .30 april
1951, noch op grond van het gerneen
recht verantwoord is;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de t voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
23 februari 1956. - 1• kanier. - Yoor"
zitte1·. H. Sohier, raadsheer waarnernend
voorzitter. - 1Terslaggeve1·, H. Piret. Gelijlcl~tidende concl1!sie, H. Pa'nl Mahaux,
advocaat-generaal.,- Pleitm·s, HR. Van
Ryn en Simont.
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GIJJM]]IJJNTE. GEMEEN"l'ERAAD DIE EEN ARCHI"l'EC"l' GELAS"l' EEN PLAN OP ~'E MAKEN. 0PDRACH"l' AFHANKELIJK VAN EEN DOOR HE~'
SCHEPENCOLLEGE OP 'l'E S~'ELLEN PROGRAMMA.
PROGRAMMA NIE"l' OPGES'l'ELD. ERELOON AAN DE ARCHJ'l'EC1' NIE"l' VERSCHULDIGD.

Reslist wettelijk dat een e1·eloon niet
·uei'sclmldigcl ·is ·aan rle aTchitect d·ie

do01· de gemeenteTaad met het opmalcen van een plan vo01· werlcen belast
werd, het arrest dat vaststelt, enerzij ds, flat die bpdracht van een door
het schepencollege op te stellen programma afhankelijk was en, anclerzij cls, dat clergelij lc prog1·amma niet
we1·d opgesteld.
(VAN MALLEGHEM, "l'.

S'fAD HASSEL'!'.)

ARREST.

RET I-I:OF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 december 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doorclat het bestreden arrest, na verklaarcl te hebben de beweegredenen aan
te nemen van de eerste rechter, volgens
wie de op 14 februari 1947 door de gemeenteraad van verweerster genomen beraaclslaging, waarop de eis steunt de
goedkeuring van de bestendige deputatie
diende te bekomen alvorens uitvoerbaar
te worden (cUt op grond van artikel 77,
7°, van cle gemeentewet), gezegde beraadslaging vervallend bij gebrek aan vervulling van deze essentHHe voorwaarde, overweegt << dat in de aanneembare veronderstelling dat artikel 77, 7°, van de gemeentewet in het onderhavig geval niet automatisch van toepassing zoude geweest zijn
in zoveri·e de beraadslaging op het aan:
stellen van een ontwerper, en het vaststellen van erelonen voor het uit te voeren
werk betrekking had, de goedkeuring van
de << I-logere Overheid Jl dan .nog nodig zou
geweest zijn om de stad I-lasselt tegenover
de medecontractanten en de beroeper te
binden, vermits voormeld artikel 6 (van
de beraadslaging) zulks uitdrukkelijk
voorzag en dat beroeper in deze voorwaarde heeft toegestemd ll, alclus onzeker laat
of het heeft willen beslissen dat kwestieuze beraadslaging · door de bestendige
deputatie diende goedgekeurd te worden
alvorens op grond van de bepalingen van
de gemeentewet uitvoerbaar te worden,
of omdat partijen overeengekomen waren
de verbintenis van verweerster aan deze
(opschorsende ?) voorwaarde te onclerwer"
pen, en bijgevolg, zijn beslissing op tegenstrijdige, minstens dubbelzinnige motieven steunt; doordat, minstens, het bestreden arrest beslist clat kwestieuze beraadslaging alvorens uitvoerbaar te worden de
goedkeurilig der bestendige deputatie diende te bekomen zonder te antwoorclen op
de regelmatig door eiser genomen conclusies waarin hij staande hield dat << indien
de gemeen ter aad cleze beslissing toch aan
de bestendige cleputatie van de provinciale
raad zou onclerwerpen, deze onbevoegcl zon
zijn om deze beslissing al dan niet goecl
te kenren en in ieller geval clat deze
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beslissing van de gemeenteraad haar Volle
uitwer~ing heeft daar de goedkeuring
slechts een bekrachtiging .van een wettelijk getroffen maatregel of overeenkomst
uitmaakt JJ en dat het althans verzuimd
heeft zijn beslissing op gepaste wijze te
motiveren; waaruit volgt clat het bestreden arrest niet wettelijk noch door eigen
beweegredenen, noch door de niet strijdige
(doch onbepaalde) beweegredenen van de
eerste rechter gemotiveerd is :
Overwegende dat uit de vaststellingen
va]l de rechter over de groncl blijkt dat,
de gemeenteraad van Hasselt bij beraadslaging van 14 februari 19!7 besliste een
overdekte zwemdok op te richten, aanlegger aanstelde om dam·toe een voorontwerp
op te maken, dat aan verweerster moest
overgemaakt worden twee maanden na
voorlegging van een programma hetwelk
door het schepencollege, samen met een
bij.zonclere commissie, moest worden opgestelcl; dat die beraadslaging de gebeurlijk
daarvoor uit te keren ereloon en vergoeding bepaalde en voorzag dat zij << aan de
goedkenring van de Hogere Overheid JJ
moest onderworpen worden; dat zij nooit
het voorwerp van znlke goedkeuring is geweest en dat voormeld programma niet
werd opgesteld; dat aanlegger op 30 september 19!7 een voorontwerp aan de b'Lu·gemeester van de stad Hasselt overmaakte; dat de werken niet uitgevoerd werden;
Overwegende dat de vordering van aanlegger er toe strekt verweerster te horen
veroordelen tot betaling van ene som ·van
637.394 frank, bedrag van zijn ereloon en
van de door de beraaclslaging van 14 febrnari 1947 voor het geval van niet-uitvoering der werken bepaalde vergoeding;
Overwegende dat het bestreden arrest
hem zijn vordering ontzegt; dat het, bij
eigen beweegredenen en bij die van de
eerste rechter, die het overneemt, ondermeer aanstipt dat aanlegger « het verschil
tussen een beraadslaging en het bevel tot
uitvoering der beraadslaging nit het oog
verliest JJ; dat « zelfs indien men moest
aannemen dat de beraadslaging niet aaii
goedkenring onderworpen was er ook nog
geen bevel van uitvoering der opdracht
was, bij gebrek aan vastlegging van het
programma dat moest uitgevoerd worden JJ; dat « beroeper (hier aanlegger)
zich met een overhaaste naarstigheid aan
het werk heeft gesteld ... zonder daartoe
geldige opdracht ontvangen te hebben en
dat, zodoende, hij op eigen risico gehandeld heeft JJ, dat de ·eis van aanlegger
client te worden afgewezen namelijk omdat hij « nooit het bevel tot nitvoering, zoals het in hog·ervermelde beraadslaging
voorzien was, ontvangen heeft JJ (art. 3);
Dat die beweegreclenen volstaan om· het
beschikkend gedeelte van de bestreden beslissing wettelij~( te rechtvaardigen;

Dat, gelet op die :beweegre.denen afge~
leid nit het gemis aan bevel tot uitvoering
van het voorontwerp; voorwaarde welke
door dE' heraadslaging was voorzieri, het
tot beslechting van het aan de rechter
over de grand onderwonjen geschil zonder
belang was, na te gaan 'of voormelde beraadslaging aan een goedkenring moest of
zelfs mocht onderworpen worden;
Dat, dienvolgens, het middel, ware het
zelfs gegrond, bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is;
.
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
24 febrnari 1956. - 1" kamer. - Voor-·
zitter, H. Wouters, eerste voor.zitter. Tlerslaggever, H. Huybrechts. ~ Gelijkhtidende cpiwlttsie, H. R. Hayoit de Termiconrt; procurenr-generaal. - Pleite1·,
H. VanRyn.
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MILITIE. -

VRI.JSTELLING VAN DIENST OP
MORELE (JROND. DIENST VAN BROEDERS. BROEDEBS DIE WERKELIJK VOOR RET VERSTRIJKEN VAN DE VOOR HE1' INDJENEN VAN DE
AANVRAGEN OM VRIJSTELLING BEPAALDE l'ERMIJN HUN ACTJEVE DIENST GEOAAN HEBBEN OF
GEACHT WOlWEN 'l'E HEilBE'I GEJAAN. AANc
VRAAG NA HET VERSl'RIJKEN VAN DIE TERMIJN
INGEDIEND. NIET-ONTVANKELIJKIIEID.

De dienstpUchtige wiens Moede1·s }Htn actieve dienst werlceUjlc voor het verstrijlcen van de voo1· het indienen van de
aanvragen om ·uitstel bepaalde termijn
{!edaan hebben ot geacht worde·n gedaan te hebben lean, bij toepassing van
artikel 1 van de wet van 12 rnaart 1954,
de vr·ijstellin,q van clienst iit vredestijd
niet belvomen die voor de in,qeschrevene
van wie d1"ie broeders hun actieve
dienst geclaan hebben, voorzien is (1).

(Wet van 15 jnni 1951, art. 12, 2°, en 20;
wet van 12 maart 1954, art. 1.)
(VAN DEN EEDE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing; op 3 october 1955 gewezen door
de hoge militieraad;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van artikel 12, 2°, van de
dienstplichtwet van 15 juni 1951, zoals het
(1) Verbr., 14 februari 1955. . (Bull. en PAsrc.,
1955, I, 63()) en 14 maart 1955 (A1·r. Ve1·br. 1
1955, biz. 603; Bull. e~ PAsrc., 1955, I, 783).
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door artikel 1 van de wet van 12 maart
1954 werd aangevuld, doordat de beslissing de door aanlegger ingediende aanvraag om vrijstelling verworpen heeft,
dan wanneer aanlegger drie broederdiensten deed gelden, welke voorwaarde in
januari 1954 vervuld was en krachtens
artikel 12, 2°, van bedoelde wet de vrijstelling op morele grond rechtvaardigde :
Overwegende dat, kruchtens artikel 13
van het koninklijk besluit van 30 october
1951 houdende regeling van de toepassing
van de dienstplichtwet van 15 juni 1951
en namelijk van urtikel 20, paragraaf 1,
3°, van die wet, de aanvragen om vrijlating op . morele grond moeten ingediend
worden in de loop van de maand januari
van het jaar v66r dat waarnaar de lichting van de aanvrager genoemd wordt;
Overwegende dat de wet van 12 maart
1954 tot wijziging van de dienstplichtwet
van 15 juni 1951 eeu afwijking aan die
regel heeft aangebracht ten voordele van
de dienstplichtige die, na verloop van bewuste termijn, de in artikel 12, 1° of 2°,
van bedoelde dienstplichtwet vermelde
voorwaarden vervult; dat aan de zich in
dergelijk geval bevindende clienstplichtige
toegelaten wordt de vrijlating buiten de
gewone termijn aan te vragen maar dat
die uitzondering niet toepasselijk is op
de dienstplichtige die, reeds v66r het
verstrijken van de termijn, de vereiste
voorwaarden vervulde doch verzuimd
heeft binnen de termijn een aanvraag in
te dienen;
Overwegende dat de bestreden beslissing, na vermeld te hebben dat aanlegger,
dienstplichtige van de lichting 1955, zijn
aanvraag op 18 mei 1955 ingediend heeft,
vaststelt dat hij in januari 1954 aanspraak kon maken op drie broederdiensten en « dat hij dus reeds in januari 1954
de voorwaarden vervulde om de krachtens
artikel 12, 2°, vrijlating op morele grond
aan te vragen >> ;
Overwege11de, dienvolgens, dat door, in
die omstandigheden, de eis van aanlegger
te verwerpen om reden dat aanlegger de
wet van 12 maarl; 1954 waarbij artikel 12
van de wet van 15 juni 1951 aangevuld
wordt, niet mocht inroepen, de bestreden
beslissing, ver van de in het miclclel voorziene wetsbepaling·en te schenden, integendeel een juiste toepassing er van heeft
gemaakt;
Dat het middel niet gegrond is ;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening.

27 februari 1956. - 2" kamer. - Voo·rzitter, H. Huybrechts, raadsheer waarne(1) Vergel. verbr., 21 december 1953 (A1·r.
Jle1'b1·., 1954, biz. 289). Raadpl. oak verbr.,
13 april 1953 (ibid., 1953, biz. 537).

mend voorzitter. - Versraggever, H. Gilmet. - Gelijlcluidende eonclusf,e, H. Paul
Mahaux, advocaat-generaal.

2"

KAMER; -

27 fehruari 1956

1°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. 1\IIILITIE. HOGER BEROEP VAN DE DIENSTPLICHTIGE AANVOERENDE
DA'r DE iN ACHT 'l'El NEMEN INKOMSTEN RET
WETTELIJK MAXIMUM iUET OVERSCHRIJDEN.
BESLISSING VAN DE HOGE MILITIERAAD
VASTS1'ELLENDE DAT DIE INKOMSTEN GEZEGD
l\fAXIMUM OVERSCHRIJDEN. BESLISSING
REGELMATIG GEMOTIVEERD.

2°

lVIIDDELEN TOT VERBREKING. MILITIE. BESLISSING VAN DE HOGE MILITIERAAD. MIDDEL DAT RET FElT EN RET
RECHT VERMENG'i•. MIDDEL AAN DE HOGE
MILI'l'IEHAAD NIET ONDERWORPEN. lVIIDDEL
NIET ON'rVANKELIJK.

1° Is regelmati,q gemotiveerd de beslissing
van de hoge milit-ieraad die in antwooTd op de loutere bewering van appellant dat cle in acht te nemen inkomsten het wettelijk mamimmn niet overschrijden, vaststelt dat die inlcomsten
gezegd mamimum ove1·schrijden (1).

(Wet van 15 juni 1951, art. 38, par. 4.)
2° Is niet ontvankelijlc, tot staving van
een vooTziening tegen een beslissing van
de hoge militieraad, het middel, dat het
feit en het recht vermengt en aan dit
rechtscolleye
niet
werd
onderworpen (2).
(NOEL)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 23 november 1955 gewezen
doo:v de hoge militieraad;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 38, paragraaf 4, van
cle wet van 15 juni 1951, doordut de bestreden beslissing, hoewel zij de door de
militieraad van de provincie West-Vlaanderen uitgesproken beslissing van verwerping bevestigt, uitsluitencl op de overweging steunt clat de inkomsten van het
gezin het wettelijk ma::~..imum overschrijden, clan wanneer de beslissing waartegen
beroep de vraag afgewezen had om reden
dat aanlegger als student niet als kostwinner kon beschouwd worden, zodat bei(2) Verbr., 2 maart 1953 (A1·r. Yerb1'., 1953,
biz. 445). Raadpl. oak verbr., 5 december 1955
(s1lJJ1'a, blz. 264,; B1tll. en PAsrc., 1956, I, 327).

-- 517
de beslissingen met elkaar strijdig en derECONOMISCHE UNIE. VRIJSTELLlNG VAN
halve niet gemotiveerd zijn, en doordat de
DOUANERECHTEN. VOORWAARDEN.
bestreden beslissing nalaa t te bepalen 2° GEREOHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN.
welke deze inkomsten zijn en welk het
VEROORDELING VAN VERSCHEIDENE BEbedrag van het wettelijk maximum is :
KLAAGDEN UIT HOOFDE VAN VERSCHILLENDE
MISDRIJVEN. HOOFDELIJKE VEROORDELING
Over het eerste onderdeel :
'fO'l' DE· KOS'l'EN JEGENS DE PUI!LIEKE PARTIJ.
Overwegende dat de hoge militieraad
ONWET'l'ELIJKHEID;
zich de beweegredenen van de beslissing
waartegen beroep niet toeeigent doch ·op 3° DOUANEN EN AOCIJNZEN; - VEReiien gronden steunt; dat het eer~;~te onVANGENDE GEVANGENISSTRAF. SAMENLOOP
VAN MISDRIJVEN. TOEPASSELIJK MAXIderdeel van bet middel, afgeleid nit een
verkeerde interpretatie van de beslissing,
MUM.
feitelijlre grondslag mist;
1 o De goedm·en u.it Nederland, clie bij arOver het tweede onuerdeel :
tilcel 2 van het besl~tit van de Regent
Overwegende dat, vermits aanlegger
van 22 december 191/'1 betrettende de inzich er toe beperkt had, zonder enige movoer van goederen herlcomstig 1tit Netivering, te heweren dat de in acht te
derland bepaald worden, zijn slechts
nemen inkomsten het wettelijk maximum
vrijgesteld van douane·rechten bij de
niet overschreden, de hoge militieraad er
invoer in de Belgisch-Lnxemb~trgse
niet toe gehouden was het door hem als
Economische Unie wanneer de invoerwettelijk heschouwd maximum en het
der op cle door artilcel 120 der algemene
aangenomen bedrag van de inkomsten van
wet van 26 a~t.qnst~ts 1822 vereiste omaanleggers moeder te verrechtvaardigen;
standige aangifte, de meldin,q << goededat het tweede onderdeel van het middel
1·en ~tit N ederlanll ll heeft aangeniet kan ingewilligd worden;
bracht ll (1). (Belgisch-Luxemburgs-Nederlandse
clouaneovereenkomst
van
Over het tweede middel, afgeleid uit de
5 september 1944 en protocol van
schending van artikel 25, paragraaf 7, van
14 maart 1947, art. 2, lid 1; wet van
de samengeschakelde wetten betreffende
5 september 1947; besluit van de Rede inkomstenllelastingen zoals het bij
gent van 22 december 1947, art. 2 en 3.)
artikel 5 van de wet van 8 maart 1951 gewijzigd werd, doordat de bestreden beslis- 2° Is onwettelijlc de beslissing die wegens
verschillende misllrijven vm·oordeelde
sing verklaart dat de inkomsten van het
belclaagclen hoofdelijlc tot de lcosten
gezin llet wettelijk maximum overtreffen
jegens
de pnblielce partij verom·en dusdoende tegen voormelde wetsbepadeelt (2). (Wet hoek van strafrecht, arling in, de gesneuvelde vader niet als ten
tikel 50.)
laste aanziet, dan wanneer llet. belastbaar
inkomen van aanleggers moeder slechts 3° In zalcen vnn do~tanen en accijnzen, zo<33.242 frank beloopt dewijl, in acht genoals in gewone strajzalcen, rnoyen de
men dat de echtgenoo't gesneuveld is, het
stratten van in yeval van samenloop
wettelijk maximum 35.000 frank bevetn wanbelkijven toepasselijlce vervandraagt;
genlle gevangenisst1·at niet zes maanOverwegende <lat het middel llet feit en
den ove1·schri.jden (3). (Strafwetboek,
bet recht vermengt; dat uit geen stuk van
art. 40, 60 en 100.)
de rechtspleging blijkt dat het aan de
rechtsmacht over de grond werd overgelegd, dat llet derhalve niet ontvankelijk
(VERBRUGGEN EN CONSORTEN,
is;
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER YAN FINANCIEN.)
Om cUe redenen, verwervt de voorziening.
ARRES'f.

27 februari 1956. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Huybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye.
Gelijlcl·uidende
concl~tsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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DOUANEN EN AOCIJNZEN. BELmscrr-LuxEJ.£Bunos-NEDERLANDSE
DOUANEN
OVEREENKOMST. - INVOER VAN GOEDEREN UIT
NEDERLAND IN DE BI,LGISCH-LUXEMRURGSE

RET HOF; Gelet op bet hestreden
arrest, op 27 mei 1955 gewezen door het
Hof van heroep te Luik;
I. In zover de voorziening tegen de beslissing gewezen over de publieke vordering gericht is :

(1) Verbr., 2 januari 1956 (811pm, blz. 332;
Bull. en PAsrc., 1956, I, 421).
(2) Verbr., 21 maart 1955 (A1·r. T' e1'b1·., 1955,
blz. 617; Bull. en PAsrc., 1955, I, 805).
(3) Verbr,, 10 december 19ZI'l (Bull. en PAsrc.,
1924, I, 70, en de nota's).

-518. Over· de· eerste twee middelen snmen,
het eerste, afgeleid uit de schending van
de wet van 5 september 1947 tot goedkeuring' · ':van de douane-overeenkomst V'an
5 septemller 1944 met Nederland, en meer
bepaaldelijk van zijn arti]rel 4, doordat
llet bestreden arrest veroordelingen wegens overtreding van de douane-wetten
en invoer van Neclerlandse goederen in
Belgie zorider betaling van· de versclmldigde douane-rechten uitspreekt, dan
wanneer hogervermelde overeenkomst
voorziet dat geen enkele inning van
douanerechten op de invoer van goederen
uit Nederland ).n het Belgisch-Luxemburgs Economisch Verbond zal geschieden
en artikel 4 van bedoelde wet vari 5 septeinber 1947 op uitdrukkelijke ·wijze de
door de wet van 28 augustus 1822 voorziene tarieven en invoerrechten voorzien
afschaft; tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 9 en 97 vim
de Grondwet, doordat het bestreden arrest straffen heeft. uitgesproken dan wanneer de ingeroepen artikelen niet van toeDassing zijn op goederen van Hollandse
oorsp1:ong die in Belgie werden ingevoerd
en geen strafbepalingen in dergelijk geval
de niet-betaling van de rechten strafbaar
stellen :
Overwegende dat indien artikel 2 van de
bij de wet van 5 september 1917 gqedgekeurde Belgisch-Luxemburgs-N ederlandse
clouaneovereenkomst voorziet dat geen invoerrechten geheven worden bij de invoer
in de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie van uit Nederland herkomstige goederen, de artikelen 2 en 3 van het krachtens artikel 2, a, van gezegde wet genomen besluit van de Regent win 22 december 1947, bepalen enerzijcls, dat als uit
Nederland herkomstige goederen, deze
worden aangezien welke, bij uitvoer nit
dat land, door de douane als zijnde in
vrij verkeer, 't is te zeggen buiten
douaneverband werden behandeld, en
welke rechtstreeks nit dat land werden
ingevoerd, en, anderzijds, dat bedoelde
toepassing van de vrijstelling afhankelijk
is gestelcl van cle voorwaarde dat de invoerder op de door artikel 120 der algemene heffingswet van 26 augustus 1822
vereiste omstanclige aangifte, volgende
vermelcling aanbrengt : « goederen uit
Neclerlancl >>;
Overwegende clat hieruit voortvloeit dat,
buiten deze voorwaarclen, de uit Nederlancl ingevoerde goederen aan douanerechten omlerworpen blijven;
Dat beide middelen bijgevolg niet kunnen aangenomen worden ;
Over het derde middel, van ambtswege
opgeworpen en afgeleid nit de schending
van artikel 50 vau het Strafwetboek,
cloordat het arrest aanleggers solidair tot
de kosten van beide aanleggen heeft ver-

oordeeld hoewel zij yerwe-.-:en werderi ·we-'
gens verschillende misdrijven waaraail
allen niet deelgenomen had den; ·
Overwegencle dat krachtens artikel 50·
van het Strafwetboek, de veroordeelden·
slechts solidair tot de kosten gehouden
zijn, voor misdrijven welke hun gemeen
zijn; dat die solidaire veroordeling · niet.
kan worden uitgestrekt tot de kosten
betreffende misdrijven waaraan een of.
verscheidene medebeklaagden vreemd zijn.
gebleven;
Overwegende clat nit het arrest blijkt
dat aanleggers verwezen werden wegens.
verschillencle inbreuken welke op verschillende plaatsen en tijdstippen werden gepleegd en waaraan zij niet allen deelgenomen hebben;
Overwegende dat door, in die omstandigheden, aanleggers solidair tot de ·kosten vaii beide aanleggen te veroordelen,
het arrest bovenvermelde wetsbepaling geschonden heeft ;
Over het vierde middel, van ambtswege
opgeworpen en afgeleid uit de schending
van de artikelen 40 en 60 van het StraF
wetboek, doordat het arrest aanleggers
Verbruggen en Smits veroordeeld heeft
tot subsidiaire gevangenisstraffen welke·
samengevoegd, het wettelijk maximum,
zoals het bij die artikelen bepaald wordt,
overschrijden :
Overwegende dat, krachtens artikel 40·
van het Strafwetboek, de duur van de
subsidiaire gevangenisstraf voor de veroordeelden wegens wanbedrijf geen drie
maanden mag overschrijden; dat krach~
tens artikel 60, in geval van samenloop
van wanbedrijven, de samengevoegde·
straffen het dubbel van het maximum van
de zwaarste straf niet mogen overschrijden;
Overwegende dat door, wegens samenloop van misdrijven, aanlegger Verbruggen tot een totaal van elf maanden sub- ·
sidiaire gevangenisstraf en aanlegger
Smits tot een totaal van negen maanclen
subsicliaire gevangenisstraf te veroorde-"
len, .zonder die straffen tot zes maai:tde)l
te herleiden, de rechter over de grond· bdvenvermelde .artikelen heeft geschonden;
En overwegende dat, voor het overige,
de substantHHe of op straf van nietigheW
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorziening tegen de beslissing over de burgerlijke vordering gericht is :
Overwegencle dat aanleggers geen bijzonder middel inroepen;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch slechts wat aangaat :
1 o de beslissing over de kosten ; 2° de be-
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slissing over de ten laste van aanleggers
Verbruggen en Smits uitgesproken subsidiaire gevangeniss.traffen ; verwerpt de
voorzieningen voor het overige ; beveelt
dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
nanleggers tot de vier vijfde der kosten;
laat het overblijvende vijfde del.· kosten
ten .la!;!te van de Staat: verwijst de alzo
beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.

Overwegende, dienvolgens, dat het bestreden arrest, ten opzichte van die partij, geen eindbeslissing is naar de zin van
artikel 416 van het Wetboek van strafvordering; dat het niet over een betwisting nopens de bevoegdheid gewezen
werd; dat de voorziening, derhalve, niet
ontvankelijk is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de dooi·
·de andere ve·rweerders ingestelde burgerlijke vorderingen :

27 februaTi 1956. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Huybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ Verslaggever, H. Gil·met. - Gelijklu.idende concl1tsie, H. Paul

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Gent ;
I. In zover !le voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over !le door
Georges De Coninck ingestelde burgerlijke vor!lering :
Overwegende dat het bestreden arrest
aan die partij ten provisionele titel verschillende sommen heeft toegekend en,
alvorens over het overige van de eis uitspraak te doen, een geneeskundig onderzoek heeft gelast;

Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het arrest, zonder de conclusies van aanlegger te beantwoorden, beslist heeft dat de slachtoffers geen deel
der verantwoordelijkheicl van het ongeval
clienclen te clragen, clan wanneer aanlegger in zijn conclnsies cleecl gelden clat het
ongeval gecleeltelijk aan het gebrek aan
voorzorg en oplettenclheicl van cle slachtoffers te wijten was :
Overwegencle clat nit de door aanlegger
genomen conclusies blijkt clat cleze v66r
llet hof van beroep had aangevoercl dat
de slachtoffers, toen zij cle llerberg verlieten om hun werk te llernemen, << zich op
zeer onvoorzichtige wijze llebben gedrngen »; · clat zij, hoewel zij llet gevaar van
cle plaats goed kenden, << gevieren en al
pratend in groepje ll, naar hun werk waren teruggekeerd; dat hun aandacht
geenszins of zeer onvolcloencle op llet verkeer gevestigcl was en clat zij, « op de
verkeersweg lopende », plotseling achter
cle hoek van de herberg waren opgecloken;
Overwegencle clat het arrest verklaart
« clat het geenszins bewezen is dat cle
slachtoffers onoplettend zijn geweest )) ;
·dat llet verder er op wijst, enerzijds, dat
de· slachtoffers « door het foutief brnske
opkomen van de auto van verweerder ))
(hier aanlegger), verrast werden en « dat
zij niet konden voorzien dat verweerder
(hier aanlegger) van achter de door de
gevel van de herberg gevormde hoek, met
grote snelheicl ging opclagen en rakelings
nevens cle muur van de herberg ging rijden )) en, anderzijds, dat, in strijd met
hetgeen aanlegger in zijn conclnsies,
staande llield, de slachtoffers « geen
groepje vormclen )) maar « clat de eerste
twee ... achter elkancler gingen en de twee
Jaatsten achter de tweecle )) ;
Overwegencle clat de bestreden beslissing alzo een passend antwoord op de in
de conclusies ingeroepen verweermiddelen
verstrekt heeft;

(1) Verbr.; 20 october 1921 (Bull. en PAsrc.,
1922, I, 28). Zie ook verbr., 3 november 1932
(ibid., 1932, I, 295); 19 september 1935 (ibid.,
1935, I, 338, en nota •I); 13 januari 1955 (A1·1·.

Ye,·b,·., 1955, biz. 358; Bull. en PAsrc., 1955, I,
485), alsook S. DAviD, J. T., 1955, biz. 210, n' 7;
P. HoRioN, Rev. c1'it. de ju1·. belge, 1955,
biz. 356 en 357, n" 82 en 84.

Mahaux, advocaat-generaal.
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.ARBEIDSONGEVAL. HET ARBEIDSCON'l'RAC1'. -

,Uil'VOERING

VAN

BEGRIP.

Een ongeval heett zich tijdens de uitvoering van de arbeidsove1·eer~okomst voorgedaan wanneer, op het ogenblik waarop het zich heett voorgedaan, de werlcnemer zich onder het gezag, de leiding
en het toezioht van de werlcgever bevond, zelfs indien het werlc met de uitdrulckelijlce of stilzwijgende toelating
van deze laatste tijdelijlc onderbrolcen
was (1). (Samengeschakelde wetten van
28 september 1931, art. 1, lid 6.)
(WELVAERT, T. «CAISSE COMMUNE DE LA FEDERATION NATIONALE BELGE DU BATIMENT ET
DES l'RAVAUX PUBLICS » EN CONSORTEN.)
ARREST.

-
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Dat het middel feitelijke grondslag
27 februari 19-56. - 2e kamer. - Voormist;
zitter, H. Huybrechts, raadsheer waarneOver het tweede middel afgeleid uit de mend voorzitter. - Verslagqever H. Gilmet. - GeUjkluiaenile concitf,sie,' H. Paul
schending van de artikel~n 1 2 3 4 6
1!}, alinea 8, van de door het k~ninkhjk Mahaux, advocaat-generaal.
besluit van 28 september 1931 samengeschakelcle wetten op de vergoeding der
schade voortspruitencle uit de arbeidsongevallen, doordut het bestreden arrest be2" KAMEH. - 27 februari 1956
slist heeft clat bewust ongevul onder de
toepussing van bovenvermelde wetsbepalingen viel en doordat het arrest der- VERKEER. - WEGGEBRUIKER DIE BIJ HEr
halve, de eis ontvankelijk heeft verklaard
OVERSTEKEN VAN EEN KRUISPUN'l' DE U1TERwaarbij de burgerlijke partij « Caisse
STE RECH'rERZIJDE VAN DE . RIJWEG .NIET
commune de la Federation belge clu batiHOUD'l'. 0VEUMACH'r. VASTSTELLING,
ment et des· travaux publics Jl. de terugbeDOOR DE HECHTEU, VAN OMSTANDIGHEDEN DIE
taling, door aanlegger, van de door haar
DE
WE::lGEBRUIKER
BELET HEBBEN
MEER
in hoedanig·heid van verzekeraar-wet aa~
RECUTS TE RIJDEN. VASTSTELLING VAN DE
de slachtoffers uitbetaalde vergoedlngen
OVERMACHT.
vorderde, dan wanneer clit ongeval zich
noch tijdens noch ten gevolge van de uit- Stelt vast ilat een gebntiker van de openvoering van het arbeidscontract heeft
bare weg zich in een geval van ove1·voorgedaan vermits de slachtoffers op de
macht bevona, aat hern belette bij het
weg naar de werf door de auto van aanove1·stelcen van een lwnispttnt ae uUe1·legger oveneclen werden, nadat zij geduste rechterzijile vrtn ae rijweg te hottrende een onderbreking van het werk een
ilen, de beslissinrl die er op wijst aat,
verfrissing in een nabij gelegen herberg
weqens de plaatsligg·inq en de omstanhadden genoten :
iligl~eden .van. het ve·rkeer, ae weggebnt~lcer zwh tn de onrnogelijlcheiil be~
Overwegcnde dat het beroepen vonnis,
von(Z rnee·r rechts te rijilen (1). (Wegwaarvan het bestreden arrest de motivecode van 1 februari 1934, art. 29, 4o.)
ring op dit punt overneemt, er op wijst
dat, gelet op de aard van de werken die
de werklieden << in open lucht in volle (VERHEGGE EN P. V. B. A. FIRMA C. VERHF.GGE,
zomer JJ verrichtten, en die « bijzondere
T. VAN NISPEN TO'l' SEVENAER.)
kr~chtinspanningen vergen, namelljk plaveiwerken JJ, een korte onderbreking van
ARREST.
het werk, zoals zulks in sommige bedrijven door de werkgevers wordt toegestaan
HET HOF; - Gelet op het bestreden
om het aan hun arbeiders mogelijk te rnaken wat rust te nemen of een verfrissing arrest, op · 6 juli Hl55 gewezen door het
te genieten, als normaal client beschouwd ; Hof van beroep te Gent;
Overwegende, clat, die feitelijke omI. In zover de voorziening tegen de
standigheden insluiten dat de arbeids- over de publieke vorderingen gewezen beovereenkomst niet met de stilzwijgende slissing gerich t is :
toestemming van de werkgever of van
A. Over de tegen aanlegger Valere Verdiens aangestelcle geclurende de onderbreking van het werk geschoi~st werd, en, hegge ingestelde publieke vordering :
derhalve, dat op het ogenblik van het
Over het mi<ldel, afgeleid nit de schenongeval, de slachtoffers onder het gezag
ding van de artikelen 418 en 420 van het
de leicling en het toezicht van de werk: Strafwetboek, 57, 2°, van het koninklijk
gever gebleven waren;
besluit van 1 februari 1934 houdende het·
Overwegencle derhalve clat de rechter algemeen reglement betreffende de verop grond van deze souvereine vaststellin- keerspolitie en 97 van de Grondwet, doorgen heeft kunnen beslissen dat het onge- dat het arrest aanlegger veroordeelt heeft
val zich tijdens de uitvoering van de ar- om, weggehruiker zijnde die links wilde
beidsovereenkomst heeft voorgedaan· dat
afdraaien, de doorgang afgesneden te .hebkrachtens artikel 1, alinea 6, van b'oven~ ben voor degene die zijn weg vervolgde ;
vermelde wetten, het in de loop van de clan wanneer annlegger in zijn conclusies
uitvoering der arbeidsovereenkomst over- deed gelden clat verweercler over een volgekomen ongeval, zolang het tegencleel cloencle cloortocht beschikte, inclien hij
niet bewezen is, verondersteld wordt ingevolge die uitvoering te zijn veroorzaakt;
Overwegende, dienvolgens, dat het mid(1) Vergel. verbr., 16 mei 1949 (Arr. Ve1·br.,
del niet kan aangenomen worden;
1919, biz. 332) ; 2 april 1951 (ibid., 1951,
Om die redenen, verwerpt de voorzie- 'i biz. 421); 27 januari 1955 (A,.,·. Jlerbr., 1955,
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. i biz. 417; B.,ll, et PASIC., 1955, I, 555).
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de uiterste rechterzijde van de rijweg had
gehouden, zoals hij ertoe door artikel 29,
4°, van de Wegcode verplicht was :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat aanlegger Verhegge ondanks het dichtbij
naderen van de wagen van verweerder
welke hij uit tegenovergestelde richting
had kunnen en moeten zien aankomen,
« verder naar links afsloeg en met de
voorzijde van zijn voertuig de linkerhelft
van de rijweg ging inn em en zoda t hij
practisch de doorgang verhinderde van
zijn tegenligger die slech ts zijn weg vervolgde >>;
Overwegende dat het arrest bovendien
aanstipt, enerzijds, dat het fietspad ophoudt op de plaats waar de aanrijding
zicll.voordeed, en anderzijds, dat, gelet op
het feit dat de fietsers, van daar af, de
uiterste rechterzijde van de rijweg moeten gebruiken, er voor verweerder verhindering bestond om meer rechts te rijden
dan hij het gedaan heeft;
Dat het arrest alzo zonder uubbelzinnigheid het bestaan vaststelt van een geval
van overmacht welk de niet-naleving, door
verweerder, van het voorschrift van artikel 29, 4°, rechtvaardigde;
Overwegende, derhalve, dat het middel
niet kan aangenomen worden;
En overwegende dat de substantiele of
<>P straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. Over de tegen verweerller ingestelde
pnblieke vordering :
Overwegende dat aanleggers, rechtstreeks dagende partijen, geen hoedanigheid hebben om zich tegen de vrijspraak
van verweerder te voorzien; en dat zij
niet tot de kosten jegens het openbaar
ministerie veroordeeld werden;
II. In zover de voorziening tegen de
<Over de burgerlijke vorderingen gewezen
beslissing· gericht is :
A. Over de tegen aanlegger Verhegge
ing~stelde burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel aanvoert;
B. Over de tegen verweerder ingestelde
burgerlijke vordering :
Ove1· het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382 en 1383 van bet Burgerlijk Wetboek, 44, 45, 418 en 420 van bet Strafwetboek, 27, 29, 4°, 32 en 36, 4°, van bet
koninklijk besluit van 1 februari 1934 houdende bet algemeen reglement betreffende
de verkeerspolitie, doordat het arrest, bij
bevestiging van het beroepen vonnis, na
verweerder van de hem in de rechtstreekse dagvanrding ten laste gelegde

feiten vrijgesproken te hebben, zich onbevoegd heeft verklaard om over de door
aanleggers ingestelde burgerlijke eis te
wijzen, om reden dat « ... vermits tweede
verdachte (bier verweerder) even v66r en
bij de aanrijding merkbaar op de rechter
helft van de rijweg reed en vermits het
voorbehouden fietspad aan de aansluiting
waar de aanrijding gebeurde ophoudt zodat de fietsers van daar af op de uiterste
rechterzijde van de rijweg moeten rijden,
met voldoende zekerheid vaststaat dat er
wegens verkeer van fietsers verhindering
bestond in hoofde van tweede verdachte
(bier verweerder) om meer rechts te rijden dan hij bet metterdaad gedaan
heeft »; dan wanneer aanleggers in hun
conclusies declen gelden dat verweerder
de verantwoordelijkheid. van de aanrijding moest dragen omdat hij met J;~Chen
ding van artikel 29, 4°, van voormelde
Wegcode de uiterste rechterzijde van de
rijweg niet gehouden heeft, dan wanneer
bedoeld artikel 29, 4°, geen afwijking
voorziet in geval van fietsersverkeer op
de uiterste rechterzijde van de rijweg,
en dan wanneer artikel 36, 4°, van voormelde Wegcode bet voorbijsteken bij het
naderen, het oversteken of het verlaten
van een aansluiting verbiedt :
Over de eerste twee onderdelen :
Overwegende dat het arrest, zoals bierhoven herinnerd wordt uit de feitelijke
omstandigheden waarin het ongeval zich
voordeed, onder meer uit de ligging der
plaats en uit de vaststellingen betreffende
het verkeer op clie plaats, heeft kunnen
afleiden dat verweerder zich in de onmogelijkheid bevond « meer rechts te rijden
dan hij het metterllaad gedaan heeft »;
Dat het arrest, alzo het bestaan van een
geval van overmacht vaststelt welk het
niet-naleven, door verweerder van bet
voorschrift van artikel 29, 4°, rechtvaardigde;
:Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het arrest niet vaststelt dat verweerder bij' het naderen, het
oversteken of het verlaten van een aansluiting, fietsers of andere weggebruikers
zou hebben voorgestoken;
Overwegende, derhalve, dat geen enkel
onderdeel van bet middel, kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanleggers tot de kosten.
27 februari 1956. - 2" kamer. - Voorzitte1·, H. Huybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Gilmet. - Gelijkl·zticlentle conclnsie, H. Paul
Mahaux, advocaat-generaal.
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RECHTEN. VAN DE VERDEDIGING.
STUAFZAKEN. VO!iNIS VAN VEROORDELING.
NOTA VAN DE UAADSMAN VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ MET BETREKKING TOT DE BETIOHTING. NOTA NA RET SLUITEN VAN DE
DEBATTEN NEERGELEGD EN GEDURENDE DE .BERAADSLAGING BIJ RET DOSSIER GEVOEGD. NIET AAN DE BEKLAAGDE MEDEGEDEELD NOCH
Ul'£ DE DEBA'l"l'EN VERWIJDERD. SCHENDING
VAN DE RECH'l'EN VAN DE VERDEDIGING.

Wanneer, ged·urende de beraadslaging van
de ·rechters, een noot aa.ngaande de betichting, uitgaande van de 1·aadsman
van de b1trge1·lijlce partij, bij het doss·ier gevoegd we1·d, worden de rechten
·van de verclediging _qeschonden door het
•!!Onnis dat cle belclaagde ve·roordeezt
zonder vast te stellen dat die noot als
vreemd aan cle debatten van de hand
gewezen werd, wanneer uit geen enk:el
element van de ?·echtszJleging bUjlct dat
beklaagde e1·van kennis gehad heeft (1).
(PA'TFOORT, T. CAMERLYNCK.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 23 september 1955 in boger beroep gewezen door de Correctionele Recbtbank te Veurne ;
I. Aangaande de voorziening van Cyriel
Patfoort, verdacbte :
A. In zover de voorziening tegen de
over de publieke vorclering gewezen beslissing g·ericb t is :
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
scbending van de rechten van cle verdedigiug, cloordat een nota, gedateercl van
17 september 1955 na het sluiten der debatten door de burgerlijke partij Camerlynck neergelegd en bij de bundel gevoegd
werd en de rechtbank klaarblijkelijk er
van rekening gehouden heeft :
Overwegencie dat, volgens bet procesverbaal der terecbtzitting van 16 september l!t55, de correctionele rechtbank op
clie datum de llebatten heeft gesloten en
de zaak voor uitspraak naar de terecbt(1) Verbr., 31.mei 1954 (Bull. en PAsrc., 1954,
I, 832, en nota)'. Raadpl. oak verbr., 4 juli 1955
(A1T. Ve1•b1·., 1955, blz. 905; Bull. en PASIC.,
1955, I, 1203), 19 september 1955 (Bull. en
PAsrc., 1956, I, 7) en 16 januari 1956, twee
arresten (sttpm, blz. 374 en 376; Bull. en
PASIC., 1956, I, 469 en 471).

zitting van- -23 september 1955 heeft ver-'
scboven;
Overwegende dat uit de stukken de:r;
recbtspleging blijkt dat ·een nota, aangaande de grond zeif van de betichting en
gedagtekend 17 september l!t55, op zelfde
datum, het is te zeggen tijdens de beraadslaging, door de burgerlijke partij neergelegd en bij de bundel gevoegd werd;
Overwegende dat niet bewezen is dat
dit stuk aan aanlegger medegedeeld werd
of dat bij kennis ervan beeft lnmnen krijgen;
Dat, anderzijds, uit de bewoordingen
van bet vonnis niet blijkt dat de rechtbank llie nota als vreemd aan de debatten
en aan bet vestigen van baar overtuiging,
van de hand zou gewezen hebben;
Waaruit volgt dat de bestreden beslissing bet verdedigingsrecht van aanlegger
beeft gescbonden ;
B. In zover de voorziening tegen de
over de burgerlijke vordering gewezen beslissing gericht is :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering de.ze
van de beslissing over de burgerlijke ·vordering medebrengt;

II. Aangaande cle voorr.iening van Remi
Patfoort, burgerlijk verantwoordelj_jke
partij :
Overwegende dat uit geen stuk blijkt
dat aanlegger zijn voorziening zou betec
kend hebben aan de partijen tegen welii:e
zij gericht is, zodat zijn voorziening niet
ontvankelijk is en hij de kosten ervan
moet dragen;
Maar overwegende dat de verbreking
van de beslissing, waarbij de beklaagde
Cyriel Patfoort veroordeeld werd, noodzakelijkerwijze voor gevolg beeft · dnt de
beslissing waarbij Remi Patfoort, wegens
die veroordeling, burgerlijk verantwoordelijk verklaard wordt, voortaan zonder
voorwerp is;
Om clie redenen, en zomler ach t te slaan
op het tweede tot staving· van de voor•ziening van eerste aanlegger ingeroepen middel, verbreekt het bestreden vonnis in zover het jegens Cyriel Patfoort uitspraak
doet, de beslissing waarbij Remi Patfoort
burgerlijk verantwoordelijk voor de uitgesproken veroordelingen verklaard wordt
aldus zonder voorwerp wordend; beveelt
dat melding van onderbavig arrest zal
gemaakt worden op de kant van de, gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten, behalve
tot de kosten van de burgerlijk verantwoordelijke parti.i Rerni Patfoort, die ten
laste van clie partij zullen blijven; verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te leper, zetelende in boger
beroep.
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2i februari 1956. - 2<. kamer. - Voo1·zUt'ei· en verslaggever, H. Huybrecllts,
raadsheer waarnemend voorzitter. -

Ge-

lijkl1tidende' conclusie, H. Paul Mallaux,
· adv:ocaat-generaal. ~ Pleiter, H. Ver-

steele (van de Balie van Veurne).
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1° VERKEER. RICH'l'INGSVERANDERING.
. - WE3CODE VAN 8 APRIL 195i, ARTIKEL 25,
I'ARAGRAAF 2. BES'l'UURDER DIE NAAR
LiNKS WIL AFDRAAIEN OM DE RIJWEG TE VERLATEN. - VOORAFGAANDE VOORZORGSMAATf!ESELEN.
2° VOORZIENING IN VERBREKING. VoRMEN. - STRAFZAR:EN. - VOORZIENING
VAN DE BURGERLI.JRE PAR'l'IJ. - BETEKENINGSEXPLOOT MEER DAN TWEE MAANDEN NA DE
INSOHRIJVING VAN DE ZAAK OP DE ALGEMENE
ROL TER GRIFFIE VAN HE'i' HOF NEERGELEGD.
~ VooRZIENING NIET oN'l'VANKELIJK.
1° De 1Jest11.1trder die Hnlcs wil atdraaien
om de rljwe{f te ve·rlaten moet voo1·at
ovm·eenlcomstig aTt-ilcel 14 van de Wegcode z·ijn voornemen lcenbaar maken en
is slechts na dit voornemen te hel!l!en
lcenl!aar gemaalct, ,qeholtden z·ich naar
linlcs te be,qeven. (Wegcode van 8 april
1954, art. 25, par. 2.)

2° Is niet ontvanlcelijlc de voorziening va.n
de l!1trgerlijlce partij, waa.·rva.n het exploot van betelcening a.a.n de venvem~
dm·s sleclits mee1· da.n twee rna.anden na.
fle da.g va.n de inschrijvin{f va.n de za.alc
op .de alyernene 1·ol ter rn·iffie va.n het
hot werd neeryelegd (1). (Wetb. van

strafv., art. 418; wet van 20 juni 1953,
art. 6, par. 1.)
{MESEEUW,

'1'.

LAMMENS EN CONSOR1'EN,)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 22 september 1955 in boger berolcp gewezen door de Correctionele Rechtlmnk te Gent;
A.. Nopens de voor.ziening van aanlegger
a Is qetichte :
I. In zover zij tegen de beslissing over
de publieke vordering gericht is :
Overwegende dat · de snbstantiele of
ov. straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig, de wet is;
(1) Verbr., 9 mei 1955 (B1tll. en PAsrc., 1955,
I, 979).

II. In zover zij tegen de beslissing over
de lmrgerlijke vorderingen van tweede en
derde verweerders gericllt is :
·
Over llet middel. (in de meinorie derde
reden tot verbreking genoelild), afgeleid
nit de sche]lcling van de artikelim 9i van
de Grondwet, 1382 van het Bm'gerlijk
Wetboek, 21, 22, paragraaf 2, en 44, paragraaf 1, van het konittklijk besluit van
8 april 1954, lloordat het bestreden vonnis, tegen de aangeduide artikelen in,
vaststelt dat aanlegger zijn fiikkerlicht
niet had doen branden en de weg v66r
verdachte Lammens afgesneden had, dan
wanneer, zoals aanlegger het bij conclnsies voorgehonden hacl, de mogelijke inbrenk op artikel 44, paragraaf 1, « geen
oorzakelijk verband met het ongeval en
zijn schadelijke gevolgen heeft » daar
« de verplichting de richtingsverandering
kenbaar te maken tot nitsluitend doel
heeft aan de volgende weggebruikers kenbaar te maken dat zij rechts mogen voorbijsteken indien de toestand der baan
zich dam·toe leent >> en dan wanneer aanlegger, zoals hij het eveneens beweerd
had, « zo hij naar links won afzwenken,
aileen een hoofdverplichting had, te weten : geleidelijk naar het middenbaanvak
nit te wijken » en hij onmogelijk zou kunnen bevonden worden een ander weggebruiker de weg te hebben afgesneden, vermits, krachtens de artikelen 21, paragraaf 1, en 22, paragraaf 2, van de Wegcode, geen volgende weggebruiker hem in
die omstandigheden op de plaats der aanrijding, dit is bij het oversteken van het
kruisptmt, links mocht voorbijsteken :
Overwegende dat luidens de bepalingen
van artikel 25, paragraaf 2, van de Wegcode, de bestuurder die naar links wil
afslaan om de rijbaan te verlaten overeenkomstig het in artikel 44 bepaalde,
zijn voornemen vooraf moet kenbaar maken om zich slechts daarna naar links te
begeven;
Overwegende dat de rechters over de
grond vaststellen (( dat Lammens· de wa·gen van Meseeuw ingehaald heeft... op
een vijftiental meters v66r de kruising »,
« dat de enige oorzaak cler aanrijding te
wijten is aan het ongehoord en zeer gevaarlijk manamvre van betichte Meseeuw
cUe, met het inzicht de Maeterlinkstraat
in te rijden, zijn linkerrichtingsaanwijzer
slechts deed werken op het ogenblik dat
hij naar links afdraaide en Lammens
reeds ter zijn hoogte gekomen was » en
llat «de hem volgende weggebruiker (eerste verweerder) bij gebrek aan enige aancluiding van richtingsverandering niet kon
·en clerhalve niet moest voorzien dat zijn
voorrijder plots en op wederrechterlijke
wijze naar links zou afslaan en hem zodoende de weg zon afsnijden »;
Dat nit deze vaststellingen blijkt dat de

-524ten laste van aanlegger voor vaststaande
gehoud~ii",_.jnbte11k
oorzakelijk verband
met het ongeva(en zi:)n schadelijke gevolgen houdt en dat aanlegger voor het
kruispunt wederrechtelijk de weg van
eerste verweerder afgesneden heeft; dat
de aangehaalde beweegredenen passend
de conclusies beantwoorden;
Da t het middel niet kan aangenomen
worden;
B. Nopens de voorziening van aanlegger
in hoedanigheid van burgerlijke partij :
Overwegemle da t het nit de stukken
waarop het hof acht vermag te slaan (artikel 6, paragraaf 1, van de wet van
20 juni 1953) niet blijkt dat de voorziening betekend werd aan de partijen waartegen zij gericht is; dat zij aldus luidens
artikel 418 van het Wetboek van strafvordering niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
27 februari 1956. - 2" kamer. - Voorz·itter, H. Huybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever·, H. Delahaye.
Gelijkl~ticlende
conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. Pleitm·; H. Van Malderen (van de Balie

van beroep te Gent).

2"
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DRONKENSCHAP. - ARTIKELEN 1 EN 3
VAN DE BESLUITWE'l' VAN 14 NOVEMBER 1939.
- DUBBELZINNIGE VASTSTELLING VAN DE STAAT
VAN DRONKENSCHAP. - 0NWETrELI,JI\:E VEROORDELING.
Stelt de door de artilcelen 1 en 3 van de
besluitwet van 14 november 1939 ·voorz·iene staat van dronlcenschap niet wettelijlc va11t, de rechter die zich er toe
bczJerkt, uit dubbelzinnige beschouwingen at te leiden, dat de belclaagde zeet;
licht oncler· de invloed van de dr·anlc was
en zich niet ·in een nor·male toestand
bc·vond (1).

(JANSSENS, •r. VE):tS'fRAE'l'E.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 october 1955 in hoger beroep
(1) Vergel. verbr., 21 september 1953 (A1·r.
Verb,·., 1954, blz. 10). Raadpl. ook verbr.,
18 januari 1954 (ibid., 1954, blz. 345, en nota),
24 januari 1955 (Ar1·. Y e1·br., 1955, blz. 4,03;

gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen;
A. In zover de voorziening tegen de
beslissing over de publieke vordering gericht is :
Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 1, 3 en 10 van de
besluitwet van 14 november 1939, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet, doordat de bestreden
beslissing geen passend antwoord op de
conclusies van eiser heeft verstrekt en
doordat een verkeerde toepassing van artikel 3 van de besluitwet van 14 novembet·
1939 gedaan werd door voorop te stellen
dat een inbreuk op die besluitwet bewezen is zohaast aangetoond wordt dat een
weggebruiker niet normaal is, dat hij opgewonden is en de bindvliezen zijner ogen
gecongestionneerd zijn :
Over de twee onderdelen samen :
Overwegende dat, na in zijn conclusies
op de vaststellingen van de verbalisant,
de getuigen, de wetsdokter en op de nitslag van het bloedonderzoek gewezen te
hebben eiser er uit afleidde dat hij steeds
het volledig bewustzijn en meesterschap
over zijn daqen had behouden en dienvolgens niet op :grond van de besluitwet van
.14 november 1939 kon veroordeeld worden;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
er op wijst dat, zo het bevonden alcoholgehalte minder clan.1,5 ml. per liter bloed
beclroeg, uit andere verschijnselen kan afgeleicl worden clat eiser in staat van dronkenschap verkeerclP, dat de getuigen en
de verbalisant van een zeer lichte invloed
van de drank onmicldellijk na de aanrijding gewagen; dat de wetsdokter de toestand van eiser als niet normaal beschouwt; clat deze laatste opgewonclen
was en dat de bindvliezen der ogen gecongestionneerd waren;
Overwegende dat die beschouwingen
geen passencl antwoorcl op eisers conclusies uitmaken en de door de artikelen 1
en 3 van bedoelcle besluitwet voorziene
staat van clronkenschap niet wettelijk
vaststellen; clat het middel derhalve gegrond is;
Overwegende dat eiser niet alleen wegens inbreuk op de besluitwet van 14 november 1939 (telastlegging A) maar tfvens
wegens overtreding van de artikelen 10
en 26 van de Wegcode (koninklijk besluit
del. 8 april 1954) te hebben overtreclen
(telastleggingen B en 0) vervolgcl werd;
clat al de telastleggingen door het bestreB1!ll. en PASIC., 1955, I, 536) en 7 november
1955 (supm, blz. 175; Bull. en PAsrc., 1956,

I, 217).
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den vonnis als .!)e'w.l;)llell werden aangezien.,
doch slechts ·een sttaf, de zwaarste, dit is
deze voorzien door de besluitwet van
14 november HJ39, op de vermengde feiten
toegepast werd;
Dat de verbreking van de wegens de
betichting A uitgesproken strafrechtelijke
veroordelingen de verbreking medebrengt
van de wegens de andere betichtingen uitgesproken strafrechtelijke veroordeling;
B. In zover de voorziening tegen de
beslissing over de burgerlijke vordering
gericht is :
Overwegende dat de verbreking van .de
beslissing over de publieke vordering, de
verbreking medebrengt van de beslissing
over de burgerlijke vordering die er het
gevolg van is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing ;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te lVIechelen, zetelend in lwger
beroep.

regeri'flg, de· veroordeelde -wegens een
·nieitw' , misdr#f aangehouaen wordt,'
moet ,de termijn. vnn drie jaar, bij het
ve·rstrijken waar.tVan de veroordeelde de
ontheffinu vnn de straf van terbesohilclcingstelling 1_:an de regeriny mag aanvragen, met de dnnr van die heohtenis
verlengd worden (2). (Wet -van 9 april

1930, art. 28.)

(COUVIN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 december 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over beide middelen samen, het eerste,
afgeleid nit de schending van artikel 28
van de wet van 9- april 1930, <loordat het
bestreden arrest de door aanlegger op
6 juni 1955 ingediende aanvraag tot outhefting van zijn ter!Jeschikkingstelling van
de regering voor tien jaar, die bij arrest
van het Hof van beroep te Gent op 23 februari 1950 uitgesproken werd, voorbarig
en niet ontvankelijk verklaart om reden
27 februari 1956. - 2" kamer. - TToorzittm·, H. Huybrechts, raadsheer waarne- dat, ten gevolge van een nieuwe door hem
mend voorzitter. - TTerslaggever, H. Lou- op 29 januari 1955 oiJgelopen veroordeling
tot· zes maanden gevangenisstraf, hij op
veaux.
Gelijlcl!tidende
conclnsie,
· 6 juni 1955 nog geen drie jaar van deze
H. Paul lVIahaux, advocaat-generaal.
terbeschikkingstelling ondergaan had, dan
wanneer de plaatsing van aanlegger onder
bevel tot aanhouding op 23 september 1954
en de daarmede verbonden gevangenisstraf van zes maanden opgelopen op
2° KAMER.- 27 fehruari 1956
29 januari 1955 de, overigens, niet ter kennis' van aanlegger gebrachte schorsing van
1° VERDEDIGING VAN DE lVIAAT- het regiem van de terbeschikkingstelling
SCHAPPI,T. - S'fELLEN 1'ER BESCHIKKING niet hebben kunnen medebrengen, dan
VAN DE REGERING. - AANHOUDING VAN DE wanneer de vermenging van twee onderVEROOIWEELDE WEGENS EEN 'l'IJDENS DE UIT- scheiden arresten, onder opzicht van strafVOERING VAN DIE S'l'RAF GEPLEEGD MISDRIJF. uitvoering, niet kan aangenomen wor- SCHORSING VAN DEZE UI'l'VOERING.
den en een nog niet definitief gewor2° VERDEDIGING VAN DE MAA'l'- den vonnis of arrest niet kan worden uitSCHAPPIJ. - S'l'ELLEN 'l'ER BESCHIKKING gevoenl; het tweede, afgeleid uit de
VAN DE REGERING. - AANHOUDING VAN DE schending van artikel 25 van de wet van
VEROORDEELDE WEGENS EEN 'l'IJDENS DE UIT- 9 april 1930, doordat het bestreden arrest
VOERING VAN DIE S1'RAF GEPLEEGD MIS- de schorsing van de bij arrest van 23 feDRIJF. - AANVRAAG TOT ON'l'HEFFING VAN bruari 1950 uitgesproken terbeschikkingHET S'l'ELLEN TER BESCHIKKING VAN DE RE- stelling van de regering aanneemt bij arGERING. - BEREKENING VAN DE 1'ERMIJN VAN rest van 29 januari 1955 uitgesproken
INDIENING VAN DEZE AANVRAAG.
door een gevangenisstraf van zes maanden, clan wanneer voormelcl artikel 25
1° Wanneer, ged·twende de ltitvoering van
bepaalt dat de terbeschikkingstelling na
een straf van terbesohiklcingstelling van
« afloop der straf ll ingaat en dat zulks bede regering, de veroot·deelde hetz·ij voortekent dat de ferbeschikkingstelling, zodr~
iopi,q, hetz-ij lcraohtens een definitieve zij ten uitvoer gelegd is, noch door aanbeslissing· wegens een nie1tw misdrijf houding, noch door gevangenisstraf, noch
aangehmtden wordt, wonlt de ·lf'itvoel'i.ng van de strat van te!·besohilcldngstelling ·van de rege1·ing tijdens de du·ur
van deze heohtenis gesohorst (1). ('Wet

van 9 april 1930, art. 25.)
2° lV anneer, tij dens de ltitvoerin,q van de
strat van terbesoMklC'ingstelling vnn <le

(1) en (2) Raadpl. verbr., 27 maart 1939 (A.rr.
Ye1'b1·., 1939, biz. 116) en de nota 2 onder dit
arrest in Bttll. en PAsrc., 1939, I, 170. Raadpl.
pok verbr., 5 october 1953 (An·. Jlerbr., 1954,
biz. 60).
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door veroordeli:ng wegens nieuwe feiten
kan geschorst :worden, dat onder het regiem van de oncler bijzonuer •toezicht van
de politie stelling, waaraan destijds de
recidivisten onderworpen waren en dat
door dit van de terbeschikkingstelling
van de regering vervangen werd, die ondertoezichtstelling evenmin door de uitvoering van een nieuwe straf geschorst
werd :
Overwegende dat, door te bepalen dat
de termijn van de terbeschikkingstelling
van de regering na afloop van de straf
ingaat, de wetgever slechts het meest
voorkomend geval op het oog heeft gehad,
namelijk dit van een enkele ten overstaan
van een recidivist of gewoontemisdadiger
gewezen beslissing ;
.
Dat zulks ook de draagwijdte was van
de bewoordingen « nadat hij zijn straf
heeft ondergaan ll van artikel 35 van het
Strafwetboek, betreffende de onder bijzonder toezicht van de politie stelling, straf
welke, sedert de wet van 9 april 1!J30,
door cUe van de terbeschikkingstelling
van de regering vervangen werd, dat de
loop van de straf der onder bijzonder
toezicht van de politie stelling ten gevolge
van een nieuwe inhechtenisstelling van de
onder toezicht staande persoon geschorst
was;
Dat geen enkele bepaling van de wet
van 9 april 1!J3{} die toestand wat betreft
de terbeschikkingstelling van de regering
der recidivisten en geV~.:oontemisdadigers
gewijzigd lweft; dat die wet noch de
schorsing der terbeschikkingstelling tot
het geval van inhechtenisstelling krachtens een reeds definitieve beslissing beperkt, noch een betekening der schorsing
vereist;
Overwegende dat, door te verklaren dat
de duur van de termijn na dewelke de
ontheffing van zijn terbeschikkingstelling
van de regering door aanlegger mocht
aangevraagd worden, namelijk drie jaar,
ten deze met zes maanden, duur va:n de
tweede uitgeboete gevangenisstraf moest
verlengd worden en, derhalve, dat de
aanvraag van aanlegger voorbarig en niet
ontvankelijk was, het bestred{m arrest
geen der in het micldel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
27 februari 1956. -

2• kamer. -

2°
to

2°

KAMER. -
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INKOMSTENBELASTINGEN. BELASTING OP DE BEORIJFSINKOMS'l'EN. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. VENNOOTSCH<Il'"
OPGERICHT ~·oT HE'l' UI'l'OEFENEN VAN EE~i
WTNS'l'GEVENDE BEDRIJFSAOTIVITEI'l'. WINS"l'EN VOORTKOMENDE VAN. ROERENDE EN ONROERENDE INKOMSTEN. BELASTBARE WINS'l.'EN.

INKOMSTENBELASTINGEN. :EJX'l'RABELAS'l'ING. BEWIJS VAN DE HOEDANIGHEID
VAN
BELAS'l'INGSCHULDIGE.
NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP. ROERENDE E~
ONROERENDE INKOMSTEN DIE IN DE BEDRIJFSINKOMSTEN MOETEN BEGREPEN WORDEN. 0NDERSOHEID 'l'USSEN DE VERSOHILLENDE 11'<KOMSTEN NU'l'TELOOS OM DE HOEOANIGHEID
VAN BELASTINGSCHULDIGE VAN DE VENNOOTSCHAP .TE BEWIJZEN.

3°"

BEWIJS. BEWIJSKRAOHT ·VAN DE AKTEN.- AUTHENTIEKE AKTE.- VERKLARING
VAN DE PARTIJEN. DERDEN TOT RET DEWIJS VAN DE VALSHEID ERVAN TOEGELA1'EN
DOOR ELKE BEWIJSVOERING VAN GEMEEN
RECHT.

1° Een ncwmloze vennootschap 'is een
rti-tsl,ztitend tot het rl,itoefenen van een
W'instge'l/encle activiteU in het leven {le1'0epen 1·echts1vezen; alles wat zij verlc?'ijgt, be halve het met het oog op het
beclr'ijf bijeengebracht lcapitaal, en oncler mee1· haar· 'I'Oe,rencle en onr·oerende
inlco-msten, mactlGt een baat van haar becl?'ijfsact'iv'iteit rtit en, gebeu1·lijlc na
aftrelc van tle lasten, een belastbrM·e bed.rijfswinst (t). (Samengeschakelde wet-

ten, art. 25, par. 1, 27 en 35.)
2° Om te bewijzen dat een naamloze vennootschap de hoeclanigheid van bel,a8tin{fschuldige 'in de extrabelasting heeft,
bestaat er geen 1·eden om een ondersche'icl te rnalcen volgens de aanl of
de he1·1Gomst van haar verschillende
inlc01nsten, daa1·in beg1·e1J6n lwar roe?·ende en on1·oerende inlGomsten, die de
opbrenust van lutcM· rnaatschappeliike
en bed1·ijfsactivite# rtitmalcen. (Wet

van 16 october t945, art. 2, par. t, littera n, en samengeschakelde wetten,
art. 25, par. t, t 0 .)
3° De cle,rden lcnnnen doo1· alle rwiddelen

17oorzitter en ve1·slaggever·, H. Huybrechts,
raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlclttidend.e conclttsie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal.

van gemeen recht, onder mee1· door verrnoeclens en cloor uetuigenissen, bewijzen ant cle door de partijen in een anthentielr.e alcte geaane ve1·lclaringen n·iet
oprecht zijn (2).

(1) Verbr., 21 december 1954 (A,., .. T'e,·br.,
1955, blz. 301; Bull. en PASIC., 1955, I, 413, en
de referenties in de nota 1 aangehaald) ; adele :
verbr., 7 november 1927 (Bull. en PAsrc., 1927,

I, 321) en 7 februari 1938 (ibid., 1938, I, 34).
(2). Raadpl. verbr., 4 februari 1954 (Arr.
Ye1·b1' 19M, blz. 391; Bull. en PAsiC., 1954,
I, 488):

-527(N. V. SOCIETE TECHNIQUE TNDUSTRIELLE ET
FINANCr:i!:RE « STIF >>, T. BELGISCHE STAA'.r,
MINISTER VAN .FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 januari 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 2, inzonderheid paragraaf 1,
litt. a, en paragraaf 3, van de wet van
16 october 194.5 tot invoering van een
extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, 4, 11, 14, 25, inzonderheid paragraaf 1,
1°, en 52 van de bij het besluit van 31 juli
1943 sameng·eschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen en, voor zoveel
als nodig, van dezelfde bepalingen van
dezelfde bij de besluiten van 15 januari
1948, 3 juni 1941 en 12 september 19-36 samengeschakelde wetten, doordat, om te
beslissen dat aanlegster de hoedanigheid
van u an de extrabelasting onderhevige,
naar de zin van artikel 2, paragrafen 1
en 3, van de wet van 16 october 1945 had,
het bestreden arrest verklaart ·dat in de
kapitaalvennootschappen, die enkel tot
het uitoefenen van een winstgevend bedrijf opgericht en werkzaam zijn iedere
om het even welke winst of voordeel
waardoor het vennootschappelijk bezit
toegenomen heeft, een winst van de bedrijfsactiviteit der vennootschap, en derhalve een winst naar de zin van artikel 25, paragraaf 1, 1 o, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen uitmaakt, en dat die winst
krachtens artikel 2, paragraaf 1, litt. a,
van de wet van 16 october 19-45 uitdrukkelijk aan de extrabelasting onderworpen
is; dan wanneer een handelsvennootschap
benevens de in voormeld artikel 25 aangeduide bedrijfsinkomsten, roerende inkornsten kan behalen die uit kracht van
al'tikel 14 van meergemelde samengeschakelde wetten aan de mobilienbelasting
onderworpen zijn, of onroerende inkomsten, die krachtens de artikelen 4 en 11
van die zelfde wetten onder toepassing
van de grondbelasting vallen; dan wanneer die roerende en onroerende inkomsten van de bedrijfsinkomsten onderscheiden zijn; dan wanneer de rechters
over de grond dienvolgens, op straffe hun
beslissing niet met redenen te omkleden,
zich er niet toe mochten beperken te verklaren dat de litigieuze accressen noodzakelijkerwijze een aan de bedrijfsbelasting onderworpen winst uitmaakten :
Overwegende dat, volgens de artikelen 25, 2:7 en 35 van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen en 19 van de wet van 16 october 1945,
de ten laste vari een handels- of nijver-

heidsb.edrijf in de bedri~fsbela~ ting belastbare mk?mst":n de wmsten
.zijn welke
voortvloeien mt ~! de door d~ inrichtingen v:an da~ bednJf gedane ve~richtingen,
n;tet mbeg1:1p :'an de baten <l ~r speculaties; da~ h1ermt -volg~ dat e~~ ~·ermogeps
accres, m zover h~t mt bed~'lJf~verrichtin
gen van de belastmgschuldi.ge Voortvloeit
een voor aanslag vat bare wmst: uitmaakt:
Overwegende dat, ten atlnzt.oen van d'
kapitaalvennootschappen, zoal~S een naam~
loze vennootschap, het door <l~ze 0 eleverde recJ:tswezen uitsluitend :t:t::tet h~l 00 .
op het mtoefenen van een """lust e e
bedrijf in het leven geroepen t:;;s
~·~
bezit clat niet tot. ~lat doe~ .gebn.:likt wo1~t ~
dat alles wat ZIJ verln:1~gt, ..b~halve het
rnet. het oog op het bedriJf biJ~~ngebracht
kf!P~taal, een baat. _van haar b~drijfsacti
viteit, en, gebeurllJk .~a aftr~~ van lasten, een aan de bednJfsbelasttn . onde ._
worr?en b~drij~swinst uitma.akt, h~houde~s
het m mmclermg brengen, m vaorkomend
geval, van het netto-gedeelte der reeds
aangeslagen bestandde~en zoal~S oTondinkomsten of roerende mkomst~l:l "'dat i
bedoelde lledrijfsinkomsten VOO:t·:kornt (al~
tikel 52 van de samengescha~€lde w tten);
e
Waan1it volgt dat al wat de V:t·ucht van
de onroerende. goede1:en der veul:tootscha
van h~ar kap1talen m numerai:t· of eff ~~
ten, mtmaakt, een opbrengst van haear
vennootschappelijke activiteit, el:t dus v
ha>:r lledrijfsactiviteit i~, waal.'ap het ~~
artlkel 2, paragra~f 1, lltt. a;, van de wet
van 16 october 194o aangedmd al'tikel 25
paragraaf 1, 1°, va~ de .samenge:schakeld~
wetten van toepassmg 1s, ~n dat het hof
van. beroep, ?m ~e hoedamgheiq van belastmgs~~uldige. m hootde van .aanlegster
te ~eWIJzen, n~et behoefde eell onderscheid ten aanz1en van hun aa:t·cl of hun
herkomst tussen de verschillencte inkomsten te maken;
Dat het middel niet kan aallgenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het llestreden arrest de werkelijkheid van de met het oog oJ) een kapitaalsverhoging gedane stortingell onderzoekend, verklaart da~ d~ gelde!{ welke
door de .personen Rene T1lmant, Eugene
en Maunce Herbosch aan de algeluene bestuurcler cler vennootschay Sogeluap gestort we.r.den, volstrekt met val} Rehbinder en ZIJn Zweedse groep afkoll}stig zi ·n
en geen bewijs van de werkelijh:beid v~n
de beweerde schuldvorder~ng Van die
groe1~ .kunnen opleveren, en m. dit opzicht
verWIJSt naar << het op lleden Ill Zake Sog~map tegeri het Ministerie van fittancien
mtgesproken arrest 1>, clan wauueer d
rechter, om zijn beslissing wetteiijk me~
redenen te omkleden, zich er niet lllag be-

e: a

~
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perken naar de reclenen van een in een
andere zaak gewezen beslissing te verwijzen:
Overwegende dat, naar luid van het bestreden arrest, de aanleggende vennootschap v66r het hof van beroep betoogde
cc dat de sommen van 3.737.500 frank,
4.560.000 frank en 2.500.500 frank werkelijk in september 1944 met het oog op een
verhoging van haar lmpitaal gestort werden, de eerste door toedoen van de vennootschap Sogemap voor de rekening van
een zekere Louzier te Parijs, de tweede
door toedoen van dezelfde vennootscllap
voor de rekening van een zekere de Rehbinder te Stockholm, de derde voor hatu
persoonlijke rekening door een dame Vingerhoets-Ehlers JJ;
Overwegende dat het bestreden arrest
niet bestreden worclt wegens schending
in clit opzicht van de hetzij aan de conclusies, hetzij nan het beroepschrift van
aanlegster te hechten bewijskracht;
Overwegende dat de rechter over de
grond, ten antwoorcl op de stelling van
aanleg·ster, vaststelt cc dat Louzier, de
Rehbinder en dame Vingerhoets-Ehlers
stellig ontkennen v66r 9 october 1944 hetzij aan de vennootschap Sogemap, hetzij
aan de verzoekende vennootschap (hier
aan:legster) sommen of waardepapieren
hoegenaan1d overhancligd te hebben of te
doen overhandigen hebben welke aan de
kapitaalsverhoging van de verzoekende
vennootschap dienclen te worden besteed;
clat deze te clien aanzien geen enkel verantwoordingsstuk overlegt JJ;
Overwegende clat deze beschouwingen
een passend antwoorcl op de stelling van
aanlegster uitmaken; dat _de verwijzing
van het bestreclen ·arrest naar een in een
andere zaak g·ewezen arrest overtollig is;
waaruit volgt dat het middel, hetwelk
tegen die verwijzing opkomt, bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is;
Over het dercle middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1315, 1317,
1319, 1320, 1322 en 1341 van het Burgerlijk
Wetboek, zoals dit laatstvermeld artikel
bij artikel 1 van de wetten van 14 april
1938 en 20 maart 1948 gewijzigd wercl, 2,
inzonderheid paragraaf 1, litt. a, en paragraaf 3, van de wet van 16 october 1945
tot invoering van een extrabelasting op
de in oorlogstijd behaalcle exceptionele
inkomsten, winsten en baten, en !J7 van
de Gronclwet, doorclat, om het middel te
verwerpen, dat door aanlegster hieruit
afgeleid werd : 1° dat hetgeen in de stelling der administratie vermogensaccressen uitmaakte enkel met het oog op de
verhoging van het kapitaal cler vennootschap gedane stortingen waren; 2° dat
die stortingen geen schuldvorderingen van
derden ten laste van de vennootschap nitmaakten, maar betalingen waren, clie

hadden verricht geweest tot volstortin~
van inschrijvingen voor de kapitaalsverhoging welke op 14 september 1944 besli'st
en op 30 december 1944 volvoerd wercl;
3° dat de authentieke akten "\TUn 14 september en 30 december 1944 bewijzen ilat
de belaste bedragen niet van belastb.are,
inkomsten, winsten en baten, doch var=-._
inschrijvingen voor de kapitaalsverhogi~
voortkwamen, het bestreclen arrest ver _
klaart clat uit llet proces-verbaal van ll~
vergaclering van 14 september 1944 geel:::a_
enkele inschrijving tot kapitaalsverh~
ging blijkt en clat de akte van 3d d~
cember 1944 geen bewijskracht heefi te::t::t
aanzien van het bestaan v66r 9 octob~:r.~
1944, van de inschrijvingen welke zij itl._
houdt, clan wanneer de authentieke akt~
van 30 december 1944 uitclrnkkelijk me}__
cling maakt van een inschrijving va.l::l
4.560.000 frank door de heer Andre Gobb~
cc zo voor zich zelf als voor een Zweel118~
groep waarvoor hij zich sterk maakt ~~
van een inschrijving van 3.737.500 fraJ:Lk
van de heer Charles Vingerhoets, cc zo
voor zich zelf als voor een Franse gro~D
waarvoor hij zich sterk maakt JJ, en van
een inschrijving van 2.500.500 frank van
mevrouw Frida Ehlers, echtgenote van de
heer Fran~;ois Vingerhoets, vertegenwoordigd door de heer Charles Vingerhoets, en
dat het bovendien vermeldt : cc het totaal · bedrag der volstortingen, namelijk
12.634.000 frank, in specH!n volclaan wera
en, daar die stortingen v66r 30 september
1944 verricht werden, voormelde som Van
12.634.000 frank binnen de grenzen van de
financH\le besluiten van 6 en 7 october
1944 ter vrije beschikking van de vennootschap is JJ; dan wanneer, hoewel zij lll.isschien niet door authenticiteit gedekt Ziju
bedoelde vermeldingen van de akte v-an
30 december 1944 evenwel tot tegenbeWijs
toe gelden, en clan. wanneer de rechters
over de grond derhalve, zomler verdere
verduiflelijking niet mocllten verklaren
dat die vermelclingen geen kracht v-an
bewijs hadden :
Overwegencle dat verweercler ten opzichte van de authentieke akte van 30 december 1944 een derde is;
Overwegende dat derden bij vermoedens
of getuigenissen kunnen bewijzen dat de
door de partijen in een authentieke akte
afgelegde verklaringen niet oprecht Ziju.
Overwegende dat het bestreden arresi
erop wijst dat cc de betrokkenen formeel
alle stortingen en inschrijvingen ontkennen JJ;
Overwegencle dat het arrest dienvolgens
wettelijk zijn dispositief rechtvaardigt
waar het uit de ontkenningen van de in~
scllrijvers of van hun lastgevers het bewijs
afieidt dat de in de authentieke akte van
30 december 1944 afgelegde verk1aringen
niet oprecht zijn;
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Waarnit volgt dat het middel naar recht
fault en in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kostei,t.
28 febrnari 1956. - 2" karner. - Foorzitter, H. Vamlerrnersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Lonveaux. - Gelijlcl1tidende oonol·usie,
H.

R.

Delange,

advocaat-generaal.

Pldte1·, H. Van Leynseele.

het vestigen van lle uanslag begane vergissingen te verbeteren (1).

2° ~~an!we1· cle clireote1~r cler l!elastingen,
btJ ww een reolamatw aanhangig is gemaakt cle in het vestigen vun de aanslaq
begane vergissingen he?·stelt: en tot zelcere verlio_qingen en zelcere verminderinf!en va~ cle b_~lastbure urondslag besl!ttt, ve1TWht htJ geen ver,qelijlcino tussen ondersoheiden soh!tlden, clool1. bepaalt hij cle samenstelliny van een
zelfcle sclwlcl zijnde de door cle wet ten
laste van de belastingpliohtige uelegde
belastingsohu.lcl.
'

3° ~~an~eer cle cli1·eote1_w cler belastingen,

2•
1°
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lNKO:M:STENBELASTINGEN.

RECLAMA'l'IE. GEVOLGEN. :JVIACHT YAN
DE DIRF.CTEOR DER BELAS'l'INGEN OM AL DE
IN DE VES'l'IGING VAN DE AANSLAG BEGANE VEROISSINGEN AAN TE S'l'IPPEN.

2°

INKOMS'l'ENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. ~ BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN, WAARBIJ AL DE IN DE
VESTIGING VAN DE AANSLAG BEGANE VERGISSINGEN HEElSTELD WOIWEN. DIRECTEUR DER
BEL;\STINGioN DIE 'l'OT ZEKERE VERHOGINGEN EN
ZEKERE VERMINDERINGEN VAN DE BELAS1'BARE BASIS BESLUIT. GEEN VERGELI.JKING
TUSSEN ONDERSCHEIDEN SCHULDEN DOOR BEPALING VAN EEN ZELFDE BELAS'l'INGSCHULD.

3°

btJ wte een reolamatw aanhQngig is gemaalct, vergissingen herstelt, die hetzij
ten naclele van cle Sohatlcist hetzij ten
naclele v~tn cle bela.s_Ungpliohti,qe beguan
we1·den tn het vest1.gen van, de aanslaq
zoals hij op het lcohie1· went uebmoht
stelt hij ueen nieuwe aun8lag in d~
plaats van deze laatste en i8 de datum
van zijn beslissing zonder invloecl op
clie 1vaamp de aanslag op het Tcohier
werd gebrucht. Zi.fn maoht is niet beperlct indien, op de dutum van zijn beslissing en bij ontstentenis van ?'eolarnatie, cle aclministratie vervallen wa1·e
geweest van het reoht de bezasting op
de oorspronlcelijlc ten onreohte vun beZastbare gronclslag ajgetrolclcen elementen toe te passen (2) (3) (4).

INKOMSTENBELASTINGEN.

REOLAMATIE. BESLISSING VAN DE DIRE01'EUR DEB BELAS'l'INGEN, WAARBIJ TEN NADELE
VAN DE SOHATKIST OF VAN DE BELASTINGPLICHTIGE IN DE VESTIGING VAN DE AANSLAG
RE~ANE VERCUSSINGEN HERSTELD WORDEN. BESLISSING DIE GliJEN NIEUWE AANSLAG IN DE
PLAA'l'S VAN DE OP HE1' KOHlER GEBRACHTE
AANSLAG STEW'. DA1'UM VAN DE RESLISSING
VAN DE DIREOTEUR DER BELAS'l'INGEN ZONDER
INVLOED OP DE UITGESTREKTHEID VAN ZIJN
MACHT mr DE OP HE'l' KOHlER GEBRACHTE
AANSLAG TE VERBE'l'EREN.

(BELGISCJIE

STAAT, MINISTER VAN
T. VAN MIERLO.)

FINANOIEN,

ARREST.

lcohier geb·raoht is, en al zijn elementen, door de 1·eolamatie, bij de direoteur (le·r belastingen aanhangig zijnde
gemaalct, heeft de.<:e laatste het reoht
en de p/.iolit al de door de administratie
zo1vel ten nadele vun de Sohutlcist als
ten nculele van cle belastin.rJsohnldige in

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 maart 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen !t7 en 112 van
de Grondwet, 1289 tot 1299 van het Burgerlijk Wetboek, 25, 27 en 65 van de bij
het besluit van 31 juli 1!}43 en, voor zoveel als nodig, bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948 sarnengeschakelde wetten !Jetreffende de inkornstenbelastingen, 2 en 6 van de wetten betreffende de
nationale crisis bela sting, sarnengeschakeld
bij het besluit van 31 juli 1943 en voor
zoveel als nodig, van de artikelen
en 7

(1) Raadpl. verbr., 29 maart 1949 (A1·r.
Yerbr., 1949, biz. 217); 10 januari 1950 (ibid.,
1950, biz. 281); 14 november 1950 (ibid., 1951,
biz. 120); 5 april 1955 (A1·r. Yerbr., 1955,
biz. 673; Bull. en PAsrc., 1955, I, 874); 4 october 1955 (Bull. en PASIC., 1956, I, 87).
(2) Raadpl. verbr., 18 october 1926 (Bull. en
PAsrc., 1927, I, 72); 23 september 1929 (ibid.,
1929, I, 309, A, 5"); 27 januari 1930 (ibid., 1930,

I, 77) ; 24 augustus 1944 (ibid., 1944, I, 460)
en 31 mei 1955 (Arr. Ye1•br., 1955, biz. 818;
Bull. en PAsrc., 1955, I, 1072); verge!. verbr.,
1 juni 1948 (A1·1·. Yerb1·., 1948, biz. 305) en
6 juli 19M (A1·r. Ve,·b,·., 1954, biz. 741; Bull.
en PASIC., 1954, I, 981).
(3) en (4) Zie de nota's 3 en 4, ondertekend
R. D., onder dit arrest in iJull. en PAsrc
1956, I, 679.
.,

1° De gehele aanslag, zoals hij op het

VERBR.,

1956. -
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-530van dezelfde bij het besluit van de Regent in het vestigen van de aanslag zoals ·deze
van 16 januari 19.48 samengeschakelde wetc op htet kollier gebracht.werd begaan werten, doordat het hof ·van beroep de be- dim; dat hij geen nieuwe aanslag in de
twiste aanslagen vernietigt in de mate dat plaats van de .op }).et kollier .gebrachte
de beslissing van de directeur de belast- . stelt; dat de datum van de beslissing van
bare grondslagen ervan vermeerderd heeft · de directeur zonder invloed is op de· damet een post van 466.156 fr. wegens een tum waarop cle aanslag op het kobier
uitgave welke van de winsten niet kon af- werd gebracht;
getrokken worden en in een bijlage bij de
Overwegende da t, waar hij tegelijkeraangifte vermeld was, door het in minde- tijd zekere vermeerderingen en zekere
ring brengen van die post op de vrijgestel- verminderingen van de belastbare grandde grondslag (de afschi-ijving op gerevalo- slag voorschrijft, de directeur geen vergeriseercle materieel), om de reclen dat het lijking tussen omlerscheiden schulden vereen schuldvergelijking geldt welke het ge- richt; dat llij enkel de samenstelling van
lijktijclig bestaan van vaststaande en op- een zelfde schuld zijnde de door de weteisbare schulden onderstelt, dan wanneer ten laste van de schatplichtig·e gelegd~
ten dage van voormelde beslissing de ad- belastingschuld, bepaalt;
·
ministratie vervallen was van het recht
Overwegende, derhalve, dat, waar het
cle op die post vallende belasting in te de betwiste . aanslag. vernietigt om revorderen, claar de normale aanslagtermijn d en, eensdeels, dat wegens het verstrijkeu_
verstreken was en de souvel'eine macht van de aanslagtermijli ten dage van de
van de directeur insgelijks door die ter- beslissing van de directeur, de adminismijn begrensd was; dan wanneer, krach- tratie vervallen was van het recht de betens artikel 65 van de samengeschakelde lasting toe te passen op een som clie uit
wetten betreffemle de inkomstenbelastin- hoofde van de belasting op het kapitaal
gen en aan de hand van een vaststaande gekweten werd en door aanlegger als berechtspraak, de directenr, wanneer hij tlrijfslast op de 11elastbare grondslag in
over een reclamatie uitspraak doet, de mindering gebracllt werd en, anderdeels,
belastbare grondslagen der betwiste aan- dat de administratie, door de belastbareslagen vermag te venneerderen, zelfs in- grondslag met het bedrag van die som te
geval de administra tie ten dag·e zijner be- vermeerderen, ofschoon zij hem Op grolld
slissing vervallen is; dan wanneer boven- van een afschrijving met een andere som
dien, meergemelde beslissing van de direc- vermindert, een vergelijking zou aangenoteur geen vergelijking tussen schulden tot men hebben tussen schulden welke niet
stand gebracht heeft, maar het vestigen zeker, vaststaand en opeisbaar waren, bet
van de belastbare grondslagen enkel ge- bestreden arrest de in het micldel aangewijzigd en aangevuld heeft, zonder dat de cluide wetsbepalingen geschonclen heeft;
tenkohierebren:ging· van aanvullende aanOm die redenen, verbreekt het bestreslagen gelast behoefde te worden :
den arrest, docll enkel in zover het de·
Overwegende clat de door verweerder betwiste aanslagen vernietigt in de mate
tegen de betwiste te zijnen laste geves- waarin een bedrag van 466.956 fr. in de
tigde aalislag ingediende reclamatie, tot belastbare grondslag begrepen werd; bevernietigilig of wijziging strekten van veelt dat melding van onderhavig arrest
de aanslag in de gewone belastingen van zal gemaakt worden op cle kant van dehet dienstjaar 1947, zoals hij onder arti- g·etleeltelijk vernietigde beslissing; veroorkel 2361 van de rol van het dienstjaar 1947 deelt verweerder tot de kosten; verwijst
op het kohier werd gebracht, en dienvol- de aldus beperkte zaak naar het Hof van
gens van ele titel der inning;
beroep te Luik.
Overwegende dat de directeur, bij wie
28 februari 1956. - ze kamer. - Voordoor cle reclamatie de gehele aanslag, zoals liij op het kohier is gebracht, en alle z-itte·r, H. Vanclermm'sch, raadsheer waarVer-slaggever,
bestanddeleli ervan aanhangig zijn ge- nemend voorzitter.
maakt, het recbt en de plicht lweft- al de H. Louveaux. ~ Gelijlcl·widende concl!!tsie,
vergissingen te herstellen welke door de H. R Delange, advocaat-generaaL ...' administratie bij het vestigen van de aan- Pleite1·.• H. Van Leynseele.
slag zowel ten nadele van de Scllatkist
als ten nadele van de belastingplichtige
beg a an .yerden;
l" KAMER. - I maart 1956
Oyerwegepde clat, ingeval de directeur
acht dat ·de ondersclleiden elementen
welke samen tot het vestigen van de aan- BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. - VERLIES DOOR DE SCHULDEISER VAN DE TI'l'EL DIE
slag geleid ·hebben, door de administratie
HEM TOT SCHRIFTELIJK BEWIJS DIENDE. niet juist beoorcleeld werden en beslist
0NVOOl:iZIEN EN DOOR EEN OVERl\IACHT VERdat zekere dier elementen ten onrechte in
OORZAAK'f 'fOEYAL. BE'fEKENIS VAN DEZE
de helastbare grondslag begrepen of daarWOORDEN IN ARTIKEL -1348, -4°, VAN HE•r·
van bij · vergissing afgetrokken werdeli,
BuRGERLIJK vVETBoEK.
hij enkel die vergissingen herstelt, welke

